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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — Adliye vekilliğine Bolu mebusu 
Fethi Okyarın, Gümrük ve inhisarlar vekil
liğine Trabzon mebusu Raif Karadenizin 
tayin edildikleri 316:317 

2 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, İcra 

Sayıfa 
Vekilleri Heyetinin siyaseti ve Türkiye - İn
giltere müşterek beyannamesi hakkında söz
leri 67:72,77:80 

3 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, 1939 
senesi bütçesinin kabulü münasebetile söz
leri. 398 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 

3597 __ Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu 3:5,6, 

6:9 
3598 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinin muhtelif fasılları 
arasında münakale yapılmasına dair 
kanun 2,5:6,6,6,10:13 

3599 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçe kanunu 2:3,17:21,21,22:25 

3600 — Türkiye île Almanya arasında 16 
ikinci kânun 1939 tarihinde Berlinde 
imzalanan kredi anlaşmasının tasdiki 
hakkmda kanun 26,28,31:32,32,32:35 

3601 — inhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçe kanunu 16,41:52,53,53:56 

3602 — Devlet demiryolları ve limanları 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çe kanunu 38,59:66,67,74:77 

3603 — Askerî memurlar hakkındaki 3280 
sayılı kanuna ek kanun 16,29,83:84 

3604 — istatistik umum müdürlüğü teşki-
kilâtı hakkındaki 2203 sayılı kanuna 
bağlı (B) cedvelinde bazı tadilât ya
pılması hakkmda kanun 16,30,84 

8605 — Ordu subaylar heyetine mahsus 
863 sayılı terfi kanununa ek kanun 16,30,85 

3606 — Konya ovası sulama idaresinin 1934 
malî yılı hesabı katği kanunu 16,58,83,85, 

86;89 

No. 
3607 

3608 

3609 

3610 

3611 

3612 

3613 

3614 

3615 

Sayıfa 
— Devlet havayolları hizmetleri için 
1939 ve 1940 malî yıllarına geçici ta-
ahhüd icrası hakkında kanun 16,29:30,84, 

85,89:92 
— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurini kanununa ek 
kanun 28,52:53,95:96 
— Abidelerin esaslı tamiri için Vakıf 
paralar idaresinden istikraz akdi hak
kında kanun 82,96:97,98,111,112:115 
— 1938 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerine 
munzam ve fevkalâde tahsisat yerilme
sine ve bazı bütçelerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 94,119:130,141, 

166:169 
— Nafia vekâleti teşkilât ve vazifele
rine dair kanun 38,118,276,276:287 
— îktısad vekâleti teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki 2450 sayılı kanunda 
bazı değişiklikler yapan kanun 38,118,276, 

306:308 
— Münakalât vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair kanun 38,118,320:325 
— Ticaret vekâleti teşkilât ve vazife
lerine dair kanun 38,118,329:332 
— 1938 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerin-



**>. J * r - Sayıfa 
de deşildik yapılmasına dair kanun 244, 

276,346:347,362,376:379 
3616 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında kanun 172,276,347:348, 

362,379:382 
3617 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçesinde (30 000) liralık 
münakale yapılması hakkında kanun 118, 

172,348,362,382:385 
3618 — Ottnan umum müdürlüğü 1938 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 118,172,348,362,386:389 

3619 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 118,172, 

348:349,362,389:392 
3620 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye 

kanunu 94,111,130:165,172:209,213:242, 
244:274,287:316,325:329,332:343,349:376, 

394:398,411:414 
3621 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifele

ri hakkındaki kanuna ek kanun 118,394, 
406,407:408 

No. Sayıf» 
3622 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkılâ-t kanununa; bağlı kadro cedvel-
lerinde değişiklik; yapılması hakkın
da kanun 118,394,406,408 

3623 —- Orman umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçe kanuiıu) 94,398:400,408,414:417 

3 624 —• Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünün 1939, malî yılı bütçe ka
nunu i 118,400:403,408,417:420 

3625 — Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün 1939 malî yılı bütçe kanunu 212, 

403:405,408,420:423 
3626 -— Devlet havayolları umum müdür

lüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu 212,405: 
406,408,423:426 

3627 — inhisarlar idaresine mütedavil ser
maye haddini tecavüz etmemek üzere 
bono ihracına ve Maliye vekâletine bu 
bonolara kefalete mezuniyet verilmesi 
hakkında kanun 212,394,406,407,408, 

427:430 
3628 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsi

sat verilmesi hakkında kanun 118,394,406, 
407,408,430:433 

KARARLAR 
1083 — Mart : mayıs 1938 aylarına aid Di

vanı muhasebat raporuna dair 3 
1084 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti hakkında 16,29 
1085 — içel mebusu Ferid Celâl Güvenin 

teşriî masuniyeti hakkında 16,29 
1086 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti hakkmda 16,29 
1087 — Şrvas mebusu Necmettin Sadakın 

teşıiî masuniyeti hakkmda 16,29 
1088 — Safranın Demşek köyünden Hüse-

yinoğlu Lûtfi Tanrrverin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkmda 16,29 

1089 — Eceabadm Turşun köyünden Me-
med karısı Didar Savaş ile Memedoğlu 
Adil Gürelin ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkmda 16,38 

1090 — Etüd kitabı olarak kullanlraıak 
üzere, eski harflerle basılmış kitabla-
rm okul ve kültür kurumları kitab 

evlerine konulabilecekleri hakkında 28,38: 
41 

1091 —Eşmenin Bozlar köyünden Akıner-
oğullarmdan Hüseyinoğlu Mustafa 
Akıncının ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkmda 16,58 

1092 —Haziran : ağustos 1938 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporuna dair 16,28: 

29,58:59 
1093 — icra Vekilleri Heyetinin siyasetinin 

tasvib ve müşterek beyannamenin ka
bul edildiğine dair 67:72,72,72,77:80 

1094 — Kayserinin ispiti köyünden Emin-
oğlu Edib diğer adı Memed Gelenin 

ölüm cezasına çarptırılması hakkında 16,83 
1095 — Pınarhisann f ekke köyünden Hü

seyinoğlu Hasan Tari diğer adı -Kara
basan Tarinin ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında; 16,8£ 

1096 —- Srvasm Ulaş nahiyesinden Kostan-



>k. Sayıfa 
oğlu Ohanes diğer adı Celâl Karabu
lut ile Istepanoğlu Hampar Şanm 
ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında 17,95 

1097 — Zonguldağın Gaea köyünden Mus-

MK, lâyiia 
tafâ Reisoğullarımian Yusufoğlü Me-
med Alkanm ölüm cezasına çarptırıl» 
ması hakkında 17,95 

1098 — Büyük Millet Meclisinin orduya se
lâm ve saygılarının iblâğına dair 374:375' 

LÂYİHALAR 
1 — Ankara şehri su tesisatının Hazine 

uhdesindeki mülkiyetin Ankara Belediye
sine devri hakkında (1/148) 172 

2 — Askerî ceza kanununun 47 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/154) 212 

3 — Askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/114) 16 

4 — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun 3 ve 30 ncu maddelerine birer fıkra 
ilâvesi hakkında (1/115) 16 

5 — 1938 yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/149) 172,276,346: 

347,362,376:379 
6 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununa bağlı bazı daire bütçelerine mun
zam ve fevkalâde tahsisat verilmesi ve 
bazı bütçelerde değişiklik yapılması hak
kında (1/135) 94,119:130,141,166:169 

7 — 1938 yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/156) 244,276,346: 

347,362,376:397 
8 — Dahiliye vekâleti Merkez teşkilât 

ve vazifeleri hakkındaki kanunun tadiline * 
dair olan 2531 sayılı kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine ve 3184 sayılı kanu
na bağlı cedvelde değişiklik yapılmasına 
dair (1/131) 94 

9 — Dahiliye vekâleti teşkilât kadro
suna yeniden 50 maiyet memuru ilâvesine 
dair (1/132) 94,394 

10 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe
sine 160 000 liralık munzam tahsisat veril
mesi hakkında (1/150) 172,276,347:348,362, 

i 379:382 
11 — Devlet denizyolları ve Devlet li

manları işletme umum müdürlüklerinin 
teşkilât ve vazifelerine dair (1/116^ 16 

12 — 58 737 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında (1/141) 118,394,406,407,408, 

430:433 
13 — Gümrük tarife kanununa bağlı 

idhalât umumî tarifesinin 469 (A) ve (B) 
pozisyonlarına dahil çimentoların gümrük 
resminin tezyidi hakkında (1/158) 394 

14 — Hatay menşe ve mevridli mahsu
lât ve mamuiâtın gümrük resimlerinin 
indirilmesi hakkında (1/102) 2 

15 — Hava seyrüsefer kanunu lâyihası 
(1/130) 82 

16 —r Hazinenin taksitle sattığı bütün 
gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil 
sureti hakkındaki 3524 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/103) 2 

17 — Hazineye aid ecrimisillerin affi 
hakkında (1/142) 118 

18 — tktısad vekâleti vazife ve teşkilâtı 
hakkında (1/126) 38,118,276,306:308,317 

19 — inhisarlar idaresinin mütedavil 
sermaye haddini tecavüz etmemek üzere 
bono ihracına ve Maliye vekiline bu bono
lara kefalete mezuniyet verilmesi hakkında 
(1/155) 212,394,406,407,408,427:430 

20 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 30 000 liralık münaka
le yapılması hakkında (1/136) 118,172,348,362, 

382:385 
21 — İpekböcekçiliği işleri, ipekböceği 

tohumu yetiştirilmesi, muayene ve satılması 
hakkında (1/105) 2 

22 — İskân kanununun ibazı maddeleri
nin tadili hakkında (1/143) 118 

23 — İstanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü ile Tramvay ve Tünel idaresi teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine 
devredilmesine dair (1/117) 16 

24 — İstanbul üniversitesinin muvazenei 
umumiyeye alınmasına dair olan 2467 sa
yılı kanunun bazı maddelerinde tadilât ya* g 



Sayıfa 
pıİması hafckmda (1/104) 2 

25 — İstatistik umum-müdürlüğü tes-
killtı hakkmda (1/123) 38,320 

26 — |stiklâl harbi malûllerine verile
cek 8 700 jiralık para mükâfatı hakkında 
kanun lâyihası (1/151) 172 

27 — Jandarma üsteğmeni Bedri Gür
cünün cezasının affi hakkında (1/153) 212 

28 — Konya ovası sulama idaresinin 
1934 yılı hesabı katğisi hakkında (1/118) 16,58, 

83,85,86:89 
29 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci 

maddelerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
(1/144) 118,394 

30 — Köylerde açılan eğitmen kursları
nın ve öğretmen okullarının idaresi hak
kında (1/145) 118 

31 — Küçük sanatlar kanun lâyihası 
(1/152) 172 

32 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Bana ve 
Hümeyranın'Türkiyeye avdet etmeleri hak
kında (1/157) 244 

33 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki kanuna ek kanun lâyi
hası (1/137) 118,394,406,407:408 

34 — Mazbut vakıflara aid akarların ta
mir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun mu
cibince tavizen alınan 150 000 liranın öden
mesi hakkında (1/106) 2 

35 —. Merkezi Pariste olmak üzere Bey
nelmilel Şarab Ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında (1/119) 16 

36 — Mülga Donanma cemiyeti tarafın
dan çıkardan ikramiyeli piyango tahvilleri
nin kaldırılması hakkında (1/120) 16 

37 — Münakalât vekâleti vazife ve teş
kilâtı hakkında (1/127) 38,118,320:325,343 

38 — 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 
cedvelin değiştirilmesine dair (1/107) 2 

39 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem 
•bedelleri hakkında (1/124) 38,172 

^ 4 0 — N«fia vekâleti vazife ve teşkilâtı 

Sayıfa 
hakkında (1/128) 38,118,276,276:287,317 

41 — Orman umuni müdürlüğü 1938 ma
lî yılı bütçesinde 6 000 liralık münakale ya
pılması hakkında (1/138) 118,172,348,362, 

386:359 
42 —- Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/139) 118,172, 

3481349,362,389,392 
43 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

kadrosunun tadili hakkında (1/140) 118,394, 
406,408 

44 — Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/108) 2,82, 

105411 
45 — Sümer bank sermayesine 58 mil

yon lira ilâvesine dair (1/125) 38 
46 — Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı 

hakkında (1/129) 38,118,329:332,343 
47 — Türkiye - Amerika Ticaret anlaş

masının tasdiki hakkında (1/122) 28 
48 — Türkiyeden Hataya ve Hatayd&n 

Anavatana sevkolunacâk malların tâbi ola
cakları muamele ve bu ikt bölge arasındaki 
münakalâtın tanzimi hakkında (1/159) 394 

49 — Türkiye - Estonya ticaret ve kli
ring anlaşmasına Jbağlı 29 ağustos 1938 ta -
rihli protokole ilişik (B) listesinde yazılı 
ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadi
line mütedair teati olunan mektublann tas
diki hakkmda (1/146) 118 

50—Türkiye - isveç ticaret ve seyrtee-
fain muahedenamesine müzeyyel anlaşmanın 
tasdiki hakkmda (1/109) 12 

51 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına bağlı (2) sayılı listede tadilât yapıl* 
masına mütedair teati olunan notaların tas
diki hakkında (1/121) 16 

52 — Türkiye - ^jvyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadı arasında hudud hâdise 
ve ihtilâflannın «lireti ıtedkik ve halline 
müteallik mukaveleye bağk 1 numaralı pro- 1 
tokolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak 
gösterilen Bdzenin, adı geçen vilâyetin ha- ) 
len merkezi olan Aırtvinle değiştirildiğine 
dair teati olunan notaların adı geçen mu* * 
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Sayıfa I 
kavelenin cüzü mütemmimi olarak tasdiki 
hakfeıda (1/110) 2 

53-—3051 sayılı kanuna bağlı eedvelin 
değiştirilmesi hakkında (1/111) 2 

54 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin 
vergiden müstesna tutulan arazi ve arsalar 
hakkında da tatbikına dair (1/133) 94 

55— Vakıflar memurları ev koopera
tifine Vakıf paralar idaresinden yapılacak 
ikraz hakkında (1/160) 394 

— Vakıf memba sularile orman ve zey
tinliklerin işletilmesi hakkında (1/161) 394 

56—-Yalova kaplıcalarının işletmesi 
ve kaplıcaların inşaat işlerinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine devri hakkın
da (1/134) 94 

57 — Yalova kazasının Bursa vilâyetine 
bağlanması hakkında (1/147) 118 

58 — Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yılı 
hesabı katğisi hakkmda (1/112) 2 

59 — Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 yılı 
hesabı katğisi hakkında (1/113) 2 

1 — Abidelerin esaslı tamiri, yeni hay
rat inşası ve bunların harimlerinde yapıla
cak istimlâkler için vakıf paralar idaresin
den istikraz akdi hakkında (1/25) 82,96:97,98, 

111,112:115 
2 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 

sayılı kanunun 3 ncü maddesine ek kanun 
layihası (1/33) 95 

3 — Askerî memurlar kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 
6, 7 nci maddelerinin ilâgasına dair olan 
3280 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/31) 16,29,83:84 

4 — OBeden terbiyesi Genel direktörlüğü 
1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/2) 212, 

403:405,408,420:423 
5 — 1939 malî yılı muvazeneî umumiye 

kanunu lâyihası (1/1) 94,111,130:165,172: 
209,213:242,244:274,287:316,325:329,332: 

343,349:376,394:308,409:410,411:414 
Adliye vekâleti bütçesi 240:242 
Askerî fabrikalar U. M. bütçesi 373:374 

- Başvekâlet bütçesi 182:185 
Büyük Millet Meclisi bütçesi 181 
Dahiliye vekâleti bütçesi 201:209,213:221 
Devlete meteoroloji işleri U. M. bütçesi 186:188 | 

1 . , . • - . 

Sayıfâ 
Divanimunaseî^ Mtç£^ 181:182 
Diyanet işleri reisliği bütçesi 188:189 
Düyunu umumiye bütçesi 195:196 
Emniyet işleri U. M. bütçesi 222:223 
Gümrük ve inhisarlar V, bütçesi 198:201 
Hariciye vekâleti bütçesi 2^4:225 
Harita U. müdürlüğü bütçesi 374 
îktisad vekâleti bütçesi 308:316 
İstatistik U. müdürlüğü bütçesi 185:186 
Jandarma genel komutanlığa bütçesi 223:224 
Maarif vekâleti bütçesi 244:274 
Maliye vekâleti bütçesi 189:195 
Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 221 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 370:373 
Kara kısmı 370:371 
Hava kısmı 371:372 
Deniz kısmı 372:373 
Münakalât vekâleti bütçesi 325:329 
Nafia vekâleti bütçesi 287:306 
Siyaseti Cumhur bütçesi 181 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. bütçesi 225:240 
Şûrayi devlet bütçesi 185 
Tapu ve kadastro U. M. bütçesi 196:198 
Ticaret vekâleti bütçesi 332:343 
Varidat bütçesi 375:376 
Ziraat vekâleti bütçesi 349:361,362:369 
6— Denizaltı sınıfı mensufelarına veri

lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3486 
sayılı kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair (1/40) 38,66 ;67 

7 — Devlet demiryolları ve limanları 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe ka
nunu lâyihası (1/3) 38,59:66,67,74:77 

S .—r Devlet havayoliaçı hizmetleri için 
1939 malî yılına geçici teahhüd icrası hak
kında (1/13) 16,29:30,84,85,89:92 

9••— Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkında (1/28) 118 

10 — Gümrük tarif e kanununa bağlı id. 
hâlâtumumî tarifesinin 607/D pozisyonuna 
bir iıkra ilâvesine dair (1/30) ; 1?S 

11 —̂  Hiavayollart (Devlet jşfetoe ida^ 
resinin 1939 malî yilı Büt$e kanımü lâ
yiha* (1/4) i m, 

405:406,408,423:426 
12 — Sudud ve sahiller sıhhat tunum 

müdürlüğü 193& malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/5) 8 ^ 6 ^ 6 Î 9 

13 — inhisarlar umum müdürlüğü 1939 



Sayıfa 
ttatt yılıjjnitçe kanunu lâyüıast (İ/6) 16,41: 

52,53,53:56 
14 — iskân kanununun 32 nci maddesi

nin tadiline ve bu kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair olan 2848 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında (1/60) 118 

15 — istanbul Tramvay şirketinin im
tiyaz hakkı ile tesisatının satın alınmasına 
dair olan mukavelenamenin tasdiki hakkın
da (1/89) 172 

16 — istanbul Tünel şirketinin imtiyaz 
hakkı ile tesisatının satm alınmasına dair 
olan mukavelenamenin tasdiki hakkmda 
(1/90) 172 

17 — istatistik umum müdürlüğü teş
kilâtı hakkındaki 2203 sayılı kanuna bağlı 
(B) cedvelinde tadilât yapılmasına dair 
(1/28) 16,30,84 

18 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 
sayılı terfi kanununa ek kanun lâyihası 
(1/66) 16,30,85 

19 — Orman umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/7) 94,398: 

400,408,414:417 
20 — Polis vazife ve salâhiyet kanununa 

bir madde eklenmesine dair (1/68) 82,97:105 
21 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanun lâyi
hası (1/8) 118,400:403,408,417:420 

22 — Sanayim kontrolüne dair (1/92) 17 
23 — Sıhhat ve içtimaî muavenet ve

kâleti teşkilât ve memurini hakkındaki 3017 

İayıla 
sayılı kanuna ek kânun İâyinasî (1/73) 28,52: 

53,95:96 
24 — Türkiye - Alınanya arasında imza

lanan kredi anlaşmasının tasdiki hakkın
da (1/80)' 28,28,31:32,32,32:35 

25— Türkiye - Almanya arasında imza 
edilen Südet Alman menatıkt ile Türkiye 
arasındaki ticarî mübadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdiki hakkın
da (1/19) 94 

26 — Türkiye - ingiltere müzeyyel ti
caret ve kliring anlaşmasına merbut mek-
tublardan kliring murakibi Gregory'ye hita
ben yazılan mektublann türkçe tercümesin-
deki (hususî hesaba geçirileceği) ibaresinin 
(geçirilmeyeceği) şeklinde düzeltilmesi hak
kında (1/22) 82 

27 — Türkiye - ingiltere ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye 
tiftiğin de idhali hakkında (121) 94 

28 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşması ile buna bağlı protokol ve mek-
tiğin de idhali hakkında (1/21) 94 

29 — Türkiye - Yunanistan arasında ak
dedilen veteriner mukavelenamesinin tasdi
ki hakkında (1/23) 58,85 

30 -—Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 16 500 liralık münakale 
yapılması hakkında (1/81) 2,5:6,6,6,10:13 

31 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/9) 2:3,17: 

21,21,22:25 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 —Bafranm Demşek köyünden Hüse-
yinoğlu Lûtfi Tanrıverin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezke
resine dair (3/40) 16,29 

2 — Bandırmanın Çepni köyünden Nu-
manoğlu Kara Hasan Korkakoğlunun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet . 
tezkeresine dair (3/15) 212 

3 — Bergamanın Arif Bey mahallesin
den Şerifoğlu Ali Ürkmezin ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/16) 94 

4 — Bergamanm Kınık nahiyesinin Ea-
ratekeli köyünden Memedoğlu Bekçi Os
man Taşırın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair. 
(3/17) 94 

5 — Bodrumun Karakaya köyünden 
Salih kızı, Hasan karısı Fatma Satılmm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkresine dair (3/18) 212 

6 .— Burdurun Susuz köyünden Dobri-
caliöğullarmdan Mustafaoğlu Nuri Denizin 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/19) 94 



7 ~ Çalın Hadım köyünden Ahmedoğlu 
Halil Tufanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/20) U8 

S— Çinenin Alihan köyünden Bayrak-
taroğullarmdan Ahmedoğlu Hasan Çayın 

; ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/21) 94 

.•../•-. 9—Çinenin Kabataş köyünden Kırali-
oğullarından Mustafaoğlu Ali Af sinin 

j ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/22) 95 

10 — Düzcenin Efteni Hacısüleymanbey 
köyünden Havrioğullarından Hasan Ali 
Tonyanm ölüm cezasma çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/23) 58 

11 — Eceabadın Turşun köyünden Me
med karım Didar Savaş ile Mem 
Gürelin ölüm cezasına çarptırılmaları hak-
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/41) 16,38 

12 — Ereğimin Ömerli köyünden Ço-
lakoğullarından Durmuşoğlu Bayram Ok-
taym ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/42) 58 

13—Erzincanın Başköy nahiyesine bağlı 
Veringâh köyünde mukim Yunanoğlu Beros 
diğer adı Taşar özdemirin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezke-

» resine dair (3/43) 212 
14 — Eşmenin Bozlar köyünden Akm-

eıoğuİlanndan Hüseyinoğlu Mustafa Akın
cının ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/24) 16,58 

15 -—Gaziantebm Zambur köyünden 
Haydaroğlu Abdullah Kırtılm ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/25) 58 

16 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedoglu Ahmed Baktırın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/27) 95 

17 — Kayserinin İspiti köyünden olub 
Niğdede mukim Eminoğlu Edib diğer adı 
Memed Gelenin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/45> 3 6,83 

18 —• Konyanm Hasandede mescid ma
hallesinden Mustafa kızı Huriye Sen elin 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/28) 58 

19--Imleburgazın Çeşmekölu köyünden 
Velioğlu Hasan Altınırmak ve îdemedoğlu 
Eeceb Çimirin ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/44) 212 

20 --- Niğdenin Mledere köyünden Ah-
iüedöglu Said Yılmazın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/49) 118 

21—- Pınarhisann Tekke köyünden Hü
seyinoğlu Hasan diğer adı Kara Hasan Ta-
rinin ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/30) 16,83 

22 — Sivasın Ulaş nahiyesinden Kostan-
oğlu Ohanes diğer adı Celâl Karabulut ile 
îstepanoğlu Hampar Şanın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezke
resinedair (3/32) 17,95 

23—Susığırlığın Gurafa köyünden Ab-
dülgafur diğer adı Gafuroğlu Ziya Sönmez 
Yalçın ve Bandırmanın Ergili köyünden 
Ramazanoğlu Şaban Kutluerin ölüm ceza
sma çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/33) 118 

24 — Tefenninin Kır mahallesinden Me-
sudheyoğullarmdan Ali Çeliğin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresine dair (3/34) 95 

25 — Vezirköprünün Taşkale mahalle
sinde mukim Kara Memedoğullarmdan Ce
mal Sakarın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/47) 58 

26 — Zonguldağın Gaca köyünden Mus
tafa Beisoğullarmdan Yusuf oğlu Memed Al-
kanm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/37) 17,95 

BÜ?ÇE ENCtMJNl MAZBATALARI 
1—Abidelerin esaslı tamiri, yeni hay

rat inşası ve bunların harimlerinde yapıla
cak istimlâkler için vakıf paralar idaresin
den istikraz akdi hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/25)' 82,96:97,98,111,112:115 

2—Beden terbiyesi Genel dİTektörlüğü 
1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası hak
kında (1/2) 212,403:405,408,420:423 

3 __ i93g yık muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihaları 



Sayıfa 
ile îda re I&yetinin, Büyük Millet Meclisi 
1938 yılı bütçesinde 8 400 liralık münakale 
yapüm&SEBta dair kanun teklifi hakkında 
(1/149, 156, 2/4) 276,346:347,362,376:379 

4 —- 1938 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerine mun
zam ve fevkalade tahsisat verilmesi ve bazı 
bütçelerde değişiklik yapdması hakkmda ka
nun lâyihasile İdare Heyetinin, Riyaseti 
Cumhur 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması ve Büyük Millet Meclisince sarf i-
yatı muvakkate suretile yapılan tediyatrn 
sureti mahsubu hakkında kanun teklifine 
dair (1/1.35, 2/2,3) 94,119:130,141,166:169 

5 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu lâyihası hakkında (1/1) 94,111,130: 

165,172:209,213:242,244:274,287:316,325: 
329,332:343,349:376,394:398,409:410, 

411:414 
Adliye vekâleti bütçesi 240:242 
Askerî fabrikalar U. müdürlüğü bütçesi 373: 

374 
Başvekâlet bütçesi 182:185 
Büyük Millet Meclisi bütçesi 181 
Dahiliye vekâleti bütçesi 201:209,213:22i 
Devlet meteoroloji işleri umum müdür

lüğü bütçesi 186:188 
Divanı muhasebat bütçesi 181:182 
Diyanet işleri reisliği bütçesi 188:189 
Düyunu umumiye bütçesi 195:196 
Emniyet işleri U. M. bütçesi 222:223 
Gümrük ve inhisarlar V. bütçesi 198:201 
Hâriciye vekâleti bütçesi 224:225 
Harita U. Müdürlüğü bütçesi 374 
îktısad vekâleti bütçesi 308:316 
İstatistik U. M. bütçesi 185:186 
Jandarma genel K. bütçesi 223:224 
Maarif vekâleti bütçesi 244:274 
Maliye,vekâleti bütçesi 189:195 
Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 221 
MilB ŞEüdafaa vekâleti bütçesi 370:373 
Kara tam 370:371 
Hava temi 371:372 
Deniz kısmı 372:373 
Münakalât vekâleti bütçesi 325:329 
Nafia vekâleti bütçesi 287:306 
Riyaseti Cumhur bütçesi 181 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. bütçesi 225:240 
Şûrayı devlet bütçesi 185 

Sayıfa 
Tapu ve ktdastro umum M. bütçesi 196:198 
Ticaret vekâleti bütçesi 332:343 
Varidat bütçesi 375:376 
Ziraat vekâleti bütçesi 349:361,362:369 
6 — Dahiliye vekâleti teşkilât kadrosu

na yeniden 50 maiyet memuru ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/132) 394 

7 — Denizaltı sınıfı mensublarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3486 
sayılı kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında (1/40) 38, 

66:67 
8 — Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesine 
160 000 liralık munzam tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair -(1/150) 276, 

347:348,362,379:382 
9 — Devlet demiryolları ve limanları 

umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe ka
nunu lâyihasına dair (1/3) 38,59:66,67, 

74:77 
10 — Devlet havayolları hizmetleri için 

1939 malî yılına geçici teahhüd icrası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/13) 16,29:30, 

84,85,89 :92 
11 — Devlet kinini mütedavil sermayesi 

hakkında kanun lâyihasına dair (1/26) 118 
12 — 58 737 000 lira fevkalâde tahsisat 

verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/141) 394,407,408,430:433 

13 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-
halât umumî tarifesinin 607/D pozisyonu
na bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/30) 172 

14 — Havayolları Devlet işletme idaresi
nin 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
hakkında (1/4) 212,405:406,408,423:426 

15 — îktısad vekâleti vazife ve teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/126) 118, 

276,306:308,317 
16 — İnhisarlar idaresine mütedavil ser

maye haddini tecavüz etmemek üzere bono 
ihracına ve Maliye vekiline bu bonolara ke
falete mezuniyet veriilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/155) 394,406,407,408,427:430 

17 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 30 000 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/136) 172,348,362,382 ;385 



I "~^ ~ ' ~' ~ " Sayıfa 
18 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/6) 16,41:52,53,53:56 

19 — İstanbul Tramvay şirketinin im
tiyaz hakkı ile tesisatının satm alınmasına 
dair olan mukavelenamenin tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (İ/89) 172 

20— İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 
hakkı ile tesisatının satm alınmasına dair 
olan mukavelenamenin tasdiki hakkmda ka

mun lâyihasına dair (1/90) 172 
21 — İstatistik umum müdürlüğü teşki

lâtı hakkındaki 2203 sayılı kanuna bağlr 
(B) cedvelinde tadilât yapılmasma dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/28) 16,30,84 

22 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası
na dair (1/137) 394,406,407:408 

23 — Münakalât vekâleti vazife ve teş
kilâtı hakkmda kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/127) 118,320:325,343 

24—Nafia vekâleti vazife ve teşkilâtı 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/128) 118,276, 

276:287,317 
25 — Nafia müdürlerinin hayvan yem 

bedelleri hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/124) 172 

26—Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 6 000 liralık münakale 
yapılması hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/138) 172,348,362,386:389 

27 — Orman umum müdürlüğü 1939 
yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkmda (1/7) 94, 

398:400,408,414:417 
28 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

kadrosunun tadili hakkında kanun lâyihası
na dair (1/140) 394,406,408 

29.— Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanun lâ
yihası hakkmda (1/8) 118,400:403,408,417:420 

30 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasma dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/139) 172,348:349,362,389:392 

31 — Resmî devair ve müessesat üe Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menaf ii tmra-
miyeye hadim müesseselerde bulundurula
cak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sayılı 

Sayıfa 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/108) 82, 

105:111 
32 — Sıhhat ve içtimaî muavnet vekâleti 

teşkilât ve memurini hakkındaki 3017 saydı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/73) 28,52: 

53,95:96 
33 — Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı 

hakkmda kanun lâyihasına dair (1/129) 118, 
329:332,343 

34 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 16 500 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/81) 2,5:6,6,6,10:13 

35— Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yûı bütçe kanunu lâyihası hakkmda 
(1/9) 2:3,17:21,21,22:25 

1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası hakkmda (1/5) 3:5,6,6:9 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — dahiliye vekâleti teşkilât kadrosu

na yeniden 50 maiyet memuru ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/132) 394 

2 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci 
maddelerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/144) 394 

3 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem 
bedelleri hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/124) 172 

4-— Polis vazife ve salâhiyet kanunu
na bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hasın hakkında (1/68) 82,97:105 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 *— Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkmda (3/52) 346 

2—Haziran : ağustos 1938 aylarma aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi hakkında (3/51) 16,28:29, 

58:59 
3 — Konya ovası sulama idaresi 1934 yılı 

hesabı kâtğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair P i y m muhasebat; 



Sayıfa 
riyaseti teakeresile Konya ovası sulama ida
resi 1934 yılı hesabı katğisi hakkında kanun 
lâyihasına-dair (3/80, 1/118) 58,83,85,86:89 

1 — Mart : mayıs 1938 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi hakkında (3/50) 3 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMENI 
MAZBATALARı 

1 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-
halât umumî tarifesinin 607/D pozisyonuna 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/30) 172 

2 — İnhisarlar idaresine mütedavil ser
maye haddini tecavüz etmemek üzere bono 
ihracına ve Maliye vekiline ve bonolara ke
falete mezuniyet verilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/155) 394,406,407,408,427:430 

HARÎCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye - Almanya arasında imza 

edilen Südet Alman menatıkı ile Türkiye 
arasındaki ticarî mübadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/19) 94 

2 — Türkiye - Almanya arasmda imza
lanan kredi anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/80) 28,28,31:32,32, 

32:35 
3 — Türkiye - ingiltere müzeyyel tica

ret ve kliring anlaşmasına merbut mektub-
lardan kliring murakıbı Gregory'ye hitaben 
yazılan mektublarm türkçe tereümesindeki 
(husus' hesaba geçirileceği) ibaresinin (ge
çirilmeyeceği) şeklinde düzeltilmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/22) 82 

4 — Türkiye - ingiltere ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye tiftiğin 
de idhali hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/21) 94 

5 — Türkiye - tsveg. ticaret ve kliring an
laşması ile buna bağlı protokol ve mektub
larm tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/20) 82 

6 —-Türkiye - Yunanistan arasında ak-
tedilen veteriner mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında kanu nlâyihasına dair (1/23) 58,85 

IKTISAB ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-

j r~'" Sayıfa 
halat umumî tarifesinin 607/D pozisyonu
na bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/30) 172 

2 — Türkiye - Almanya arasında imza 
edilen Südet Alman menatıkı ile Türkiye 
arasındaki ticarî mübadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/19) 94 

3 — Türkiye - Almanya arasında imza
lanan kredi anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/80) 28,28,31:32,32, 

32:35 
4 — Türkiye - ingiltere müzeyyel tica

ret ve kliring anlaşmalıma merbut mektub-
lardan kliring murakibı Gregory'ye hita
ben yazdan mektublann türkçe tercümesin
deki (hlsusî hesaba geçirileceği) ibaresinin 
(geçirilmeyeceği) şeklinde düzeltilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/22) 82 

5 — Türkiye - ingiltere ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye tiftiğin 
de idhali hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/21) 94 

6 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşması ile buna bağlı protokol ve mektub
lann tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/20) 82 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Etüd kitabı olarak kullanılmak üze

re eski harflerle basılmış olan kitabların okul 
ve kültür kurumları kitab evlerine konulma
sının 1353 sayılı kanun hükmüne aykırı olub 
olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/79) 28,38:41 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Abidelerin esaslı tamiri, yeni hay

rat inşası ve bunların harimlerinde yapıla
cak istimlâkler için vakıf paralar idaresin
den istikraz akdi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/25) 82,96:97,98,111,112:115 

2 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-
halât umumî tarifesinin 607/D pozisyonuna 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/30) 172 

M M . ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -— Askerî memurlar kanununa bazı 

maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 



1İ 
j Sayıf a 

6, İ nci Caddelerinin ilgasına dair olan 
&280 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kmda (1/31) 16,29,83:84 

2 — Denizaltı sınıfı mensublarma veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3486 
sayılı kanunun 1,2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında (1/40) 38, 

66:67 
3 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 

sayılı terfi kanununa ek kanun lâyihası 
hakkmda (1/66) 16,30,85 

NAFÎA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet havayolları hizmetleri için 

1939 malî yılma geçici teahhüd ierası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/13) 16,26:30, 

84,85,89:92 
2 — İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 

hakkı ile tesisatmm satın alınmasına dair 
olan mukaevelenamenin tasdiki hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/90) 172 

3 — İstanbul Tramvay şirketinin imti
yaz hakkı ile tesisatının satm alınmasına 
dair olan mukavelenamenin tasdiki hakkın
da kanun lâyihasma dair (1/89) 172 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/26) 118 

2 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurini hakkındaki 3017 

âayifa 
sayılı kânuna ek kanım lâyihasma âair 
(1/73) 28,52:53,95:96 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Türkiye - Yunanistan arasmda ak-

tedilen veteriner mukavelenamesinin tas
diki hakkmda kanun lâyihasma dair 
(1/23) 58,85 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Adliye - Teşkilâtı esasiye] 
1 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkmda Başve
kâlet tezkeresine dair (3/3, 4, 5, 6) 16,29 

2 — İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda. 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/8) 16,29 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/10) 16,29 

4 -r- Sivas mebusu Necmettin Sadakm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/11) 16,29 

MUVAKKAT ENCÜMENLER 

[İskân kanunu muvakkat encümeni mazbatası] 
1 — İskân kanununun 32 nci maddesinin 

tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 2848 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/60) 118 

6 nci 
7 » 
8 » 
9 ncu 

10 » 
11 nci 
12 » 
13 ncü 

inikada aid 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

SABIK ZABIT HÜLÂSALARI 
2 

16 
28 
38 
58 
82 
94 

118 

14 neü inikada aid 
15 nci » » 
16 » » » 
17 » » » 
1 8 » • » •• » 

19 ncu » » 
20 nci » * 

172 
212 

276 
320 
346 
394 

SAYIN ÜYELEE İŞLERt 
İntihab mazbataları 

1 — Hakkâri mebusluğuna seçilen İzzet 
Ulvi Aykurdun intihab mazbatasının tasdiki 

2 — Van mebularmın intihab mazbata

larının tasdiki 
İsin 

28 

1 — Saym üyelerden bazılarına izin ve-
^Umusi 82:8&H 



Sayıfa 

Teşrii masuniyet 

1 — Çantan mebusu Hüseyin Cahid Yal-
çmm teşriî masuniyeti 172 

2 — İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin 
teşriî masuniyeti 16,29 

Suyıfa 
3 — Çoruh mebusu Âsîm Usun teşriî ma

suniyeti 16,29 
4 -^ Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti 16,29,38,94 
5 — Sivas mebusu Necmeddin Sadakm 

teşriî masuniyet 16,29 

TAKRİRLER 
Diyarbakır ]Gl. Kiaztm Sevüktekin] 

ve Erzurum [Şükrü Koçak] 
1 — Büyük Millet Meclisinin orduya se

lâm ve saygılarının iblâğına dair 374:375 

TEKLİFLER 
[İdare Heyeti] 
1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı büt

çesinde 8 400 liralık münakale yapılmasına 
dair (2/4) 276,276,346:347,362,376:379 

2 —Büyük Millet Meclisince sarfiyatı 

muvakkate suretile yapılan tediyatm mah
subu hakkında (2/3) 94,94,119:130,141,166:169 

3 — Riyaseti Cumhur 1938 malî yık 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/2) 94,94,119:130,141,166:169 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKEKELERÎ 

Af 
1 > ~ Ankara jandarma komutanlığında 

üsteğmen (1933 - 2) Bedri Gürgünün ceza
sının af yoiile kaldırılması hakkında (3/84) 2 

Geri verme istekleri 
1 —-Askerî memurlar hakkındaki 1455 

sayılı kanunun 3 ncü maddesine ek kanun 
lâyihasının geri yerilmesine dair 95 

2—Burdurun Susuz köyünden Dobn-
calıoğullarından Mustafaoğlu Nuri Denizin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki tez
kerenin geri yerilmesine dair 212 

3 —İstatistik umum müdürlüğü teşki
lâtı^hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 320 

4 — Blzenin Çamlıbel mahallesinden Şa- . 
trroğullaraıdan İbrahimoğlu Memed Şalı-
menin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki tezkerenin geri veriilmesine dair 3 

5 — Sanayiin kontrolüne dair olan ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkında 17 

6 — 3051 sayılı kanuna bağlı cedvelin 
değiştirilmesi hakkındaki tezkerenin geri ve-
rilmesine dair 320 

* Muhtelif 
^_ 1 — gevlet gûrasmda açık bulunan bi

rinci daire reisliği ile 3 azalık için intiha/b 
yapılması hakkında (3/106) 

2 — İnhisarlar idaresinin 1939 yılı ihti
yacı için dışarıdan tedarik edilecek sandık-
lık tahtaların gümrük resminden 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden tenzilât 
yapıldığından keyfiyetin tasdiki hakkında 
(3/98) 

320 

1 — 3051 sayılı kanuna bağlı cedvelin de
ğiştirilmesi hakkmda 

Tefsir istekleri 
1 —• Avukatlık kanununun muvakkat 

birinci maddesinin (B) bendinin tefsiri hak
kında (3/85) 

2 — 1122 sayılı kanunun 2 nci madde
sinde zikredilen ruhî maluliyetlerden mez
kûr kanunun 3 ncü maddesinin tarif atma 
dahil olan şekillerin dördüncü derece üzerin
den terfihi icab edib etmeyeceğinin tefsiri 
(3/100) 

3 — Muhtelif mercilerce verilen karar
lar üzerine Meclis Arzuhal encümeni karar
larının tekemmül etmiş bir Meclis kararı 
ölub olmadığının tayini hakkında (3/89) 

4 — Sigorta şirketlerinin sigorta mua
meleleri haricinde kalan muamelelerden aj-

58 

320 

94 



i* 
Sayıfa 

dıklarî pâralarm muamele vergisine tâbi 
olub.olmadığının tefsiri hakkında (3/91) 

1 — Etüd kitabı olarak kullanılmak üze
re eski harflerle basılmış olan kitâbların okul : 

ve kültür kurumları kitab evlerine konulma
sının 1353 sayılı kanun hükmüne aykırı olub 
olmadığının tefsirv hakkında (3/79) 28,38:41 

Teşriî masuniyet 
1 — Çankırı mebusu Cahid Yalçının 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/103) 172 

2 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/97) 38 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

(3/101) 94 

1 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî ' ' 
masuniyetinin kaldırılması hakkında < (3/3, 
4, 5, 6) (Dört tezkeredir) 16,29 

2 •— İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/8) 16,29 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/10) 16,29 

4 — Sivas mebusu Necmettin Sadakın 
teşriî, masuniyetinin kaldırılması hakkında 

(3/11) 16,29 

ölüm cezalan 
1 — Bergamanın Turabey mahallesinde 

mukim Karaosmanoğullarından Abdürr a-
hinıoğlu Hilmi Sısık île Talâtpaşa mahalle
sinde mukim Kadiroğlu Dilâver Akışın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkmda 
(3/86) 2 

2 — Polos nahiyesinin Karakoç köyün
den Rifatoğlu Eyüptaş ile KadıkÖyünden 
Ismailoğlu Musa Doğrukanın ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkmda (3/90) 2 

3 — Su şehrinin Aşağı Akviran köyün
den Azatoğullarmdan Yunusoğlu Bilâl 
Selin ölüm eezasma çarptırılması hakkm
da (3/92) 2 

4 — Ulukışla kazasının Koçak köyün
den Çöplüoğullarından Ahmedoğlu Ali 

Bireanm ölüm eezâslhâ çarptırılması hak
kında (3/104) 172 

• .1 — Bafranm Demşek köyünden Hüse-
yinoğlu Lütfi Tanrıverin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/40) 16,29 

2 — Bandırmanın Çepni köyünden 
Numanoğlu Kara Hâşan Korkakoğlunun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
(3/15). 212 

3 — Bergamanın Arif Bey mahallesin
den Şerif oğlu Ali Ürkmezin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/16) 94 

4 — Bergamanın Kınık nahiyesinin Ka-
ratekeîi köyünden Memedoğlıu Bekçi Os
man Taşırın ölüm eezasma çarptırılması 
hakkında (3/17) 94 

5 __ Bodrumun Karakaya köyünden 
Salih kızı, Hasan karısı Fatma Satılmm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında (3/18) 212 

6 — Bodrumun Susuz ökyünden Dobri-
calıoğullarmdan Mustâfaoğlu Nuri Deni
zin ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 94,212 

7 — Çalm Hadım köyünden Ahmedoğ
lu Halil Tufanın ölüm eezasma çarptırıl
ması hakkında (3/20) 118 

8 — Çinenin Alihân köyünden Bayrak-
taroğullarmdan Ahmedoğlu Hasan Çaym 

ölüm eezasma çarptırılması hakkmda (3/21) 94 
9 — Çinenin Kabataş köyünden Kirali-

oğullarmdan Mustâfaoğlu Ali Afşinin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkmda (3/22) 95 

10 — Düzeenin Efteni Hacöüleymanbey 4 
köyünden Havrioğüllanndam Hasan Ali $S 
Tonyamn ölüm eezasma çarptırılması hak
kmda (3/23) ' 68 

11 —- Eeeabadm Turşun köyünden Me-
med karısı Didar Savaş ile Memedoğlu Ali 
Çürelin ölüm eezasma çarptırılmaları hak
kmda (3/41) 16,88 . 

12 — Eşmenin Bozlar köyünden Akmeı-
oğullarmdan Hüseyinoğlu Mustafa Akmcı^ 
mn ölüm eezasma çarptırılması hakkmda 
(3/24) 16,58 

13 — Ereğimin Ömerli köyünden Çolak-
oğullarından Durmuşoğlu Bayram Oktaym 
ölüm eezasma çarptırılması hakkmda 
(3/42) 58 

14 — Erzineanm Başköy nahiyesine, 
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Sayıfa 
Dağlı YerAngâk köy&acte mukim ^unaaoğlu 
Beros diğer adı Yaşar özdemirin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/43) 212 

15 — Oaziantebin Zambur köyünden 
İlaydarağlu Abdullah Kırtılm ölüm ceza»-
«ma çarptırılması hakkında (3/25) 58 

16 -~» Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedofciu Ahmed Baktırm olum. cezasına 
çarptırılması hakkında (3/27) 16,95 

17 — kayserinin ispiti köyünden olub 
Niğdeda mukim Bminoğlu Edib diğer adı 
Memed $*lenin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/45) 16,88 

18 — Konyanın Hasandede mescid ma-
hallesindeır Mustafa km Huriye Senelin 
ölüm c*zasma çarptırılması hakkmda 
(8/28) 68 

19. — ligfcfeuıg&era Çeşmekoğlu köyün
den Veüoğlu Hasan Altmmnak ve Memed-
oğlıı Beê b jÇimirin 51ü meezasma çarptırıl
maları hakkmdH (3/44) 212 

20 — Niğdenin Kilfcdere köyünden Ah-
medoğha Said "gilıaranı ölüm eezasma çarp-
hakkmda (8/40) 118 

21 — Pmarhisarm Tekke köründen Hü-
«eyinoğlu Haflft̂  diğer adı Kara Hasan Ta-
rinin Mm cezasına çarpfcnlmaıı haJdtm-
da (3/SÖ) 18,88 

22—Hâzenin Çamlıbel jaahalesindfin 
ŞatıroğtaİİDraadan îferaMmoğlu Mehmed Sal-
menin Ölüm cezasına çarptırılması hafckm-
da (3/48) 8 

23 — Sıvaam iflas nahiyesinden Kottan-
oğlu Ohanes diğer adı Celâl Karabulut ile 
îstepaoağlu Hampar Şaam ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkmda (8/32) 17,95 

24 — Stunfırlığm Ourafa köyünden Ab-
dülgafur diğer «di Gafuroğlu ©ya Sönmez 
Yalçm ve Bandırmanın Ergili köyünden Bar 
mazanoğlu Şaban Kutluerin ölüm oezasma 
çarprtffiamalan haümda (3/88) 118 

95 — Tefennimn Sır mûuBmtoâm Ms-

Üayıia 
sudbey oğullarından Aü Çeliğin otum ga
zasına çarptırılmadan hakkmda (3/84) 96 

26 — Vezirköprünüa Tasfcale mahal* 
leşinde mukim Kara Mean^doğlullanndan 
Cemal Sakarın ölüm oezasma çarptırılma
sı hakkmda (3/47) 58 

27 — Zonguldağm Gaça köyünden Mus
tafa Redsoğullarmdan Yusufo^u Memed Al-
kanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/87) 17,95 

BÜYÜK MİÜLETT MECLÎSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 —Saym üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında 82:83 

DİVANI MUHASipAT RİYASETİ TEZ-
KERELERİ 

1 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair (8/87) 2 

2 — İnhisarlar umura müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğun» dair (3/88) 2 

1 — Eylül : ikinci teşrih 198$ aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/52) 346 

2 — Haziran : ağustos 1938 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/51) 16,28:29, 

58:59 
3 — Konya ovası sulama idaresi 1934 yı

lı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair ( 3/80 ) 58,83,85,86,89 

4 — Mart : mayıs 1938 aylarına- aid ra
porun sunulduğuna dair (3/50) 3 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1 — Adliye vekilliğine Bolu mebusu 

Fethi ûkyarm, Gümrük ve inhisarlar vekil
liğine Trabzon mebusa Raif Karadenizin 
tayin «üldMerdnsdftir . 316^317 
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TASHÎHLER 

.Sayıl» 
409410 

—- 406 n<a sayıfanm 2 nei sütununun 
alttan 12 nci satırındaki (6, 7, 8, 9) rakam
ları (6, 7, 9, 10) olarak tashih edilmelidir. 



Tahlilî fihrist 

A 

Abdülhak Fırat (Erzincan) - 1939 se
nesi Dahiliye vekâleti bütçesi münasebeti
le sözleri 

— 1939 senesi Emniyet işleri umum mü
dürlüğü bütçesi münaiebetile sözleri 

— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 

— Polis vazife ve salâhiyetleri kanu
nuna bir madde eklenmesine dair lâyiha 
münasebetile sözleri 

— Münakalât vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

Abdürrahman Naci Demirağ (Sivas) -
1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 

— Münakalât vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

— Nafia vekâleti teşkilât ve vazifele
ri hakkındaki kanun münasebetile sözleri 

— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde eklenmesine dair lâyiha müna
sebetile sözleri 

— 1939 senesi Vakıflar umum müdürlü
ğü bütçesi münasebetile sözleri 

Abidin Daver (İstanbul) - Denizaltı sı
nıfı nıensublarma verilecek zamlar ve taz
minler hakkında kanun münasebetile söz
leri 

Adnan Menderes (Aydm) - 1939 sene
si Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 

Ahmed Hamdi Dikmen (Konya) -1939 
senesi Maarif vekâleti bütçesi münasebe-

Sayıfa 

207 

222 

235 

103 

323 

287 

324 

285 

102 

19 

66 

349 

Sayıfa 
254 tile sözleri 

Ahmed Hilmi Kalaç (Kayseri) - 1939 
senesi Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti bütçesi münasebetile sözleri 228 

— 1939 senesi İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçe kanunu \ münasebetile sözleri 50 

Ahmed thsan Tokgöz (Ordu) - 1939 se
nesi Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 
münasebetile sözleri 221 

— Münakalât vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 323 

Ali Çetinkaya (Münakalât vekili) -1939 
senesi Devlet demiryolları ve limanları 
umum müdürlüğü bütçe kanunu münase
betile sözleri 59,60,63 

— 1939 senesi Münakalât vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 327,328,329 

— Münakalât vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair kanun münasebetile sözle
ri 322 

Ali Kâini Akyüz (İstanbul) -1939 sene
si Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 254,256 

Ali Bana Tarhan (Gümrük ve inhisarlar 
vekili) •• 1939 senesi Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 199 

1939 senesi inhisarlar umum müdürlüğü 
bütçesi münasebetile sözleri 49,50,51 

— Resmî daire nakil vasıtaları hakkın
daki kanuna ek kanun lâyihası münasebe
tile sözleri 111 

AH Riza Türel (Konya) - Nafia vekâ
leti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 285 



— 17 — 
B 

Sayıfa 
Berç Türker (Afyonkarahisar) - 1939 

senesi bütçesinin heyeti umumiyesi müna
sebetile sözleri 146,149 

— 1939 senesi Dahiliye vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 201,219 

— 1939 senesi İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 50 

— 1939 senesi Emniyet işleri U. M. 
Bütçesi münasebetile sözleri 222 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 253 

Oavid Oral (Niğde) - 1939 senesi Ziraat 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 351 

Cezmi Ercin (Ticaret vekili) - 1939 se
nesi Ticaret vekâleti bütçesi münaısebetile 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -1939 
senesi Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 209 

—-• 1939 senesi İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçesi münasebetile sözleri 47 

Dr. Fatma Memik (Edirne) - 1939 se
nesi Nafia vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 304 

Dr. Fuad Umay (Kırklareli) - 1939 se
nesi Maliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 192 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili) -1939 senesi Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 231,236,237,239 

Dr. İbrahim Tali öngören (Diyarba
kır) - 1939 senesi İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 42 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 272 

•— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 234 
' — Eski harflerle basılmış olan kitabla-

nn okul ve kültür kurumları kitab evlerine 

Sayıfa 
— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 295 
— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî mua

venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 227 
—: Münakalât vekâleti teşkilât ve vazi

feleri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 327 

Beşim Atalay (Kütahya) - 1939 senesi 
îktısad vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri \ . 311 

sözleri 334,341,342 
— Türkiye - Almanya arasında imzala

nan kredi anlaşmasının tasdiki hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 31 

konulmasının 1353 sayılı kanun hükümle
rine aykırı olub olmadığının tefsiri hakkın
da Maarif encümeni mazbatası münasebetile 
sözleri 40,41 

Dr. Muhtar Berker (îgel) - 1939 yılı 
Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 62 

Dr. Münir Soykam (Antalya) - 1939 
senesi Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetıle sözleri 229 

—-1939 senesi İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçesi münasebetile sözleri 46 

Dr. Osman Şevki Uludağ ( Konya ) -
.1939 senesi Başvekâlet bütçesi münase
betile sözleri 184 

— 1939 senesi Beden terbiyesi genel di
rektörlüğünün bütçesi münasebetile söz
leri 403 

— 1939 senesi Dahiliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 202,218 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 244,272 

— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 226,234 

D 

O 
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Sayıfa 

— 1939 senesi İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçesi münasebetile sözleri 42,43,46 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) -1939 se
nesi Başvekâlet bütçesi münasebetile söz
leri r 182,183 

.— 1939 senesi bütçesinin heyeti umumi-
yesi münasebetile sözleri 398 

— Türkiye. - İngiltere beyannamesi 
münasebetile sözleri 67,72 

Dr, Sadi Konuk (Bursa) — 1939 senesi 

S*yıfa 
Nafia vekâleti bütçesi münasebetile sözle
ri 296 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 se
nesi bütçesi münasebetile sözleri 43,45,56 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - 1939 se
nesi Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 249 

Durak Sakarya (Gümüşane) - 1939 se
nesi Ticaret vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 341, 

342 

E 
Edib Ergin (Gümüşane) - Polis vazife 

ve salâhiyet kanununa bir madde eklen
mesine dair lâyiha münasebetile sözleri 97,98 

Emin Aslan Tokad (Denizli) - 1939 se
nesi Devlet; demiryolları ve limanları U. 
M. bütçesi münasebetile sözleri 59 

Emin Sazak ( Eskişehir ) -1939 senesi 
bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 177,178,397 

— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 291,292 

— 1939 senesi Vakıflar umum müdürlü
ğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 17 

— Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 277 

Emin Yerlikaya ( Bolu ) - 1939 senesi 
Adliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri " 241 

— 1939 senesi Emniyet işleri U. M. 
bütçesi münasebetile sözleri 222 

— 1939 senesi Jandarma genel komu
tanlığı bütçesi münasebetile sözleri 222 

— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 298 

— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 239 

Fahri Kiper (Vakıflar ü. Müdürü) -
Abidelerin esaslı tamiri için Vakıf paralar 
idaresinden istikraz hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 96 

— 1939 senesi Vakıflar U. M. Bütçe 
kanunu münasebetile sözleri 18,19 

Faik öztrak (Dahiliye vekili) - 1939 
senesi Dâhiliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 213,216,218,219 

—- 1939 senesi Emniyet işleri U. M. 
Bütçesi münasebetile sözleri 222 

1939 senesi Jandarma Genel komutan
lığı bütçesi münasebetile sözleri 224 

— 1939 senesi Matbuat umum müdür
lüğü bütçesi münasebetile sözleri 221 

— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde eklenmesine dair lâyiha müna

sebetile sözleri 98,100,103,104,105 
Fazlı Güleç (Bursa) - Polis vazife ve 

salâhiyet kanununa bir madde eklenmesine 
dair lâyiha münasebetile sözleri 101,102 

Fethi Okyar (Bolu) - Türkiye - İngil
tere beyannamesi münasebetile sözleri 69 

Fikret Atlı (Giresun) - 1939 senesi Zi
raat vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 355 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - 1939 se
nesi bütçesinin heyeti umumiyesi münase
betile sözleri 130,173 

— 1939 senesi Düyunu umumiye bütçesi 
münasebetile sözleri 195 

— 1939 senesi Maliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri. 192 

— 1939 senesi tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 197 



i d -
Sayıfa 

— Îİesmi daireler nakil vasıtaları hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 109 

Fuad Gökbudak (Konya ) -1939 senesi 
bütçesinin heyeti umîumiyesi münasebetile 
sözleri 139 

— 1939 yılı Dievlet demiryolaln ve li
manları umnm müdürlüğü bütçe kanunu 

münasebetile; sözleri 
Sayıfa 

62 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 253,268,272 

1939 senesi Münakalât vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 328 

— 1939 senesi tapu ve Kadastro umum 
müdürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 197 

a 
Galib Bahtiyar GÖker ( İstanbul ) -

1939 senesi Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 234 

Galib Pekel (Tokad) - 1939 senesi büt
çesinin heyeti umumiyesi münasebetile söz
leri 161,164,179,180 

Gl. Ahmed Yazgan (ürfa) -1939 senesi 
Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 206 

— 1939 senesi Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti bütçesi münasebetile sözleri 198 

— 1939 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 361 

Gl. Ali Fuad Oebesoy (Nafia vekili) -
1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 299,304,305 

— Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanun münasebetile sözleri 277,278, 

280,281,283,284 

Gl. Cemal Mersinli (İçel) - 1939 senesi 
bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 164 

Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul) - 1939 
senesi bütçesinin heyeti umumiyesi müna
sebetile sözleri 151 

Gl. Kâzım Özalp (Balıkesir) - Türkiye -
İngiltere beyannamesi münasebetile sözleri 71 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 271 

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
1939 senesi Münakalât vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 327 

— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 303 
— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 234 

— 1939 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 368 

Haeer Dicle (Kastamonu) - 1939 senesi 
Maarif vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 248 

Hakkı Kıkcoğlu (Muş) - 1939 senesi 
Diyanet işleri reisliği bütçesi münasebetile 
sözleri 188 

*— 1939 yılr Vakıflar umum müdürlüğü 
bütçe kanunu münasebetile sözleri 17 

Halil Menteşe (İzmir) . 1939 senesi Ik-
tısad vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 308 

—•1939 senesi Ticaret vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 333 

— 1939 senesi Vakıflar umum müdür
lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 18 

Hamdi Yalman (Ordu) - 1939 senesi 

Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 209 

Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) -1939 
senesi Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 265,268,271,272 

— Eski harflerle basılmış olan kitabla-
nn okul ve kültür kurumlan kitab evleri
ne konulmasının 1353 sayılı kanun hüküm
lerine aykırı olub olmadığının tefsiri hak
kında Maarif encümeni mazbatası münase
betile sözleri 39,41 

Haslb Ahmed Aytuna (Tokad) - 1939 
senesi Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 250 



Suyıf* 
Hulusi Öruooğlu (Sinob) - 1939 senesi 

Ticaret vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 334 

Hüsnü Açücsöz (Kastamonu) - 1939 se
nesi îktisad vekâleti -bütçesi münasebetile 
sözleri 311 

Sayıfa 
Hüsnü Çakır (İktıaad vekili) - 1939 se

nesi îktısad vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - 1939 senesi 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 

312 

238 

İbrahim Alâeddin öövsa (İstanbul) -
1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi müna-
sefoetüe sözleri 305 

— Eski harflerle basılmış olan kitabla
rın okul ve. kültür kurumları kitab evlerine 
konulmasının 1353 sayılı kanun hükümleri
ne aykırı olub olmadığının tefsiri hakkın
da Maarif encümeni mazbatası 39,40 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) -1939 se
nesi Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 363 

tstamat özdamar (Eskişehir) - 1939 se
nesi Adliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 240 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 252 

izzet Arakan (Eskişehir) - 1939 senesi 
Münakalât vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 328 

—• 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 297 

K 
Kâmil Dursun (tzmir) - 1939 senesi İn

hisarlar umum müdürlüğü bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 

Kemal Ünal (İsparta) - 1939 yılı Dev
let demiryolları ve limanları umum (müdür
lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 

— 1939 senesi İnhisarlar umum müdür-

48 

62 

lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 47 
Kemalettin Kamu (Bize) - Eski harf

lerle basılmış olan kitabların okul ve kültür 
kurumları kitab evlerine konulmasının 1353 
sayılı kanun hükümlerine aykırı olub olma
dığının tefsiri hakkında Maarif encümeni 
mazbatası münasebetile sözleri 39 

Lûtfi öören (Bolu) - 1939 senesi Dahi liye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 208 

M 

Mazhar Mtifid Kansu (Çoruh) -1939 se
nesi bütçesinin heyeti umumiyesi münasebe
tile sözleri 136,138,199 

— 1939 senesi Dahiliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 208 

— Eesmî daireler nakil vasıtaları hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası müna

sebetile sözleri ' 109 
Memed Aldemir (İzmir) - 1939 senesi 

Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 206 

— 1939 senesi Gümrük ve inhisarlar ve
kâleti bütçesi münasebetile sözleri 199 

— 1939 senesi İnhisarlar umum müdür-



lüğü bütçe kanunu münaseefotile sözleri 
Meliha Ulaş (Samsun) - 1939 senesi 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 

Mihri Pektaş (Malatya) - 1939 senesi 
İnhisarlar tunum müdürlüğü bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 

Mithad Aydın (Trabzon) - 1939 senesi 
Nafia vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 

— 1939 senesi Devlet demiryolları ve 
limanlan umum müdürlüğü bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 

- ö l 
Suyıfa 

46 

225 

45 

290 

62 

âayıfâ 
Muhiddin Baha Pars (Bursa) - 1939 se

nesi Devlet demiryolları ve limanları U. 
M. bütçesi münasebetile sözleri 59 

— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 304 

Muhlis Erkmen (Ziraat vekili) - 1939 
senesi Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 364,365,368 

Münir Hüsrev Göle (Erzurum) - 1939 
senesi Dahiliye vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 207 

N 
Hakiye Elgün (Erzurum) - 1939 senesi 

bütçesinin heyeti umumiyesi münasebetile 
sözleri 150 

Nazmi Hker (İzmir) - 1939 senesi Ma
arif vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 251 

Nevzad Ayaş (Bursa) -1939 senesi Ad
liye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 240 

— 1939 senesi Dahiliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 219 

—• 1939 senesi Devlet meteoroloji işleri 
umum müdürlüğü bütçesi münasebetile söz

leri 186,187 
— 1939 senesi Gümrük ve inhisarlar ve

kâleti bütçesi münasebetile sözleri 198 
— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 245 
Nuri Göktepe (Aydın) -1939 ticaret ve

kâleti bütçesi münasebetile sözleri 332 
— 1939 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 368 
— Münakalât vekâleti teşkilât ve vazife

lerine dair kanun münasebetile sözleri 323 

B 

220 

223 

274 

Raif Karadeniz (Trabzon) -1939 senesi 
Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 

— 1939 senesi Emniyet işleri umum mü
dürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 

—• 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri ' 

-— Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanun münasebetile sözleri 283,284 

— Resmî daireler nakil vasıtaları hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası münase
betile sözleri 

— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurin kanunu münasebetile 
sözleri 

Rasih Kaplan (Antalya) - 1939 senesi 
Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğü bütçe kanunu münasebetile söz-

108 

53 

leri 60 
— 1939 senesi inhisarlar umum müdür

lüğü bütçesi münasebetile sözleri 45 
—- 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 257,258 
. —- 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 289 
•— 1939 senesi Ticaret vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 333,341,342 
— 1939 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 362 
—- Nafia vekâleti teşkilât ve vazifeleri 

hakkında kanun münasebetile sözleri 277 
— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 

bir madde eklenmesine dair lâyiha müna
sebetile sözleri 98,99 

Refik tnce (Manisa) - 1939 senesi Baş
vekâlet bütçesi münasebetile sözleri 184 



iz — 
Sayıfa 

••— İ§â9 senesi bütçesinin heyeti umumi-
yesi münasebetile sözleri 141,144,146 

— 1939 senesi Dahiliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 220 

— 1039 senesi Devlet meteoroloji işleri 
tımum müdürlüğü bütçesi münasebetile 
sözleri 186 

—; 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 274 

— 1939 senesi Maliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 189 

— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 292,296 

— 1939 senesi varidat bütçesi münase
betile sözleri 397 

— Münakalât vekâleti teşkilât ve vazi
felerine dair kanun münasebetile sözleri 320,321 

— Nafıa vekâleti teşkilât ve vazifeleri-

Sayıfa 
ne dair kanun münasebetile sözleri 278, 

279,281,285 
— Resmî daireler nakil vasıtaları hak

kındaki kanuna ek kanun lâyihası 106, 
107,110,111 

— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde eklenmesine dair lâyiha müna
sebetile sözleri 97,98,99,104 

Remzi Çiner (Sivas) - 1939 senesi Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 235 

Ruşeni Barkm (Samsun) - 1939 senesi 
İnhisarlar umum müdürlüğü bütçe kanu
nu münasebetile sözleri 43 

— 1939 senesi Münakalât vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 325 

— 1939 senesi Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 293 

Saffet Arıkan (Erzincan) - Türkiye 
- İngiltere beyannamesi münasebetile söz
leri 69 

Sami; Erkman (Tunceli) - 1939 senesi 
Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 205 

— 1939 senesi İnhisarlar U. M. Bütçesi 
münasebetile sözleri 50,51 

—- 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
imünasebetile sözleri 247,271 

-—1939 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri. 353,368 

— Devlet Demiryolları ve limanları 
umum müdürlüğü 1939 yılı bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 61 

Seyft Oran (Divanı muhasebat reisi) -
Resmî daireler nakil vasıtaları hakkındaki 
kanuna ek kanun lâyihası münasebetile 
sözleri 165 

Sırrı Day (Trabzon) - Münakalât vekâ
leti teşkilât ve vazifelerine dair kanun mü
nasebetile sözleri 321,322323,324,325 

Sırrı Içöz (Yozgad) - 1939 senesi Baş
vekâlet bütçesi münasebetile sözleri 183 

— 1939 senesi Emniyet işleri umum 
müdürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 223 

— Nafia vekâleti'teşkilât ve vazifele
rine dair kanun münasebetile sözleri 284 

— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde eklenmesine dair lâyiha münase
betile sözleri 104 

Süreyya Örgeevren (Bitlis) - 1939 se
nesi Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 263 

— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde eklenmesine dair lâyiha müna
sebetile sözleri 102 

s 
Şenime Yunus (tamir) -1#39 senesi Ma arif vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 1264 
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Sayıfa 
Tevfik Fikret Sılay (Adliye vekili) -

1939 senesi Adliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 240,241 

Tevfik Gökmen (Devlet meteoroloji iş
leri umum müdürü) - 1939 senesi Devlet 

Sayıfa 
meteoroloji işleri umum müdürlüğü büt
çesi münasebetile sözleri 187 

Türkân örs (Antalya) -1939 senesi Ma
arif vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 256 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - 1939 
senesi Dahiliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 

— 1939 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 

—- 1939 senesi Tapu ve kadastro umum 

203 

250 

müdürlüğü bütçesi münasebetile sözleri 196 
— 1939 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 358 
Yusuf Ziya özer (Eskişehir) - Polis va

zife ve salâhiyet kanununa bir madde ek
lenmesine dair lâyiha münasebetile söz
leri 101 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Abide
lerin esaslı tamiri için vakıf paralar idare
sinden istikraz akdi hakkında kanun mü
nasebetile sözleri 96 

— 1939 senesi düyunu umumiye bütçesi 
münasebetile sözleri 195 

— 1939 senesi Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 234,237 

— 1939 senesi Devlet Demiryolları ve 
limanları umum müdürlüğü bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 61,63 

— Eski harflerle basılmış olan kitab-
lann okul ve kültür kurumları kitab evle
rine konulmasının 1353 sayılı kanun hü

kümlerine aykırı olub olmadığının tefsiri 
hakkında Maarif encümeni mazbatası mü
nasebetile sözleri 39,40,41 

— 1939 senesi İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 42,44, 

45,48,49,50 
— Nafia vekâleti teşkilât ve vazifele

rine dair kanun münasebetile sözleri 281,284, 
285,286 

— Resmî daireler nakil vasıtaları hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 105,108,109,110 

— Polis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde eklenmesine dair lâyiha münase
betile sözleri 101,104 
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