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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ
Sayıfa I
1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, da
hilî ve haricî ahval hakkında beyanatı
158:161
2 — Dahiliye vekili Faik öztrakm zel
zele felâketi sahasında yapılan işlere dair

Sayıfa
beyanatı
37:49
3 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili
Dr. Hulusi Alataşın zelzele sahasında ya
pılan işlere diar beyanatı
37:49

KANUNLAR
No.
Sayıfa
3762 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve
müstahdemlerin yapamıyacakları iş
ler hakkında kanun
6:7
3763 — Türkiyede harb silâh ve mühim
matı yapan hususî sanayi müessese
lerinin kontrolü hakkında kanun
7:8
3764 — Umuru belediyeye müteallik ahkâ
mı cezaiye hakkında 16 nisan 1340 ta
rih ve 486 numaralı kanunun bazı
maddelerini muaddil 1608 sayılı ka
nunun birinci maddesini değiştiren
kanun
8:9
3765 — Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı hükümler eklenmesine
dair kanun
» 5:6,8,11,12:15
3766 — Muamele vergisi kanununun bazı
hükümlerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı hükümler eklenmesine
dair kanun
19:21,21:24
3767 — Buğdayı koruma karşılığı ver
gisi kanununa ek kanun 9 :11,29 :30,31:34
3768 — Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif kararlarının infazının te
hirine dair kanun
26,36,36:37
3769 — 1935 malî yılı hesabı katği kanunu
36,
53,55,56:59
3770 — Genel kurmay başkanının seyahat
ve ikamet yevmiyesi hakkında kanun 66,67,
79

No.
Sayıfa
3771 — Askerî malûllerin terfihine dair
olan 551 sayılı kanunda tadilât yapan
1122 sayılı kanunun 3 ncü madde
sini değiştiren kanun
66,67,86:90
3772 — 58 917 000 liralık fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı
kanuna ek kanun
62,62,68,68,78,93,93:96
3773 — Erzincanda ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mıntakada
zarar görenlere yapılacak yardım
hakkında kanun
52,62,62,68,69:78,93,
97:100
3774 — Orman umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılı bütçesinde münakale yapılma
sına dair kanun
62,78,82,93,100:103
3775 — Hariçten idhal edilecek bazı mad
delerin gümrük resimlerinin tadili hak
kındaki 2294 sayılı kanuna tevfikan
icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen
kararların tasdikına dair kanun
36,54:
55,78:79,82,93,103:106
3776 — Gümrüklerde istimal olunan bazı
evraka müdafaa pulu ilsakı hakkın
daki kanunda bazı değişiklik yapıl
masına dair kanun
62,67:68,79:80,
82,93,107:110
3777 — Kaçakçılığın men ve takibine dair
1918 sayılı kanunun bazı maddelerini
değiştiren kanun
62,67:68,80:86,93,110:
113
3778 — Amortisman sandığına verilen

—2
No.

3779

3780
3781

3782

Sayıfa
avansın tezyidine dair kanun
66,67,86,
93,113:116
— Gedikli erbaşların maaşlarının
tevhid ve teadülüne dair kanun 66,67,90:
92,119:126
— Mfillî korunma kanunu
62:63,66,66,
138:158
— Gümrük tarifesinin 695 numarası
nın (D) pozisyonunun tadiline dair
kanun
66,67,118,126:128,136,158,161:164
— 1939 malî yılı Muvazenei umumiye

No.

Sayıfa
kanununa bağlı bütçe ve cedvellerin
bazılarında değişiklik yapılması hak
kında kanun 52,66,128:136,140,158,165:168
3783 İnhisarlar umumî müdürlüğü 1939
malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun 66,136:137,140,.158,1 O
171
3784 — Posta, telgraf ve telefon umvmî
müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında
kamun
52,66,137:138,140,158,171:174

KARARLAR
1164 — Mart : mayıs 1939 aylarına aid Di
vanı muhasebat raporuna dair
3:4
1165 — Dahilî nizamnamenin 57 nci.mad
desi mucibince tanzim kılınacak maz
bataların, takrir sahibi tekrar me
bus seçilmemiş olsa bile Umumî He
yette müzakere edileceğine dair
18,29

1166 — Hesab memuru Memed Celâlettin
Altınayın tekaüd maaşı hakkında 66,67,90
1167 — Haziran : ağustos 1939 aylarına
aid Divanı muhasebat raporuna dair 2,19,
66,67,92
1168 — Meclis içtimainin 18 mart 1940 pa
zartesi gününe talikına dair
158

1 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye
kanununa bağlı bütçe ve cedvellerin bazı
larında değişiklik yapılması
hakkında
(1/295)
52,66,128:136,149,158,165 :168
2 — Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki
teşkilâtı ve vazifeleri hakkında (V299)
62
3 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat
verilmesi hakkındaki kanuna ek kanun lâ
yihası (1/300)
62,62,68,68,78,93,93:96
4 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkında (1/298) 52,
62,62,68,69:78,93,97:100
5 — Gümrük umumî tarifesinin695 nu
marasının (D) bendinin tadili hakkında
(1/304)
66,67,118,126:128,136,158,161:164

değişiklik yapılmasına dair (1/296) 52,66,137:
138,140,158,171:174
10 — Türkiye ile İngiltere arasında 2
eylül 1936 tarihinde imza edilen Türk - İn
giliz Ticaret ve kliring anlaşmasının tasdikına dair (1/303)
66
11 — Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif kararlarının infazının te
hiri hakkında (1/294)
26,36,36:37

6 — İcra ve iflâs kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/297)
52
7 — inhisarlar
umum
müdürlüğü
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/302) 66,66,136:137,158,168:171
8 — Millî korunma kanunu lâyihası
(1/301)
62:63,66,66,138:158
9 — Posta ve telgraf ve telefon umum
müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinde

1 —- Amortisman sandığına verilmiş
olan 6,5 milyon liralık avansın arttırılması
hakkında (1/250)
66,67,86,93,113:116
2 — 1935 yılı hesabı katğisi hakkında
(1/137)
36,53,55,56:59
3 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
kanununa ek kanun lâyihası (1/168)
9:11,29:
30,31 :34
4 — Cay kanunu lâyihası (1/218)
118
5 — Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı hükümler eklenmesine dair (1/169) 5:6,8,
11,12:15
6 — Ecnebi memleketlerde hizmet et
mekte olan memur ve müstahdemlerin

Sayıfa
maaş, ücret ve tahsisatlarının tediye sureti
hakkındaki 1906 sayılı kanunda değişik
lik yapılmasına dair
63
7 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütun olarak kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilecek kerestenin kilosundan
alınmakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkmda (1/48)
36,54:55,78:79,82,93,103:
106
8 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hakkında (1/254)
66,67,90:
92,119 :126
9 — Genel Kurmay Başkanının seyahat
ve ikamet yevmiyesi hakkında (1/285) 66,67,79
10 — Gümrüklerde istimal olunan bazı
evraka, müdafaa pulu ilsakı hakkındaki
2456 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair (1/189)
62,67:68,79:
80,82,93,107:110
11 — Gümrük muhafaza kıtalarında ta
kım komutanı olarak kullanılacak başge
dikliler hakkında (1/270)
66,67,90:92,119:126
12 — Hariçten memlekete idhal edilecek
kok kömürü gümrük resminin indirilmesi
hakkında (1/219)
36,54:55,78:79,82,93,103:106
13 — Hatay menşe ve mevridli mahsu
lât ve mamulâtın gümrük resimlerinin in-

Sayıfa
36,54:55,78:79,82,
93,103:106
14 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve
müstahdemlerin yapamıyacakları işler hak
kmda (1/221)
6:7
15 — Kaçakçılığın men ve takibine dair
olan 1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkında (1/61)
62,67:68,
80:86,93,110:113
16 — Muamele vergisi kanununun bazı
hükümlerinin değiştirilmesine dair (1/170) 19:
21,21:24
17 — Mülga Posta ve telgraf nezareti
Mesalih kalemi müdürü İtalyan tebaasından
ölü Petaci ailesine 2 500 lira verilmesi hak- ,
kında
119
18 — Orman umum müdürlüğü 1939 malî
yılı bütçesinde 110 190 liralık münakale ya
pılması hakkında (1/291)
62,78,82,93,100:103
19 — Türkiyede harb silâhı ve mühim
matı yapan hususî sanayi müesseselerinin
kontrolü hakkmda (1/79)
7:8
20 —• Umuru belediyeye müteallik ah
kâmı cezaiye hakkındaki 486 numaralı ka
nunun bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı
kanunun birinci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/276)
8:9
dirilmesi hakkında (1/102)

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENL MAZBATALARI
1 — Çay kanun lâyihası hakkında
118
(1/218)
2 — Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına
aid raporun 9 neu fıkrası hakkında
(3/52)
66,67,90
3 — Kaçakçılığın men ve takibine dair
olan 1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihasına
dair (1/61)
62,67:68,80:86,93,110:1.13
4 — Zelzele mmtakasmda ceza hükümlerile tevkif kararlarının infazının tehiri hak
kında kanun lâyihasına dair (1/294)
36,36:37

müstahdemlerin yapamıyacakları işler hak
kında kanun lâyihasına dair (1/221)
3 — Türkiyede harb silâhı ve mühim
matı yapan hususî sanayi müesseselerinin
kontrolü hakkında kanun lâyihasına dair
(1/79)
4 — Uimuru belediyeye müteallik ahkâmı
cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanunun
bazı maddelerini muaddil 1608 sayılı ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında
(1/276)

6:7

7:8

8:9

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASİ
1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi.
kanununa ek kanun lâyihası hakkında
(1/168)
9:11,29:30,3i :34
2 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve

1 — Yozgad eski mebusu Emin Dramanm, Arzuhal encümeninin 25 - IV -1938 ta
rihli haftalık karar cedvelindeki 1402 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine
dair takriri hakkmda (4/2)
1§ # $

- 4 Sayıfa

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Amortisman sandığına verilmiş
olan 6,5 milyon liralık avansın arttırılması
hakkında kanun lâyihasına dair (1/250)
66,
67,86,93,113:116
2 — Çay kanunu lâyihası hakkında
(1/218)
118
3 — Diyarbakır mebusu General Kiazım
Sevüktekin ve Erzurum mebusu Şükrü Ko
çağın, subay ve askerî memurların tekaü
dü için rütbe ve sınıflarına göre tayin olu
nan yaşları bildiren 3079 sayılı kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun lâyihası
hakkında (2/5)
36,53:54
4 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsi
sat verilmesi hakkındaki kanuna ek kanun
lâyihasına dair (1/300)
62,68,68,78,93,93:96
5 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütun olarak kullanılmak üzere dışa
rıdan getirilecek kerestenin kilosundan
alınmakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkında 1/148, Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtın gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında 1/102, hariçten
memlekete idhal edilecek kok kömürü güm
rük resminin indirilmesi hakkında 1/219
sayılı kanun lâyihalarile İnhisarlar idaresi
nin 1939 yılı ihtiyacı için dışarıdan teda
rik edilecek sandıklık tahtaların gümrük
resminden 2294 sayılı kanunun verdiği
salâhiyete istinaden tenzilât yapıldığın
dan keyfiyetin tasdiki hakkında 3/98 sa
yılı Başvekâlet tezkeresine dair
36,54:55,78:
79,82,93,103 :106
6 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hakkında 1/254 ve güm
rük muhafaza kıtalarında takım komutanı
olarak kullanılacak başgedikliler hakkın
da 1/270 sayılı kanun lâyihalarına dair
66,67,
90:92,119:126
7 — Geriel Kurmay Başkanının seyahat
ve ikamet yevmiyesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/285)
66,67,79,79
8 — Gümrüklerde istimal olunan bazı
evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki 2456
sayılı kanunun 1 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun lâyihası halikında
(1/189)
62,67:68,79 :80,82,93,107:110
9 — îdare heyetinin, Divanı muhasebat

Sayıfa
1939 malî yılı bütçesinde münakale yapıl
ması hakkındaki 2/11 sayılı kanun teklifi ile
1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı bütçe vo cedvellerin bazılarında
değişiklik yapılması hakkında (1/295) sa
yılı kanun lâyihasına dair
66,128 :136,140,158,
165:168
10 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
dair kanun lâyihası hakkında (1/302;
66,136:
137,158,168:171
11 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan
1918 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair
(1/61)
62,67:68,80:86,93,110:113
12 — Orman umum müdürlüğü 1939
malî yılı bütçesinde 110 190 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun lâyihasına
dair (1/291)
62,78,82,100:103
13 — Posta, telgraf ve telefon umum
müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası
hakkında (1/296)
66,137:138,140,158,171:174
1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
kanununa ek kanun lâyihası hakkında
(1/168)
9,11,29:30,3i :34
2 — Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı hükümler eklenmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/169)
5:6,8,11,12:15
3 — Muamele vergisi kanununun bazı
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/170)
19:21,21:24
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve
müstahdemlerin yapamıyacaklan işler hak
kında kanun lâyihasına dair (1/221)
2 — Umuru belediyeye müteallik ahkâmı
cezaiye hakkındaki 486 numaralı kanunun
bazı maddelerini muaddü 1608 sayılı ka
nunun birinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/276)
DİVANI MUHİASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 — 1935 malî yılı Hazine hesabı umu
misine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti

6:7

8:9

5 Sayıfa
tezkeresi ile 1935 yılı hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihasına dair (3/181, 1/137) 36,
53,55,56:59
2 -•— Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarına
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/197) 118
3 — Haziran : ağustos 1939 aylarına
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/155) 2,19
4 — Haziran : ağustos 1939 aylarına
aid rapor ve 10 ncu fıkrası hakkında
(3/155)
66,67,92
1 — Mart : mayıs 1939 aylarına aid
raporun sunulduğu hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresine dair (3/122)

3:4

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütun olarak kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilecek kerestenin kilosundan
alınmakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkında 1/48, Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtn gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkmda 1/102, ha
riçten memlekete idhal edilecek kok kö
mürü gümrük resminin indirilmesi hak
kında 1/219 sayılı kanun lâyihalarile İn
hisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için
dışarıdan tedarik edilecek sandıklık tahta
ların gümrük resminden 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden tenzilât
yapıldığından keyfiyetin tasdiki hakkın
da 3/98 sayılı Başvekâlet tezkeresine dair
36,
54:55,78:79,82,93,103:106
2 — Gümrüklerde istimal olunan bazı
evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki
2456 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/189)
62,67:68,79:80,82,93,107:110
İKTİSAD ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütun olarak kullanılmak üzere dışa
rıdan getirilecek kerestenin kilosundan
alınmakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkında 1/48, Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtın gümrük re-

Öayıfa
simlerinin indirilmesi, hakkında 1/102,
hariçten memlekete idhal edilecek kok
kömürü
gümrük resminin indirilmesi
hakkında 1/219 sayılı kanun lâyihalarile .
İnhisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için
dışarıdan tedarik edilecek sandıklık tah
taların gümrük resminden 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden tenzi
lât yapıldığından keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/98 sayılı Başvekâlet tezkeresine
dair
36,54.-55,78 :79.82,93,103 :106
1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
kanununa ek kanun lâyihası hakkında
(1/168)
9 .-11,
29:30,31:34
2 — Muamele vergisi kanununun bazı
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/170)
19:21,21:24
3 — Türkiyede harb silâhı ve mühimatı yapan hususî sanayi müesseselerinin
kontrolü hakkında kanun lâyihasına dair
(1/79)
,
7:8
MALİYE ENCÜMIENİ MAZBATALARI
1 — Amortisman sandığına verilmiş
olan 6,5 milyon liralık avansın arttırılması
hakkında kanun lâyihasına dair (1/250) 66,67,
86,93,113:116
2 — Çay kanunu lâyihası hakkmda
(1/218)
118
3 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütun olarak kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilecek kerestenin kilosundan
alınmakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkında 1/48, Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtm gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkında 1/102, ha
riçten memlekete idhal edilecek kok kö
mürü gümrük resminin indirilmesi hakında 1/219 sayılı kanun lâyihalarile İnhi
sarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için
dışarıdan tedarik edilecek sandıklık tah
taların gümrük resminden 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden tenzi
lât yapıldığından keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/98 sayılı Başvekâlet tezkeresine
dair
36,54:55,78 -.79,82,93,103 :106
4 — Genel Kurmay Başkanının seyahat

e
Sayıfa

Sayıfa
ve ikamet yevmiyesi hakkmda kanun lâyi
hasına dair (1/285)
66,67,79
5 — Gümrüklerde istimal olunan bazı
evraka müdafaa pulu ilsakı hakkındaki
2456 sayılı kanunun 1 nei maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/189)
62,67:68,79:80,82,93,107:110

1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
kanununa ek kanun lâyihası hakkında
(1/168)
9:11,29:30,31:34
2 — Damga resmi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı hükümler eklenmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/169)
5:6,8,11,12:15
3 — Muamele vergisi kanununun bazı
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/170)
19:21,21:24
MECLİS HBSABLARIN1N TEDKİKİ
ENCÜMENİ MAZBATASİ
1 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti
Cumhur ve Divanı muhasebat 1938 malî
yılı katği hesab cedvellerinin sunulduğuna
dair (5/23)
118
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hakkında 1/254 ve gümrük
muhafaza kıtalarında takım komutanı
olarak kullanılacak başgedikliler hakkında
1/270 sayılı kanun lâyihasına dair
66,67,90:
92,119:126
2 —Genel kurmay başkanının seyahat
ve ikamet yevmiyesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/285)
66,67,79

1 — Türkiyede harb silâhı ve mühim
matı yapan hususî sanayi müesseselerinin
kontrolü hakkında kanun lâyihasına dair
d/79)
7:8

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATASI
1 — Hizmetten ayrılan bazı memur ve
müstahdemlerin
yapamıyacakları
işler
hakkında kanun lâyihasına dair (1/221)

6:7

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET
ENCÜMENİ MAZBATASI
1 — 1122 sayılı kanunun 2 nei mad
desinde zikredilen ruhî maluliyetlerden
mezkûr kanunun 3 neü maddesinin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü derece
üzerinden terfihi icab edip etmiyeceğinin
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/100)
66,67,86:90
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ
MAZBATASI
1 — Yozgad eski mebusu Emin Dramanın, Arzuhal encümeninin 25 - IV -1938
tarihli haftalık karar cedvelindekı 1402
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri hakkında (4/2)
18,29
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI
1 — Çay kanunu lâyihası hakkm
da (1/218)
118
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI
[Erzincan felâketzedeleri kanunu encümeni]
1 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar
görenlere yapılacak yardım hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/298) 62,68,69:78,93,97:100
[Gümrük tarifesi kanunu encümeni]
1 — Gümrük umumî tarifesinin 695
numarasının (D) bendinin tadili hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/304) 126:128,136,
158,161:164 [1]

[Millî korunma kanunu encümeni]
1 — Millî korunma
hakkında (1/301)

kanunu
<

lâyihası
66,138:158

MUHTELİF EVRAK
1 — Erzincan ve havalisinin uğradığı
felâketten dolayı İrak Meclisi Mebusan Ri-

j yasetinden gelen taziye telgrafı
|
2 — Zelzele felâketi dolayısile taziyeti

[İJ Bu fihristİ7i sonundaki « Tashihler » e bak%msî

68

Sayıfa
mutazammm tran Mebusan Meclisi Re
isliğinden mevrud telgraf
2
3 — Zelzele felâketi dolayısile taziyeti
mutazammm Japon Mebusan Meclisi Riya
setinden gelen telgraf
52,53
4 — Zelzele felâketi dolayısile taziyeti
mutazammm Lüksemburg Büyük Dukalığı

Mebusan Meclisi Reisliğinden gelen telgraf
5 — Zelzele felâketi dolayısile taziyeti
mutazammm Mısır Meclisi Mebusan Reis
liğinden mevrud telgraf
6 — Zelzele felâketi dolayısile taziyeti
mutazammm Mısır Senato Reisliğinden
mevrud telgraf

Sayıfa
26

2:3

SABIK ZABIT HULÂSALARI
19 ncu inikada aid
20 nei
»
»

2
18

23 nçü inikada aid
24 ncü
»
».

21 nei
22 nei.

26
36

25 nei
26 ncı

»
»

»
»

»
s

»
»

52
62
66
118

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ
Seçimler

|

1 — Erzincan felâketzedeleri kanunu
encümeni seçimi
52
2 — Millî korunma kanunu encümeni se
çimi
62:63
3 — Gümrük tarifesi kanunu encümeni
seçimi
67

Teşriî masuniyet
1 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuniyeti (3/198)

26

İzin
1— Sayın üyelerden bazılarına izin verılınesı

18:19

SUALLER VE OEVABLAR
Ticaret vekâletinden
1 — Afyon Karahisar mebusu Bere,
Türkerin, buğday, arpa ve çavdarın ihra
cına müsaade edilmesinin memleketimi

zin hayatî menfaatlerine uygun bir ted
bir olub olmadığı hakkındaki sualine Ti
caret vekili Nazmi Topcoğlunun şifahî ce
vabı
2,26:29

TAKRİRLER
İstanbul [Ziya KaramursalJ
1 — Arzuhal encümeninin 1 - X I I -1939
tarihli haftalık karar cedvelindeki 350, 351
ve 389 sayılı kararlarm Umumî Heyette
^müzakeresine dair (4/9)

ve Seyhan
Trabzon [Hasan Saka]
[Hilmi Uran]
3 — Meclis içtimainin 18 mart 1940
tarihine talikma dair

Tokad [Nâzım Poroy]
2 — Arzuhal encümeninin 6 - X I I -1939
tarih ve 10 numaralı haftalık karar cedve
lindeki 463 numaralı kararm Umumî Hey
ette müzakeresine dair (4/11)

Yozgad eski mebusu [Emin Draman]
1 — Arzuhal encümeninin 25 - IV - 1938
tarihli haftalık karar cedvelindeki 1402 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine
dair (4/2
'
18,29

26

158

— 8—
TEKLİFLER
Sayıfa
Diyarbakır [General Kiazım
Sevüktekin] ve Erzurum [Şükrü Koçak]
1 — Subay ve askerî memurların teka
üdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin
olunan yaşları bildiren 3079 saydı kanuna
bir madde eklenmesine dair (2/5)
36,53:54

Sayıfa
[İdare Heyeti]
2 — Divanı muhasebat 1939 mâlî ydı
bütçesinde münakale yapılması hakkında
(2/11)
66,128:136,158,165:168
158,165:168

TEZKERELER
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
Geri verme istekleri
1 — Ecnebi memleketlerde hizmet et
mekte olan memur ve müstahdemlerin maaş,
ücret ve tahsisatlarının tediye sureti hak
kındaki 1906 sayılı kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan kanun lâyihasının geri
verilmesi hakkında
63
2 — Muamele vergisi kanununun 2 ııci
maddesinin (N) fıkrasının tefsiri hakkında
ki tezkerenin geri verilmesine dair
118:119
3 — Mülga Posta ve telgraf nezareti Mesalih kalemi müdürü İtalyan tebaasından
ölü Petaci ailesine 2 500 lira verilmesi
hakkındaki lâyihanın geri verilmesine dair 119
Muhtelif
1 —• Devlet şûrasında açık bulunan iki
azalık için intihab yapılması hakkında
(3/195)
26
Ölüm cezalan
1 — Tarsusun Ali F akılı köyünden Osmanoğlu Ali Riza Çölgeçenin ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/199)

Tasdik istekleri
1 — inhisarlar idaresinin 1939 yılı ih
tiyacı için dışarıdan tedarik edilecek sandıklık tahtaların gümrük resminden 2294 saydı
kanunun verdiği salâhiyete istinaden tenzi
lât yapddığından keyfiyetin tasdiki hakkın
da (3/98J
36,54:55,78:79,82,93,1!;:!

Tefsir istekleri
1 — 1122 sayılı kanunun 2 nci madde
sinde zikredilen ruhî maluliyetlerden mez
kûr kanunun 3 ncü maddesinin tarifatına
dahil olan şekillerin dördüncü derece üzerin-

36

den terfihi icabedib ctaıiyeceğirıin tefsirine
dair (3/100)
66,67,86:90
2 — Muamele vergisi kanununun 2 nci
maddesinin (N) fıkrasının tefsiri hakkında 118-.
119
Teşriî masuniyet
1 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuniyetinin kaldmlması hak
26
kında (3/198)
B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ
1 — Sayın üyelerden -bazılarına izin ve
18:19
rilmesi hakkında
DİVANİ MUHASEBAT RİYASETİ TEZ
KERELERİ
1 — Eylül : teşrinisani 1939 aylarına
aid raporun sunulduğu hakkında (3/197) 26,118
2 — Hudud ve sahiller sıhhat umum
müdürlüğünün 1936 malî ydı hesabı katgisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/201)
118
3 — İstanbul Liman işleri umum mü
dürlüğünün 1935 malî ydı hesabı katğisine
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/200)
52
4 — Posta, telgraf ve telefon umum
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/202
11S

1 — 1935 ımalî yılı Hazine hesab: umu
misine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/181)
36,53,55,56:59
2 —- Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına
aid raporun sunulduğuna dair (3/52)
66,67,90

Sayıfe.
3 — Mart : UKayıs 1939 aylarına aid ra
porun sunulduğu hakkında (3/122)
3:4
4 — Haziran ; ağustos 1939 aylarına
aid raporun sunulduğuna dair (3/155) 2,19,66,
67,92

»I

Sayrfa

GÜMRÜK VE İNHISARLAR VEKÂLETI
TEZKERESI
1 — Gümrük muhafaza Genel komutan
lığının 1938 yılına aid ayniyat katği hesaib
cedvellerinin gönderildiği hakkında (3/194)

2

Tahlilî Fihrist
mm*

Sayrfa
Abdürrahman Naci Demirağ (Sivas) Dahiliye vekili Faik öztrak ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekili Dr. Hulusi Alataşm,
zelzele felâketi sahasında yapılan işlere dair
beyanatı münasebetile sözleri
46
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
142,143,149
Ahmed Hilmi Kalag (Kayseri) - Dahiliye
vekili Faik öztrak ve Sıhhat ve İçtimaî
muavenet vekili Dr. Hulusi Alataşm, zelzele
fetlâketi sahasında yapılan işlere dair be

yanatı münasebetile sözleri
Ali Hana Tarhan (İstanbul) - Millî ko
runma kanunu münasebetile sözleri

Sayıfa
45'
139

Ali Biza Türel (Konya) -1935 malî yılı
hesabı katğisi kanunu münasebetile sözleri
53
—• Gümrük tarifesinin 695 numarasının
(D) pozisyonunun tadiline dair kanun mü
nasebetile sözleri
127
— Millî Korunma kanunu münasebetile
sözleri
142,143,147,148,149,150,154,157

B
Berç Türker (Afyon Karahisar) - Dahili
ye vekili Faik öztrak ve Sıhhat ve içtimaî
muavenet vekili Dr. Hulusi Alataşm, zel
zele felâketi sahasında yapılan işlere dair
•beyanatı münasebetile sözleri
44
—• Millî Korunma kanunu münasebetile
sözleri
139
Besim, Atalay (Kütahya) - Erzineanda
ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir

olan mıntakada zarar görenlere yapılacak
yardım hakkındaki kanun münasebetile
sözleri
— Millî Korunma kanunu münasebetile
sözleri

Cemal Akçm (Afyon karahisar) - Millî
korunma kanunu münasebetile sözleri

Cevdet Kerim Incedayı (Sinob) - Millî
korunma kanunu münasebetile sözleri

Dr. Puad Umay (Kırklareli) - Erzin
eanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakada zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki kanun münase

151

75
146

Burhanettin Denker (Kırklareli) - Ge
dikli erbaşların maaşlarının tevhid ve tea
dülü hakkındaki kanun münasebetile söz
leri
121,124

betile sözleri
Dr. Hasan Vasıf Somyürek (Giresun) Askerî malûllerin terfihine dair kanun
da tadilât yapan 1122 sayılı kanunun 3 ncü

151

73,74
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Sayrfa
7

Sayıfa

münasebetile sözleri
Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Dahilî
ve haricî ahval hakkında beyanatı
158
— Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar
görenlere yapılacak yardim hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
69,70
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
62,140,152
Dr. Osman Şevki Uludağ ( Konya ) Askerî malûllerin terfihine dair kanunda
tadilât yapan 1122 sayılı kanunun 3 ncü
maddesini değiştiren kanun münasebetile
sözleri
87,89— Erzincanda ye Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar
görenlere yapılacak yardım hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
72,74
Durak Sakarya (Gümüşane) - Erzin
canda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir
olan mıntakada zarar görenlere
yapılacak yardım hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri
73

•maddesini değiştiren kanun münasebetile
sözleri
87,89
Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî
muavenet vekili) - Zelzele felâketi sahasın
da yapılan işlere dair beyanatı
42
Dr. Hüsamettin Kural (Ağrı) - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakada zarar görenlere
yapılacak yardım hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri
77
Dr. ibrahim Tali öngören (Diyarba
kır) - Askerî malûllerin terfihine dair ka
nunda tadilât yapan 1122 sayılı kanunun
3 ncü maddesini değiştiren kanun münase
betile sözleri
89
Dr. Münir Soykam (Antalya) - Aske
rî malûllerin terfihine dair kanunda tadilât
yapan 1122 sayılı kanunun 3 ncü madde
sini değiştiren kanun münasebetile söz
leri
89
Dr. Refik Güran (Bursa) - Hizmetten
ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin
yapamryacakları işler hakkındaki kanun

E
Emin Aslan Tokad (Denizli) - Millî
korunma kanunu münasebetile sözleri
Emin Sazak (Eskişehir) - Erzincanda
ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir

olan mıntakada zarar görenlere yapılacak
yardım hakkmdaki kanun münasebetile
sözleri

152

74

F
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Mil
lî karunma kanunu münasebetile sözleri
141,
145,151,154,156,157
Faik Baysal (Kayseri) - Erzincanda ve
Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan
mmtakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetile söz
leri
, 7 6
Faik öztrak (Dahiliye vekili) - Zelzele
felâketi sahasında yapılan işlere dair be
yanatı
37,42,46,48
Feridun Fikri (Bingöl) - Erzincanda
ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir

olan mıntakada zarar görenlere yapılacak
yardım hakkındaki kanun münasebetile
sözleri
76
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
138,139,141,142,143,144,145,146,147,
148,149,150,151,153,154,155,156,157,158
Fethi Okyar (Adliye vekili) - Zelzele
mıntakasmda ceza hükümlerile tevkif ka
rarlarının infazının tehirine dair kanun
münasebetile sözleri
36,37
Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Erzin
canda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapı-
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Sajıfa
lacak yardım hakkındaki kanun münase
betile sözleri
— Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun münase
betile sözleri

Sayrf*
Fuad Gökbudak (Konya) - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri

75

123

78

a
Galib Pekel (Tokad) - Millî korunma
katımın münasebetile sözleri
150,151,152
Gl. Ahmed Yazgan (Urfa) - Dahiliye
vekili Faik Öztrak ve Sıhhat ve içtimaî
muavenet vekili doktor Hulusi Alataşm,
zelzele felâketi sahasında yapılan işlere da
ir beyanatı münasebetile sözleri
49
— Millî korunma kanunu münasebe
tile sözleri
144,150
Gl. Kâzım Karabekir (istanbul) - Da
hiliye vekili Faik öztrak ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekili Dr. Hulusi Alataşırı, zelzele felâketi sahasında yapılan iş
lere dair beyanatı münasebetile sözleri
4t
— Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mmtakafda zarar
görenlere yapılacak yardım hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri
74
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
153

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) Askerî malûllerin terfihine dair kanunda
tadilât yapan 1122 sayılı kanunun 3 ncü
maddesini değiştiren kanun münasebetile
«özleri
87,89
— Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hid ve teaViülü hakkındaki kanun münase
betile sözleri
91
Gl. Naci Tmaz (Millî Müdafaa vekili )Gedikli erbaşların maaşlarmm tevhid ve
teadülü hakkındaki kanun münasebetile
sökeri
122
Gl. Zeki Soy demir (Erzurum) • Gedikli
erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü
hakkındaki kanun münasebetile sözleri
91
— Hariçten idhal edilecek bazı madde
lerin gümrük resimlerinin taklili (hakkın
daki kanuna tevfikan îcra Vekilleri Heye
tince ittihaz edilen kararların tasdikına
dair kanun münasebetile sözleri
54

Hamdi Selçuk (Hatay) - Kaçakçılığın
men ve takibine dair kanunun bazı mad
delerini değiştiren kanun münasebetile
sözleri
82,83,84

runma kanunu münasebetile sözleri

Hasan Âli Yücel (Maarif vekili - Er
zincanda ve Erzincan yer sarsıntısından
müteessir olan mıntakada zarar görenle
re yapılacak yardım hakkındaki kanun
münasebetile sözleri
Hikmet Bayur (Manisa) - Millî ko

72

151,152,153

Hüsnü Çakır (Iktısad vekili) - Hariç
ten idhal edilecek bazı maddelerin güm
rük resimlerinin tadili hakkındaki ka
nuna tevfikan İcra Vekilleri Heyetince itti
haz edilen kararların tasdikma dair kanun
münasebetile sözleri
54,55
Hüsnü Kitaba (Muğla) - Millî korun
ma kanunu münasebetile sözleri
144,147,149
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Sayıfa

Sayıfa
İsmail Sabuncu (Giresun) - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mmtakada zarar görenlere yapı
lacak yardım hakkındaki kanun münase
betile sözleri
İsmet Eker (Çorum) - Buğdayı koruma
karşılığı vergisi kanununa ek kanun mü
nasebetile sözleri
İzzet Arukan (Eskişehir) - Millî korun
ma kanunu münasebetile sözleri

İbrahim Dıblan (Kocaeli) - Maili ko
runma kanunu münasebetile sözleri
151
İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakada zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri
74,75,76
İsmail Memed Uğur (Sivas) - Millî ko
runma kanunu münasebetile sözleri
140

75

10
141

K
Kâzım Nami Duru (Manisa) - Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakada-zarar ••görenlere, ya
pılacak yardım hakkındaki kanun münase
betile sözleri
Kemal Ünal (İsparta) - Erzincanda ve

Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Dahi
liye vekili Faik öztrak ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekili doktor Hulusi Alataşm, zelzele felâketi sahasında yapılan iş
lere dair beyanatı münasebetile sözleri
Mitat Aydm (Trabzon) - Dahiliye ve
kili Faik öztrak ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekili doktor Hulusi Alataşm, zel
zele felâketi sahasında yapılan işlere dair
beyanatı münasebetile sözleri
— Hariçten idhal edilecek bazı madde
lerin gümrük resimlerinin tadili hakkın
daki kanuna tevfikan îcra Vekilleri He-

Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan
mmtakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetile söz
77
leri
Kemalettin Kamu (Bize) - Millî korun
146
ma kanunu münasebetile sözleri

71

44

yetince ittihaz edilen kararların tasdikma
dair kanun münasebetile sözleri
— Mart : mayıs 1939 aylarma aid Di
vanı muhasebat raporunun ikinci fıkrası
münasebetile sözleri

49

Muhittin Baha Pars (Bursa) - Erzin
canda ve Erzincan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakada zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkmdaki kanun münase
betile sözleri
69,71,74,75

54

4

Mümtaz ökmen (Ankara) - Millî ko
runma kanunu münasebetile sözleri
153

H
Nakiye Elgün (Erzurum) - Erzincan
felâket sahasındaki müşahedatına dair «öz
leri
161
Nazmı Topcoğlu (Ticaret vekili) - Buğ
dayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek

kanun münasebetile sözleri
9,10
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
,
149,150
Nevzad Ayaş (Bursa) - Dahiliye vekili
Faik öztrak ve Sıhhat ve içtimaî muave-

— 14 —
Sayrfa
net vekili doktor Hulusi Alataşm, zelzele
felâketi sahasında yapılan işlere dair be
yanatı münasebetile sözleri
— Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntı-

Sayrfa
smdan müteesir olan mıııtakada zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri
71,72,76,77

43

R
Raif Karadenr, (Gümrük ve inhisarlar
(vc!;ili) - <">.•(!'.ki\ erbaşların maaşlarının tevlıid v.! •teadülü hakkındaki kanun münase
betile sözleri
90
Rasih Kaplan (Antalya) - Dahiliye ve
kili Faik öztrak ve Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekili Dr. Hulusi Alataşın, zelzele
felâketi sahasında yapılan işlere dair be
yanatı münasebetile sözleri
44,48
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
152
Refik înce (Manisa) - Erzincanda ve
Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan
mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetile söz

leri
Rifat Vardar (Zonguldak) - Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük resim
lerinin tadili hakkındaki kanuna tevfikan
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarların tasdikma dair kanun münasebetile
sözleri
Rusuhi Bulayrrh (Çanakkale) -1935 ma
lî yılı hesabı katğisi kanunu münasebetile
sözleri
— Mart - mayıs aylarma aid Divanı
muhasebat raporunun ikinci fıkrası müna
sebetile sözleri
Ruşeni Barkm (Samsun) - Millî Ko
runma kanunu münasebetile sözleri

60

55

53

4
153

S
nı muhasebat raporunun ikinci fıkrası mü
nasebetile sözleri
— Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
Srrn îçöz (Yozgad) - Erzincanda ve
Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan
mmtakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki kanun münasebetile sözleri

' Sami Erkman (Tunceli) - Millî korun
ma kanunu münasebetile sözleri
153
Salâh Yargı (Kocaeli) - 1939 malî yılı
muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe
ve cedvellerinin bazılarında değişiklik ya
pılması ' hakkındaki kanun münasebetile
sözleri
134
— Kaçakçılığın men ve takibine dair
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun
münasebetile sözleri
80,83,84
S i m Day (Trabzon) - Gümrük tarif esi
nin 695 numarasının (D) pozisyonunun
tadiline dair kanun münasebetile sözleri
— Mart : mayıs 1939 aylarına aid Diva

4
152

72,
73,77,

— Mart : mayıs 1939 aylarına aid Di
vanı muhasebat raporunun ikinci fıkrası
münasebetile sözleri

4

—• Millî korunma kanunu münasebetile
sözleri
141,153

127

ş
Şeref üluğ (Urfa) - Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif kararlarının
infazının tehirine dair kanun münasebe-

tile sözleri
Şinasi Devrin' (Zonguldak) - Hizmet
ten ayrılan bazı memtu* ve müstahdemle-

37

— 15 —
Sayıfa
83,84

Sayıfa

münasebetile sözleri
Şükrü Koçak (Erzurum) - Gedikli er
başların maaşlarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanun mıünasebetile sözleri 90,91,119,123

rin yapamıyaeaklan işler hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri
— Kaçakçılığın men ve takibine dair
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Millî

korunma kanunu münasebetile sözleri

145

z
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Buğ
dayı koruma karşılığı vergisi kanununa
ek kanun münasebetile sözleri
— Dahiliye vekili Faik öztrak ve Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekili Dr. Hulusi
Alataşın, zelzele felâketi sahasında yapı
lan işlere dair beyanatı münasebetile söz
leri
— Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mmtakada zarar

görenlere yapılacak yardım hakkındaki
kanun münasebetile sözleri
70,72
10

48

— Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hid ve teadülü hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri
92,120,124
Ziya Karamursal ( İstanbul ) - Mart:
mayıs 1939 aylarma aid Divanı muhase
bat raporunun ikinci fıkrası münasebeti
le sözleri

TASHİHLER
11
30
55:56
— 118 nci sayıfada [Havale Edilen Ev
rak] m [Mazbatalar] kısmı sonuna ilâve

edilmelidir :
4 — Gümrük umumî tarifesinin 695 nu
marasının (1) bendinin tadili hakkında
1/304 numaralı kanun lâyihası ve Mu
vakkat encümen mazbatası

»e~«

3,4

