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Fihrist 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — Ticaret vekilliğinden istifa eden An
talya mebusu Cezmi Erginin yerine Aydın 

No. Sayıfa 
3738 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Cumhuriyeti ve İngiltere Kırallığı 
arasında Ankarada imzalanan üç ta
raflı yardım muahedesile merbutları
nın tasdikma dair kanun 10,10,13:14,16, 

17:22,22:25 

1 — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik (1/259) 2 

2 — Cemiyetler kanununun 38 nci mad
desine 2 fıkra ilâvesi hakkında (1/268) 10 

3 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/273) 28 

4 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 
(1/260) 2 

5 — Devlet havayolları umum müdürlü
ğü teşkilât kadrolarına müteallik (1/261) 2 

6 — Devlet liamnlan işletme umum mü
dürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 
(1/262) 2 

7 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/258) 2 

8 — Gümrük muhafaza kıtalarında ta
kım komutam olarak kullanılacak başgedik
liler hakkmda (1/270) 16 

9 — Hîudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkmda 
(1/274) 28 

Sayıfa 
mebusu Nazmi Topcoğlunun tayini 7 

No. Styıfm 

3739 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçele
rinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun 28,32,34:35,38,38,39:42 

10 — HJudud v« sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 
(1/263) 2 

11 — İnhisarlar umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik (1/264) 2 

12 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik (1/265) 2 

13 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 
(1/266) t 2 

14 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa bağlı 3 
sayılı cedvelin değiştirilmesi , hakkmda 
(1/255) 2 

15 — Sivas - Erzurum hattmm Uzun-
ahmedler istasyonuna kadar temdidine dair 
(1/275) 44 

16 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 
Cumhuriyeti ve İngiltere Kırallığı arasında 
Ajnkarada imzalanan üç taraflı yardım mua
hedesile merbutlarının tasdikına dair 
(1/269) 10,10,13:14,16,17:22,22:25 

17 — Türkiye - İngiltere ticaret ve k l i 
ring anlaşmasına merbut listeye kitab ve 
mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 lira-

KANUNLAR 

LÂYİHALAR 
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Sayıfa 

lık kontenjan ilâvesi hakkında yapılan an
laşmanın tasdikına dair (1/256) 2 

18 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Kırallığı arasında akid ve imza olımatı 
hukukî ve ticarî mevaddı adliyeye müteallik 
mukavelenin tasdiki hakkında1 16 

19 — Umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanu
nun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmalına dair (1/276) 44 

20 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik (1/267) 2 

21 —• Vakıflar umum müdürlüğü ücret
li daimî memurları hakkında (1/257) 2 

22 — Vilâyet idaresi kanununun 62 ne i 

Bmjütk 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/272) 16 

1 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında (1/42) 34,44:45,55 

2 — Posta ve telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1935 yılr hesabı katğisi hakkın
da (1/69) 34,55 

3 — Sanayide kullauılan ibtidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
dair (1/70) 34 

4 — Sanayide kullanılan makine alât 
ve edevat ve bunlarm yedek ve tecdid par
çalarının gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında (1/71) 34 

MAZBATALAB 
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Yozgad eski mebusu Emin Di ama

nın, Arzuhal encümeninin 25 - IV - 1938 
tarihli haftalık karar cedvelindeki 1402 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresi
ne danr takriri hakkında (4/2) 32,35:38 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İdare heyetinin, Riyaseti Cumhur 

1939 malî yılı bütçesine 19 226 liralık tah
sisat ilâvesine ve Büyük Millet Meclisi 1939 
malî yılı bütçesine 147 800 liralık tahsisat 
konulmasına dair kanun teklifleri hakkmda 
(2/8, 10) 32,34:35,38,38,39:42 

2 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhane-
ler ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud 
ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/69) 34,45:55 

3 — Sanayide kullanılan ibtidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
dair 1/70 ve sanayide kullanılan makine 
alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid 
parçalarının gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkında kanun lâyihalarına dair 
(1/70, 71) 34 

DÎVAKI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 

katğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkmda kanun lâyihasına dair 
(3/87, 1/42) 34,44:45,55 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Posta 
ve telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyiha

sına dair (3/127) 34,55 

GÜMBÜK VÎE İNHİSARLAR ENCÜMEiNl 
MAZBATASI 

1 —• Sanayide kullanılan ibtidaî madde
lerin gümrük resimlerinin indirilmesine dair 
1/70 ve sanayide kullanılan makine alât ve 
edevat ve bunlarm yedek ve tecdid parça
larının gümrük resimlerinin indirilmesi hak
kmda kanun lâyihalarına dair (1/70, 71) 34 

İKTISAİD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler 
ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve şü
mulünün tayini hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/69) 34,45:55 

2 — Sanayide kullanılan ibtidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
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dair 170 ve sanayide kullanılan maki
ne alât ve edevat ve bunların yedek ve tec-
did parçalarının gümrük resimlerinin indi
rilmesi hakkında kanun lâyihalarına dair 
(1/70,71) 34 

MAiLÎYE ENCÜMENİ MİAZBATALAİRI 
1 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler 
ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve şü
mulünün tayini hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/69) 34, 45:55 

2 — Sanayide kullanılan iptidaî madde
lerin gümrük resmlerinin indirilmesine dair 

Sftjnf» 
1/70 ve sanayide kullanılan makine alât ve 
edevat ve bunların yedek ve tecdid parçala
rının gümrük resimlerinin indirilmesi hak

kında 1/71 sayılı kanun lâyihalarına dair 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

34 

(Hariciye - Millî Müdafaa) 
1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Cumhuriyeti ve İngiltere Kırallığı ara
sında Ankarada imzalanan üç taraflı yar
dım muahedesile merbutlarının tasdiki 
hakkında kanun lâyiha'sına dair (1/269) 16,17: 

22,22:25 

REİSİCUMHUR 
1 — Reisi Cumhur İsmet İnönünün nut- I ku 2:6 

1 nci inikada aid 
2 > > » 
3 ncü » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
10 
16 
28 

4 
5 
6 

ncü inikada aid 
nci » » 
nci » » 

32 
34 
44 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 

Aadiçme 
1 — Hatay mebusu Abdullah Mursaloğ-

lunun andiçmesi 28,29 
2 — Hatay mebusu Abdülgani Türkme-

nin andiçmesi 28,29 
3 — Hatay mebusu Bekir Sıtkı Kuntun 

andiçmesi 28,29 
4 — Hatay mebusu Hamdi Selçukun 

andiçmesi 28,29 
5 — Hatay mebusu Mehmed Tecirlinin 

andiçmesi 28,29 
6 — Kastamonu mebusu Rauf Urbaym 

andiçmesi 16 
7 — "ülrfa mebusu Razi Soyerin andiç-

meed 16 

Intihab mazbataları 
1 — Hatay mebusluğuna seçilen Abdul

lah Mhırsaloğluna aid 28 
2 — Hatay mebusluğuna seçilen Abdül

gani Türkmıene aid 28 
3 — Hatay mebusluğuna seçilen Bekir 

Sıtkı Kunta aid 28 

4 — Hatay mebusluğuna seçilen Hamdi 
Selçuka aid 28 

5 — Hatay mebusluğuna seçilen Miehmed 
Tecirliye aid 28 

6 — Kastamonu mebusluğuna seçilen 
Rauf Orbaya aid 16 

7 — Urfa mebusluğuna seçilen Razi 
Soyere aid 16 

Seçimler 
1 — Ejneümenler seçimi 10:11,11:14 
2 — Meclis reisi seçimi 6 
3 — Mhıvakkat üç encümen teşkili 29 
4 — Reis vekilleri, İdare âmirleri ve kâ-

tiblikler seçimi 6:7 
Teşriî masuniyet 

1 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyeti (3/179) 28 

2 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teş
riî masuniyeti (3/173) 10 

Vefatlar 
1 — Muğla mebusu Dr. Hüseyin Avnı 

Ercanın vefatı 17 
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SUALLER 
Sayıfa 

Dahiliye vekâleti 
1 — İstanbul mebusu Ali Rana Tarha-

nrıı, pazarlıksız satış mecburiyetine müte
dair kanunun tatbik sureti hakkındaki şi
fahî suali 32,34 

Sayıfa 
Ticaret vekâleti 

1 — İstanbul mebusu Ali Rana Tarha-
nın, pazarlıksız satış mecburiyetine müte
dair kanunun tatbik sureti hakkındaki şi
fahî suali 32,34 

TAKRİRLER 

Yozgad eski mebusu (Emin Draman) 
1 — Arzuhal encümeninin 25-IV-1938 

tarihli Haftalık katar- eedvelindeki 1402 

sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/2) 32,35:88 

f İdare Heyeti] 
1 — Büyük Millet Meclisi 1939 malî 

yılı bütçesine 147 800 liralık tahsisat ko
nulmasına dair (2/10) 28,32,34:35,88,38,39:42 

TEKLİFLER 
fi dar e HeyetiJ 
1 — Riyaseti Oümhur 1939 malî yılı 

bütçesine 19 226 liralık tahsisat ilâvesin* 
dair (2/8) 32,34:35,38,38,30:42 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinde yazılı (Oîarb li
sanları) tabirinin tefsiri hakkındaki tezke
renin geri verilmesine dair 16:17 

2 — Mersinin Mesudiye mahallesinden 
Osma'iıoğlu Ahmed Cingözün ölüm cezası
na çarptırılması hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair 

desirıin 2 nci fıkrasındaki (Heyette) tabi
rinin şümulünün tayini hakkında (3/178) 28 

Muhtelif 
1 —• Muğla mebusu Dr. Hüseyin Avni 

Ercanın vefat ettiği hakkında 

Ölüm cezalan 
1 — Kayserinin Molu köyünden Hasan-

oğlu Memed Bektaşrn ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/172) 

1 — Mersinin Mesudiye mahalles ııdejı 
Osmanoğlu Ahmed Cingözün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında 

Tefsir istekleri 
.1 — Memurin kanununun 46 acı «ad-

44 

17 

10 

44 

1 — Devlet memurları aylıklarının tev
il id ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinde yazılı (Garb li

manları) tabirinin tefsiri hakkında 16:17 
2 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler 
ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve 
şümulünün tayini hakkında (3/69) 34,45:55 

Teşriî masuniyet 
1 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/179) 28 

2 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/173) 10 

DÎVANI MUHASEBAT RİYASET t 
TEZKERELERİ 

1 — 1935 malî yılı Hazine hesabı umu
misine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/181) U 

2 — Yüksek mühendis mektebi 1035 jılı 
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Sayıfa 

hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/174) 10 

1 — Devlet Demiryolları ve limanları 
isletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna'dair (3/87) 34,44:45,55 

2 — Posta telgraf ve telefon umum mü-

Sayıfa 
dürlüğü 1935 yılı hesabı katisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/127) 34,55 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 — Ticaret vekilliğinden istifa eden 

Antalya mebusu Cezmi Ercinin yerine Ay
dın mebusu Nazmi Topçoğlunun tayin 
edildiğine dair 7 

> • * - « 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Elâzığ) -

Muamele vergisi kanununun 2 nci madde
sinin (C) fıkrasındaki (Tasirhane ve tasir 
fabrikalar) kaydının hudud ve şümulünün 
tayini hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 

Ahmed ihsan Tokgöz (Ordu) - Devlet 
Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği 
kanunu münasebetile sözleri 

48 

45 

Sayıf» 
Ali Muzaffer Göker (Konya) - Türkiye 

Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İn
giltere Kırallığı arasmda imzalanan üç ta
raflı yardım mukavelesinin tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 19 

Ali Rana Tarhan (istanbul) - Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve in
giltere Kırallığı arasında imzalanan üç ta
raflı yardım mukavelesinin tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 20 

Cemal Akçm (Afyon karahisar) - Dev
let Demiryolları ve limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği 
kanunu münasebetile sözleri 45 

Dr. Mazhar Germen (Aydm) - Reis 
vekilliğine seçildiklerinden dolayı şahsi ve 
arkadaşları namına teşekkürü 

Dr. Rasim Ferid Talay (Niğde) - Mua

mele vergisi kanununun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasındaki (Tasirhane ve tasir fabri
kaları) kaydının hudud ve şümulünün tayi
ni hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 46,47 

Emin Sazak (Eskişehir) - Muamele 
vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasındaki (Tasirhane ve tasir fabrika

ları) kaydınm hudud ve şümulünün tayini 
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 45,49,51 

F 
Fazlı Göleç (Bursa) - Muamele vergisi 

kanununun 2 nci maddesinin (C) fıkrasın
daki (Tasirhane ve tasir fabrikaları) kay

dının hudud ve şümulünün tayini hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 

Feridun Fikri (Bingöl) - Maaş tahsisi 
46 
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talebinde bulunan bir şahsa aid mazbata 
münasebetile sözleri 

Puad Ağralı (Maliye vekili) - Muamele 
vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 

37 

Styıia 
fıkrasındaki (Tasirhane ve tasir fabrika
ları) kaydının hudud ve şümulünün tayini 
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 43,53,54 

01. Cemal Mersinli (içel) - Türkiye 
Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve in
giltere Kırallığı atasında imzalanan üç ta-

a 
raflı yardım mukavelesinin tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 17 

Halil Menteşe (izmir) - Türkiye Cum
huriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İngil
tere Kırallığı arasında imzalanan üç taraflı 
yardım mukavelesinin tasdiki hakkındaki 

kanun münasebetile sözleri 21 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Maaş 

tahsisi talebinde bulunan bir şahsa aid maz
bata münasebetile sözleri 35 

İsmail Sabuncu (Giresun) - Muamele 
vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasındaki (Tasirhane ve tasir fabrikaları) 
kaydinin hudud ve şümulünün tayini hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 

ismet Eker (Çorum) - Maaş tahsisi ta
lebinde bulunan bir şahsa aid mazbata mü-

54 

nasebetile sözleri 37 
— Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (C). fıkrasındaki (Tasirhane ve 
tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve şümu
lünün tayini hakkındaki mazbata münase
betile sözleri 50 

Kemalettin Kamu (Rize) - Muamele 
vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasındaki (Tasirhane ve tasir fabrikaları) 

kaydının hudud ve şümulünün tayini hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 51 

Muhittin Baha Pars (Bursa) - Türki
ye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve 
İngiltere Krallığı arasında imzalanan üç ta

raflı yardım mukavelesinin tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 20 
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Sayıfa 
Refik înce (Manisa) - Devlet demir

yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünün 1935 malî yılı hesabı katği ka
nunu münasebetile sözleri 44 

— Maaş tahsisi talebinde bulunan bir 
şahsa aid mazbata münasebetile sözleri 35,36 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Muamele ver
gisi kanununun 2 nci maddesinin (C) fık
rasındaki (Tasirhane ve tasir fabrikaları) 
kaydının hudud ve şümulünün tayini hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 49,51 

Sami Erkman (Tunceli) - Muamele ver
gisi kanununun 2 nei maddesinin (O) fık-

Şükrü Saraçoğlu (Hariciye vekili) -
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhu
riyeti ve İngiltere Kırallığı arasında im
zalanan üç taraflı yardım mukavelesinin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının muh
telit bir Encümende tedkik edilmesine dair 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği 
kanunu münasebetile sözleri 45 

— Muamele vergisi kanununun 2 nci 

Sayıfa 
— Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhane ve 
tasir fabrikaları) kay dinin hudud ve şümu
lünün tayini hakkındaki mazbata münase
betile sözleri 51,54 

rasmdaki (Tasirhane ve tasir fabrikaları) 
kaydının hudud ve şümulünün tayini hak» 
kındaki mazbata münasebetile sözleri 47 

Sırrı îçöz (Yozgad) - Maaş tahsisi ta
lebinde bulunan bir şahsa aid mazbata mü
nasebetile sözleri. 35,38 

sözleri ! • 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa 

Cümhuriyeti ve ingiltere Kırallığı arasın
da imzalanan üç taraflı yardım mukavelesi
nin tasdiki hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 17 

maddesinin(C) fıkrasındaki (Tasirhane T* 
tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve şümu
lünün tayini hakkındaki mazbata münase
betile »özleri 45,47,48 
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