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KANUNLAR 
No. 
3379 

3380 

3381 

3382 

3383 

3384 

3385 

3386 

3387 

3388 

3389 

Sayıfa 
— Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı 
katği kanunu 3,3:6 
— Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti teşkilât ve memurin kanununa 
ek kanun 9 
—• Meteoroloji istasyonları için sa
tın alınacak alet ve cihazların teda
riki hakkında kanun 8,10,10,10:13 
— Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik 
Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı ara
sında imza edilen ticaret ve seyrise-
fain muahedesile merbutlarının ve ti
caret ve tediye anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun 17,18,18,18:21 
— Kemaliye ve Tercan kazalarının 
Erzincan vilâyetine ve Ağın nahiye
sinin de Elâziğ vilâyetinin Keban ka
zasına bağlanmaları hakkmda ka
nun 2,9 :10,43 
— inhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçe kanunu 24,29:43,44,44, 

44:47 
— Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe ka
nunu 28,51 -.52,54,57,57 -.60 
— Abidatın tamiri ve izmir fuarın
da vakıflar paviyonunun tesis ve ida
re masrafları hakkında kanun 8,17:18, 

52:53,54,57,61:64 
— Ordu dahilî hizmet kanununun 
2 nci maddesini değiştiren kanun 16, 

25:26,68:69 
— Orman umum müdürlüğü 1937 
malî bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun 50,66:67,69,69,69:72 
— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılması hakkında kanun. 24,50, 

67:68,69,69,73:76 

No. Sayıfa 
3390 — Bazı ihracat mallarımız için ital

ya tarafından verilen munzam kon
tenjan listesinin kabulü ve buna mu-
kf^H îfalyanın genel idhalât rejimi
mizden mutlak surette istifade et
mesi hakkında kanun. 16,25,68,69,69,76:79 

3391 — Devlet memurları maaşlarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki 1452 
sayılı kanuna ek kanun 24,43 :44,83 

3392 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve 
ımırakaibesi hakkındaki 1149 sayılı 
Vununun bazı maddelerinin tadiline 
ve mezkûr kanuna bazı hükümler 
ilâvesine dair kanun. 28,53:57,91:95 

3393 — Üc kaza teşkiline dair kanun. 82,96:97 
3394 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı bütçe kanunu. 82,86:91,102,102,102:105 

3395 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
(125,5) milyon liraya kadar taah
hüde girişilmesi hakkında kanun 50,86,101, 

102,102,106:109 
3396 — 1937 malî yılı muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 2,28, 

82,86,112:117,135,140:142 
3397 — Divanı muhasebat teşkilât kanunu 66,83: 

84,183 
3398 — Devlet demiryolları bir kısım iş

letme işlerinin sureti idaresine ve 
demiryolları inşaat mukavelelerin
den mümbais gümrük resmile diğer 

vergilerin mahsubuna dair kanun 82,95: 
96,183:184 

3399 — ödünç para verme işleri kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ka
nun 82,97 :100,184:185 

3400 — Meccani leylî talebenin mecburî 
hizmetlerine dair olan 5 mayıs 1928 
tarihli ve 1237 numaralı kanuna ze
yil ilâvesi hakkında kanun 8,144,193:194 
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No. 
8401 

8402 

8403 

82, 
:203 

3404 

3405 

3406 

3407 

3408 

3409 

3410 

Sayıfa 
— Tayyare resmi hakkındaki 2459 
sayılı kanunun bazı hükümlerini de
ğiştiren kanun 82,100:101,185,188,194, 

195 :197 
— ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 18 nei maddesinin değiş
tirilmesine ve bazı hükümlerinin kal
dırılmasına dair kanun 82,97,184,188, 

194,198:200 
— Büyük Millet Meelisi binasile 
Başvekâlet ve Hariciye vekâleti bi
nalarının yapılması için taahhüd ic
rasına dair olan kanuna ek kanun 

96,184,188,194,201 
— Muvazene, vergisi kanununda ba
zı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun 86,185:188,191,194,204:206 
-— 1938 malî yılı muvazenei umumi
ye kanunu 50,102,117 :139,145 :179 

208:234,236:281,281,281,282 :284 
— Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunun ba
zı hükümlerini değiştiren 3046 ve 
3184 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılmasına dair kanun 295,295 
— îlk tedrisat müfettişlerinin mu
vazenei umumiye içine alınmasına 
dair kanun 24,295,295:296 
— Adliye teşkilât kadrosu hakkın
da kanun 296,296:297 
— Dahiliye vekâleti vilâyetler kad
rosunda bazı değişiklik yapılmasına 
dair kanun 296,297 
— Askerlerin zat işlerine taallûk 
eden davalarının tedkik ve muha
keme usulü hakkında kanım 112,188:191, 

306 .-309 

No. Sayifa 
3411 — Askerî muhakeme usulü kanunu

nun 41 nci maddesini değiştiren ka
nun 112,191,309:310 

3412 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki kanuna bağ
lı cetvelde değişiklik yapılmasına da
ir kanun 24,306,312 

3413 — 3043 saydı kanuna bağlı çizilme
nin değiştirilmesi hakkında kanun 306, 

312 

3414 — Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek 
ve av mühimmatı ve av saçması inhi
sarlarının 1934 malî yılı hesabı katği 
kanunu 182:183,287,295,312,313 ;315 

3415 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yıİT bütçe kamımı 182,287:295,297. 

312,316:318 

3416 -— 1937 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 144,286, 

297-298,302,312,319:321 
3417 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğünün 1938 malî yılı bütçe 
kanunu 286,298 :301,306,312,322 :324 

3418 —- Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1938 malî yılr bütçe kanunu 286,801 : 

302,306,312,325:827 
3419 — Orman umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçe kamımı 286,302:306,309, 
312,328 :330 

3420 — 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında kanun 112,191:193, 

310:311,312,331 :333 
3421 — İnhisarlar idaresinin mütedavil 

sermayesi hakkında kanun 24,193,811 : 
312,312,312,334:336 

KABAKLAR 
1047 — Karaîsaltnın Manstırlu köyünden 

Ali kızı Ayşe Gelgelin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 2 

1048 — Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporuna dair 17 

1049 — Elâzığm Cafola köyünden Bekir-
oğlu Osman Calkının ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 16,25 

1050 — îzniğin Mesudiye köyünden Tu-

fanoğlu Ahıned Turanın ölüm ceza
sına çarptırıl ması hakkında 16,29 

1051 - - Büyük Millet Meclisinin orduya, 
selâm ve itimadının ulaştırılmasına 
dair 214 

1052 — Halebli Hacı Mchmedoğhı Abdo 
Devvarenin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 236,306 
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LÂYİHALAR 
Sayıfa 

1 — Arazi vergisi hakkınöaki 1833 sa
yılı kanunun bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında (1/1022) 24 

2 — Askerî fabrikalar tekaüd ve mua
venet sandığı hakkında (1/1045) 82 

3 — Askerî ceza kanununun 2034 sa
yılı kanunun 8 nci maddesile değiştirilen 
154 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında (1/1023) 24 

4 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanunun 5 nci maddesi ile zeylinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna iki muvak
kat madde eklenmesine dair olan 3128 sa
yılı kanunun ikinci maddesinin tadili hak
kında (1/1047) 82 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 14 ncü maddesinin son fıkrasının 
tadili hakkında (1/1046) 82 

6 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair (1/1032) 28 

7 — 1937 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlr bazr daire» bütçelerin
de değişiklik yapılması hakkında (1/1033) 28, 

86,112:117,135,140:142 
8 — 1937 malî yılı ınuvazenei umumi

ye kanununa bağlı bütçelerin bazılarında 
değişiklik yapılması hakkında (1/1044) 82,86. 

112:117,135,140:142 
9 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umu

mî müfettişliklerle müşavirliklerinin teşki
lât kadroları hakkındaki 2865 sayılı kanu
na ek (1/1060) 144 

10 — 1341 yılı muvazenei umumiye 
kanununun 37 ve 1932 yılı muvazenei umu
miye kanununun 23 ncü maddeleri yerine 
kaim (1/1059) 144 

11 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (1/1054) 86 

12 — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (1/1061) 144 

13 — Damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesi hakkın
da (1/1062) 144 

144 

24 

* • ' . • „ . . S a y ı f a 

14 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 
(1/1063) 

15 — Devlet havayolları umum müdür
lüğü teşkilâtı hakkında (1/1024) 

16 — 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında (1/1058) 112, 112, 191: 193: 

310, 311, 312, 331:333 
17 — Emniyet teşkilât kanununun ba

zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/1048) 82 

18 — Hariciye vekâleti 1937 malî yılı 
bütçesinde 3 836 liralık münakale yapıl
ması hakkında (1/1064) 144,286,286,297:298, 

302,312,319:321 
19 — Hava saldırmalarına karşı passif 

koruma hakkında (1/1065) 144 
20 •— İnhisarların idaresi hakkındaki 

1660 sayılı kanuna müzeyyel 2159 sayılı 
kanuna ek (1/1025) 24,112,193,311:312,312, 

312,334:336 
21 — Katği ticaret muahedeleri akdi 

için müzakereye başlanmış veya başlana
cak Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar 
akdi hakkındaki 2759 sayılı kanunla ve
rilen salâhiyet müddetinin iki sene uzatıl
masına dair (1/1049) 82 

22 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanu
na bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair (1/1026) 24,182,300,312 

23 — Maktu fiat üzerine satış mecbu
riyetine dair (1/1034) 28 

24 — Meccani leylî talebnin mecburî 
hizmetlerine dair olan 1237 sayılı kanuna 
ek (1/1018) 8,144,193:194 

25 — Meşhud suçların muhakeme usulü 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/1055) 

26 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
taahhüde girişilmesi hakkında (1/1040) 

86,101 =102,102,106:109 
27 — Mühendis ve mimarlık hakkında 

(1/1041) 66 
28 — Müze ve rasathane teşkilât ka-

86 

50, 
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Sayıfa 

miminim 10 nen maddesinin ikinci fıkra
sının kaldırılması hakkında 86 

29 — On sene içinde sahibi çıkmayan 
şirket ve müesseselerdeki depozito akçele
rinin mahallî belediyelerine tevdii hakkın
da (1/1017) 2 

30 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından 
yukarı hayvanların köylü ve yetiştiriciye 
satılması hakkında (1/1035) 28 

31 — Pasaport hakkında (1/1050) 82 
32 — Petrol kanununun 1 nci madde

sine bir fıkra ilâvesi hakkında (1/1036) 28 
33 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinde 
23 650 liralık münakale yapılması hak
kında (1/1027) 24, 50, 67:68,69,73:76 

34 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 2822 sa
yılı kanuna ek (1/1028) 24,286 

35 — Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretile kurulan iktisadî 
teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve mura
kabeleri hakkında (1/1037) 28 

36 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti 1937 malî yılı bütçesinde 18 000 lira
lık münakale yapılmasına dair (1/1043) 82, 

86,112:117,135,140:142 
37 — Ticaret mukavelesi ve modüs vi-

vendi akdetmeyen Devletler ülkesinde Tür-
kiyeye yapılacak idhalâta memnuiyetler 
veya tahdid veya takyidler tatbikma dair 
olan 2967 sayılı kanuna müzeyyel (1/1051) 82 

38 — Toprak mahsulleri ofisi hakkın
da (1/1038) 28 

39 — Türk ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/1066) 144 

40 — Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası hakkındaki 1715 sayılı kanun ile 2062 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/1057) 86 

41 — Türkiyede açılacak Beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve resimlerden 
muafiyetine dair olan kanunun 3 ncü mad-
desile 2442 sayılı kanuna eklenen (J) fık
rasının değiştirilmesine dair (1/1029) 24 

42 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
imza edilen ticarî mübadeleleri tanzime mü
tedair anlaşmanın tasdiki hakkmda (1/1019) 8 

43 — Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 

Sayıfa 
15 nci maddesine mütedair Sovyet Hükü
meti ile teati olunan notaların meriyete ko
nulmasına dair İcra Vekilleri Heyetince it
tihaz olunan kararın tasdiki hakkında 
(1/1021) 16 

44 — Türk - Yugoslav ticaret ve seyrise-
fain muahedenamesine munzam protokolün 
tasdikına dair (1/1052) 82 

45 — Türk - Yunan dostluk, bitaraflık 
uzlaşma ve hakem muahedenamesi ile sami
mî anlaşma misakına munzam muahedena-
menin tasdiki hakkında (1/1039) 28 

46 — Vasıtasız vergiler hakkında (1/1053) 82 
47 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 

almakta olan ilk tedrisat müfettişlerinin 
umumî muvazeneye alınmalarına dair 
(1/1030) 24,182,295,295:296 

48 — Yeniden yapılacak su işlerine 
31 000 000 lira tahsisi ve bunun için gele
cek senelere geçici taahhüd icrasına mezu
niyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek (1/1020) 8 

49 — Yugoslavya Hükümetinden alınan 
tazminatın Kızılay Cemiyetine verilmesine 
dair (1/1031) 24 

50 — Yüksek mühendis ve teknik okul
ları mezunlarının mecburî hizmetlerine dair 
(1/1042) 66 

1 — Adliye vekâleti teşkilât kadro 
larında yapılacak değişiklik hakknda 
(1/1006) 182,296,296:297 

2 — Barut ve patlayıcı maddeler inhisa
rı idaresinin 1934 yılı hesabı katğisi hak
kında (1/503) 144,182:183,287,295,312,313:315 

3 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası (1/938) > 50,102,117:139,145:179, 

208,234,236:281,282:284 
Adliye vekâleti 170:17ü 
Askerî fabrikalar U. M. Bütçesi 212:213 
Başvekâlet bütçesi 137 
B. M. Meclisi bütçesi 136 
Dahiliye vekâleti bütçesi 153 :15y 
Devlet meteoroloji işleri İT. M. Bütçesi 138:139 
Divanı muhasebat bütçesi 136:137 
Diyanet işleri bütçesi 139 
Düyunu umumiye bütçesi 151 
Emniyet işleri U. M. Bütçesi 160:162 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 152:153 
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Sayrfa 

Hariciye vekâleti bütçesi 246:268 
Harita U. M. Bütçesi 213:214 
Iktısad vekâleti bütçesi 230:234,236:246 
İstatistik U. M. Bütçesi 138 
Jandarma genel komutanlığı bütçesi 162:163 
Maarif vekâleti bütçesi 214:226 
Maliye vekâleti bütçesi 145:15i 
Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 159:160,160 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 208 

Deniz kısmı 212 
Hava kısmı 211 
Kara kısmı 209:211 

Nafıa vekâleti bütçesi 226:230 
Riyaseti cumhur bütçesi 136 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

bütçesi 163:170 
Şûrayi devlet bütçesi 137:138 
Tapu ve kadastro TL M. Bütçesi 151:152 
Varidat bütçesi 275:281 
Ziraat vekâleti bütçesi 268:275 
4 — Dahiliye vekâleti kadrolarında bazı 

değişiklik yapılmasına dair (1/995) 182,296,297 
5 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve 

vazifeleri hakkındaki kanunun bazı madde^ 
ierinin değiştirilmesine ve kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair olan 3046 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 
,(1/996) 182,295,295 

6 — Devlet demiryolları bir kısım inşaat 
işlerinin sureti idaresine ve demiryolları in
şaat mukavelelerinden mümbais gümrük 
resmile diğer vergilerin mahsubuna dair 
(1/732) 82,95:96,183:184 

7 — Devlet demiryolları ve limanlan iş
letme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi 
hakkında (1/739) 82,86,91,102,102:105 

8 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanunun 14 ncü maddesine müzeyyel (1/733) 24, 

43:44,83 
9 — Devlet meteoroloji işleri umum mü

dürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere sa
tın alınacak telsiz muhabere ve dinleme 
alet ve cihazları için 300 000 liralık taahhü
de girişilmesi hakkında (1/998) 8,10,10:13 

10 — Havayolları devlet işletme idare
sinin 1938 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/940 286,301,302,306,312,325:327 

Sayıfa 
11 — EÇudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesi hakkın
da (1/941) 28,51:52,54,57,57:60 

12 — İki kaza teşkiline dair 1/999 ve 
İsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile 
bir kaza kurulmasına dair (1/1008) 82,96:97 

13 —• İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçesi hakkında (1/942) 24,29:43,44,44:47 

14 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 18 nci maddesinin değiştiril^ 
meşine ve mezkûr kanunun 16 nci madde
sini değiştiren3304 sayılı kanun ile 17 nci 
maddesinin kaldırılmasına dair (1/975) 82,97, 

184,188,194,198,200 
15 — Kemaliye ve Tercan kazalarının 

Erzincan vilâyetine ve Ağın nahiyesinin 
de Elâziğ vilâyetinin Keban kazasma bağ
lanmaları hakkmda (1/1009) 2,9:10,43 

16 — Muvazene vergisi kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesine ve müd
detinin uzatılmasına dair (1/985) 86,185:188, 

191,194,204:206 
17 — Orman umum müdürlüğü 1937 

malî yılı bütçesinde münakale yapılması 
hakkında (1/1010) 50,66,67,69,69:72 

18 — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesi hakkında (1/943) 286, 

302:306,309,312,328 :330 
19 — ödünç para verme işleri hakkın

daki 2279 sayılı kanuna ek (1/950) 82,97: 
100,184:185 

20 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında 
(1/545) 3,3:6 

21— Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1938 yılı bütçesine dair (1/944) 286, 

286,287,298:301,306,312,322:324 
22 — Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve 

içtimaî muavenet vekâleti 1937 malî yılı 
bütçesine tahsisat kaydi hakkında (1/933) 86, 

112:117,135,140:142 
23 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve mu

rakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair (1/966) 28,53:57,91:95 

24 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa ek 
(1/987) 9 
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Sayrfa 

25 — Subay rütbe isimlerinde bazı de
ğişiklik yapılmasına dair (1/1015) 16,25:26, 

i. 68:69 

26 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 
sayılı kanunim 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanıma yeniden bazı hüküm
ler eklenmesine dair (1/1002) 82,100:101,185,188, 

194,195:197 

27 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
imza edilen ticaret ve seyrisefain muahede-
namesile merbutlarının ve ticaret ve tediye 

Sayrfa 
anlaşmasının tasdiki hakkında (1/905) 17,18, 

18:21 
28 — 3043 sayılı kanuna bağlı çizelgenin 

değiştirilmesi hakkında (1/984) 182,306,312 
29 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 

yılı bütçesi hakkında (1/945) 182,287:295,297, 
312,316:318 

30 — Vakıf malların taksitle satılması 
ve kiraya verilmesi ve satış paralarının kul
lanılması ve emaneten idare edilen mülhak 
vakıflardan idare ve tahsil masrafı alınması 
hakkındaki 2950 saydı kanuna ek (1/994) 8,17: 

18,52:53,54,57,61:64 

MAZBATALAR 
A i )Lİ YE ENCÜMENİ MAZİ i AT A LA İM 
1 — Adliye veladeti teşkilât ve kadro-

hırmda yapılacak değişiklik hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/1006) 182,296,296-.297 

2 — Diyarbakır mebusu (ieııeral Kia-
zmı Sevüktekin ve Erzurum mebusu Şük
rü Koçakın, Millî Müdafaa vekâletinde 
(Zat işleri son tedkik mercii encümeni teş
kili baklandaki 2515 saydı k;mımun değiş
tirilmesine dair kanun teklifine da-
pr (2/65) 112,188:191,306:309,309:310 

3 — Elâzığın Cafoİa köyünden Bekir 
oğlu Osman ve Dinarın Yere giren köyün
den Karagözoğull arından llidayetoğlıı 
Battalın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/400) 16,25 

4 — Halebli Hacı Mehmedoğlu .Abdo 
Devvarcnin ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başvekâlet tezkeresine dair (3/468) 236, 

306 
5 — İzniğin Mesudiye köyünden Tu-

fanoğlu Ahmed Turanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/449) 16,29 

6 — ödünç para verme işleri hakkında
ki 2279 sayılı kanıma ek kanım lâyihası
na dair (1/950) 82,97:100,184:185 

7 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve mu
rakabesi hakkındaki 3149 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi

hası hakkında (J/966) 28,53:57,91 :95 

J ----- Karaisalınııı Mansurlu köyünden 
Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/402) 2 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye vekâleti teşkilât kadroların

da yapılacak değişiklik hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/1006) 182,296,296:297 

2 — 1938 malî yılı ınuvazeııei umumiye 
kanun lâyihası (L/938) 50,102,117:139,145:179, 

208,234,236:281,282:284 
Adliye vekâleti 170:179 
Askerî fabrikalar U. M. Bütçesi 212:213 
Başveklet bütçesi 137 
B. M. Meclisi bütçesi 136 
Dahiliye vekâleti bütçesi 153:159 
Devlet meteoroloji işleri U. M. Bütçesi 138:139 
Divanı muhasebat bütçesi 136:137 
Diyanet işleri bütçesi 139 
Düyunu umumiye bütçesi 151 
Emniyet işleri U. M. Bütçesi 160:162 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 152 •.] 53 
Hariciye vekâleti bütçesi 246:268 
Harita U. M. Bütçesi 213:214,236:246 
İktısad vekâleti bütçesi 230:234 
İstatistik U. M. Bütçesi 138 
Jandarma genel komutanlığı bütçesi 162:163 
Maarif vekâleti bütçesi 214:226 
Maliye vekâleti bütçesi 145:151 
Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 159:160,160 
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Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 
Deniz kısmı 
Hava kısmı 
Kara kısmı 

Nafıa vekâleti bütçesi 
Riyaseti cumhur bütçesi 

Sayrfa 
208 
212 
211 

209:211 
226:230 

136 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

bütçesi 163.170 
Şûrayi devlet bütçesi 137:138 
Tapu ve kadastro U. M. Bütçesi 151:152 
Varidat bütçesi 275:281 
Ziraat vekâleti bütçesi 268:275 
3 — Dahiliye vekâleti kadrolarında bazı 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/995) 182,296,297 

4 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair olan 3046 sayılı ka
nunun 3 neü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/996) 182,295,295 

5 — Devlet demiryolları bir kısım inşaat 
işlerinin sureti idaresine ve demiryolları in
şaat mukavelelerinden mümbais gümrük res-
mile diğer vergilerin mahsubuna dair ka
nun lâyihası hakkında (1/732) 82,95:96,183:184 

6 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe ka
nunu lâyihası hakkında (1/939) 82,86,91,102, 

102:105 
7 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanu
nun 14 neü maddesine müzeyyel kanun lâ
yihası hakkında (1/733) 24,43:44,83 

8 — 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/1058) 112,191:193,310:311,312,33i :333 

9 — Hariciye vekâleti 1937 malî yılı 
bütçesinde 3 836 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/1064 sayılı kanun lâyihasile ida
re Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1937 ma
lî yılı bütçesine 8 400 liralık tahsisat konul -
masına dair 2/74 sayılı kanun teklifi hak
kında 286,286,297:298,302,312,319:321 

10 — Havayolları Devlet işletme idare
sinin 1938 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
hakkında (1/940) 286,301:302,306, 

312,325:327 
11 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

Sayıfa 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/941) 28,51:52,54,57,57:60 

12 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 
teşkilâtı hakkında kanun teklifine dair 
(2/71) 66,83:84,183 

13 —• idare Heyetinin, 3090 numaralı 
kanunun birinci maddesile verilen taahhüd 
salâhiyetinin arttırılması hakkında kanun 
teklifine dair (2/72) 82,96,184,188,194,201:203 

14 — iki kaza teşkiline dair 1/999 ve 
İsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile 
bir kaza kurulmasına dair 1/1008 sayılı 
kanun lâyihaları hakkında 82,96:97 

15 — inhisarların idaresi hakkındaki 
1660 sayılı kanuna müzeyyel 2159 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/1025) 112, 

193,311:312,312,312,334:336 
16 — inhisarlar umum müdürlüğü 1938 

yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında (1/942) 24, 
29:43,44,44:47 

17 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 18 nci maddesinin değiştirilme
sine ve mezkûr kanunun 16 nci maddesini 
değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/975) 82,97,184,188,194,198 :2()0 

18 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna 
bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/1026) 182,306, 

312 
19 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için ta

ahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair 86,101:102,102,106 :10î) 

20 — Muvazene vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
layihası hakkında (1/985) 86,185:188,191,194, 

204:206 
21 — Orman umum müdürlüğü 1937 

malî yılı bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/1010) 50,66, 

67,69,69 -.72 
22 — Orman umum müdürlüğü 1938 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/943) 286,302 :306,309,3i 2,328 :330 

23 — ödünç para. verme işleri hakkın
daki 2279 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkmda (1/950) 82,97:100,184:185 

24 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
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Sayıfa 

teşkilât ve vazifelerine dair olan 2822 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/1028) 286 

25 — Posta, telgraf ve telefon umum 
umum müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinde 
23 650 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/1027) 50,67:68,69, 

73:76 
26 — Posta, telgraf ve telefon mum 

müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu lâyi
hası hakkında (1/044) 286,298:301,306, 

312,322 :324 
27 — Satılan kinin bedelinin sıhhat ve 

içtimaî muavenet vekâleti 1937 malî yılı 
bütçesine tahsisat kaydi hakkında 1/933, 
1937 malî yılı muvazenei umumiye kanu-
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında 1/1033, Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti 1937 ma
lî yılı bütçesinde 18 000 liralık münakale 
yapılmasına dair 1/1043, 1937 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı büt
çelerin bazılarında değişiklik yapılması 
hakkında 1/1044 sayılı kanun lâyihaları! e 
İdare heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1937 malî yılı bütçesine 7 000 lira munzam 
tahsisat konulmasına dair 2/73 sayılı ka
nun teklifi hakkmda 86,112 .-117,135,140:142 

28 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 
sayılı kanunun birinci maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna yeniden bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/1002) 82,100:101,185,188, 

194,195 :197 
29 — 3043 sayılı kanuna bağlı çizelge

nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/984) 182,306,312 

30 — Urfa mebusu General Ahmed 
Yazgan ve Kırşehir mebusu Ali Rıza Ese
nin, Ajnkara Yüksek Ziraat enstitüsü ka
nununa bir ımadde eklenmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/63) 286 

31 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/945) 182,287:295,297,312,316:318 

32 —• Vakıf malların taksitle satılması 
ve kiraya verilmesi ve satış paralarının 
kullanılmashı ve emaneten idare edilen 
mülhak vakıflardan idare ve tahsil mas-

Sayıfa 
rafı alınması hakkındaki 2950 sayılı kanu
na ek kanun lâyihasına dair (1/994) 8,17: 

18,52:53,54,57,61:64 
33 — Vilâyet hususî idarelerinden ma

aş almakta olan ilk tedrisat müfettişleri
nin umumî muvazeneye alınmalarına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/1030) 182,295, 

295:296 

1 — Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak 
üzere satın alınacak telsiz mjuhabere ve 
dinleme alet ve cihazları için 300 000 lira
lık taahhüde girişiimıesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/998) 8,10,10:13 

2 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa ek ka
nun lâyihası hakkında (1/987) 9 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZ B Al1 A E A RI 
1 — Dahiliye vekâleti kadrolarında ba

zı değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/995) 182,296,297 

2 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunim bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair olan 3046 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihasına mütedair (1/996) 182, 

295,295 
3 — İki kaza teşkiline dair 1/999 ve Is 

parta vilâyeti dahilinde Südçüler adı ile 
bir kaza kurulmasına dair (1/1008) 
bir kaza kaza kurulmasına dair 1/1008 
sayrlı kanun lâyihaları hakkında 82,96:97 

4 — Kemaliye ve Tercan kazalarının 
Erzincan vilâyetine ve Ağın nahiyesinin 
de Elâzığ vilâyetinin Keban kazasına bağ
lanmaları hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/1009) 2,9:10,43 

5 — Manisa mebusu merhum Sabrı 
Toprağın, yabancı memleketlerden gele-
cek Türk olmayan yabancı göçmenler 
hakkında kanım teklifine dair (2/52) 286 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ 
PATALARI 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye, fi
şek ve av mühimmatı ve av çasması inhi
sarı idaresinin 1934 malî yılı hesabı kat-



Sayrfa 
den keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/395) 16,25,68,69,76:79 

2 — ödünç para verme işleri hakkında
ki 2279 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/950) 82,97:100,184,185 

3 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve mu
rakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun ba
zı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/966) 28,53:57,91:95 

Sayrfa 
ğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresile Barut ve patlayıcı mad
deler inhisarı idaresinin 1934 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun yâlihasına da
ir (3/487, 1/503) 144,182:183,287,295,312, 

313:315 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/475) 17 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/488, 1/545) 3,3:6 

HARİCÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 

1 — Manisa mebusu merhum Sabri Top
rağın, yabancı memleketlerden gelecek 
Türk olmayan yabancı göçmenler hakkın
da kanun teklifine dair (2/52) 286 

2 — Bazı ihracat mallarımız için İtalya 
tarafından verilen munzam kontenjan 
listesinin kabulü ve buna mukabil İtalya-
nın genel idhalât rejimimizden mutlak su
rette istifade ettirilmesi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden takar
rür eylediğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/395) 16, 

25,68,69,76:79 

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı ara
sında imza edilen ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesile merbutlarının ve ticaret 
ve tediye anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/905) 17,18,18:21 

İKTISAD ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Bazı ihracat mallarımız için İtalya 

tarafından verilen munzam kontenjan liste
sinin kabulü ve buna mukabil îtalyanın ge
nel idhalât rejimimizden mutlak surette is
tifade ettirilmesi 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden takarrür eylediğin-

1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik 
Sosyalist Cumhuriyetleri İtihadı arasında 
imza edilen ticaret ve seyrisefain muahede
namesile merbutlarının ve ticaret ve tediye 
anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/905) 17,18,18:21 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 

vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanuna 
bağlı (A) cetvelinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/1026) 182,306, 

312 
2 — Meccan leylî talebenin mecburî hiz

metlerine dair olan 1237 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/1018) 144:193:194 

3 — 3043 sayılı kanuna bağlı çizelgenin 
değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/984) 182,306,312 

4 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 
almakta olan ilk tedrisat müfetişlerinin 
umumî muvazeneye alınmalarına dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/1030) 182,295,295:296 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 

kanununun 18 nci maddesinin değiştirilme
sine ve mezkûr kanunun 16 nci maddesini 
değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 nci mad

desinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/975) 82,97,184,188,194,198:200 

2 — Muvazene vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve müddeti
nin uzaltılmasına dair kanun lâyihası hak
kmda (1/985) 86,185:188,191,194,204:206 

3 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler 
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eklenmesine dair 
(1/1002) 

Sayıfa 
kanun lâyihası hakkında 
82,100:101,185,188,194,195:197 

MECLÎS HESABLARININ TEDKÎKÎ 
ENCÜMENÎ MAZBATALARI 

1 — Millî saraylarla müştemilâtında ve 
Yalova köşklerinde bulunan eşya hakkında 
(5/65) ' 86,182 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ MAZBA
TALARI 

1 — Diyarbakır mebusu General Kiazım 
Sevüktekin ve Erzurum mebusu Şükrü Ko
çağın, Millî Müdafaa vekâletinde (Zat işleri 
son tedkik mercii encümeni teşkili hakkın
daki 2515 sayılı kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifi (2/65) 112,188:191,306: 

309,309:310 
2 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için ta

ahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/1040) 86,101:102,102,106:109 

3 — Subay rütbe isimlerinde bazı deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası hak-

Sayıfa 
kında (1/1015) 16,25:26,68:69 

NAFIA ENCÜMENÎ MAZBATASI 
1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teş

kilât ve vazifelerine dair 2822 sayılı kanu
na ek lâyiha hakkında (1/1028) 286 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENÎ MAZBATALARI 

1 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 18 nci maddesinin değiştirilme
sine ve mezkûr kanunun 16 nci maddesini 
değiştire 3304 sayılı kanun ile 17 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/975) 82,97,184,188,194,198:200 

2 — Manisa mebusu merhum Sabri Top
rağın, yabancı memleketlerden gelecek Türk 
olmayan yabancı göçmenler hakkında kanun 
teklifine dair (2/52) 286 

1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurin kanununa ek kanun lâ
yihası hakkında (1/987) 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
izin | vefatları 144,145 

2 — Kayseri mebusu Veli Yaşının vefatı 2 1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi 16 :17 

ölenler 
1 — Elâziğ mebusu Ahmed Saffet Oh-

kay ve Samsun mebusu Etem Tuncelin 

Teşriî masuniyet 
1 — îçel mebusu F. Celâl Güvenin teş

riî masuniyeti 236 

54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

ncü 
nci 
nci 
nci 
nci 

ncu 
nci 

inikada 
» 
» 
» 
» 
» 

aid 
» 
» 
» 
» 
» 

61 nci 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 

16 
27 
28 
50 
66 
82 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 

nci 
ncü 
ncü 
nci 
nci 
nci 

nci 

inikada 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

aid 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

86 
112 
144 
182 
208 
236 

286 

TAKRİRLER 
Antalya [Rasih Kaplan ile arkadaşı] 
1 — Meclisin sevgi ve hürmetlerinin or

duya iblâğına dair takriri 214 

Diyarbakır [General Kiazım Sevüktekin 
ile arkadaşı] 

2 — Meclisin selâm ve sevgisinin Cüm-
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huriyet ordusuna iblâğına dair takriri 214 
Manisa [Refik înce] 
3 — Eski askerî rütşiyelerin orta tedri

sattan sayılıb sayılmayacağının tefsiri hak
kındaki takririnin geri verilmesine dair 
takriri 50 

Yozgad [Emin Draman] 
4 — Arzuhal encümeninin ll-IV-1938 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1355 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 

Sayıfa 
50 dair takriri (4/71) 

5 — Arzuhal encümeninin 25-IV-1938 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1402 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair takriri (4/73) 208 

Manisa [Refik İnce] 
1 — Eski askerî rüşdiyelerin orta tedri

sattan sayılıb sayılmayacağının tefsirine 
dair 50 

TEKLİFLER 
[İdare Heyeti] 
1 — Büyük Millet Meclisi 1937 malî yılı 

bütçesine 7 000 lira munzam tahsisat ko
nulmasına dair. (2/73) 2,86,112:117,135,140:142 

2 — Büyük Millet Meclisi 1937 malî yılı 
bütçesine 8 400 liralık tahsisat konulmasına 
dair (2/74) 182,286,286,297:298,302,312,319,321 

Diyarbakır [General Kiazım Sevüktekin 
ve Erzurum mebusu Şükrü Koçak] 

1 — Millî Müdafaa vekâletinde (Zat iş
leri son tedkik mercii encümeni teşkili hak
kındaki 2515 sayılı kanunun değiştirilmesine 
dair (2/65) 112,188:191,306:309,309:310 

[İdare Heyeti] 
2 — Divanı muhasebat teşkilâtı hak

kında (2/71) 66,83:84,183 
3 — 3090 numaralı kanunun birinci 

maddesile verilen taahhüd salâhiyetinin art
tırılması hakkında (2/72) 82,96,184,188,194, 

201:203 
Manisa [Merhum Sairi Toprak] 
4 — Yabancı memleketlerden gelecek 

Türk olmayan yabancı göçmenler hakkın
da (2/52) 286 

Urfa [Gl. Ahmed Yazgan ve arkadaşı] 
5 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü ka

nununa bir madde eklenmesine dair (2/63) 286 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1 — Etibank tarafından idhal edilecek 

olan üç bin ton kükürde münhasır olmak 
üzere gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında (3/499) 2 

2 — Elâzığ mebusu Ahmed Saffet Oh-
kay ve Samsun mebusu Ethem Tuncelin 
vefat ettikleri hakkında 144,145 

3 — Kayseri mebusu Veli Yaşmm vefat 
ettiği hakkında 2 

1 — Bazı ihracat mallarımız için İtalya 
tarafında* verilen munzam kontenjan lis
tesinin kabulü ve buna mukabil Italyanm 
genel idhalât rejimimizden mutlak surette 
istifade ettirilmesi 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden takarrür eyledi

ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında (3/995) 16,25, 
68,69,76:79 

Ölüm cezaları 
1 — Ankaranın Yakubabdal köyünden 

Yozgadoğullanndan Ahmedoğlu Satılmış 
Kayanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/511) 236 

2 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedoğlu Ahmed Baktırın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/508) 86 

3 — Manisanm îsmailler köyünden Kö
se Memedoğullarmdan Abdullahoğlu Kü
çük Mustafa Baltacının ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/505) 24 

4 — Ordunun Nenlü köyünden Hüsnü-
oğlu Memed Karahavzanın ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/501) 8 

1 — Elâzığın Cafalo köyünden Bekir-
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oğlu Osman ve Dinarın Yere giren köyün
den Karagözoğllarmdan Hidayetoğlu Bat
talın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da (3/400) 16,25 

2 — Halebli Hacı Memedoğlu Abdo 
Devvarenjn ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (3/468) 236,306 

3 — îzniğin Mesudiye köyünden Tu-
fanoğlu Ahmed Turanın ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/449) 16,29 

4 — Karaisalmın Mansurlu köyünden 
Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/402) 2 

Tefsir istekleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

53 ncü maddesinin tadiline ve mezkûr ka
nuna bir muvakkat madde ilâvesine dair 
olan 2071 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
tefsiri hakkında (3/507) 66 

2 — Mübadil, gayrimübadil, muhacir 
ve saireye kanunlarına tevfikan teffiz 
veya adiyen tahsis olunan gayrimenkul 
emvalin tapuya raptjma dair olan 1331 
sayılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri 
hakkında (3/510) 144 

3 — Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin (A) ve altıncı maddesinin (3) 
ncü fıkralarının tefsiri hakkında (3/503) 16 

Öayrfa 
Teşriî masuniyet 

1 — içel mebusu Ferid Celâl Güvenin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/512) 236 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında 16:17 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZ
KERELERİ 

1 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1934 malî yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair (3/502) 16 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/506) 50 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye fişek 
ve av mühimmatı ve av saçması inhisarı ida
resinin 1934 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna da-

144,182:183,287,295,312,313 :315 
2 — Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına 

aid raporun sunulduğuna dair (3/475) 17 
3 — Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/488) 3,3:6 



Tahlilî Fihrist 

Sayrfa 
Ahmed İhsan Tokgöz (Ordu) - İnhisar

lar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi 
münasebetile sözleri 32,35 

Ali Çetinkaya ( Nafıa vekili ) - 1938 
senesi Nafıa vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 227 

— Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi 
münasebetile sözleri 87 

Ali Rana Tarhan (Gümrük ve inhisar
lar vekili) - İnhisarlar umum müdürlüğü 

Sayıfa 
1938 yılı bütçesi münasebetile sözleri 30,34,35, 

38,39,40,41 

Ali Rıza Türel ( Konya ) - Vakıflar 
umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi müna
sebetile sözleri 293 

Ali Şevket Öndersev ( Gümüşane ) -
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanuna ek kanun mü
nasebetile sözleri 223 

B 
Berç Türker (Afyon Karahisar) - 1938 

malî yılı muvazenei umumiye kanunu mü
nasebetile sözleri 131 

— 1938 senesi Adliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 170 

— 1938 senesi Dahiliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 153 

— 1938 senesi Hariciye vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 264 

— 1938 senesi İktısad vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 231 

— 1938 senesi Millî Müdafaa vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 209 

— 1938 senesi muvazenei umumiye ka
nun lâyihasının 25 nci maddesi münasebe
tile sözleri 280 

— 1938 senesi Nafıa vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 226 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 218 

— 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 193 

— inhisarlar umum müdürlüğü 1938 yı
lı bütçesi münasebetile sözleri 33 

— Muvazene vergisi kanununda ba
zı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 185,186 

— Tayyare resmi hakkındaki kanunun 
bazı hükümlerini değiştiren kanun müna
sebetile sözleri 101 

Besim Atalay (Kütahya) - 1938 senesi 
Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 263 

Oavid Oral (Niğde) - 1938 senesi Hari
ciye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 

O 

258 
Celâl Bayar (Başvekil) - 1938 senesi 

Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile söz-



— 14 — 
Sayrfa 

leri 249 
—• Bütçe müzakeresinin ikmali dolayı-

sile sözleri 281 

Sayrfa 
Cemal Akçm (Afyon Karahisar) - 1938 

senesi Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 269,272,273 

Doktor Hulusi Alataş (Sıhhat ve içti
maî muavenet vekili) - 1938 senesi Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekâleti ütçesi müna

sebetile sözleri 165,166,168,169 

Dr. Mazhar Germen (Aydm) - 1938 se
nesi Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 256 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
1938 senesi Iktısad vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 236 

— 1938 senesi Sıhhat ve içtimaî muave

net vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 164,168 
— Devlet memurları aylıklarının tevhid 

ve taadülü hakkında kanuna ek kanun mü
nasebetile sözleri 219 

— Vakıflar Umum müdürlüğü 1938 yılı 
bütçesi münasebetile sözleri 288 

Dr. Tevfik Rüştü Araş (Hariciye ve
kili) - 1938 senesi Hariciye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 266 

Durak Sakarya (Gümüşane) - İnhisar
lar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi mü
nasebetile sözleri 38,40 

Emin Sazak ( Eskişehir ) - inhisarlar 
umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi nıüııa-

E 
sebetile sözleri 30,33 

Fahri Kiper ( Vakıflar umum müdü
rü ) - Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yı
lı bütçesi münasebetile sözleri 290,292 

Faik Kurdoğlu (Ziraat vekili) - 1938 
senesi Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 269,274 

— Orman umum müdürlüğü 1938 ma
lî bütçesi münasebetile sözleri 303 

Fazıl Ahmed Aykaç ( Elâzığ ) - 1938 
malî yılı muvazenei umumiye kanunu mü
nasebetile sözleri 134 

Fikri Mutlu (îçel) - 1938 senesi Iktı
sad vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 245 

—• 1938 senesi Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 216 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - 1938 ma
lî yılı muvazenei umumiye kanunu müna
sebetile sözleri 117:124,135 

— 1938 senesi Maliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 145,178,149 

— 1938 senesi muvazenei umumiye ka
nun lâyihasının 19 ncu maddesi münase
betile sözleri 279 

— 1938 senesi muvazenei umumiye ka
nun lâyihasının 25 nci maddesi münasebe
tile sözleri 280 

Fuad Gökbudak ( Urfa ) - 1938 malî 
yılı muvazenei umumiye kanunu münase
betile sözleri 124 

— 1938 senesi Hariciye vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 248 
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Sayıfa 
General Ahmed Yazgan (Urfa) - 1938 

senesi Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 273 

Sayıfa 
General Kâzım Özalp (Millî Müdafaa 

vekili) - 1938 senesi Millî Müdafaa vekâ-
letibütçesi münasebetile sözleri 208 

289 

290 

130 

266 

Hakkı Kılıçoğlu ( Muş ) - Vakıflar 
umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi müna
sebetile sözleri 

Hakkı Ungan (Van) - Vakıflar umum 
müdürlüğü 1938 yılı bütçesi münasebetile 
sözleri 

Halil Menteşe (İzmir) - 1938 malî yılı 
muvazene! umumiye kanunu münasebetile 
sözleri 

— 1938 senesi Hariciye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 

— 1938 senesi Iktısad vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 243.244 

Hasan Reşid Tankut (Maraş) - 1938 
senesi Hariciye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 249,250 

Hikmet Bayur (Manisa) - 1938 senesi 
Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 261,262,263,266 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - 1938 malî yı
lı muvazenei umumiye kanunu münasebe
tile sözleri 

— 1938 senesi Hariciye vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 

— 1938 senesi İktısad vekâleti bütçesi 

125 

254 

münasebetile sözleri 230 
— 1938 senesi Maliye vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 147,149 
— 1938 senesi muvazenei umumiye ka

nun lâyihasının 19 ncu maddesi münase
betile sözleri 279 

— 1938 senesi muvazenei umumiye ka
nun lâyihasının 25 nci maddesi münnsebe-
tile sözleri 280 

—• Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi 
münasebetile sözleri 86,88 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanıma ek ka
nun münasebetile sözleri 216,223 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçesi münasebetile sözleri 29,30,43 

— Muvazene vergisi kanununda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun mü
nasebetile sözleri 187 

— Ödünç para verme işleri kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun müna
sebetile sözleri 97,98,99 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yriı 
bütçesi münasebetile.sözleri 288,292 

İbrahim Dıblan (Kocaeli) - 1938 se
nesi Hariciye vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 256 

İbrahim Mete (Seyhan) - 1938 senesi 
Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 265 

İsmail Hakkı Uzmay (Eolu) - 1938 se
nesi Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 273 

— Orman umum müdürlüğü 1938 malî 

ydı bütçesi münasebetile sözleri 302 
İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - 1938 

malî yılı muvazenei umumiye kanunu mü
nasebetile sözleri 135 

—• 1938 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 269 

İsmail Mehmed Uğur (Sivas) -1938 se
nesi Hariciye vekâleti bütçesi münasebeti
le sözleri 266 

Istamat Özdamar ( Eskişehir ) - 1937 
malî yılı muvazenei unmmiyesine dahil 
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bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 

— 1938 senesi Adliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 

—• 1938 senesi Hariciye vekâleti büt-

116 

171 

Sayıfa 
çesi münasebetile sözleri 265 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası münasebetile sözleri 218 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yılı 
bütçesi münasebetile sözleri 287 

Mjehmed Somer (Kütahya) - 1938 sene
si Iktısad vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 

— 1938 senesi Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 

— 1938 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 

M 

245 

164 

münasebetile sözleri 270,271 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçesi münasebetile sözleri 37,39 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçesi münasebetile sözleri 289,291,292 

Mitat Aydın (Trabzon) - İnhisarlar 
Umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi müna
sebetile sözleri 36,39 

Nakiye Elgün (Erzurum) - 1938 senesi 
Maarif vekâleti ütçesi münasebetile söz-

N 
leri 214 

Osman Dinçer (Mardin) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve taadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebe

tile sözleri 224 
— İnhisarlar Umum müdürlüğü 1938 

yılı bütçesi münasebetile sözleri 33 

Ömer Asım Aksoy (G-azi Anteb) - 1938 
senesi Hariciye vekâleti bütçesi münase-

ö 
tile sözleri 255 

R 
Rahmi Apak (Tekirdağ) - Tayyare res

mi hakkındaki kanunun bazı hükümlerini 
değiştiren kanun münasebetile sözleri 

Eaif Karadeniz (Trabzon) - D, E, 1, cet
vellerinde yapılacak bazı tashihlere dair 
sözleri 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülü hakkındaki kanuna ek ka-

100 

277 

ııun münasebetile sözleri 44 
— 57 918 000 lira fevkalâde tahsisat 

verilmesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 193 

— Muvazene vergisi kanununda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun mü
nasebetile sözleri 186,187 

— Ödünç para verme işleri kanununun 
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bazı maddelerini değiştiren kanun münase
betıle sözleri 99,100 

— Tayyare resmi hakkındaki kanunun 
bazı hükümlerini değiştiren kanun münase-
betile sözleri 101 

Rasih Kaplan (Antalya) - 1938 senesi 
Hariciye vekâleti bütçesi münasezetile söz
leri 252 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yılı 

bütçesi münasebetile sözleri 
Rıza Erten ( Mardin ) - inhisarlar 

umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi müna
sebetile sözleri 

Ruseni Barkın (Samsun) - 1938 senesi 
Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılı 
bütçesi münasebetile sözleri 

S ayıta 
288 

43 

254 

35 

Saffet Ankan (Maarif vekili) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri 220,222,223,224 

Sami Erkman (Kastamonu) - İnhisar
lar umum müdürlüğü 1938 yılı bütçesi mü
nasebetile sözleri 36 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Ödünç para 
verme işleri kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetile sözleri 100 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yılı 
bütçesi münasebetile sözleri 290 

Seniha Hızal (Samsun) - 1938 senesi 

Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 265 

Sırrı îçöz (Yozgad) - 1938 senesi Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti büçesi mü
nasebetile sözleri 165 

— 1938 senesi Ziraat vekâleti büçesi mü
nasebetile sözleri 270,272 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 220 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yı
lı bütçesi münasebetile sözler 38 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1938 yılı 
bütçesi münasebetile sözleri 293 

Şakir Kesebir (İktısad vekili) - 1938 
senesi iktısad vekâleti bütçesi münasebeL 

tile sözleri 237 .-243,244,245 

— ödünç para verme işleri kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun 
münasebetile sözleri 98 

Şevket Ödül (Kırklareli) - Orman u-
mum müdürlüğü 1938 malî ydı bütçesi 
münasebetile sözleri 306 

Şükrü Gülez (Bolu) - Orman umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesi münase-
betih sözleri 

Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - Tay
yare resmi hakkındaki kanunun bazı hü
kümlerini değiştiren kanun münasebetile 
sözleri 

Şükrü Saraçoğlu (Adliye vekili) - 1938 
senesi Adliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 171,178,178 

303 

101 

Turgud Türkoğlu (Manisa) - 1938 se
nesi Hariciye vekâleti bütçesi münasebetile 

sözleri 251 
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Sayıfa Say ifa 
Yusuf Kemal Tengirşenk (Sinob) -1938 Yusuf Ziya özer (Eskişehir) - 1938 se-

senesi Hariciye vekâleti bütçesi münase- nesi Hariciye vekâleti bütçesi müııasebe-
betile sözleri 246,247 tile sözleri 260,261 

z 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - 1938 — 1938 senesi Ziraat vekâleti bütçesi 

senesi Adliye vekâleti bütçesi münasebe- münasebetile sözleri 271,272,274 
tile sözleri 178 _ inhisarlar umum müdürlüğü 1938 

— 1938 senesi Sıhhat ve içtimaî mua- yılı bütçesi münasebetile sözleri 32,35,38,41,42 
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 168 


