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Fihrist 

Sajnfa 
1 — İcra Vekilleri Heyetinin istifası 4 
2 — Yeni teşkil edilen îcra Vekilleri 

Heyeti 4:5 

ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

3 — Dr. Refik Saydamın kurduğu Hü
kümetin programı ve kabineye itimad be
yanı 20:25,25:28 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3593 _ Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî 

yılı Kara ve Deniz bütçelerinin muh
telif tertiblerine munzam tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun 30,30,31,32,33, 

33,33:36 
3594 — Büyük Millet Meclisinin 1938. malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 30,30,39,40,40,40:43 

M*, 
3595 

3596 

S» 
— Orman umum müdürlüğü 1938 ma
lî yılı bütçesine munzam tahsisaft ve
rilmesi hakkında kanun 10,30,39:40,C 

40,43:' 
— 1938 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı bazı daire büt- , 
çelerinde değişiklik yapılmalına dair 
kanun 54,55,55:58,58,58,59:6i 

KARARLAR 
1081 — İsmet İnönünün Reisicümhurluğa 

seçildiği hakkında 3,4 
1082 — İcra Vekilleri Heyetine itimad be

yan olunduğuna dair 20:25,25:28 

LÂYIHALAR 
1 — Âbidelerin esaslı tamiri, yeni hay

rat inşası ve bunların harimlerinde -ya
pılacak istimlâkler için Vakıf paralar ida
resinden istikraz akdi hakkında (1/25) 30 

2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1936 yılı hesabı katğisi hakkında (1/10) 10 

3 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sa
yılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair (1/32) 48 

4 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanunun 3 neü maddesine dair 
(1/33) 48 

5 — Askerî memurlar kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 
6, 7 nci maddelerinin ilgasına dair olan 
3280 sayılı kanuna dair (1/31) 48 

6 — Bazı Devlet alacaklarının tahsil 

sureti hakkında (1/34) 48 
7 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
d / 2 ) 2 

8 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve 
askerî memurların yirmi beş yaşını ikmal 
etmeden evlenemeyeceklerine dair olan 1434 
sayılı kanunun tadili hakkında (1/35) 48 

9 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisi 
hakkında (1/36) 48 

10 — 1935 yılı Hazine hesabı katğisi 
hakkında (1/37) 48 

11 — 1936 yılı Hazine hesabı katğisi 
hakkında (1/38) 48 

1 2 — 1937 yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/11) 10 

13 — 1938 malî yılı muvazenei umu» 



2 — 
Sayıfa 

miye kanununa bağlı bazı daire bütçele
rinde değişiklik yapılmasına dair (1/86) 54,55, 

55:58,58,58,59:62 
14 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye 

kanun lâyihası (1/1) 2 
15 — Çiçek dağı kazası merkezinin 

Yerköye kaldırılarak Yozgada bağlanmalı
na dair (1/39) 48 

16 — Denizaltı sınıfı mensüblarma ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
3486 sayılı kanunun 1, 2 ve 3 ncü madde
lerinin tadiline dair (1/40) 48 

17 '•— Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umumî idaresi memurları tekaüd 
sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı ka'-
nunlara bazı maddeler eklenmesine ve bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair (1/41) 48 
18 — Devlet demiryolları ve limanladı 

işletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında (1/42) 48 

19 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı 
katğisi hakkında (1/43) 48 

20 — Devlet Demiryolla'rı ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası (1/3) 2 

21 — Devlet havayolları hizmetleri için 
1939 malî yılına' geçici taahhüd icrası hak
kında' (1/13) 10 

22 — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/4) ' 2 

23 — Devlet Havayollarında vazife uçu
şu esnasında şehid düşen pilot Ekrem 
Ermek ile makinist Sami Demirdin dul ve 
yetimlerine aylık tahsisi hakkında (1/44) 48 

24 — Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkında (1/26) 30 

25 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı 
maddeler eklenmesi hakkında (1/45) 48 

26 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna bağlı 2 sayılı eedveldeki Millî Mü
dafaa vekâleti kara kısmı muallimlerinin 
mikdar ve maaşları derecelerinin değiş
tirilmesi hakkında (1/46) 48 

27 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 

Sayıfa 
vazifeleri hakkında (1/14) 10 

28 — Ecnebi memleketlerde hizmet et
mekte olan memur ve müstahdemlerin ma
aş, ücret ve tahsisatlarının tediye sureti 
hakkındaki kanunda değişiklik yapılma
sına dair (1/87) 54 

29 — Ecnebi memleketlerden idhal 
edilecek 55 bin ton kok kömürünün güm
rük resminin indirilmesi hakkında (1/47) 48 

30 — Emirber ve seyis erleri hakkında
ki 1600 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/49) 48 

31 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
larda sütün olarak kullanılmak üzere 
dışarıdan getirilecek kerestenin kilosun
dan alınmakta olan resmin beş kuruşa in
dirilmesi hakkında (1/48) 48 

32 — Evlenme işlerinde kullanılan ev
rak hakkında (1/50) 48 

33 — Gözlükçülük hakkında (1/12) 10 
34 — Gümrük tarife kanununa aid id-

halât umumî tarifesinin 469 A ve B po
zisyonlarına giren çimentodan alınan güm
rük resminin indirilmesine dair (1/52) 48 

35 — Gümrük tarife kanununa bağlı 
idhalât umumî tarifesinin 607/D pozisyo -
nuna bir fıkra ilâvesine dair (1/30) 38 

36 —• Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 
sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
rilmesi hakkında (1/51) 48 

37 — Harb mükellefiyeti kanunu (1/27) 30 
38 — Hariciye vekâleti teşkilât kanu

nuna ek kanun lâyihası (1/88) 54 
39 — Havayolları Devlet işletme ida

resinin 1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/53) 48 

40 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1936 yıl ıhesabı katğisi hakkında 
(1/54) 48 

41 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkın
da (1/55) 48 

42 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hak
kında (1/56) 49 

43 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1937 yılı hesabı katğisi hak
kında (1/57) 49 

44 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 



müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu 
hakkında (1/5) 

45 — inhisarlar umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/58) 

46 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/59) 

47 — inhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/15) 

48 — inhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/6) 

49 — iskân kanununnn 32 nci madde
sinin tadiline ve bu kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 2848 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında (1/60) 

50 — istanbul Tramvay şirketinin im
tiyaz hakkı ile tesisatının satın alınması
na dair olan mukavelenamenin tasdiki 
hakkında (1/89) 

51 — istanbul Tünel şirketinin imtiyaz 
hakkı ile tesisatının satın alınmasına dair 
olan mukavelenamenin tasdiki hakkında 

(1/90) 
52 — İstatistik umum müdürlüğü teş

kilâtı hakkındaki 2203 sayln kanuna bağlı 
(B) cedvelinde tadilât yaplımasma dair 
(1/28) 

53 — Kaçakçılığın men ve takibine da
ir olan 1918 sayılı kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/61) . 

54 — Karadeniz kömür havzasında kö
mür alacak gemilerin rüsumdan muafiyeti 
hakkında (1/16) 

55 — Köy kanununun 13 ncü maddesi
ne ek kanun lâyihası (1/62) 

56 — Mahsus bir kanunla Devletten bir 
hak temin eden veya sermayesinin yarı
sından fazlası Devlete aid olan banka ve
ya müesseseler memurlarının maaş ve üc
retleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri 
hakkında (1/63) 

57 — Memleketten çıkacak veya mem
lekete girecek üretme vasıtalarının yasak 
edilmesine ve yasakların yabancı memle
ketlerin yasak maddelerile değiştirilmesi
ne dair (1/91) 

58 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî 
yılı bütçelerinin muhtelif tertiblerine mun-

Sayıf* 

2,55 

49 

49 

10 

2 

49 

55 

54 

30 

49 

10 

49 

49 

54 

â -
Sayıia 

zam tahsisat verilmesi hakkında (1/29) 30,30, 
31,32:33,33,33:36 

59 — Mülga posta ve telgraf nezareti 
mesalih kalemi müdürü italyan tebaasın
dan ölü Petci ailesine 2 500 lira verilmesi 
hakkında (1/64) 49 

60 — Nüfus deneme yazım kanunu 
(1/65) 4 9 

61 — Ordu subaylar heyetine mahsus 
863 sayılı terfi kanununa ek kanun lâyi
hası (1/66) 49 

, 62 — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesine munzam tahsisat ve
rilmesi hakkında (1/17) 10,30,39:40,40,40,43:46 

63 — Orman umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/7) 2 

64 — örfî idare kanun lâyihası (1/67) 49 
65 — Polis vazife ve salâhiyet kanunu

na bir madde eklenmesine dair (1/68) 49 
66 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1935 yılı 'hesabı katğisi hak
kında (1/69) 49 

67 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi 
hakkında (1/18) 10 

68 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/8) 2 

69 — Sanayide kullanılan iptidaî mad
delerin gümrük resimlerinin indirilme
sine dair (1/70) 49 

70 — Sanayide kullanılan makine alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdid par
çalarının gümrük resimlerinin indirilme
si hakkında (1/71) 49 

71 — Sanayiin kontrolüne dair (1/92) 54 
72 — Sinema filimlerinin gümrük re

simlerinin indirilmesi hakkında (1/72) 49 
73 — Sıhhat ve içtimaî muavenet ve

kâleti teşkilât ve memurini hakkındaki 
3017 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/73) 49 

74 — Subay ve askerî memurların ay
lıkları hakkındaki 1453 ve 2702 sayılı 
kanunların bazı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair (1/74) 49 

75 — Subay ve askerî memurların aylık
ları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 ncü 
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maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
d /75) 

76 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/76) 

77 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 
yılı aylık hesabı katğisi hakkında (1/77) 

78 — Türk ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/78) 

79 — Türkiye - Almanya arasında imza
lanan kredi anlaşmasının tasdiki hakkında 
(1/80) 

80 — Türkiye - Almanya arasında imza 
edilen Suded Alman menatıkr ile Türkiye 
arasındaki ticaret mübadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdiki hakkmda 
d /19) 

81 — Türkiye - Belçika arasında imza 
edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 
hakkmda (1/93) 

82 — Türkiyede harb silâh ve mühim
matı yapan hususî sanayi müesseselerinin 
kontrolü hakkında (1/79) 

83 — Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşması için teati olunan mektubların tas
diki hakkında (1/94) 

84 — Türkiye - Fransa dostluk muahe
desi ile müşterek beyanname ve optanlara 
mütedair protokolün tasdikına dair (1/95) 

85 — Türkiye - ingiltere müzeyyel tica
ret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş 
bulunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek 
soğanlarının ilâvesine dair (1/96) 

86 — Türkiye - ingiltere ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye 
tiftiğin de idhali hakkında teati edilen no
taların tasdikına dair (1/21) 

87 — Türkiye - ingiltere müzeyyel ti
caret ve kliring anlaşmasına merbut mek-
tubların kliring murakibi Gregory'ye hita
ben yazılan mektubların Türkçe tercüme-
sindeki (Hususî hesaba geçirileceği) iba
resinin (geçirilmiyeceği) şeklinde düzel
tilmesi hakkmda (1/22) 

Sayıfa 

49 

49 

49 

49 

49 

10 

54 

49 

54 

54 

54 

10 

10 

Sayıİa 
88 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 

anlaşması ile buna bağlı protokol ve mek
tubların tasdiki hakkmda (1/20) 10 

89 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâ
ve edilecek kontenjan hakkmda teati olu
nan mektubların tasdikına dair (1/97) 54 

90 — Türkiye - italya ticaret ve sey-
risefain muahedesinin cüzü mütemmimini 
teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve te
diye anlaşmalarile bunlara ek olarak tan
zim edilen vesaikin meriyete konulması
na dair (1/98) 54 

91 — Türkiye - Romanya ticaret an
laşmasına müzeyyel anlaşmanın tasdiki 
hakkmda (1/99) 54 

92 — Türkiye - Yunanistan arasmda 
akdedilen veteriner mukavelenamesinin 
tasdiki hakkmda (1/23) 10 

93 — Türkiye - Yunanistan arasmda 
akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkın
da (1/100) 54 

94 — Vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (1/24) 10 

95 — Vakıf paralar ikrazatmdan mü-
tevellid alacakların takib ve paraya çev
rilmesine dair (1/101) 54 

96 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/82) 49 

97 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı bütçesinde 16 500 liralık münaka
le yapılması hakkında (1/81) 49 

98 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/9) 2 

99 — Yalnız bu yıl için dışarıdan ge
tirilecek olan anasonların gümrük resmi
nin indirilmesine dair (1/83) 49 

100 — Yollarda seyrüsefer tanzimi ve 
yolların muhafazasının temini hakkında 
(1/84) 49 

101 — Yüksek mühendis mektebinin 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında (1/85) 49 

MAZBATALAR 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI I ye kanununa bağlı bazı daire bütçelerin-
1 — 1938 malî yılı muvazenei umumi- de değişiklik yapılmasına dair kanun la-



Sayıfa 
yİhası hakkında (1/86) 55,55:58,58,59:62 

2 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/5) 55 

3 — idare Heyetinin Büyük Millet Mec
lisi 1938 malî yılı bütçesinde münakale ya
pılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/1) 30,40,40:43 

4 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî 
yılı bütçelerinin muhtelif tertiblerine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/29) 30,31,32:33,33:36 

5 —• Orman umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/17) 30,39: 

40,40,43 :46 

DÎVANI MUHASBAT ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

1 — Mart : mayıs 1938 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/50) 55 

MECLÎS HESABLARININ TEDKÎKI ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı bi
rinci kânun ayı hesabı hakkında (5/4) 12,32 

2 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ikin
ci kânun ve şubat ayları hesabı hakkında 
(5/6) 38,51 

3 _ Büyük Millet Meclisi 1938 yılı 
mart ayı hesabı hakkında (5/7) 50,58 

4 — Büyük Millet Meclisi ile müşte-
milâtmdaki eşya hakkında (5/8) 50,58 

MUHTELİF EVRAK 
1 — Altıncı Büyük Millet Meclisinin 

vazifeye başlaması münasebetile, Hataylı
ların Büyük Meclise bağlılıklarının ve ana 
vatanla Millî Şefe saygılarının arzına dair 
Hatay Millet Meclisi Başkanlığından gelen 
telgraf 12:13 

2 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde kul
lanılmakta iken vekâlet emrine alman İs
mail Hakkı hakkında. Şûrayi devletçe it
tihaz olunan mukarrerata dair Arzuhal en
cümeni mazbatası (5/2) 12 

3 — Kütahya Müstantıkı Memed Sai-
din hâkimler kanununun muvakkat mad
desinin (A) fıkrasına tevfikan tekaüde 
sevkile müddeti hizmetine göre verilmek is
tenilen paranın icab edip etmeyeceğine 
dair Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (5/3) 

4 — Rasim Asım ile Murtaza Kaptan 
adlarmda iki yurddaşa aid olan motor hak
kında Arzuhal encümeni mazbatası (5/1) 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
1 nci inikada aid 
2 nci » » 
3 ncü » > 

10 
30 
38 

4 ncü inikada aid 
5 nci » » 

SAYIN ÜYELER tŞLERÎ 
Andiçme 

1 — Azanrn andiçmesi 2,5:7,13,32,39 
2 — Reisicumhurun andiçmesi 4 

întihab mazbataları 
1 — Întihab mazbatalarının tasdiki 13:16, 

31:32,38:39 

İzinler 
1 — Sayın üyelerden bazılarına mezu

niyet verilmesi 50:51 

Seçimler 
1 —• Encümenler seçimi 
2 — Meclis başkanı seçimi 
3 — Reisicumhur seçimi 
4 — Riyaset divanı seçimi 

12 

12 

48 
54 

17,18:2'0,51 
2 
3 

2:3 

Teşriî masuniyet 
Çoruh mebusu Asım Us ve eski 

Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun teşriî 
masuniyetleri (3/3) 11 



Sayıfa 
£ — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti (3/4) 11 
3 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti (3/5) 11 
4 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti (3/6) 11 
5 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyeti. (3/58) 49 
6 — Erzurum mebusu General Pertev 

Demirhanın teşriî masuniyeti (3/7) 11 
7 — İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin 

teşriî masuniyeti (3/8) 11 

âayıfa 
8 — İstanbul mebusu General Eefet Be

lenin teşriî masuniyeti (3/9) 11 
9 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/10) 11 
10 — Sivas mebusu Necmettin Sadakrn 

teşriî masuniyeti (3/11) 11 
11 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın 

teşriî masuniyeti (3/70) 50 

Vefatlar 
1 — İsparta mebusu İbrahim Demirala-

yın vefatı 30:31 

TAKRİRLER 
Eski Yozga'd mebusu [Emin DramanJ 
1 — Arzuhal encümeninin 13 - IV - 1936 

tarihli haftalık karar cedvelindeki 263 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/1) 

2 — Arzuhal encümeninin 25-IV-1938 
•tarihli haftalık karar cedvelindeki 1402 sa-

12 

yılı kararın Umumî Heyette müzakeresi
ne dair (4/2) 12 

3 — Arzuhal encümeninin 1 - VI - 1938 
ve 15 - VI - 1938 tarihli haftalık karar 
cedvelindeki 1620 ve 1640 sayılı kararla
rın Umumî Heyette müzakeresine dair 
(4/3) 12 

TEKLİFLER 
İdare Heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1938 malî 

yılı bütçesinde münakale 
(2/1) 

yapılmasına dair 
30,30,39,40,40,40.43 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Erzurum mebusu Gl. Pertev De

mirhanın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 31 

Muhtelif 
1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 

yılına aid bilançonun gönderildiğine dair 
(3/61) 50 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
yılına aid bilançonun gönderildiğine dair 
(3/62) 50 

3 — İsparta mebusu İbrahim Demir-
dlayın vefat ettiği hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 30:31 

4 — İstanbul liman isletme idaresinin 
1935 yılı bilançosunun gönderildiği huk-
kında (3/63) 50 

5 — İtalya tabiiyetine girdiğinden do

layı Konya İstiklâl mahkemesi kararile 
millî hudud dışına çıkarılan Suad Rem
zinin Türk vatandaşlığına kabulünün mu
vafık olub olmayacağına dair bir karar ve
rilmesi hakkında» (3/12) 11 

6 — İzmir liman işleri umum müdür
lüğünün 1935 yılı bilançosunun gönderil
diği hakkında (3/64) 50 

7 — Maliye vekâleti 1937 yılı ayniyat 
son hesabının gönderildiği hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/48) 30 

8 — Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşmasına bağlı 2 sayılı listeye dahil 379/2 
D 3 pozisyonunda mevcud beş tonluk kon
tenjandan 1263 kilosunun bir defaya mah
sus olmak üzere 379/2 D 4 pozisyonuna 
nakli için teati olunan nota hakkında İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararın 
taasdikma dair (3/81) 54 

9 — Türkiye - Yunanistan arasında akid 



Sayıfa 
ve imza edilen kliring anlaşmasına müzey-
yel protokol 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden meriyete konuldu
ğundan keyfiyetin tasdiki hakkında (3/82) 55 

10 — Türk - Bomen ticaret anlaşma
sına zeylen imza olunan anlaşma, 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
mevkii meriyete konulduğundan keyfiye
tin tasdiki hakkında (3/39) 12 

11 — Umumî harb senelerinde ihracat 
ve meni ihtikââr heyetlerinde bulunan eski 
ticaret nazırı Ahmed Nesimi ve merhum 
Mustafa Şeref özkanla arkadaşları hak
kında katği bir karar verilmesine dair 
(3/13) 12 

ölüm cezalan 
1 — Afyon Karahisarm Sinan 'paşa na

hiyesinden Saidoğlu îlyas Karakoç ve Za-
imoğlu Bayram Karakuzunun ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında (3/55) 49 

2 — Aydının Ortaklar köyünde oturan 
Bozkırın Akçaturan köyünden Yılankıran-
oğullarından Durmuşoğlu Kara Memed Yı
lanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/14) 10 

3 — Bafranın Demşek köyünden Hüse-
yinoğlu Lûtfi Tanrıverin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/40) 40 

4 — Bandırmanın Çepni köyünden Nu-
manoğlu Kara Hasan Korkakoğlunun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/15) 10 

5 — Bergamanın Arifbey mahallesin
den Şerifoğlu Ali Ürkmezin ölüm cezası
na çarptırılmias ıhakkında (3/16) 10 

6 — Bergamanın Kınık nahiyesinin Ka-
ratekeli köyünden Memedoğlu Bekçi Os
man Taşırın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/17) 10 

7 — Bodrumun Karakaya köyünden 
Salih kızı, Hasan karısı Fatma Satılmın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında (3/18) 10 

8 — Burdurun Susuz köyünden Dobri-
calıoğullarından Mustafaoğlu Nuri Deni- v 

zin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/19) 10 

9 — Çalın Hadım köyünden Ahmedoğlu 
Halil Tufanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/20) J.0 

Sayıfa 
10 — Çinenin Alihan köyünden Bay-

raktaroğullarından Ahmedoğlu Hasan Ça
yın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/21) 11 

11 — Çinenin Kabataş köyünden Kıra-
lioğullarmdan Mustafaoğlu Ali Afşinin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında (3/22) 11 

12 — Düzcenin Efteni Hacısüleymanbey 
köyünden Havrioğullanndan Hasan Ali 
Tonyanın ölüm cezasma çarptırılması hak
kında (3/23) 11 

13 — Eceabatın Turşun köyünden Me
med karısı Didar Savaş ve Memedoğlu Adil 
Güreyin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/41) 11 

14 — Ereğimin Ömerli köyünden Çolak-
oğullarından Durmuşoğlu Bayram Oktaym 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/42) 11 

15 — Erzincanm Başköy nahiyesine bağlı 
Veringâh köyünde mukim Yunanoğlu Beros 
diğer adı Yaşar özdemirin ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/43) 11 

16 — Eşmenin Bozlar köyünden Akm-
cıoğullanndan Hüseyinoğlu Mustafa Akın
cının ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/24) (Adliye encümenine) . 11 

17 Gaziantebin Zambur köyünden 
Haydaroğlu Abdullah Kirtilin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkmda (3/25) 11 

18 —Giresunun Süme köyünden Arif-
oğullarmdan Alioğlu Yusuf Derenin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/26) 11 

19 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedoğlu Ahmed Baktırm ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/27) 11 

20 — Kayserinin İspiti köyünden olub 
Niğdede mukim Eminoğlu Edib diğer adı 
Memed Gelenin ölüm cezasma çarptırılması 
hakkmda (3/45) 11 

21 — Konyanın Hasandede mescid ma
hallesinden Mustafa kızı Huriye Senelin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
(3/28) 11 

22 — Lüleburgazın Çeşmekolu köyünden 
Velioğlu Hasan Altmrrmak ve Memedoğlu 
Receb Çimirin ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında (3/44) 11 

23 — Manisanm llyascılar köyünden 



Ssyıfa 
Abdullah kızı Fatma Yıldırımın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/29) 11 

24 — Niğdenin Kiledere köyünden Ah-
medoğlu Said Yılmazın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/49) 30 

25 — Pınarhisarm Teke köyünden Hü-
seyinoğlu Hasan diğer adı Karahasan Ta-
rinin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/30) 11 

26 — Poshofun Humamis köyünden Os-
manoğlu Habib Kocakın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/31) 11 

27 — Rizenin Çamlıbel mahallesinden 
Şatıroğullarından îbrahimoğlu Memed Sa-
Iımenin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/46) 11 " 

28 — Sivasın Ulaç nahiyesin'den Kos-
tanoğlu Ohanes diğer adı Celâl Karabulut 
ile îstepanoğlu Hamparşanm ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında (3/32) 11 

29 — Susığırlınm Gurafa köyünden Ab-
dülgafur diğer adı Gafuroğlu Ziya Sön-
mezyalçm ve Bandırmanın Ergili köyün
den Ramazanoğlu Şaban Kutluerirı ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında (3/33) 11 

30 — Tefenninin Kır mahallesinden Me-
stıdbeyoğullarındaıı Ali Çeliğin ölüm ceza
sına, çarptırılması hakkında (3/34) 11 

31 — Tefenninin Söğüd köyünden Be-
kiroğlu Memed Um in özçakırm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/35) 12 

32 — Urf'anm Koçviran köyünden Re-
şidoğullarından Memedoğlu Bozan Ali Gür-
soyun Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/36) 12 

33 — Vezirköprünün Taşkale mahalle
sinde mukim Kara Memedoğullanndan Ce
mal Sakarın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/47) 12 

34 — Zonguldağın Gaca köyünden 
Mustafa Reisoğullarından Yusufoğlu Me
med Alkanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/37) 12 

Tefsir istekleri 
1 — Açıkta veya vekâlet emrinde iken 

ücretli bir vazifeye tayin edilen memurla
rın kesilmiş olan açık maaşlarının ücretli 
vazifelerinin lâğvi halinde iadeten tahsisi 

Bayıla 
ieab edib etmeyeceğinin tefsiri hakkında 
(3/56) 49 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1351 sa
yılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hak
kında (3/38) 10 

3 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 
alınması hakkındaki 2731 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin tefsirine dair (3/57) 49 

4 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinde yazılı (Garb lisan
ları) tabirinin tefsirine dair (3/78) 54 

5 — Etüd kitabı olarak kullanılmak 
üzere eski harflerle basılmış olan kitabların 
okul ve kültür kurumları kitab evlerine 
konulmasının 1353 sayılı kanunun hük
müne aykırı olub olmadığının tefsiri hak
kında (3/79) 54 

6 — Jandarmanın mülkî ödevleri ara
sında bulunan bazı işleri yaparken işlediği 
suçlardan dolayı hakkında memurin mu-
hakemat kanununa göre takibat yapılıb 
yapılmayacağının tefsirine dair (3/65) 50 

7 — Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin (A) ve altıncı maddesinin (3) 
ncü fıkralarının tefsiri hakkında (3/66) 50 

8 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesinin (C) fıkrasındaki (Tasirhane-
ler ve tasir fabrikaları) kay dinin hudud ve 
şümulünün tayini hakkında (3/69 ) 50 

9 — Vazifei memureleri haricinde em
razı sariyei hayvaniye mücadelesine me
mur edilecek memurini fenniye ve saireye 
verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine 
dair (3/71) 50 

10 — Ziraat bankasının göndereceği 
Hazine paralarından posta ücreti alınıb 
alınmayacağının tefsiri hakkında (3/73) 50 

Teşriî masuniyet 
J — Çoruh mebusu Asım Us ve eski 

Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun teş
riî masuniyetlerinin kaldırılması hakkında 
(3/3) 11 

2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/4) 11 

3 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 



9 -
Sayıfa 

masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/5) 11 
4 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/6) 11 
5 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/58) 49 
6 — Erzurum mebusu Gl. Pertev De-

mirhanm teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında (3/7) 11 

7 — içel mebusu Ferid Celâl düvenin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/8) ' 11 

8 — İstanbul mebusu Gri. Refet Bele
nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/9) 11 

9 - - Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/1 (n * 11 

10 — Sivas mebusu Necmettin Sadakm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/11) 11 

11 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/70) 50 

B. M. MECLÎSİ RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Saym üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 50:51 

DÎVANI MUHASEBAT RÎYASETÎ 
TEZKERELERİ 

1 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
3934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/75) 54 

2 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/76) 54 

3 — Birinci kânun 1938 : şubat 1939 
aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
(3/77) 54 

Sayıfa 
4 — Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarma 

aid raporun sunulduğuna dair (3/52) 30 
5 — Haziran : ağustos 1938 aylarına 

aid raporun sunulduğuna dair (3/51) 30 
"• '"6 — Konya ovası sulama idaresinin 
1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyüannamesinin sunulduğuna dair (3/80) 54 

7 — Mart : mayıs 1938 aylarma aid ra
porun sunulduğuna dair (3/50) 30,55 

8 —r Vangölü sefain işletme idaresinin 
1933 yılı katği hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/72) 50 

9 —Vangölü sefain işletme idaresinin 
1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/83) 55 

GÜMRÜK VE INHISARLAR VEKÂLETI 
TEZKERELERI 

1 — Gümrük muhafaza genel komut-
tanlık ve teşkilâtının 1935 ve 1936 yıllarına 
aid ayniyat katği hesab cedvellerinin gön
derildiği hakkında (3/59) 49 

2 — Gümrük muhafaza genel komutan
lık ve teşkilâtının 1937 yılma aid ayniyat 
katği hesab cedvellerinin gönderildiği hak
kında (3/60) 50 

MALİYE VEKÂLETİ TEZKERELERİ 
1 — Maliye vekâleti 1934 yılı ayniyat 

katği hesabının gönderildiğine dair (3/67) 50 
2 — Maliye vekâleti 1935 yılı katği he

sabının gönderildiğine dair (3/68) 50 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1 — icra Vekilleri Heyetinin istifasına 

dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 4 
2 — Yeni teşkil edilen icra Vekilleri 

Heyetinin tasdik olunduğuna dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 4:5 



Tahlilî Fihrist 

m** 

B 
Sayıfa 

Berç Türker (Afyon Karahisar) . fîü-
Sayıfa 

kûmetin programı münasebetile sözleri 23 

Dr. 01. Besim Ömer Akalm (istanbul) -
Meclisin altmcı devresinin açılması müna
sebetile sözleri 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Yeni 
Hükümetin programı 20 

Emin Sazak (Eskişehir) —Hükümetin 

E 
programı münasebetile sözleri 23 

Fazü Anmed Aykaç (Elâra£) - Hükü metin programı münasebetile sözleri 21 

Hakkı Küıçoğlu (Muş) -İsparta 
mebusu İbrahim Demiralayın ölümü mü

nasebetile sözleri 31 

Mustafa Abdülhalik Renda (Çantan) -
Meclis Reisliğine seçilmesi münasebetile 

M 
sözleri 

E 
Rasih Kaplan (Antalya) - Hükümetin 

programı münasebetile sözleri 24 
— İsparta mebusu ibrahim Demiralaym 

ölümü münasebetile sözleri 31 
Refet Oanıtez (Bursa) - Reis vekilliği

ne seçilmesi münasebetile sözleri 3 
Refik ince (Manisa) - Hükümetin pro

gramı münasebetile sözleri 22 
— İsparta mebusu ibrahim Demirala

ym ölümü münasebetile sözleri 31 
>•<« ..«..« 


