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f p V o . v : • •-. •"•'• S a y ı f a 

% kümılerini değiştiren karnin 60,110,188 
^ 7 5 8 — Vilâyet idaresi kanunıınun 62 nei 
H -maddesine bir fıkra ilâvesini dair ka-
g nün 60,114:115,133:134 

§0759'•;,-*- Lüzûmor halinde yeni askeri muha
le sebecilikler teşküîliçin Maliye vek&leti-
S| ne salâhiyet verilmesi hakkında ka
i l mm i 68415,134 

| f760 -•'-T* !Konya ovası ; sulama idaresinin 
|H 1935 malî yılı hesaihı katği kanunu 30,118, 
% ;V 132,136,141442 :145 

{761 —- Aınkara Yüksek Ziraat enstitüsü
nün 1935 malî yılı hesabı katği ka-
liıınu 118,132:133,136,14İ5İ45:148 

B "r;,_ 
rüç masuniyeti hakkında 69,72 

p.56 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin . * 
1 1 İ I P 1 1 | | | § | teşriî masuniyeti hakkında; ' 69,72 

W| |g^^^l57 - - : lîrfa mebusu Sami İşbayın teşriî 
masuniyeti hakkında 69,72:77 

P| | | | j{ |58; ~ , Urfa mebusu; $eref Ulağım teşriî 
masuniyeti hakkında 69,78 

§j§59 -— Uizenin Nohlappo köyünden İıaroz-
oğulİarrndan Osmanoğlu Celâl kalpü-

' suu ölüm cezasınaŞ çarptırılması hak
kında 46,107 

60—- Rizenin Pazar {kazasına! bağlı Ga-
rofta köyünden İvaloğullatnndan Ha-
sanoğlu Osman Kjalın ölüm cezasına 
çarptırılmadı hakkında 46,107 

M İ B f f i i ^ r t ö l —• SilivrininDanamandıra köyünden 
S Abdulîahoğlu Mustâfa Karabulutun 
I ölüm cezasına çarptırılması hakkında 46.118 

P î H İ ^ ^ 6 2 — Tasfiye ameliyesini de yapan ta-
M^M^S^m s i r [ fabrikalarından muamele vergisi 

tJlınmtyacağına dait" 106,118:119 
63 —-= Yer sarsıntısından müteessir olan-

İ tPâŞK lara yapılacak yardım için Büyük Mil-' 
tet Meclisi Reisinin riyaseti' altında 
bir; Millî Yardım'"• komitesi teşkiline 
dair 126:128 

^â f İ p f e ^ ^ f t ö t e ^ n ^ i i a ^ l h ? ; i 
E ; 

Î Şİei taahhüde girişilmesi nakkmda (1/282) 106 
2 — Antakya ve İskenderun. elektrik 



— 3 — 
Sayıfa 

müesseseler inin mahallî belediyelere devri 
hakfentöa (1/283) 106 

3ç— Devlet sanayi ve meadin işletmeleri
nin kredi muamelelerini yapmakla mükel
lef Sümer bank kurulması hakkında (1/288) 150 

4*— Devlet sanayi ve mea^iırteşekkülle-
ri hakkında (1/289) 150 

5 — Ereğli kömür havzasındaki oeak-
larnsi birleştirilmesi hakkında -(1/290) 150 

6 — Genel Kurmay Başkanının seyahat 
ve ikamet yevmiyesi hakkmda (1/285) 106 

7 — Hatay jandarma teşkilâtının maaş 
ve iaşe bedelleri hakkında j( 1/284) 106 

8 — îstanbulda yeniden yaptırılacak 
Adliye binası için gelecek senelere geçici 
taafcŞüd icrası hakkmda (İ/286) 106 

9 *—ı İstanbul liman işleri umum müdür
lüğü "1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/2T9} " 68 

10 — Konya ovası sulama ve işletme 
idaresinin 1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/2Î8) ' 30,118,132,136,141,142:145 

11 ^— Matbuat kanununun '35 nci mad
desine iki fıkra ftâvesi' hakkında (1/280) .68 

12 — Matbuat umum müdürlüğü teşki
lâtına ve vazifelerine dair olan. 2444 sayılı 
kanuna bir madde ilâvesi hakkında (1/281) 68 

13 — Orman umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde 110 190 liralık müna
kale ngapılması hakkında (1/291) 150 

14 —• Sermayesinin tamaHH Devlet ta- \ 
rafından verilmek suretile kurulan iktisadî j 
teşekküllerin teşkîlâtile idare-ve muraka
beleri ̂ hakkındaki 3460 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin tadiline ve mezkûr kanu
na bazı hükümler ilâvesine dair (1/292) 150 

16 — Siyasal bilgiler okulu hakkında
ki. 2777 sayılı kanuna ek kanun, lâvihası 
a/m) - - -, 150 

HT — Türkiye - İngiltere abasında mü-
nafcid 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ti

caret* ve Kliring anlaşmasınm türkçe met-
ninde^oTÜlen imlâ farkları île, tabi hataları 
ye tereüme farklarının tashihi iğin teati edi
len »alalar ile merbutu olan -ısusahhah an-
las7n«iBin4asdikı hakkmda £1/287} . 106 

17 -^ Türkiye - Romanya "^rasmda ak
dedilen ticaret ve tediye aşfeşmalarıhın 

tasdiki hakkında (1/277) 
Saytfa 

2 

İ — Belediye vergi ve resimleri kanu -
auna-eir kanun lâyihası (1/251) 60,82:83,119, 

121,121:124 
2 — 1939 malî yılt muvazenei umumiye 

kanununa bağlı (D) cedvelindç değişiklik 
yapıloiıası hakkmda (1/235-) 68,69:71,73, 

83,83:86 
3 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi 

kanununa -ek kanun lâyihası (1/168) 60,107:110 
4 — Geza, evlerile mahkeme binaları in

şası karşılığı olarak alınacak harçlar ve mah
kûmlara fldeltirileeek yiyecek bedelleri hak-
kındaki 2548 saydı kanunun 2 ve 3 neü 
maddelerinin tadiline dair (1/174) ' 60,110,133 
- 5 •=- Geza kanununun mevkii meriyete 

vazmaım&eallik 825 sayîlr kanunun 29 nen 
maddesjne bir frkra ilâvesi hakkında 
{1/247} - 46,61,78:81 
- 6 J—. Damga resmi kanununun bazı hfip, 

kümlerinin - değiştirilmesine ve. feu kanuna 
bazı hükümler eklenmesine dair (1/169). 106, 

r " ' 119:121 
7 — Devlet demiryolları ve limanları 

isletme umum müdürlüğü 1935 yîlı hesabı 
katğisi hakkında (1/42) 3:9,10,10:13 

8 — Hizmetten, ayrrlan bazı memur ve 
müstahdemlerin' yapamayacakları isler hak
kmda {1/221}. ' 118,136:141,151 

9 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürüüü^I939 malî. yılı bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılmasr hakkında 
61/S74) " 68,71,73,83,87:90 

10 — lüzumu halinde yeni askerî mu
hasebecilikler teşkili rçin Maliye'vekâletine 
salâhiyet verilmesi hakkmda. (1/232) 68,115,134 

11 — Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı 
muaddil kanunun 5 net maddesi maddei 
muvakkatesinehirep fıkra ilâvesine dair olan 
981 sayrlı- kanunun ikinci maddesinin değiş-
titflraesLhakkmda (1/249) ^ >6,Gt:62r81 

. 12 —-jfekezi Pariste olmak üzere Bey-, -N 
neteakjt Şarah ofisi teşkiline dair olan mu-
kaVele^e ilhakımız hakkında (1/119.) 38,40:44, 

• \ " '- • :- 78,83,90:93 
İS 'K- îteşhud: suelarm muhakeme usu

lüne ffeir.ökpi âOÖ5. «ayıîrkamın^a #498 sa-, 
yılı kannâia- Öegfşrtirileır 4 neü nıs<Mesinin' 



^ - 4 — 
; Sayrf a 

tadüi hakkımda (1/239) 4&,6£,81;82 
14 — ütfjuamele vergisi feanrânunun baja 

hükümlerindi değiştirilmesine dair (1/170J) 60, 
l İ10:1İ4 

15 -r- P<jis vazife ve salâhiyet kanununa 
bir madde, j eklenı&esi ve Yalova kazasının 
Bursa vilâ^pâne bağlanması hakkında . 40 

16 — ÎPbsta ve telgraf ve telefon umûm 
müdürlüğü fcL935 yrlı hesabı katğisi hskkın4a 
(1/69) I 9,^)43:16 

17 — Sjgmayide kullanılan ibtidaî mad
delerin güıspük resimlerinin indirilmesine 
dair (1/70$ 9:10^8,61,^3,6^^6 

18 —* Sanayide. kollanılan makine al|t 
ve edevat' yp bunların yedek ve teedid par
çalarının gjtmrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında (1/71) 9:10,38,61,63,63:66 

19 —. sfovas - Erzurum hattınm Uzum-
ahmedler ];istasyonuna kadar temdidine 
dair (l/27İf> 40,51,51,55:58 

20 —> '(Ürkiyede harb silâhı ve mühim
matı yapa^ hususî sanayi müesseselerinin 
kontrolü h|&mda (1/79) 126;i51 ;153 

21 — 'jptirkiye - Estonya Ticaret ve 
kliring anfeşmalarma müzeyyel protokole 
ilişik (Ef) | listesinde değişiklik yapılması 
hakkında |feati olunan mektubifcnn tasdiki-
na dair £1$»2) 18,34:3^a0:51,h,5? :55 

22 — İTürkîye - Maearistan arasında 

Saytfa 
akid ve imza edilen Konsolosluk mukave
lesinin tasdiki hakkında "(1/242} 38,44,78, 

83^3:96 
23 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris

tan Kıralhğı arasında akid ve imza olunan 
hukukî ve ticari mevaddı adliyeye müteal
lik mukavelenamenin tasdiki hakkında 
(1/271) ; 46,62:63,82,83,83,97:100 

24 — Türkiye - Yunanistan arasında im
za edilen suçluların geri verilmesi ve cezaî 
sahada karşılıklı adlî yardım muahedesinin 
tasdiki hakkında (1/243') 46,63,82,83,83,100:103 

25 — Umuru belediyeye müteallik ah
kâmı cezaiye hakkındaki 486 numaralı ka
nunun bazı maddelerini muaddil 1608 sa
yılı kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair (1/276) 126,153:156 

26 — Vakıflar umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/202) 2,19:20,20, 

21:24 
27 — Vilâyet idaresi kanununun 62 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/272) 60,114:115,133:134 

28 — Yüksek mühendis mektebinin 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında (1/85) 2,20,' 

20,24:27 
29 — Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı 

hesabı katğisi hakkında (1/113) 118,132:133 
136,145:148 

MAZBATALAR 
ADUÎİB ENCÜMENİ MA^ŞAT^ABI 
1 — İİdıyaman kazasının ÇaJgan nahi

yesine bağg Çrerdiz köyünde^ Mahmudoğlu 
Büyük Bbfcr Erdil île kardeşi ayni köy4en,. 
Mahmu<3oşiu Küçük Ebuzer Erdilın, öîlm -
oezasına girptırilmalan hakkında - Başvekâ
let t ^ e r ^ n e dair (3/129) ,' ( . 46̂ 60 

2 — Bjb'gama Merkezköy kâtihlerin^en 
olub aslanfiAydının Orta mahallesinden ÜJM-
lâloğlu Alfned dtiğer adı Ahmed Salih bü
zünün öjüiı cezasına çarptırılması hakkııida 
Başvekâlef tezkeresine dair (3/188) . 46,60 

3 — pjığdayr koruma karşılığı, vergisi 
kanununa fek kanun lâyihası >akkında (J/* 
168) \ t • • 60,107 İ110 

4 —;C|za. evlerile mahkeme binaları in
şası karabil olarak alcnaeak haralar ve mah

kûmlara ödettirilecek yiyecek bedelleri hak
kındaki 2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ucü mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/174) 60,110,133 

5 — Ceza kanununun mevkii meriyete 
vazma müteallik 825 sayılı kanunun 29 neu 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 
•lâyihasına dair (1/247)- 46,61,78:81 

6 — Oiresunun Eeşap nahiyeşmin Bar
ca Çakırlı köyünden Biinei diğer adı Sey-

' ranlıoğullarından Mustaiaoğlu Memed Sey
ranın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair ^3/133) 46,69 

7 — Hizmetten ayttlan bazr memur ve 
müstahdemlerin yapamayacakları işler hak
kında kanun lâyihasına^ dair (1/221) 118,136: 

141,151 



Sayıfa 
8 — Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı 

ımıaddil kanunun 5 nci maddesile maddei 
onuvakkatesine birer fıkra ilâvesine dair olan 
981 sayılı kanunun ikinci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/249) 46,61:62,81 

9 — Meşhud suçların muhakeme usulüne 
dair olan 3005 sayılı kanunun 3498 sayılı 
kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (.1/239) 46,62, 

81:82 
10 — Rizenin Nohlapso köyünden Lâ-

rozoğullarından Osmanoğlu Celâl Kalpusun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/147) 46,107 

11 — Rizenin Pazar kazasma bağlı Ga-
rota köyünden Kaloğullarından Hasanoğlu 
Osman Kalın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/156) 46, 

107 
12 — Silivrinin Danamandıra köyünden 

Abdullahoğlu Mustafa Karabulutun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/167) 46,118 

13 — Tekirdağm Batmaz mahallesinde 
mukim aslen Deyranlı Rüstemoğlu Ali Ba> 
rinin ölıjm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/144) 46,69 

14 — Türkiyede harb silâhı ve mühim
matı yapan hususî sanayi müesseselerinin 
kontrolü hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/79) 126,151:153 

15 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Kırallığı arasında akid ve imza olunan 
hukukî ve ticarî mevaddı adliyeye müteallik 
mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/271) 46,62:63,82,83,83,97:100 

16 — Türkiye - Yunanistan arasında im
za edilen suçluların geri verilmesi ve cezaî 

* sahada karşılıklı adlî yardım muahedesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/243 46,63,82,83,83,100:103 

17 — Umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanu
nun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı 
kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun hakkında (İ/276) 126,153: 

Sayıfa 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —1122 sayılı kanonun 2 nci madde

sinde zikredilen ruhî maluliyetlerden mez
kûr kanunun 3 ncü maddesinin tarifatma 
dahil olan şekillerin dördüncü derece üze
rinden terfihi icab edib etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine da
ir (3/100) '" 118,134036 

2 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) cedvelinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/235) 68,69:71,73,83,83:865 

3 — Buğdayı koruma karşılığı- vergisi 
kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/168) 60,107:110^ 

4 — Geza evlerile mahkeme binaları in
şası karşılığı olarak alınacak harçlar ve 
mahkûmlara ödettirilecek yiyecek bedelleri 
hakkındaki 2548 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/174) 60,110,133 

5 — Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu :kanuna 
bazı hükümler eklenmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/169) 106,119:121 

6 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 3 000 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun 
lâyihasma dair (1/274) 68,71,73,83,87:90 

7 — Lüzumu halinde yeni askerî muha
sebecilikler teşkili için Maliye vekâletine sa
lâhiyet verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/232) >. 68,115,134 

8 — Muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/170) 60,110:114 

9 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhane-
ler ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud 
ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/69) 106,118:119 

10 — Sivas - Erzurum hattının Uzun-
ahmedler istasyonuna kadar temdidine da
ir kanun lâyihası hakkında (1/275) 40,51,51, 

55:58 

1 — Sânayide kullanılan iptidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
dair 1/70 ve sanayide kullanılan makine 



— 6 — 

alât vcj edevat ve bunlani yedek yfe teo-
did' paf eaîarıâm gümrük mMedrıjb: m-
diriljaü 

a/m 
gaîarıâm güoırükjrestmierınşa: ıjâ-

frak&nâa kan,uji lây3ifistfuf ââir 
, & ; 1 0 , 3 8 $ İ 6 M 3 T 6 £ 

- * ' " " • , • - - ; - - . 

DAB^IYB .ENCÜMENİ MA2BAT.U,A^I 
1' - 4 Belediye vergi ve resimleri kitm-

n u n s ^ t o u « l â y 2 ^ s ı h a M q n 4 a " ( I ^ l ) . 6Q>' 
i I ' 82:88,119^21,18^:124 

2. - * HSzmetteıı ayrılan b a ^ m e ^ r ve 
müstahjemlepin yalamayacakları işlei hak
kında Jffcun lâyihasına dair (1/221) [ 11^ 

* Î$6;İ41,151 
8:-J VmuEfi belediyeye müteallik gtâfa& 

mı ceze [ye hakkındaki 486 numaralı kanu
nun fceC |T maddelerini uroaddil 1608 jsayılî -
kanaöm ı birinci maddesinde değişildik ya
pılmam İ& dair kanun lâyihası, hakkmda 
(Vtttf. ' ia^wp»ı«ö. 
' 4.-7raFflİ79t'iâaxı«l tkan-ıımpmn $& aei 

m«ddesfee hir fıkra eklenmesi hakkında 
kşnm i Syifaasma âm (1/272) , . [ 8$,lHı 

. ;f' 'İl*488:l*4 
D î m ^ I WBASEBA0? ENCÜMEBNl -

: | ' MAZBATAI.ABI 
1 — İ Ankara Yüksek ziraat enstitüsü

nün İ#i icmali yılı hesabı katğisine aî4 râWL-
tabakat | î)eyannamjesinin sunulduğuna^ dair 
I>ivaiu l&uhasebat riyaseti tezkeresi ve 
Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 yılı ;l|e#abî 
katğişi ı hakkında kanun lâyihasın^ dair 
(3/188-,; ItyltS) 118,132:133,136;|4i,«§ :14Ö 

2 r-ı i Evkaf m u m müdürlüğü 193fc yıjı 
hesabı i atğisine aid mutabakat bey aniame-
srinin: sı ̂ .uldu^uıa" dâir Divanı muhefeebat ~ 
riyaseti i^ezkeresile Vakıflar umum müdür
lüğü İS Sjt yılı hesabı katğisi l^akkınim ka- \ 
nTOr^^sma^daîr (3/125,1/İ32) 2 İ 9 $ & 2 1 Î 2 4 

Sf-^îKöaya oyası auiaıs*L. ictarfsâdn 
1935 m lî yık hesabı katğisine aid nu$8b&-
kat bey, ^.namesinin sunulduğuna daif Di-
vanı mi &asefeat:î^a»eti taft«Mg& ve ^[onya 
ovasirStş Lama ye istetme idaresinin 193$ ma-
^yıfct]je§abj kaiğisi kaitkm<ia-k£inu&illyi* 
hasım, p i r (Ş/183, 1/278). , 4 8 ^ 2 , 1 8 * 

4}^ jJtefc' j.m^pı* İ93& aylarına aM.ra. 
poruk < ^âıildıı^i'^aktoda; Ö*mnı mnbjufe. 
bat rlyijîetll^eresUK £air ' î 68>1I2 

Sayıfa 
5 — Yüksek mühendis mektebi 1935 yı

lı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Yüksek mühendis 
mektebinin 1935 ydı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/174, 1/85) 2,20,20, 

24:27 

1 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesa
bı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/87, 1/42) 3:9,10,10:13 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1935 yılı- hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi
le Posta ve telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/127, 1/69) 9,10,13:16 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Merkezi Pariste olmak üzere Bey
nelmilel Şarab ofisi teşkiline dair olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/119) 38,40:44,78,83,90:93 

1 — Sanayide kullanılan ibtidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
dair 1/70 ve sanayide kullanılan makine 
alât ve edevat ve bunların yedek ve tec-
did parçalarının gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkında kanun lâyihalarına da
ir (1/70, 71) 9:10:38,61,63,63:66 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Merkezi Pariste olmak üzere Bey

nelmilel şarab ofisi teşkiline dair, olan mu- I 
kaveieye iltihakımız hakkında kanun lâyi- j 
hasma dair (1/119) - 38,40:44,78,83,90:93İ 

2 — Türkiye - Estonya Ticaret ve kli
ring anlaşmalarına müzeyyel protokole ili
şik (B) listesinde değişiklik yapılması hak

kında teati olunan mektubların. tasdikına ı 
dair kanun lâyihası hakkında (1/212) 18,34:35, 

50:51,51,52:55 

t 



Sayrfa 
3 — Türkiye - Mcaristan araisında akid 

ve imza edilen konsolosluk mukavelesinin 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/242) 38,44,78,83,93:96 

4 __ Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Kırallığı arasında akid ve imza olunan 
hukukî ye ticarî mevaddı adliyeye müteallik 
mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair, (1/271) 46,62:63,82,83,83,97:100 

5 —- Türkiye -Yunanistan arasında 
imza edilen suçluların geri verilmesi ve ce
zaî sahada karşılıklı adlî yardım muahede
sinin tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/243) 46,63,82,83,83,100:103 

ÎKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Buğdayı koruma! karşılığı vergisi 

kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/168) 60,107:110 

2 — Merkezi Pariste olmak üzere Bey-
nelmilel Şarab ofisi teşkiline dair "olan mu
kaveleye iltihakımız hakkında kanun lâyi
hasına 4air (1/119)' • 38,40:44,78,83,90:93 

3 — Muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında' (1/170) 60,110:114 

4 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhane-
.ler ve tasir fabrikaları) kaydının hudüd ve 
şümulünün tayini hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/69) 106,118:119 

5 — Türkiyede harb silâhı ve mühimma
tı yapan hususî sanayi müesseselerinin kont
rolü hakkında1 kanun lâyihasına dair (İ/79) 126, 

151:153 
6 — Türkiye - Estonya Ticaret ve kli

ring anlaşmalarına müzeyyel protokole ili
şik (B) listesinde değişiklik yapılması hak
kında teati olunan mektublaTin tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/212) 18,34:35, 

50:51,51,52:55 

1 — Sanayide kullanılan ibtidaî madde
lerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
da'ir 1/70 ve sanayide kullanrlan makine 
alât ve edevat ve bunların yedek ve tecdid 
parçalarının gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkında kanun lâyihalarına dair 
(1/70,, 71) 9 !İ0,38,61,63,63:66 

— 7 — 
Sayrfa 

MALİYE ÜNCÜMENt MAZBATALARI 
1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi 

[ kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/16&) 60,107:110 

2 — Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesine dair kanun lâ
yihası, hakkında (1/169) - 106,119:121 

3 —_Muamele vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/110) 60,110ül4 

4 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındaki . (Tasirhane-
ler ve tasir fabrikaları) kaydinin hudud ve 
şümulünün tayini hakkmda Başvekâlet tez
keresine dair (3/69) 106,118:119 

1 — Sanayide kullanılan ibtidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilmesine 
dair 1/70 ve sanayide ,kullanılan makine, 
alât ve edevat ve bunların yed^k ve tec
did parçalarının gümrük resimlerinin indi
rilmesi hakkmda kanun lâyihalarına dair 
(1/70, 71) 9:10j38,61,63,63:66 

MECLÎS-HESABLAR1NIN TEDKÎKI . 
ENCÜMENİ- MAZBATASI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ey
lül ayı hesabı hakkında (5/15) 18,34 

MÎLLÎ MÜE>AF AA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — 1122 sayılı kanunun 2 nci madde
sinde zikredilen ruhî maluliyetlerden mez
kûr kanunun 3 ncü maddesinin tarifatına 
dahil olan şekillerin dördüncü derece üze
rinden terfihi icab edib etmeyeceğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/100) 118,134:136 

2 — Türkiyede harb silâhı ve mühim
matı yapan hususî sanayi müesseselerinin 
kontrolü hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/79) 126,151:153 

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -" - Hizmetten Byrılan bazı memur ve 

müstahdemlerin yapamıyacaklan işler hak
kında kanun lâyihasına dair (1/221) 118,136: 

141,151 



2 - t Şi*M-*- E I W O T hattan^ lisusyâı- t , 
medie|^8tasyonma kaıfer fcıiuiicörçe'-•&** ' \ 
kantrilİJrfh*» M t a n c M l / O T ) f40$L,fîl,6&; 

S I S f İ T VB İÇTİMAÎ MÜAVEHT- ENGÜ-
j T MHNÎ MAZBATASI t ., 

İ i - 112& sayılı kanunun 2 nci': jnadde-
sinde J^ıkredîien ^tthî nıaluliy$tier<fe!a H W / 
kfejfcufi&n 3 jıeü nîaıidesiçfo taŞLf-&|ıııa 

'daMlpan fğkiöerin dördü*K& derejse fl«e-
j terfihi* fcab editf eleyeceğinin tef-
|ifem4a--Başvekâlet teskeresine dair 

.(B/Uf)" \ - 1 1 8 ^ 3 4 ^ 

• ^pftAAT BNCÜMENt MA&BATASI 
| - Merkezi Pariate olmak üzere Bey-

ıî Şarab ofisi teşkiline dair oW mu-
<e iltihakınız hakkında kan^n lâgdi-
&k (1/119) - !W,40i4fc78£8,*M* 

•lir- İstanbul mebusu Âü-'Çâmt AikyU-
zün ~\ jı^î masuniyetinin kajâmlmisı hafc-

Sayrfa 
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/137) 68,71 

2 — İstanbul mebusu Galib bahtiyar 
Gökerin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/165) 68>71 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/179) 69,72 

4 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/173) 69,72 

5 _ Urfa mebusu Sami îşbaym teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/138) 69,72:77 

6 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/139) 69,78 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 

[Memurin kanunu Muvakkat encümeni] 
1 — Memurin kanununun 46 nci mad

desinin 2 nci fıkrasındaki (Heyette) tabiri
nin şümulünün tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/178) 60,69 

MOTTEIıîF 
Zelzeleden ölenlerin hatıralarını -

\ nci inikada aid 

SABİK SABİT HULÂSASI 

I * • 
&»cu 

rl^ncu-
j i n c i 
' i r» 

u 

-1+ 
enet 

2 
J8 

40 
46 

13 ncü inikada aid 
14 » » » 
15 nci » » 
16 nci » » 
17 nci » » 
18 » » » 

"' îatn 
Sayın üyelerden-

sk^IN Ç¥ELER ÎŞLERÎ 
linin teşriî masuniyeti (3/188) 

bâzılarına izin 
- ' \ 1S-39 

150 

60 
68 

106 
118 
126 
150 

106 

Adliye, Arzuhal, Dahiliye Ve-Nafia 
drenlerine aza intihabı - *&M 

Tejriî masuniyet 
— Denizli mebusu Dr. Kâzım1 »aman-

1 — İstanbul mebusu Ali Kâmi Akyü-
zün teşriî masuniyeti (3/137) 68j,71 

2 — İstanbul mebusu Galib Bahtiyar : 

Gökerin teşriî masuniyeti (3/165) 6Ş,71 
3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş- | 

teşriî masuniyeti (3/173) 60,72 



--:ft,S* 



— 10 
Sayıfa 

Büyük Ebıjzer Erdil ile kardeşi a^t4royâen; 
Malımudoglu Küçük Şbueer Erdüin ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında- (3/129). 4&6Û 

2 — B|rgama Merkezköy kâtiblerinden 
olub aslen iAy&ınm Orta mahallesinden Bi~ 
lâloğlu Ahited diğer adı Ahmed Salih IHi-
zünün öKi4^ e z 8 s^ r -9 a r i> t m l î t t a s ı hakkında 
(3/133) | 46,60 

3 — Gi^esunun Keşafr nahiyesinin- Barça 
Çakırlı - kö|ünden 'Kkiaci' diğ&r adı Şoy-
ranhoğuEa|mdan Mustaf aoğlu Memed Se> -
ranm ölüni cezasına çarptırılması hakkında 
(3/133) : ' « * » • 

4 __ Büfenin Nbhlapso köyünden Lâroz-
oğullarındin Ösraanoğra Celâl Kâtpusun 
ölüm eezgsına çarptırılması hakkında 
(3/147) | 40,107 

5"—»Blzenin Pazar kazasına bağlı Oto-
rorta Jsöyiİnden Kaloğu Harından Hasanoğ-
lu (^a^AÇalın ölüp* tjesaeraa, § a r p t î ^ , 
mast 

6 
Abdullaf 

7 -
mukim 
rlafe. 
da {3/ 

$mm ' ./mm 
inln^an^^andtra,k^Lftn^n -
Mustafa Karabuînto blttrâ 

>ferih«u* hfelkın^a:(Ş/16751 4%İlg 
Batmaz mahallesinde = 

Deypanlı f^temopa. Ali 3Şa-̂  

l 
yaf 3ta 
edilemi, 
mahsus 
sayılı i 
den indM 
kında ( 

t bRhö^mdftn^dflia^ı idlial; 

amuklu mensueatın bir de£ays 
resim hadferi 2^4 

un yerdiği salâfi&etr istinas. 
ğinden keyfiyetin tasdiki hak-

106 
Tefair etekleri 

sayıli taunun- &%tâ'~mBi0$&-
ten ruhi maiûliyetterete». im& 

3" naü -Jöad^Mtt- tarifi 
şekiBerin dtfrdÜnöü dere&e 
M ieab edib etmeyeceğinin tif-

(3 /W) llg;iS4;İ36 

Sayıfa 
ve tasir fabrikaları) kaydinht.hudud ve şü
mulünün tayini hakkında (3/69) 106,118:119 

Teşriî masuniyet 
1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman

lının teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
anda (3/188) 106 

1 — İstanbul mebusu Ali Kâmi ^ y ü 
zün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak* 
kında (3/137) 68,71 

2 — îstanbul mebusu Galib Bahtiyar 
öökerin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/165) 68,71 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/179) 69,7£ 

4 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin 
teşriî masuniyetinin kaldınlmasr hakkında* 
(3/173) 69,72 

5 — Urfa mebusu Sami îşbayın tes
it Hî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
£ '(S/138) 69,72:77 

6 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/139) 69,78 

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

verilmesi hakkında 18,19 
:: DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZ

KERELERİ 
1 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü

nün 1935 malî yılı hesabı katğisine aid 
1 \|Bnumî mutabakat beyannamesinin sunul

duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/185) 46,118,132:133,136,141, 

142:145:148 
2 — Konya orası sulama idaresinin 1935 

yılı hesabı katğisine dair mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi (3/183) 18,118, 

132,136,141,142:145 

|||ftme 
1 — Devlet demiryolları ve limanlan iş-

umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
j^atğisine aid mutabakat beyannamesinin su-
Hsulduğuna dair (3/87) 3:9,10,10:13 
['•< 2 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı 
1 hesabı katğisine aid mutabakat beyanname-



•Mm 

S f ^ S i T L ^ ^ - V 
w ^ ; ^ ; w « / ; y ; m 

- - ? » ^ 3 . - ^ 

^ W K Ş , i 2 t i f t J F K -

as»? 
m««3««Qy«W 

: î î9KWrfS«?K»^; 

s ^ a r t p ü 
*^Şfi î^SS»^*sf*Sfc: 

&v- t*^*KlfiŞ«î3fii5föKS ; 



• i 

Tahlilî fihrist 
i--' 

Abd 
Hizmetten! 
demlerin 
kanun mü 

~M< 
kümlerini 
bazı hül 
nasebetile 

Ahmed 
demiry 
müdürlü! 

Sayrfa 
in Naci Demirağ (Şıvas> -

yrılan bazı memur ve müstih-
pamiyacaklan işler hakkındaki 

betile sözleri ,138,131) 
ele vergisi kanununun bazı fyü- ; 

değiştirilmesine ve bu kanuna 
er eklenmesine dair kanun mii-
eri 112 

thsan Toig&î {Ordu) - Devjet 
ve limanları işletme umum 

ün 1935 yılı hesabı kat&si 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 
Alâettin Tiridoğlu (Kütahya) - Bug-

dayı koruma karşılığı kanununa ek kanun 
lâyihası münasebetile sözleri. 

Ali Riza Türel (Konya) - Umuru bele
diyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkın
daki kanunun tadiline dair kanun müna
sebetile sözleri * 

Aziz Samih îlter (Erzincan) - Şark vi
layetlerinden bazılarında vuku bulan zel
zele hakkında beyanatları 

Seyıfa 
-i 

109 

154 

127 

Br. Ha|$n Vasıf Scmyürek (0îreaı»ö*. 
1122 sûyıl| kanunda =zikredeilen ruhî nia-
lûliyetlerdin dördüneü derece üzerinden 
terfihi icftj edib etmeyeceğinin tefsiri hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 134,136 

Dr. Ht&Ûsi Alataş (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet fekili) . Şark vilâyetlerinden ba
zılarında tuku bulan zelzele hakkında be
yanatı | 1?6,127 

Dr .Mi|ıir Soykam (Antalya) -1122 sa
yılı kamaşta zikredilen ruhî maluliyetler
den dördüşcü, derece üzerinden terfihi iaab 

değilim tefsiri hakkındaki m&z-edib etm 
bata müadjsebetile sözleri 136 

t Dr. Rasİm Ferid Talay (Niğde) - Tür
kiye - Estonya ticaret ve klcring anlaşma
sına müzeyyel protokole ilişik listede yazılı 
pamuklu mensucat kontenjanının indirilme
sine ve pamuk ipekli ve deri, hayvanı tut
kal kontenjanlarının artırılmasına dair 
kanun münasebetile sözleri 50 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Şark vi
lâyetlerinden bazılarında vuku bulan zel
zele hakkında beyanatları 128; 

Durak Sakarya (Oumüşane) - Beynel
milel şarab ofisi teşkiline dair mukaveleye 
iltihakımız hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 42: 

E 
Emin 

ruma kar 
hası mün 

««• De 

(Eskişehir) - Buğdayı ko-
sğı kanununa ek kanun lâyi-
ıetile sözleri 

it demiryolları ve limanlan iş-
108 

letme umum müdürlüğfnün 1935 yılı he
sabı katğisi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 



1 3 -
F 

Sayıfa 
Faik Baysal (Kayseri) - Devlet demir

yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünün 1935 yılı hesabı katgisi hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 5,6,7 

Feridun Fikri (Bingöl) - Ceza kanunu
nun mevkii meriyete vazma müteallik 825 
numaralı kanunun 29 ncu maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 80 

— Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1935 yılı hesa
bı katgisi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 7,8,9 

Fethi Okyar (Adliye vekili) - Ceza ka
nununun mevkii meriyete vazma müteallik 

Sayıf» 
825 numaralı kanunun 29 pcu maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 80 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Buğda
yı koruma karşılığı kanununa ek kanun lâ
yihası münasebetile sözleri 108 

— Muamele vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı hükümler eklenmesine dair kanun mü
nasebetile sözleri 112,114 

Fuad Sirmen (Bize) - Ceza kanununun 
mevkii meriyete vazma müteallik 82Ş nu
maralı kanunun 29 ncu maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 78,79,80 

G 

Galib Pekel (Tokad) - Hizmetten ayrı
lan bazı memur ve müstahdemlerin ya
pamayacakları işler hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 138 

— Umuru belediyeye müteallik ahkâmı 
cezaiye baklandaki kanunun tadiline dair 
kanun münaseebtile sözleri , 154,155 

01. Ali Fuad Gebesoy (Nafia vekili) -
Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstah
demlerin yapamayacakları işler hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 138,140,141 

01 Kiason Sevüktekin (Diyarbakır) -
1939 malî yılı muvazene! umumiye kanu
nuna bağlı (D) cedvelinde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri (Resmî vesaiti nakliye hakkında) . 70 

— 1122 sayılı kanunda zikredilen ruhî 
maluliyetlerden dördüncü derece üzerinden 
terfihi icab edip etmiyeceğinm tefsiri hak
kmdaki mazbata münasebetile sözleri 135,136 

— Hizmetten ayrılan bazı memur ve 
müstahdemlerin yapamryacaklarz r 4§kr 
hakkmdaki kanun münasebetile sözleri 140,141 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Dev
let demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 yılı hesabı katgisi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

— Şark vilâyetlerinden bazılarında vu-
kubulan zelzele hakkında beyanatı 

6,8 

127 

— Umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkmdaki kanunun tadiline 
dair kamın münasebetile sözleri 153,154 

— Urfa mebusu Sami İşbaym teşriî ma
suniyeti hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 73,74 

tşmail Kemal Alpsar (Çorum) — Umu ru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye 



Sayrfa 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 112 

İzzet Arakan (Eskişehir) - Hikmetten 
ayrılan bazı meıanr ve ntügtahdetrıler&ı 
yajmmıyacakları işler hakkındaki kmm 
münaftebetüe süzleri İ37,140 

müna#ebetîle sözleri 140 
Mümtaz Ökmen (Anfcara) - Devlet de

miryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1935 yılı hesabı katğisi hak
kındaki katlan îrr&ftaselretrle -sÖzlöd 4,7 

sözleri 4Q>4$,43,44 
Huri Ctöktepe (Aydto) - Muamele vergi

si kanununun bazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine 4a& kemjii mun&ı$b*£il« mztevi 111 

yollan ve limanlan işletme umum müdür
lüğünün 1935 yılr hesabı katğisi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 3 

— 1122 sayılı kanunda zikredilen ruhî 
maluliyetlerden dardüneü derece üzerin
den terfihi icab edip etmiyeceğinin tefsiri 
hakkındaki mazbata münasebetile «özleri 134, 

135,136 
— ürfa mebusu-Sami îşbaym teşriî ma- j 

suniyeti hakjkmdak£ mazbata münasebetile [ 
sözleri 72,74,76 

Rusuhi Bulayck (Çanakkale) - Devlet 
demiryollan ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1935 yılı hesabı katğisi hak
kındaki kanun münasebetile «özleri 3 
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