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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, Tür
kiye - Fransa müşterek Beyannamesi mü-

nasebetile beyanatı 
Sayıfa 

317:323,323,332 -335 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3629 — Denizaltı sınıfı mensublarma ve

rilecek zamlar ve tazminler hakkında
ki kanunda bazı değişiklikler yapıl
masına dair kanun 4:5 

3630 — Türkiye Hükümeti ile Yunanis
tan Hükümeti arasında akdedilen 
Veteriner mukavelenamesinin tasdiki 
hakkmde kanun 5,13,29,30:33 

3631 — Devlet kinini mütedavil serma
yesi hakkında kanun 7:13,29,33:36 

3632 — İstiklâl harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun 3,39,41,44, 

73:76 
3633 — Devlet denizyolları ve Devlet li

manlan işletme umum müdürlükleri
nin teşkilât ve vazifelerine dair ka
nun 2,44:53 

3634 — Millî Müdafaa mükellefiyeti ka
nunu 2,53:72 

3635 — Nahiye müdürlerinin devir mas
rafları hakkında kanun 18:20,97 

3636 — Dahiliye vekâleti teşkilât kadro
suna yeniden 50 maiyet memuru ilâ
vesine dair kanun 20:21,97:98 

3637 — Türkiye - İngiltere müzeyel tica
ret ve kliring muraMbi Gregory'y© 
hitaben yazılan mektubun türkçe ter-
cümesindeki (hususî hesaba geçirile
ceği) ibaresinin (geçirilmeyeceği) 
seklinde düzeltilmesi hakkında ka1-
ııun 5:6,91,93,98,118:12' 

3638 — Ttlrkiye - İsveç ticaret ve kliring 

No. Sayıfa 
anlaşması ile buna bağlı protokol ve 
mektubların tasdiki hakkında kanun 6,91, 

93,98,121:124 
3639 — Türkiye ile Almanya arasmda 

31 - I - 1939 tarihinde Berlinde im
zalanan Südet Alman menatıkı ile 
Türkiye arasındaki ticarî mübadelât 
ve tediyatı tanzime mütedair proto
kolün tasdiki hakkında kanun 6,91: 

92,93,98,125:128 
3640 — Türkiye - İngiltere ticaret ve kli

ring anlaşmasına bağlı 4 numaralı 
listeye tiftiğin de idhali hakkında 6:7, 

92,93,98,128:131 
3641 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-

halât umumî tarifesinin 607/D/l po
zisyonuna bir fıkra ilâvesine dair ka
nun 17,96,104,117,131:134 

3642 — İstanbul Tramvay şirketinin imti
yaz hakkı ile bu şirket tesisatının satın 
alınmasına dair olan mukavelenin tas
diki hakkında kanun 17,96:97,104, 

117,135:138 
3643 — İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 

hakkı ile bu şirket tesisatının satm 
alınmasına dair olan mukavelenin tas
diki hakkında kanun 17:18,97,104, 

117,138:141 
3644 — 312 numaralı hudud taşmdan Pa-

yasa kadar inen sahada hudud mua
melelerinin kaldırılmasına dair kanun 3, 

38,85,179 
'U;!"> — İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tü,-



2 — 
No. r~ Sayıfa 

nel idareleri teşkilât ve tesisatının İs
tanbul belediyesine devrine dair ka
nun 2,80:84,179:181 

3646 — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri arasında 1 nisan 
1939 tarihinde Ankarada imzalanan 
Ticaret anlaşmasının tasdikma dair 
kanun 3,84,181:182,194,209,212:215 

3647 — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika 
Kırallığı arasında 9 şubat 1938 tari
hinde ̂ Bn^ükselde imza edilen iadei 
mücrimin muahedenamesinin tasdiki 
hakkında kanun 38,85,182,194, 

209,209^212 
3648*— Ankara Yüksek ziraat enstitüsü-

nünflö84-snaltyık lıesabı katği kanunu 218, 
257;258,270,272r287:290 

3649 '— Vangölü sefain işletme idaresinin 
1933- malî yıİL hesabı katği kanunu 38|-

218,258*270,272,201:294 
3650 — Vâııgalü .sefain işletme idaresimı* 

l§S4h?nı^^yjlis:hesabiıikaip«iaauûu. 38, 
218^258^70^272,294:297 

3651-1— Devlet 11 Jönizyollaııı işletme umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe 
kanunu 218,256*801:309;8X1,3I7,325:328 

3652 — Dtevlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün; 1939 malî yrlı büt-

No. Sayıfa 
çe kamımı 218,256,309:311,314,317,329:332 

3653— Yalova kaplıcalarının isletilmesi 
ve kaplıealarrıı inkişafı işlerinin ifılı-
hiit ve içtimaî muavenet vekâletine 
bağlı hükmî .şahsiydi haiz bir teşek
küle devri hakkında kamın 256,339:319, 

353,371:374 
— 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 218 

377,394,407:410 
— Kiieük Menderes nehri ile tabileri-
nin ıslahı hakkındaki 2246 sayılr ka
nuna ek karnın 338,376,414,416 
— Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair kanun 2,39,40, 
98:117,147.176,182:209,219:253,258:271,272: 

287,311 -317,323 :325,4İ7 :427,451 :456 
— î.skân kanununun bazı maddele
rini değiştiren 2848 numaralı kanu
nun 3 ncü ve 2510 numaralı kanunun 
31 nci maddelerini tadil eden kanun 13:17, 

92 :96,416 :417,421,427,457 :4(i0 
3658 - - Türkiye ile Fransa arasında An

karada 23 haziran 1939 tarihinde im
zalanan Türkiye ile Suriye arasında 
arazi mesailinin katği surette hallini 
mutazammın anlaşma ve müzeyyelâ-
tının tasdikma dair kanun 300,338,349, 

413,430:437,438,444,46Ü:463 

3654 

3655 

3656 

3657 

KAKARLAR 
1099 —Düzecnin Eftenl Hacı Süleyman-

bey köyünden Havrioğullrındn Hasan 
Ali Tonyanın, ölüm cezasınaçarptırıl-
m ası-hakkında 

1100 — Ereğinin Ömerli köyünden Ç o 
lakoğîiilarından Duraniuşağlui Bayram 
Oktayın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 

1101 —Gnazi Antebin? Zambur köyünden 
HaydöKöğiu! KustılnL ölüm cezasına 
çaırptrurlması hakkında^ 

1102;— Berlgamanın Arif bey mahallesin
den Şerifogju Ali. t)rkmezimölüm 
cezasma. çarptırılması hakkında 

1103 — Ebnyanım Hasandöde M»seid< ma
hallesinden Mustafakızı Huriye Sene-
ün öUüm eezasma çarptırılması hak
kında 

39 

39 

1104 — Vezir-köprünün Taşkale mahalle
sinde mukim Kara Memedoğullarm-
dan Cemal Sakarın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında 39 

11.05 — Çinenin Alihan köyünden Bayrak-
taroğullarmdan Ahmedoğlu Hasan 
Çaym ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 78 

1106 — Çinenin Kabataş ıköyünden Kır-
alioğullarmdan Mustafaoğlu Ali Afi
nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 78 

1107 —• Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedoğlu Ahmed Baytırın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 78 

1108— Eylül : İkinci teşrin 1938 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporu hak
kında 4,78:80 



Mo. Sayıfa 
1109 — Tefenninin Kır mahallesinden 

jMesudbeyoğullarmdan Ali Çeliğin 
ölüm eez^sma garptrtdması hakkmda 90 

1110 — Bergamanın Kınık nahiyesinden 
iKa^atekeliîköy.ünden Memeloğlu Bek
çi Osman Tasınn ölüm cezasına çarp-
iıcılması hakkmda 90:91 

1111— -NiğdBBİn» Kiledere ;köyünden Ah-
medoğlu Said Yılmazm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 91 

1112 —»;Susjğırlığm öursfa köyünden Ab-
-dülga&ır diğer adı Gafurgğlu Ziya 
•Sönmez Yalçın ve Bandırmanın Ereğ
li itöyünden EamazanoğİTi -Şaban 
KııtİHerin ölüm ceaasma çarptırılma
ları hakkında 145 

1113 — Çalın Hadım köyünden Ahmedoğ-
lu Halil Tjıfanm ölüm eezasma çarp-
•tınlmafii hakkmda 145 

1114 —Bandırmanın Çepni köyünden Nu-
manoğlu Eîarahasan. Korkakoğlunun-
ölüm eezasma çarptorlmasr hakkında 145 

1115 — Y.&mîei memureieri haricinde em
razı sariyei hayvaniye -mücadelesine 
•memur edilecek memurini fenniye ve 
sairey e verilecek yevmiyeler hakkın
daki 668 sayılı kanunun birinci mad-
ıdesinin tefckine mahal olmadığına 
riair 88,145:147 

1116 —/Bodrumun Karkaya köyünden Sa-
Uhkızı,iHasan karısı Fatma Satıhnm 
ölüm eezasma çarptırılması ^hakkında 178 

1117— Erzincanm Başköy nahiyesine 
bağlı Veringâh köyünde mukim Yu-
nanoğlu Beros diğer adı Yaşar öz-
demirin ölüm eezasma çarptırılması 
Aakkmda 178 

1118 —- irfileburgazm Çeşmekolu köyün
den Velioğlu Hasan ALtınırmak ve 
Memedoğlu Beceb Çinmrin'ölüm eeza-

tsına vga^tınlnıaiarıHhâ^kmda 178 
1119 — Afyon şKarahi«arınSinanpaşa ma

hallesinden Sadioğkt îlyas Karakoç 
ve Zaimoğra Bayram Karafcuyunun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 3,219 

1120— ^Aydının Ortaklar köyümle oturan 
Bozknnn Akşaturan ".köyünden Ydan-

iaranoğullarmdan burmttsoğlu ICara 
Memed Yılanın Ölüm eezasma çarp-
tırılmasıahalrismâa '3,219* 

1121—-Bergamanın ^uffanteey -mohiHe-
ssiııde ımuMm -i&ammm,ı&ğ0famn-
dan Abdürrahimoğlu Hilmi Sistir-ite 
•Talârtpaişa mahallesinde Jîirafeim Kâ-
< MÜfcöğlu ulMlâyer Aiaşın Jolüm- «esasına 
'-^afptarâmalaan ıhakfemda "3y2î9 

1122 ,C^|sı»uaan^SümeiMyünden Aîâf-
uağnüfunndan ^ttişğlu Yus&f s ©frenin 
^&3s^a^emsma^ea^ta»ılm«sitîıakfeıîda -3$57 

11133 Mani«anm:llya4^1aı4*eiiiîid»n^Ab-
id«Uah>JEBgı*Sötana "̂SMdiMimn '>ölüm 
-eezasma ^uptîî^lmasi'hkkkmda '3^257 

1124—iföpWa*&Knin €£a*âk»ç *i$yamden 
Rifatoğlu Eyüfo'tEasf üe^#ötes*'nahiye-
•simnfiEccdıköjJiünden îsmtfüöğhı Musa 
Doğrukoaın iöMteı» «©sağma -çappffet#ıl-
imasiîhakkıiîda «8,257 

1125 »âfikara^ JandarmaiAKmiutanfeğırida 
üsteğmen (1933 - 2) B«dH - ®ü*fün 
ıhafâssada -2*8,257 

112fr —-i Baıöıöfunîöömamis köyünden Os-
ananağlu ^H&bib <Koçakın*HHİTn-ceza
sına çarptiîiılması -h«kfeırtda 

1127 —^aşehmnin *Aşağı \Akvdran -köyün-
»den^Je^egiflferEadanîYasufoğllo® &âl 
•Selin ölüm cezasına çar-ptiMİHMRSı 
hakkmda 

i.1138 —-ITrefenninin Söğüd köyünden Bekir-

.msma fiacntaanlması' .hitkkmda 
11129 — îcra Vekilleri Heyt&foin 

rfBân»teittlrigf^ 
kabul edildiğmejâair ^1^323,223^32*385 

1130 —TJrakışla i t o s m m 'JCoçak köyün
den Çöplüoğullarından Ahmedoğlu 
Ali r Biceamn r ötem êBaOTB&rjçarpfcHol-
ınası hakkmda J3$853 

1131 —^Urfarari€Coçvlran> ^yürfden^eştd-
ögü^arm^n^emöd^^föezaMî-^SrtİP-
soyun ölüm eezasma çarptırılması hak
kmda ^3,353 

1132—^ Dahilî Bİz8!mıamem!n;»57: acı ı»ad-
desmin tefsirine mahal MmaöSğı %ftk-
kmda. W$3%m 

file:///Akvdran
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LAYİHALAR 
Sayıfa 

• • 1 - - Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğ
rafya fakültesi kurulması halandaki 2795 
sayılı kanunda bazı değişiklik yapılmasına 
dair (1/173) 141 

2 — Ankara elektrik ve havagazı ve 
Adana elektrik Türk anonim şirketleri hisse 

• senedlerile Elektriciets - Lieferung Geselle-
sehaft (E. L. G) ve Didier Werke A. G. Al
man şirketlerinin bu üç şirketten matlûbla-
nnm satın alınmasına dair akdolunan mu
kavelenamenin tasdikına dair (1/207) 412,413 

3 ;—Ankara Orman çiftliğindeki bira 
fabrikasile tesisat ve müştemilâtının ve 
arpa silosunun İnhisarlar umum müdürlü
ğüne devri hakkında (1/193) 376 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/200) 376 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 neı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında (1/182) 178 

- 6 - - Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
davaların tedkik ve muhakeme usulü hak
kındaki 3410 satyılı kanunun iki maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/187) 338 

7 —- Belediye kânununun 19 neu mad
desinin beşinci fıkrasının değiştirilmesine 
dair olan 2571 sayılı kanunun 1 nci madde-

; sine bir fıkra eklenmesi hakkında (1/162) 2, 
338,445:448 

§ —.. 1926 tarihli beynelmilel sıhhî ımu-
kavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542 sa
yılı kanuna ek (1/167) 78,413 

9 -r- JBnğdayı koruma karşılığı vergisŞi 
« kanununa ek kanun (1/168) 88 

10—- Bursa ve müttehid elektrik Türk 
anonim şirketleri •• imtiyazlarile tesisatının 
ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi 

! h'isse senedlerinden bir kısmının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki ve bu 
müesseselerin işletmeleri hakkında (1/208) 412, 

413 
11 — Cczaevlerile mahkeme binaları 

inşası karşılığı olarak a'lınacak harçlar ve 
mahJqunkjra ödettirilecek yiyecek bedel

l e r i : hakkındaki 2548 sayılı kanunun 2 ve 
3 ncü maddelerinin tadiline dair (1/174) 144 

12 — Damga resmi kanununun bazı 

Sayıfa 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kamı
na bazı hükümler eklenmesine dair (1/169) 88 

13 — Devlet demiryollarına muharrik 
ve müteharrik edevat mubayaası için ge
lecek senelere geçici taahhüde girişilmesi 
ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında feribot 
tesisi ve işletilmesi hakkında kanun (1/188) 338 

14 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı 11 aylık bütçe
si hakkında (1/185) 218,256,301:309,311,317, 

325:328 
15 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1939 ma'lî yılı 11 aylrk bütçesi 
hakkında (1/186) 218,256,309:311,314,317,329: 

332 
16 — Gümrüklerde istimal olunan bazı 

evraka müdafaa pulu ilsakı hakkmdaki 
2456 sayılı kanunun 1 -nci maddesine bir 
fıkra' eklenmesine dair (1/189) 338 

17 —. Hâkimler kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3501 sayılı kanunun 
2 nci maddesinde yazılı l ve 2 numaralı 
cedveller yerine bu kanuna bağlı 1 ve iki 
sayılı eedvellerin ika'me edildiğine dair 
(1/203) 413 

18 — Hatay halkının askerlik işlerine, 
Hatayda vilâyet kurulmasına, Hatay vi
lâyetinde adlî kanunların tatbik şekline 
ve ilâmların infa'z tarzına ve Iskenderon 
limanının bütün tesisat ve vesatiti ile bir
likte Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğüne devrine dair (1/206) 413, 

413 
19 — 2540 numaralı kanunla verilen 

mütedavil sermayenin 30 000 lirasının inşa
at ve istimlâk işlerine sarfına mezuniyet 
itasına dair (1/195) 376 

20 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
hakkındaki 1262 saydı, kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair (1/175) 144 

2 1 — Küçük Menderes nehri ile tâbileri-
nin ıslahı hakkındaki 2246 sayılı kanuna 
ek kanun (1/190) 338,376,414,416 

22 — Millî müdafaa vekâleti kara kısmı 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/176) 144 



Sayıfa 
23 — Millî piyango teşkiline dair (1/196) 376 
24 — Muamele vergisi kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine dair (1/170) 88 
25 — 13 - I - 1936 tarih ve 713 numara

lı kanuna müzeyyel ve kırtasiye stoku için 
bir buçuk milyon liralık mütedavil sermaye 
ittihazına dair olan 2540 sayılı kanuna ek 
kanun (1/194) 376 

26 — Ordu subaylar heyetine mahsus 
863 sayılı terfi kanununun 8 nci maddesinin 
tadiline dair (1/204) 413 

27 — Orman umum müdürlüğü 1937 yı
lı hesabı katğisi hakkında (1/205) 413 

28 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kanununa ek kanun (1/177) 144 

29 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilât kanununa bağlı kadro eedvellerin-
de değişiklik yapılması hakkındaki 3622 
sayılı kanuna ek kanun (1/178) 144 

30 — Posta, teigraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu
na ek kanun (1/197) 376 

31 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/201) 376 

32 — Tapu ve kadastro umum müdürlü
ğünün Adliye vekâletine bağlanması hak
kında (1/209) 413 

33 — Teşviki sanayi kanununa müzey
yel 2261 sayılı kanunun 3 ncü maddesile 
3537 sayılı kanunun 1 nci maddesinin son 
fıkrasının ilgası hakkında (1/171) 88 

34 — Tiyatro ve sinemalarla konser
lerden Devlet ve belediyelerce alınmakta 
olan damga, tayyare ve belediye resimlerile 
Darülaceze hissesinin mikdanna ve sureti 
istifasına dair (1/172) 88 

35 — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkın
daki 2884 sayılı kanun hükmünün uzatılma
sına dair (1/198) 376 

36 — Türk ceza kanununun 494 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/179) 144 

37 — Türkiye - Estonya arasında imza 
edilen Ticaret ve kliring anlaşmalarının tas
diki hakkında (1/183) 178,413 

38 — Türkiye - Estonya Ticaret ve kli
ring anlaşmalarına müzeyyel protokolün 
tasdiki hakkın'da (1/184) 178,413 

39 — Türkiye - Fransa arasında imza
lanan Türkiye ile Suriye arasındaki arazi 

Sayif» 
mesailinin katği surette hallini mutazam-

mm Anlaşma ve müzeyyelâtmın tasdikına 
dair (1/192) 300,338,349,413,430:437,438,444, 

460:463 
40 — Türkiye - Yugoslavya arasında im

zalanan afyon anlaşması ile merbut mek
tubun tasdiki hakkında (1/163) 2 

41 — Umumî nüfus sayımı hakkında 
(1/199) 376 

42 — Vakıf icarei müeccele ve muka-
taaları bakayasının tasfiyesi hakkmda 
(1/80) 144 

43 — Vakıflar umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/202) 376 

44 — Vakıflar umum müdürlüğü teş
kilâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 
(1/164) 38 

45 — Vangölü işletme idaresinin 1933 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/165) 38,218, 

258,270,272,291:294 
46 — Vangölü işletme idaresinin 1934 

yılı hesabı katğisi hakkında (1/166) 38,218, 
258,270,272,294:297 

47 — Vergilerde itiraz ve temyiz usul
lerine ve mercilerine ve vergi ihbarname
lerinin tebliğ suretine dair (1/181) 144,256: 

257 
48 — Yedek subay ve askerî memur

lar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3, 9 
ve 17 nci maddelerinin tadiline dair 
(1/191) 338 

1 — Askerî ceza kanununun 47 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda 
(1/154) 413 

2 — Askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/114) 413 

3 — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun 3 ve 30 neu maddelerine birer fıkra 
ilâvesi hakkında (1/115) 413 

4 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve 
askerî memurların yirmi beş yaşını ik
mal etmeden evlenmeyeceklerine dair olan 
1434 sayılı kanunun tadili hakkında 
(1/35) 2,40:44,441 

5 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisi 
hakkında (3/76, 1/36) 218,377,394,407:410 

6 — Dahiliye vekâleti teşkilât kadro-
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Sayıfa 
suna yeniden 50 maiyet memuru ilâvesine 
dair (1/132) 20i21,97:98 

7 -— Denizaltı sınıfı meıısublarma, ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
3486 sayılı kanunun 1, 2 ve 3 ncü madde
lerinin tadiline dair (1/40) 4:5 

8 — Devlet denizyolları ve Devlet li
manları' İşletme umum müdürlüklerinin 
teşkilât ve vazifelerine dair (1/116) "2y44:53 

9 — Devlet havayollarında vazife uçu
şu esnasırida şehid düşen ^pilot^Ekrem Er
mek ile makinist Sami Demirelin dul ve 
yetimlerine aylık tahsisi hakkında (1/44) 376, 

414^416 
10 — \ Devlet kinini mütedavil serma

yesi hakfemda (1/26) 7:13;29,33:36 
11 — Devlet memurları ayhöklarmın 

tevhid ve teadülüne dair olan ikantmun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde-
ler eklenmesi hakkında (1/45) 2,39,40,98:117, 

147:176,182£09,219:253,258 r2Tl,272:287,31i: 
317,323:325,417 :427,451:456 

12 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı 
kanuna bağlı 2 saydı eedveldeki MaHî Mü
dafaa veftâleti • kara kısmı muallimlerinin 
mükdar ve maaşları derecelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/46) 2,39,40,4*02:407,427:429 

13 —'Diyanet işleri reisliği teşkilât 
ve vazifeleri h a c ı n d a (1/14) 256^442 Î444 

14 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek 55 bin ton kok "feömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkında (1/47) 256,444 

15 —• "G-ümrük tarif e kanununa bağlı 
idhalât umumî idaresinin 607/D poziayo-
nuna bir fıkra ilâvesine dair (1/30) 17,96,104, 

117,131:134 
16 — Harb mükelefiyeti kamanu 

(1/27) $53:72 
17 —• îskân ^kaıramraun bazı madde

lerinin tadili hakkında (1/143) 3î6,448ı449 
18 — İskân kanununun 32 nci madde

sinin tadiline ver bu kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 2848 sa
yılı kan.tm.un 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi Hakkında (1/60) 13:17,92 .-96,416:417, 

421,427,457:460 
19 —"İstanbul Elektrik işleri umum mü

dürlüğü-ile Tramvay ve Tünel idaresi teş-

Öayıfft 
«•kflât-Te tesisatının İstanbul belediyesine 

devrediif esine dair (1/117) -2;80:84,179 :181 
20 — İstanbul Tramvay şirketinin im

tiyaz hakkı ile tesisatmın satın alınmasına 
dair i oian mukavelenamenin tasdiki hakkın
da (1/89) 17,96:97,104,117,135:138 

21 —-İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 
hakkı ile tesisatının satın alınmasına s dair 
olan mukavelenamenin tasdiki hakkında 
(1/90) 17:18,97,104,117,138:141 

22 — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek 8 700 liralık para .mükâfatı.hakkında 
U/151) 3,99,4.1,44,73:76 

23 — Janlarma üstteğmeni Bedri Gür-
günün cezasının af fi hakkında (1/153) -218,257 

24—%Eöy kanununun 16, 19 ve 21 nci 
maddelerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
(1/144) 21:29,442 

25 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve 
Hümeyranın Türkiyeye avdet etmeleri hak
kında (1/157) 218,441 

26 — Mahsus bir kanunla Devletten bir 
hak temin eden veya sermayesinin yarısın
dan fazlası Devlete aidolan banka veya mü
esseseler memurlarının maaş ve ücretleri ve 
hizmete giriş ve terfi usulleri hakkında 
(1/63) 3,39,40,354:371,378-394,395 -.402 

.27 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem 
bedelleri hakkında (1/124) 18 .-20,97 

28 — Subay ve askerî memurların ay
lıkları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/75) 2,39,40,403:407,427:429 

29 — Türkiye - Almanya arasında imza 
edilen Südet Alman menatıkı 41e Türkiye 
arasındaki tiearî mubadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdiki hakkında 
(1/19) 6,91:92;93,98,125:128 

30 — Türkiye - Amerika ticaret anlaş
masının, tasdiki hakkında (1/122) 3,84,181:182, 

194,209,212:215 
31 — Türkiye - Belçika arasında imza 

edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 
hakkında (1/93) 38,85,182,194,209,209:212 

"32 — Türkiyeden Hataya ve Hataydan 
anavatana sevkolunacftk malların tâbi ola
cakları muamele ve bu iki bölge arasındaki 
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Sayıfa 
münakalâtın.; tanzimi hakkında- (1/159) 3;38, 

85,179 
33 — Tüı&iye'-v Eatnnyaa ticaret ve .klir 

ring,.anlaşmasına bağlı 2 9ağnstoa- 1938î-ta-. 
rihli protokole; ilişik (BJ) listesinde yazriı 
ham dfiEFİkontenJazıı^ pozisgronlarHim,: tas
diki hakkında, (1/146$ 144£79;413; 

34 Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşması-için*; teati oiunaai.mektejtot&ıım.» tas
diki hakkımda»(l/9#. 144y4â8*fâ9' 

35 — Türkiye-- İngiltere-müzeyyel ti
caret ve-kiMng-anlaşmftstilfe'tadil1 ediMıiş 
bıtfıman 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve 
kliring- anlaşmasına bağfei' 4^ sayıl* listeye 
çiçek soğanlarınm-iHvesine'^dair (l/96ı) 144,179' 

36 — Türkiye - ingiltere müzeyyel ti
caret ve kliring anlaşmasına merbut mek^ 
tublardta kliring murakfrbi Grergory'ye 
hitaben yazılan mektubla'rrn türkçe tercü-
mesindeki (hususî hesaba geçirileceği) 
ibaresinin (geçirilmiyeceği) şeklinde dü
zeltilmesi hakkinda (1/22)' 5:6,91,93;98,118:121 

37 — Türkiye - İngiltere ticaret ve 
kliring anlaşmasına bağlı. 4 numaralı lis
teye tiftiğin de idhali hakkında (1/21) 6:7,92, 

93,98,128:131 
38 — Türkiye- İsveç ticaret ve kliring 

anlaşması ile buna bağlı protokol* ve mek
tublarm tasdikL hakkında (1/20) 6,91,93,98,121: 

124 
39 ••—Tünkiye- İsveç-ticaret ve kliring: 

anlaşması protokolüne merbut listeye ilâ-
ve- edilecek kontenjan hakkında teati 
olunam mektublarm tasdiküna dair. (1/97) 144, 

440' 
40 Türkiye - İsveç ticaret ' ve* seyri-

sefain muahedenamesine müzeyyel' anlaş* 
manın? tasdiki. :hakktoda' (1/10Ö-)' 145*440 

41 :— Tüukdye-- İtaly». ticaret anlaşma
sına ba#k 2 'sayılı listede tâdüâ* yapılma-

Sayıfa 
sına mütedair, teati olunan notaların tasdi
ki hakkında (1/121) 144,439 

42 — Türkiye - İtalya ticaret ve sey-
risefain muahedesinin cüzü mütemmimini 
teşkil; etmek üzere akdedilen ticaret ve 
tediye anlaşmalarile bunlara ek olarak 
tanzim edilen vesaikin meriyete konul
masına-dair (1/98) 144:439 

43 — Türkiye - Romanya ticaret an
laşmasına müzeyyel anlaşmanın tasdiki 
hakkında (1/99) 218,441 

44 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında hudud hâdi
se ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halli
ne müteallik muahedeye bağlı 1 numara
lı protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi 
olarak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâ
yetin halen merkezi olan Artvinle değiş
tirildiğine dair teati olunan notaların adı 
geçen mukavelenin cüzü mütemmimi ola
rak tasdiki hakkında (1/110) 256,444:445 

45 — Türkiye - Yunanistan arasında 
akdedilen veteriner mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında (1/23) 5,13,29,30:33 

46 — Türkiye - Yunanistan arasmda 
akid ve imza edilen kliring anlaşmasına 
müzeyyel protokolün tasdiki hakkında 
(1/100) 178^440-

47 — Vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (1/24) 3,84: 

85,376,449:450 
48 — Vakıf paralar ikrazatından mü-

tevellid alacakların takib ve paraya çev
rilmesine dair (1/101) 88,437:438 

49 — Yalova kaplıcalarının işletmesi 
ve kaplıcaların inşası işlerinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine devri hak
kında (1/134) 256,339:349,353,371:374 

50 — Yüksek Ziraat enstitüsü 1934 yı
lı hesabı katğisi hakkında (3/75, 1/112) 218, 

257 =258,270,272,287:290' 

MAZBATALAR 
AUIuİYm E^föÜMEİNİ, MA^BATALARA: 
1 — Afyon Karalıis^'iniSmıınpaşaaıahiı-

yesinden* SaidöğAu İlyas?- Katsakoç ve • Zaim-
oğlu Bayram» K&vak&zmmm ölüm cezasına 
çarptiBilmalaiîr hakkjndfcü Başvekâlet' tezke

resine dair (3/55) -• 3,219 
2 — Ankara jandarma komutanlığında 

üstteğmen (1933 - 2) Bedri Gürgünün ceza
sının af yolile kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi! e Jandarma üstteğmeni 
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Bedri G-ürgünün cezasının affi hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/84, 1/153) 218,257 

3 — Askerî ceza kanununun 148 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/114, 
askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 
ncu maddelerine birer fıkra ilâvesi hakkın
da 1/115 ve askerî ceza kanununun 47 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/154 
sayılı kanun lâyihalarına dair 413 

4 — Aydının Ortaklar köyünde oturan 
Bozkırın Akçaturan köyünden Yılan Kı-
ranoğullarından Durmuşoğlu Kara Memed 
Yılanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/14) 3,219 

5 — Bergamanm Turabey mahallesin
de mukim Kara Osmanoğullarmdan Ab-
durrahimoğlu Hilmi Sısık ile Talâtpaşa ma
hallesinde mukim Kadiroğlu Dilâver Akışın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/86) 3,219 

6 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve as
kerî memurların yirmi beş yaşını ikmal et
meden evlenemyiecekleriııe dair olan 1434 
sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/35) 2,40:44,441:442 

7 — Giresunun Süme köyünden Arifo-
ğullarmdan Alioğlu Yusuf Derenin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/26) 3,257 

8 — Mahpeyker, Türkân, Ali Rana ve 
Hümeyranın Türkiyeye avdet etmeleri hak
kında kanun lâyihasına dair (1/157) 218,441 

9 — Manisalım îlyaslar köyünden Ab
dullah kızı Fatma Yıldırımın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/29) 3,257 

10 — Polos nahiyesinin Karakoç köyün
den Rifatoglu Eyübtaş ile Kadıköyünden 
îsmailoğlu Musa Doğrukaıım ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/90) 3,257 

11 — Poshofun İhıma m is köyünden ()s-
manoğlu Habib Kaçakın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet teskeresine 
dair (3/31) 3,301 

12 — Su şehrinin A-ağı Akvh'an kö
yünden Azatoğullarnıdan Yıınusoğlu Bilâl 
Selin ölüm cezasına çarptırılması hakkın- | 
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/92) 3,30.1 i 

Sayıfa 
13 — Tefeninin Söğüd köyünden Be-

kiroğlu Memed Emin Özçakırın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/35) 3,301 

14 — Türkiye - Belçika arasında imza 
edilen iadei mücrimin muahedesinin tasdi
ki hakkında kanun lâyihasına dair (1/93) 38, 

85,182,194,209,209 :212 
15 — Ulukışla kazasmm Koçak kö

yünden Çöplüoğullarından AJhmedoğlu Ali 
Bireanın ölüm cezasma çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/104) 3, 

353 
16 — Urfanm Koçviran köyünden Re-

şidoğllanndan MemedoğTu Bozan Ali Gür-
soyun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/36) 3,353 

17 — Vakıflar kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair karnın lâyi
hasına dair (1/24) 3,84:85,376,449:450 

1 — Bandırmanın Çepni köyünden Nıı-
manoğlu Kara Hasan Korkakoğlunun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/15) 145 

2 — Bergamalım Arif Bey 'mahallesin
den Şerifoğlu Ali Ürkmezin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezke
resine dair (3/16) ' 39 

3 — Bergamanın Kınık nahiyesinin 
Karatekili köyünden Memedoğlu bekçi Os
man Taşırın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/17) 90:91 

4 — Bodrumun Karakaya köyünden 
Salih kızı, Hasan karısı Fatma Satılmm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/18) 178 

5 — Çalın Hadım köyünden Ahmedoğlu 
Halil Tufanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/20) 145 

6 — Çinenin Alihan köyünden Bayrak-
taroğullarından Ajhmedoğlu Hasan Çayın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/21) 78 

7 — Çinenin Kabataş köyünden Kırali-
oğullarından Mustafaoğlu Ali Afşinin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 



tezkeresine dair (3/22) 
8 — Düzcenin Bfteni Hacı Süleymanbey 

köyünden Havrioğullarından Hasan Ali 
Tonyanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/23) 

9 — Ereğimin Ömerli köyünden Çolak-
oğullarmdan Durmuşoğlu Bayram Oktayın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/42) 

10 — Erzincanm Başköy nahiyesine 
bağlı Veringâh köyünde mukim Yunanoğlu 
Beros diğer adı Yaşar özdemirin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkmda Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/43) 

11 — Gazi Antebin Zambur köyünden 
Haydaroğlu Albdullah Kirtilin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/25) 

12 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedoğlu AJhmed Baktırın ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/27) 

13 — Konyanın Hasandede mescid ma
hallesinden Mustafa kızı Huriye Senelin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/28) 

14 — Lüleburgazm Çeşmekolu köyün
den Velioğlu Hasan Altmırmak ve Memed
oğlu Reeeb Çimirin ölüm cezasma çarptırıl
maları hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/44) 

15 — Niğdenin Ki] edere köyünden Ah-
medoğlu Said Yılmamın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/49) 

16 — Susığırlığın Gurafa köyünden 
Abdülgafur diğer adı Gafuroğlu Ziya' Sön
mez Yalçın ve Bandırmanın Ergili köyün
den Ramazanoğlu Şaban Kutluerin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/33) 

17 — Tefenninin Kır mahallesinden 
Mesudbeyoğullai'indan Ali Çeliğin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında' Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/34) 

18 — Vezirköprünün Taşkale mahalle
sinde mukim Kara Memedoğullarmdan 
Cemal Sakarın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/47) 

178 

78 

39 

178 

91 
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78 i BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 

teşkilât ve vazifelerine dair olan 13.51 sa
yılı kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hak
kmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/38) 88,145 

2 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı 11 aylık bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (1/185) 256,301:309, 

311,317,325:328 
3 — Devlet denizyolları ve Devlet liman

ları işletme umum müdürlüklerinin teşki
lât ve vazifelerine dair kanun lâyihasına 
dair (1/116) 2,44:53 

4 — Devlet havayollarında vazife uçşu 
esnasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Demireli dul ve yetimleri
ne aylık tahsisi' hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/44) 376,414:416 

5 — Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1939 malî yıli 11 aylık bütçesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/186) 256,^09:311, 

314,317,329:332 
6 — Devlet memurları ayl&larinjn tev-

hid ve teadülüne dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nım lâyihasına dair (i/45): 2,39:40,98:117, 

147:176,182:209,219:253,258:271,272:287,311: 
317,323:325,417:427,451:456 

7 — Devlet memurları âylıklarmrn tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı 2 sayılı cedveldeki Millî'Müda
faa vekâleti kara kısmı muaUimlerinih'mik-
dar ve maaşları derecelerinin değiştirilmesi 
hakkında 1/46 ve subay ve askerî memurla
rın aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesinde değişiklik yapılma
sına dair 1/75 sayılı kanun lâyihalarına 
dair 2,39:40,402:40^427:429 

8 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkmda kanun lâyihası (1/14) -256, 

145 3r;442:444 
9 — Ecnebi memleketlerden idhal edile

cek 55 bin ton kok kömürünün gümrük f es
ininin indirilmesi hakkmda kanun lâyihası-

90 na dair (1/47) 256,444 
10 — İstanbul Elektrik işleri umum mü

dürlüğü ile Tramvay ve tünel idaresi teş
kilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine . , 

39 devredilmesine dair kanun lâyihası nak-
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krnda (1/117) 2,80 :§4,17B :181 

11 — istiklâl harbi malullerine verile
cek 8 700 liralık para mükâfatı hakkında 
kanun lâyibflMBa dair (1/151) 3,39,41,4473:76 

12 — Küçük Menderes nehri ileı tâbi-
lerinin ıslâhı hakkındaki 2246 sayılı kanu
na ek kanun lâyihasına dair (1/190) 376,416 

13 — iKÛthsus> tör kanunla Devletten bir 
h&k temin eden veya sermayesinin yarısın
dan faaiasöDevlet© aid olan banka veya 
müesseseler memurlarının maaş ve ücret
leri ve hikmete «giriş ve terli usulleri hak
kımda kanun lâyihasına dair (1/63) 3,39:40, 

354:371,378:394,395:402 
14 — Vakıf paralar ikrazatmdan mik-

tevellid âlaeaklarm takib ve paJraya çevril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(î/101) 88,437:438 

15 — Vâzifei memureleri haricinde em
razı saTİy^i hayvaniye mücadelesine me
mur ediİeeeîfe memurini fenniye ve saireye 
verilecek yevmiyeler hakkındaki 668 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/71) 88, 

145:147 
16 —- Yâlma kaplıea'Iarmıa işleföneâ 

ve kâpîleaîiKPm inşam işlerinin Sıhhat ve 
ihtimal muavenet vekâletine devri hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/134) 256,339: 

349,353,371:374 

1 — Dâhiliye vekâleti teşkilât kadrosu
na yeniden 50 maiyet memuru ilâvesine 
dair kantta lâyiha** hakkında (1/132) 20:21, 

97:98 
2 —i Bânts&ltı staıft menâublarma verile

cek z a ö t e ve tasmiûlei* hakkındaki 3486 
s ^ ü r k k n m u n 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihasına dair (1/40) 4:5 

& — Devlet ikinin! mtitedavil sermayesi 
haktaada kanun lâyihasına dair (1/26) 7:13,29, 

33:36 
4 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-

halât umumî tarifesinin 607/D pozisyonu
na• hie fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası
na dair (1/30) 17,96,104,117,131:134 

5 — istanbul Tramvoy şirketinin imti^ 
yaz hakkı ile tesisatının satın alınmasına 
dair oipı mukavelenamenin tasdiki hakkın-

Sayıfa 
da kanun lâyihasına dair (1/89) 17,96:97,104, 

117,135:138 
6 — İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 

hakkı ile tesisatının satın alınmasına dair 
olan mukavelenamenin tasdiki hakkında 
kanım lâyihasına dair (1/90) 17:18,97,104,117, 

138:141 
7 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem 

bedelleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/124) 18:20,97 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 

teşkilât ve vazifelerine dair olan 1351 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/38) 88,145 

2 — Belediye kanununun 19 ncu madde
sinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesine dair 
olan 2571 sayılı kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/162) 338,445:448 

3 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve 
askerî memurların yirmi beş yaşını ikmal 
etmeden evlenemiyeceklerine dair olan 1434 
sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/35) 2,40:44,441:442 

4 — istanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü ile Tramvay ve Tünel idaresi teş
kilât ve tesisatının istanbul belediyesine 
devredilmesine dair kanun lâyihasına dair 
(1/117) z 2,80:84,179:181 

5 — Mahpeyker, Türkân, Ali, Rana ve 
Hümeyranm Türkiyeye avdet etmeleri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/157) 218,441 

6 — Vakıflar kanununun 32 nci mad-
jdesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hasına dair (1/24) 34,84:85,376,449:450 

1 — Dahiliye vekâleti teşkilât kadrosu
na yeniden 50 maiyet memuru ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakında (1/132) 20:21,97:98 

2 — Köy kanununun 16, 19 ve 21 nci 
maddelerini değiştiren 2491 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve mez
kûr kanuna bazı hükümler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/144) 21:29,442 

3 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem 
bedelleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/124) 18:20,97 
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ÖÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Yüksek Zi
raat enstitüsü 1934 yılı hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihasına dair (3/75 1/112) 218, 

257:258,270,272,287:290 
2 — Birin ei kânun 1938 : şubat 1939 

aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında (3/77) 413 

3 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisine 
aid mutabakat beyanamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
1934 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/76, 1/36) 218,377, 

394,407:410 
4 — Vangölü sef ain işletme idaresinin 

1933 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Vangölü iş
letme idaresinin 1933 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/72, 
1/105) 218,258,270,272,291:294 

5 — Vangölü sefain işletme idaresinin 
1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Vangölü iş
letme idaresinin 1934 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/83, 
1/166) 218,258,270,272,294:297 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarma 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/52) 4, 

78:80 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mu

kavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/167) 413 

2 — Türkiye - Amerika Ticaret anlaş
masının tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/122) 3,84,181:182,194,209,212:215 

3 —- Türkiye - Belçika arasında imza edi
len iadei mücrimin muahedesinin tasdiki 

Sayıfa 
hakkın kanun lâyihasına dair (1/93) 38,85,182, 

194,209,209:212 
4 — Türkiye - Estonya arasında imza 

edilen Ticaret ve Kliring anlaşmalarının 
tasdiki hakkında 1/183, Türkiye - Estonya 
Ticaret ve kliring anlaşmalarına müzeyyel 
protokolün tasdiki hakkında 1/184 ve Tür
kiye - Estonya Ticaret ve kliring anlatma
larına bağlı 29 ağustos 1938 tarihli prato-
kole ilişik (B) listesinde yazılı ham deri 
kontenjanı pozisyonlarının tadiline müte
dair teati olunan mektublann tasdiki hak
kında 1/146 sayılı kanun lâyihasına dair 413 

5 — Türkiye - Estonya ticaret ve kliriıçg 
anlaşmasına bağlı 29 oğustes 1938 tarihli 
protokole ilişik (B) listesinde yazılı ham de
ri kontenjanı pozisyonlarının tadiline müte
dair teati olunan mektublann tasdiki hak» 
kında kanun lâyihasına dair (1/146) 144^7& 

6 — Türkiye - Finlandiya ticaret an
laşması için teati olunan mektublann tasdi
ki hakkında kanun lâyihasına dair (1/94) 144, 

438:439 
7 — Türkiye - İngiltere müzeyyel tica

ret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bu
lunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve klhring 
anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek soğan
larının ilâvesine dair kanun lâyihasına dair 
(1/96) î * 4 ^ 9 

8 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâ
ve edilecek kontenjan hakkmda teati olu
nan mektublann tasdiki hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/97) 144,440 

9 — Türkiye - Isve§ ticaret ve seyfi-
sefain muahedenamesine müzeyyel anlaş
manın tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/109) * 145,440 

10 — Türkiye - İtalya ticaret aklaş
masına bağlı 2 sayılı listede tadilât yakıl
masına mütedair teati olunan notaların 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair-
(1/121) "14M39 

11 — Türfeiye - italya tioarşt ve §§y-
risefain muahedesinin cüzü mütemmimini 
teşkil etmek üzere akdedilen tİBarşt ye , 
tediye anlaşmalarile bunlara -ek olarak 
tanzim edilen vesaikm meriyete konulma-
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âma <İair kanun lâyihası hakkmda (1/98) 144, 

| 439 
12 — Türkiye - Romanya ticaret an

laşmasına zeylen imza olunan anlaşma, 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden mevkii meriyete konulduğun
dan keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresile Türkiye - Romanya ticaret 
anlaşmasına müzeyyel anlaşmanın tasdiki 
hakkmda kanun lâyihasına dair (3/39, 
1/99) 218,441 

13 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri' İttihadı arasında hudud hâdi
se ve ihtilaflarının sureti tedkik ve halli
ne müteaİMk muahedeye bağlı 1 numaralı 
protokolde Çoruh vilâyetinin merkezi ola
rak gösterilen Rizenin, adı geçen vilâye
tin halen merkezi olan Artvinle değiştiril
diğine dair teati olunan notalarm adı ge
çen mukavelenin cüzü mütemmimi olarak 
tasdiki hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/110) 256,444:445 

14 — Türkiye - Yunanistan arasında 
akid ve imza edilen kliring Anlaşmasına 
müzeyyel protokol 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden meriyete ko
nulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresile Türkiye - Yunanis
tan arasında akid ve imza edilen kliring 
Anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdiki 
hakkmdar kanun lâyihasına dair (3/100) 178, 

440 

1 — Türkiye - Almanya arasında imza 
edilen Südet Alman menatıkı ile Türkiye 
arasındaki ticarî mübadelât ve tediyatı 
tanzime mütedair protokolün tasdiki hak
kında kanun ljyihasma dair (1/19) 6,91:92, 

93,98,125:128 
2 — Türkiye - İngiltere müzeyyel tica

ret ve kliring anlaşmasına merbut mek-
tublardan kliring murakıbi Gregory'ye 
hitaben yazılan mektublarm türkçe ter-
cümesindeki (hususî hesaba geçirileceği) 
ibaresinin (geçirilmiyeceği) şeklinde dü
zeltilmesi hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/22) 5:6,91,93,98,118:121 

3 — Türkiye - İngiltere ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye 
tiftiğin de idhali "hakkında kanun lâyiha-

Sayıfa 
smadair (1/21) 6:7,92,93,98,128:131 

4 — Türkiye - İsveç ticaret ve kiliring 
anlaşması ile buna bağlı protokol ve mek
tublarm tasdiki hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/20) 6,91,93,98,121:124 

5 — Türkiye - Yunanistan arasında ak
dedilen veteriner mukavelenamesinin tas
diki hakkmda kanun lâyihasma dair 
(1/23) 5,13,29,30:33 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ecnebi memleketlerden idhal edile
cek 55 bin ton kok kömürünün gümrük res
minin indirilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/47) 256:444 

2 — istanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü ile Tramvay ve Tünel idaresi teş
kilât ve tesisatının İstanbul belediyesine dev
redilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/117) 2,80:84,179:181 

1 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-
halât umumî tarifesinin 607/D pozisyonuna 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/30). 17,96,104,117,131:134 

IKTISAÜ ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet denizyolları ve Devlet l i

manları işletme umum müdürlüklerinin teş
kilât ve vazifelerine dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/116) 2,44:53 

2 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek 55 ıbin ton kok kömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/47) 256,444 

3 — Türkiye - Amerika ticaret anlaşma
sının tsdikı hkkında kanun lâyihasına dair 
(1/122) 3,84,181:182,194,209,212:215 

4 — Türkiye - Estonya arasında imza 
edilen ticaret ve kliring anlaşmalnnm tas -
diki hakkında 1/184 ve Türkiye - Estonya 
ticaret ve kliring anlaşmalarına bağlı 29 
ağustos 1938 tarihli protokole ilişik (B) lis
tesinde yzılı ham deri kontenjanı pozisyon
larının tadiline mütedair teati olunan mek
tublarm tasdiki hakkında 1/146 sayılı ka
nun lâyihaların dair 413 

5 — Türkiye - Estonya ticaret ve kli
ring anlaşmasma bağlı 29 ağustos 1938 ta-
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rihli protokole ilişik (B) listesinde yazılı 
ham deri kontenjanı pozisyonlarının tadi
line mütedair teati olunan mektublarm tas
diki hakkmda kanun lâyihasına dair (1/146) 144, 

179 
6 — Türkiye - Finlandiya ticaret anlaş-

msı için teati olunan mektublarm tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/94) 144,438, 

439 
7 — Türkiye - ingiltere müzeyyel tica

ret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bu
lunan 2 eylül 1936 tarihli ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek so
ğanlarının ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/96) 144,179 

8 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşması protokolüne merbut listeye ilâve 
edilecek kontenjan hakkında teati olunan 
mektublarm tasdikma1 dair kanun lâyiha
sına dair (1/97) 144,440 

9 — Türkiye - isveç ticaret ve seyrise-
fain muahedesine müzeyyel anlaşmanm 
tasdiki hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/109) 145,440 

10 — Türkiye - İtalya ticaret anlaş
masına bağlı 2 sayılı listede tadilât ya
pılmasına mütedair teati olunan notaların 
tasdiki hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/121) 144,439 

11 — Türkiye - italya ticaret ve seyri-
sefain muahedesinin cüzü mütemmimini 
teşkil etmek üzere akdedilen ticaret ve te
diye anlaşmalarile bunlara ek olarak tan
zim edilen vesaikin meriyete konulmasına 
dair kanun lâyihasına dair (1/98) 144,439 

12 — Türkiye - Romanya ticaret anlaş
masına zeylen imza olunan anlaşma, 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den mevkii meriyete konulduğundan key
fiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tez
keresi Türkiye - Romanya ticaret anlaşma
sına müzeyyel anlaşmanın tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/39, 1/99) 218,441 

13 —'. Türkiye - Yunanistan aTasmda 
akid ve imza edilen kliring Anlaşmasma 
müzeyyel protokol- 2294" sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden meriyete ko
nulduğundan keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresile Türkiye - Yunanis-

öayıİa 
tan arasmda akid ve imza edilen kliring 
anlaşmasına' müzeyyel protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/82, 
1/100) 178,440 

1 — Gümrük tarife kanununa bağlı 
idhalât umumî tarifesinin 607/D pozisyo
nuna bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyiha
sına dair kanun lâyihasına dair (1/30) 17, 

96,104,117,131:134 
2 — Türkiye - Almanya arasında im

za edilen Südet Alman menatıkı ile Türkiye 
arasındaki ticarî mübadelât ve tediyatı tan
zime mütedair protokolün tasdiki hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/19) 6,91:92,93,98, 

125:128 
3 — Türkiye - ingiltere ticaret ve kli

ring anlaşmasına bağlı 4 numaralı listeye 
tiftiğin de idhaü hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/21) 6:7,92,93,98,128:131 

4 —• Türkiye - ingiltere müzeyyel ti
caret ve kliring anlaşmasma merbut mek-
tublardan kliring murakıbi Gregory'ye hi
taben yazılan mektublarm türkçe tercüme-
sindeki (Hususî hesaba geçirileceği) ibare
sinin (Geçirilmiyeceği) şeklinde düzeltil
mesi hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/22) 5:6,91,93,98,118:121 

5 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
anlaşması ile buna bağlı protokol ve mek
tublarm tasdiki hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/20) 6,91,93,98,121:124 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Devlet havayollarında vazife uçuşu 

esnasında şehid düşen pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Demirelin dul ve yetim
lerine aylık tahsisi hakkmda kanun lâyiha
sına dair (1/44) 376,414:416 

2 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek 55 bin ton kok kömürünün gümrük 
resminin indirilmesi hakkmda kanun lâyi
hasına dair (1/47) 256,444 

3 — istanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü ile Tramvay ve tünel idaresi teş
kilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devredilmesine dair kanun lâyihasına dair 
(1/117) 2,80:84,179:181 

4 — Vakıflar kanununun 32 nci mad-
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desine bir fıkra ilâvesine dair feraum lâyi
hasına dair (1/24) 376,449:450 

5 — Vakıf paralar ikrazatmdan müte-
vellid alacakların takib ve paraya çevrilme
sine dair kanun lâyihasına dair (1/101) 88, 

437:438 
6 — Yalova kaplıcalarının işletmesi ve 

kaplıcaların inşası işlerinin Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/134) 256,339:349, 

353,371:374 

1 — Gümrük tarife kanununa bağlı id-
halât umumî tarifesinin 607/D pozisyonuna 
ıhir îjkra ilâvesine dair kanun lâyihasına 
dair (1/30) 17,96,104,117,131:134 

M»öl*ÎS HEgABLAıRININ TEDKÎKI 
^OÜJ^EKNl MAZBATAM 

1 — Millî saraylarla köşklerdeM eşya 
hakkmda Meclis hesablannın tedkikine 
hakkınca (5/9) 38,80 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kajıununun 148 nci 
madâesmin değiştirilmesi hakkında 1/114, 
askerî muhakeme usulü kanununun 3 ve 30 
ncu caddelerine birer fıkra ilâvesi hakkın
da 1/115 ve askerî eeza kanununun 47 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 1/154 
«ayılı kanun lâyihalarına dair 413 

2 — BUûmum muvazzaf subaylar ve as
kerî memurların yirmi beş yaşını ikmal et
meden evlenemiyeceklerine dair olan 1434 
sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/35) 2,40:44,441:442 

3 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanu
na bağlı 2 sayılı eedveldeki Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı muallimlerinin mikdar 
ve maaşları derecelerinin değştirilmesi hak
kında 1/46 ve subay ve askerî memurların 
aylıkları hakkındaki 1453 sayılı kanunun 3 
ncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/75 sayrlı%anun lâyihalarına dair 2,39:40, 

403:407,427:429 
4 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cum

hur jytföeri İtt ihadı arasmfla hudud hâdi-

Sayıfa 
se ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline 
müteallik muahdeye bağlı 1 numaralı proto
kolde Çoruh vilâyetinin merkezi olarak gös
terilen Rizenin, adı geçen vilâyetin halen 
merkezi olan Artvinle değiştirildiğine dair 
teati olunan notaların adı geçen mukavele
nin cüzü mütemmimi olarak tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/110) 256,444:445 

1 — Denizaltı smıfı mensublanna veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3486 
sayılı kanunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin 
tadiline dair kanun lâyihasına dair (1/40) 4i5 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet denizyolları ve Devlet li

manları İşletme umum müdürlüklerinin 
teşkilât ve vazifelerine dair kanun lâyiha
sına dair (1/116) 2,44:53 

2 — Devlet havayollarında, vazife uçu
şu esnasında şehid düşen pilot Ekrem Er
mek ile makinist Sami Demirelin dul ve 
yetimlerine aylık tahsisi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/44) 376,414:416 

3 —İstanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü ile Tramvay ve tünel idaresi teş
kilât ve tesisatının İstanbul Belediyesine 
devredilmesine dair kanun lâyihasına da
ir (1/117) 2,80:84,179:181 

4 — Küçük Menderes nehri ile tâbile-
rinin ıslahı baklandaki 2246 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (1/190) 376,414,416 

1 — İstanbul Tramvay şirketinin imti
yaz hakkı ile tesisatının satın alınmasına 
dair olan mukavelenamenin tasdiki hak* 
kında kanun lâyihasına dair (1/89) 17,96:97, 

104,117,135:138 
2 — İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 

hakkı ile tesisatının satm alınmasına da
ir olan mukavelenamenin tasdiki hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/90) 17:18,97, 

104,117,138:141 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENT ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — 1926 tarihli beynelmilel sıhhî mu
kavelenamenin tasdiki hakkındaki 3542 
sayılı kanonu ek kanun lâyihasına dair 
(1/167) 4*3 
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2 — Yalova kapkcâlâiötaı işletmesi ve 
kaplıcalarla inşası idlerinin Sıkhat ve içti
maî muavenet vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/134) 256,339:349,353, 

371:374 

sı 
1 — Devlet kinini mütââsvü iermaye-
hakkmda kamın lâyihasına dair 

7:13>2&,33:36 

TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Yozgad mebusu Sırrı îçözün, Da
hilî nizamnamenin 57 nci maddesinin tef
siri hakkmda takririne dair (4/5) 358,377 

ZÎRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —Vazifei memureleri haricinde em-

rzı sariye! hayvaniye mücadelesine memur 
edilecek memurini fenniye m saireye veri
lecek yevmiyeler hakkındaki 668 sayılı, ka
nunun 1 nci maddesiniiL tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/71) S8,145:147 

1 — Türkiye - Yunanistan arasmda ak
dedilen veteriner mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/23) 5,13,2a, 

30:33 

MummM maümm MAZBATALABI 

ı — 
[ Adliye - Dahiliye J 

J. *xma*aı>, y ı t tomı ına ı a Ç l k 'hnlllTftfffT M -

rinâi daire reisliği üe £ azakk iğin intihab 
yapılma«ma dair (3/206) 413 

Sayrfa 
[ Adliye - Dahiliye - Milli Müdafaa ] 

1 — Harb mükellefiyeti kanunu lâyiha
sına dair (1/27) 2,53:72 

[ Bütçe - Gümrük ve inhisarlar - Iktısad - Maliye ] 
1 — Türkiyeden Hataya ve Hataydan 

anavatana sevkolunacak inalların tâbi ola
cakları muamele ve bu iki bölge arasındaki 
münakalâtın tanzimi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/159) 38,85,17-9 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[ Iskan kanunu muvakkat encümeni ] 
1 — iskân kanununun bazı maddeleri

nin tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/143) 376,448:449 

2 — iskân kanununun 36 ve 37 nci mad
delerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/113) 300^49:353 

3 — iskân kanununun 32 nci maddesi
nin tadiline ve bu kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine dair olan 2848 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası ve iskân kanunu 
muvakkat encümeni mazbatası (1/60) 13:17, 

92:96,416:417,421,427,457 -.460 

[Türkiye - Fransa anlaşması kanunu muvakkat 
encümeni mazbatası] 

1 — Türkiye - Fransa arasında imzala
nan Türkiye ile Suriye arasındaki arazi 
mesailinin katği surette hallini moıtazamittin 
anlaşma ve müzeyyelâtımn tasdikma dair 
kanun lâyihasına dair (1/192) 413,430:437, 

438,444,460 -.463 

SABIK ZABIT HULASALARI 
21 net inikada sâ& 
â^ nci » » 
23 ncü » » 
24 noü > » 
25 nsi » » 
26 nci » » 

2 
38 
78 
88 

144 
178 

27 nci 
28 nci 
29 ncu 
30 ncu 
31 nci 
32 nci 

inikada aid 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

im 
256 
m 
338 
376 
412 

îzin 
1 —$fc$m üyelerin 

rilmesi 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 

izin ve- 1 —• Muhtelit encümen seçimi 3 
2 — Muvakkat eneumenîiBr seçimi 413 
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Teşriî masuniyet 
1 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 

masuniyeti (3/120) 218 

Sayıfa 

1 -
vefatı 

Vefat 
Edirne mebusu Şeref Aykutun 

TAKRİRLER 
Trabzon [Sim Day] 
1 — Divanı muhasebatın üç aylık rapor

ları üzerine ittihaz edilmekte oln kararların 
mahiyet ve şümulünün tayini hakkında 

(4/6) '79:80,88 
Yozgad [Sim îçözj 
2 — Dahilî nizamnamenin 57 nci mad

desinin tefsiri hakkmda (4/5) 38,338,377 

TEFSİR 
No. 
231 — Ankara şehri İmar müdüriyeti 

teşkilât ve vazifelerine dair olan 1351 

Sayıfa No. Sayıfa 
sayılı kanunun 9 ncu maddesindeki 
(Evkaf) tabirinin tefsiri 88,145 

TEKLİFLER 
Aydın [Nuri Oöktepe] 
1 — Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin 

aşılattınlması hakkındaki 3573 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/6) 144 

Diyarbakır [General Kiazım Sevükte-
kin ve Erzurum mebusu Şükrü Koçak] 

2 — Subay ve askerî memurların teka
üdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin olu
nan yaşlan bildiren 3079 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair (2/5) 38 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Af 
1 — Ankara jandarma komutanlığı üs

teğmen (1933 - 2) eBdri Gürgünün cezası
nın af yolıle kaldırılması hakkında (3/84) 218, 

257 
Geri verme istekleri 

1 — Açıkta veya vekâlet emrinde iken 
ücretli bir vazifeye tayin edilen memurların 
kesilmiş olan açık maaşlarının ücretli vazi
felerinin lâğvi halinde iadeten tahsisi icap 
edip etmeyeceğinin tefsiri hakkındaki tez
kerenin geri verilmesine dair 300 

Muhtelif 
1 — Edirne mebusu Şeref Aykutun ve

fat ettiği hakkında 4 
2 — Mücbir ve zarurî sebebler dolayı-

sile takib ve tahsiline imkân görülemeyen 
borçların terkinine dair (3/114) 88 

1 — Devlet şûrasında açık bulunan bi

rinci daire reisliği ile 3 azalık için intihab 
yapılması hakkında (3/106) 413 

2 — Türkiye - Yunanistan arasında- akid 
ve imza edilen kliring anlaşmasına müzeyyel 
protokol 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden meriyete konulduğundan 
keyfiyetin tasdiki hakkında (3/82) 178,440 

3 — Türk - Romen ticaret anlaşmasına 
zeylen imza olunan anlaşma, 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden mevkii 
meriyete konulduğundan keyfiyetin tasdiki 
hakkında (3/39) 218,441 

ölüm cezalan 
1 — Adıyaman kazasının Çalğan nahi

yesine bağlı Gerdiz köyünden Mahmudoğlu 
büyük Ebuzer Erdil ile kardeşi ayni köy
den Mahmudoğlu küçük Ebuzer Erdilin 
ölüm cezasma çarptırılmaları hakkında 
(3/129) 376 

2 — Akşehirin Böğrüdelik köyü nüfu
sunda kayidli Kürd Hasanoğlu Remzi Uzu-
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nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/111) 38 

3 — Bergama Merkezköy kâtiblerinden 
olup aslen Aydının Orta mahallesinden Bi-
lâloğlu Almıed diğer adı Alımed Salih Tu
zunun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/130) ' 376 

4 — Burdurun Susuz köyünden Dob-
ricalıoğullarından Mustafaoğlu Nuri Deni
zin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/117) 218 

5 — Burhaniyenirı Hacı Ahmel mahal
lesinden Elmasoğlu Ragıb Seçerin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/118) 218 

6 — Çatalcanın Gökçeli köyünden Mus
tafaoğlu Ali Ürkmerin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/112) 88 

7 — Sungurlunun Şingiller köyünden 
Nurioghı Bayram Kalelinin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/119) 218 

1 — Afyon Karahisarın Sinanpaşa na
hiyesinden Saidoğlu îlyas Karakoç ve Za-
imoğlu Bayram Karakuzunun ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında (3/55) 3,219 

2 — Aydının Ortaklar köyünde oturan 
bozkırın Akçaturan köyünden Yılan Kıran-
oğullarından Durmuşoğiu Kara Memed Yı
lanın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/14) 3,219 

3 —• Bandırmanın Çepni köyünden 
Numanoğlu Kara Hasan Korkakoğlunun 
ölüm cezalına çarptırılması hakkrnda 
(3/15) 145 

4 — Bergamanın Arif bey mahalesin-
den Şerifoğlu Ali Ürkmezin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/16) 39 

5 —• Bergamanın Kınık nahiyesinin 
Karatekeli köyünden Memedoğlu Bekçi Os
man Taşırın ölüm cezasına çarptırılmadı 
hakkında (3/17) 90:91 

6 — Bergamanın Turabey mahalesin-
de mukim Ka'ra Osmanoğullarmdan Abdür-
rahimoğlu Hilmi Sısık ile Talatpaşa ma
hallesinde mukim Kdiroğlu Dilâver Akışm 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
(3/86) 3,219 

7 — Bodrumun Karakaya köyünden 
Salih kızı, Hasan kaTisı Fatma Satılmın 

Sayıfa 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında (3/18) 178 

8 — Calin Hadım köyünden Ahmed-
oğlıı Halil Tufa'nın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/20) 145 

9 — Çinenin Alihan köyünden Bay-
raktaroğullarmdan Ahmedoğlu Hasan Ça
yın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/21) 78 

10 — Çinenin Kabataş köyünden Kırali-
oğullarından Mııstafaoğlu Ali Afşinin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/22) 78 

11 — Düzcenin Efteni Hacı Süleyman-
bey köyünden Havrioğullarından Hasan 
Ali Tonyanın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/23) 4 

12 — Ereğlinin Ömerli köyünden Ço-
lakoğullarından Durmuşoğiu Bayram Ok-
tayın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/42) 4 

13 — Erzincanın Başköy nahiyesine 
bağlı Veringâh köyünde mukim Yunanoğ-
lu Beros diğer adı Yaşar Özdemirin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/43) 178 

14 — Gaziantebhı Zamibur köyünden 
Haydaroğlu Abdullah Kirtilin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/25) 4 

15 — Giresunun Süme köyünden Arif-
oğullarından Alioğlu Yusuf Derenin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/26) 3,257 

16 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden 
Memedoğlu Ahmed Baktırın ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/27) 78 

17 — Konyanın Hasandede Mescid ma
hallesinden Mustafa kızı Huriye Senelin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/28) 39 

18 — Lüleburgazm Çeşmekolıı köyün
den Valioğlu Hasan Altınırmak ve Me
medoğlu Receb Çimirin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında (3/44) 178 

19 — Manjsanın îlyasçılar köyünden 
Abdullah kızı Fatma Yıldırımın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/29) 3,257 

20 — Niğdenin Kiledere köyünden Ah
medoğlu Said Yılmazın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/49) 91 

21 — Polos nahiyesinin Karakoç kö
yünden Rifatoğlu Eyüb Taş ile Kadıkö-
yünden îsmailoğlıı Musa Doğrukanm ölüm 
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2 —• Ankara şehri İmar müdürlüğünün 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1351 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
(3/88) 88/145 

3 — Vazifei memureleri haricinde em
razı sariye! hayvaniye mücadelesine memur 
edilecek memurini fenniye ve saireye veri
lecek yevmiyeler hakkındaki 668 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin tefsirine dair 
(3/71) 88,145:147 

Teşriî masuniyet 
4 —• Urfa mebusu Şeref Dluğun teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/120) 218 

B. M. MECLİSİ RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 89 

DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/124) 338 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 yıl. 
hesabı katğisine aid mutabakat bryanna-
mesinin sunulduğuna dair (3/125) 338 

3 _ Hııdud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/126) 338 

4 — Mart : mayıs 1939 aylarına aid ra-
rorun sunulduğu hakkında (3/122) 300 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/127) 338 

6 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunuldıığnna dair (3/128) 338 

Sayıfa 
cezasına çarptırılmaları hakkında (3/90) 3,257 

22 — Poshofun Humamis köyünden Os-
manoğlu HaM) Kocakın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/31) 3,301 

23 — Susığırlığm (jural'a köyünden 
AJbdülgafur diğer adı Gafuroğlu Ziya Sön
mez Yalçın ve Bandırmanın Ereğli köyün
den Ramazanoğlu Şaban kutluerin ölüm ce
zasına çarptırılmaları 'hakkında (3/33) 145 

24 — Su şehrinin Aşağı Akviran kö
yünden Azatoğullarından Yunusoğlu Bilâl 
Selin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/92) 3,301 

25 — Tef enninin Kır mahallesinden 
Mesudbeyoğullarından Ali Çeliğin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/34) 90 

26 — Tefenninin Söğüd köyünden Be-
kiroğlu Memed Emin Özçakırın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/35) 3,301 

27 — Ulukışla kazasının Koçak köyün
den Çöplüoğllarından Aftımedoğlu Ali 
Bircanın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/104) 3,353 

28 — Urfanın Koçviran köyünden Re-, 
şidoğllanndan Memedoğlu Bozan Ali Gür-
soyun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/36) 3,353 

29 — Vezirköprünün Tarkale mahalle
sinde mukim aKra Memedoğullarından Ce
mal Sakarın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/47) 39 

Tefsir talebleri 
1 —Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı 

kanunun 3 ncü maddesinin 6 nci fıkrasının 
tefsirine dair (3/121) 300 

2 — İskân kanununun 36 ve 37 nci mad
delerinin tefsiri hakkında (3/113) 88,300, 

349:353 
3 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (N) fıkrasının tefsiri hakkında 
(3/116) 144 

1 — Aiçfkta veya vekâlet emrinde iken 
ücretli bir vazifeye tayin edilen memurların 
kesilmiş olan açık maaşlarının ücretli vazi
felerinin lâğvi halinde iadeten tahsisi icab 
edib etmeyeceğinin tefsiri hakkında 300 

1 — Ankara Yüksek ziraat nestitüsü 
1934 yılı hesabı katiğsine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/75) 218, 

257:258,272,287 :290 
2 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisine 

aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/76) 218,377,394:407:410 
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3 — Birinci kânun 1938 : şubat 1939 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair (3/77) 413 

4 — Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/52) 4,78:80 

5 — Vangölü sefain işletme idaresinin 
1938 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 

&ayıla 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/72) 218, 

258,272,291:294 
6 — Vangölü sefain işletme idaresinin 

1934 yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/83) 218, 

258,272,294:297 
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Sayıfa 
Abdurrahman Naci Demirağ( Sivas) -

Bankalar ve Devlet müesseseleri memur
ları aylıklarının tevhid ve tealülü hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 366 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetüe söz
leri 149,154,191,193,199,223„233,284 

— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
münasebetüe sözleri 56 

— Ordu mensublarınm evlenmelerine 
dair kanun münasebetile sözleri 41 

Abidin Binkaya (Kastamonu) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair kanun münasebetile sözleri 261,264 
Ahmed Hilmi Kalaç (Kayseri) - Dev

let memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair kanun münasebetile sözleri 170 

Ahmed İhsan Tokgöz (Ordu) - Devlet 
kinini mütcdavil sermayesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 10,11 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 261 

— Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 21 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletine devri hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 343 

Ali Çetinkaya (Münakalât vekili) -
Devlet denizyolları işletme umum müdür
lüğünün 1939 malî yılr bütçe kanunu müna
sebetile sözleri 301,303 

— Devlet Denizyolları ve Devlet li
manları işletme umum müdürlüklerinin teş
kilât ve vazifelerine dair kanun münasebe
tile sözleri 45,46,51 

—• İstanbul Tünel şirketinin imtiyaz 
hakkile bu şirket tesisatının satın alınması-

Sayıfa 
na dair mukavelenin tasdiki hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 18 

Ali Muzaffer Göker (Konya) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair kanun münasebetile sözleri 246,248 

— Türkiye - Fransa müşterek beyanna
mesi münasebetile sözleri 322 

Ali itana Tarhan ( İstanbul ) - Dev
let Denizyolları işletme umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı bütçe kanunu münase
betile sözleri 301 

— Devlet Denizyolları ve Devlet li
manları işletme umum müdürlüklerinin 
teşkilât ve vazifelerine dair kanun müna
sebetile sözleri 44 

— Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 310 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 102 

— Türkiye - Fransa müşterek beyan
namesi münasebetile sözleri 321 

— Türkiye ile Fransa arasında Suriye 
arazisi hakkında münakid mukavelenin tas-
dikına dair kanun münasebetile sözleri 43! 

Ali Rıza Esen (Siird) - Devlet me-
memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair kanun münasebetile sözleri 242,245 

Ali Rıza Türel (Konya) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 224,225,226 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine devri hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 345,347,348, 

349 
Asim Aksoy (Grazianteb) - Devlet me

murlarının aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair kanun münasebetile sözleri 248 
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Berç Türker (Afoyn Karahisar) - Ban

kalar ve Devlet müesseseleri memurları 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 363,370, 

381,390,393 
Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 

kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine devri hakkm-

Cavid Oral (Niğde) - Türkiye ile Fransa 
arasında Suriye arazisi hakkında münakid 
mukavelenin tasdikına dair kanun müna
sebetile sözleri 434 

Cemal Akçm (Afyon Karahisar) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadü-

Damar Arıkoğlu (Seyhan) - Devlet ki
nini mütedavil sermayesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 8 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 223 

Dr. Akif Erkan (Çankırı) - Askerî ba
rem kanunu münasebetile sözleri 428 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair kanun münasebetile sözleri 104, 

163,167,168,233,235,241,243,244 
Dr. Gl. Besim Ömer Akalın (Bilecik) -

Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve kaplı
caların inkişafı işlerinin Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletine devri hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 341 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek (Giresun) -
Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 10 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri. 107 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili) - tskân kanununun 32 nci 

Sayıfa 
daki kanun münasebetile sözleri 342 

Besim Atalay (Kütahya) - îskân kanu
nunun 32 nci maddesinin tadiline ve bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 2848 numaralı kanunun 3 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyi
hası münasebetile sözleri 93 

lüne dair kanun münasebetile sözleri 231 
Cevdet Kerim Incedayı (Sinob) - Köy

lüden alman salma hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 26 

— Türkiye - Fransa müşterek beyanna
mesi münasebetile sözleri 321 

maddesinin tadiline ve bu kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 2848 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası münasebe
tile sözleri 13,14,15 

—• Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 7,11 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 167,168 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine devri hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 343 

Dr. Hüsamettin Kural (Ağrı) - Yalova 
kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıcaların in-
kiaşfı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine devri hakkındaki kanun münase
betile sözleri 339 

Dr. Münir Soykam (Antalya) - Yalova 
kaplıcalarının işletilmesi ve kaplıcaların in-
kiaşfı işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletine devri hakkındaki kanun münase
betile sözleri 342,343 

c 

I 



22 
Sayıfa 

Dr. ösmaıı Şevki Uludağ (Konya) - Be
lediyeler kanununun 19 nen maddesinin 
beşinci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 445,446,448 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 244,249 

— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
münasebetile sözleri 58,72 

— Ordu mensublarının evlenmelerine 
dair kanun münasebetile sözleri 43 

— Tefenninin Kır (mahallesinden Ali 
Çeliğin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 90 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine devri hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 340,343 

Dr. Refik Güran (Bursa) - Devlet kinini 
mütedavil sermayesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 12 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Banka
lar ve Devlet müesseseleri memurları aylık

larının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 

— Türkiye - Fransa müşterek beyanna
mesi münasebetile sözleri 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve tealülü-
ne dair kanun münasebetile sözleri 208,23 

Durak Sakarya (Gümüşane) - Banka
lar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 

— Dvlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münaseebtile söz
leri 

—• Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem de
deleri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve iç
timaî muavenet vekâletine devri hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 

âayıfa 

385 

317 

7,238 

384 

164 

29 

20 

344 

E 

Edib Ergin (Mardin) - Belediyeler ka
nununun 19 neu maddesinin 5 nci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 446,447 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile sözleri 263 

— Köylüden alınan salma hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 21,27,28,29 

—• Nahiye müdürlerinin hayvan yem be-
deleri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 18,20 

Emin Aslan Tokad (Denizli) - Ordu 
mensublarının evlenmelerine dair kanun 
münasebetile sözleri 43 

Emin Sazak (Eskişehir) - Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 362 

— Bulaşık hayvan hastalıklarile müca
deleye memur edileceklere verilecek ücret 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 146 

— Devlet denizyolları ve Devlet limanla
rı işletme umum müdürlüklerinin teşkilât 
ve vazifelerine dair kanun münasebetile söz
leri 52 

—. Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 8 

—• Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 108,150,185,187 

—• Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 25 

Emrullah Barkan (Malatya) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile söözleri 274 
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Sayıfa 
Faik Baysal (Kayseri) - Askerî barem 

ka'nunu münasebetile sözleri 405,406,428,429, 
—• Bankalar ve Devlet müesseseleri me

murları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 369,378, 

388,391,395,397,398,399,400,401 
— Devlet Denizyolları işletme umum 

müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanu
nu müna'sebetile sözleri 308 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
szleri 98,99,102,103,104,105,112,114,115,117, 

151,153,164,166,168,169,170,173,184, 
185,186,188,189,190,191,192,193,198 

200,201,204,222,223,225,227,228,230, 
231,234,235,236,239,240,244,245,247, 
249,250,251,252,282,283,284,285,314, 
315,316,324,419,420,421,423,425,426 

Faik Öztrak (Dahiliye vekili) - Beledi
yeler kanununun 19 ncu maddesinin 5 nei 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 446,447,448 

— Devlet mıemurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 166 

— Hataya aid kanunların muvakkat 
bir encümende tedkikine dair sözleri 413 

Faik Kurdoğlu (MJanisa) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 206 

Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ) - Türkiye 
-Fransa müşterek beyannamesi münase
betile sözleri 320 

Feridun Fikri (Bingöl) - Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıkları
nın tevhid ve teadülü hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 364,385 

— İstanbul elektirik, Tramvay ve Tü
nel idareleri teşkilât ve tesisatının İstan
bul belediyesine devrine dair kanun mü-

Sayıfa 
nasebetile sözleri 81 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine devri hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 347,348 

Fevzi Daldal (Ankara) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair ka
nun münasebetile sözleri 161 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Devlet 
Denizyolları ve Devlet limanlan işletme 
umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazife
lerine dair kanun münasebetile sözleri 51 

— Devlet mem'mürları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair kanun münase
betile sözleri 155,156,233 

— İskân kanununun 36 ve 37 nci mad
delerinin tefsirine dair mazbata münasebe
tile sözleri 351,353 

Fuad Gökbudak (Konya) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 420 

Fuad Sirmen (Rize) - Bankalar ve Dev
let müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 359,378,390,398,400 

— Belediyeler kanununun 19 ncu mad
desinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 446,447 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile sözle
ri 106,161,172,197,201,206,224,227,229,231, 

232,240,246,269,273,279,280,315 
— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 

münasebetile sözleri 54,55,56,57, 
58,60,64,66,71,72 

— Ordu mensublarının evlenmelerine 
dair kanım münasebetile sözleri 40,42 

— Vakıf paralar ikrazatmdan mütevel-
lid alacakların takib ve paraya çevrilmesine 
dair kanun lâyihası münasebetile sözleri 437 

Galib Bahtiyar Göker (istanbul) - Be
lediyeler kanununun 19 nccu maddesinin 5 
nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 

a 
kanun münasebetile sözleri 447,448 

Galib Gültekin (Konya) - Devlet me-
nmrları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
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dair kanun münasebetile sözleri 109 
Galib Pekel (Tokad) - Devlet memurla

rı aylıklarının tevhid ve teadülüne dair ka
nun münasebetile söözleri 104,159,169,171, 

196,247,248,277,421 
— iskân kanununun 36 ve 37 nci madde

lerinin tefsirine dair mazbata münasebetile 
sözleri 350,352,353 

— îskân kanununun 32 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 2848 numaralı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası münasebetile sözleri 15, 

16,94 
— îskân kanununun 12 ııei maddesini 

kısmen değiştiren ve 17 ve 23 ncü maddele
rine birer fıkra ekleyen kanun münasebeti
le sözleri 449 

— Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile söözleri 22 

— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
münasebetile sözleri 59,61 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem 
bedelleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 19 

Gl. Atened Yazgan (Urla) - Bulaşık 
hasta!ıklarile mücadeleye memur edilecek
lere verilecek ücret hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 147 

General Ali Fuad Cebesoy Nafia vekili 
(Konya) - Ankara elektrik ve havagazı, 
Adana ve Bursa elektrik şirketlerile müt
tehit elektrik şirketine aid, Edirne, Tekir
dağ, Balıkesir, Gazianteb şirketleri ve Mer
sin hisse senedi erinin satın alınmalarına 
dair kanun lâyihalarının muvakkat bir en
cümende tedkiki hakkında sözleri 413,414 

— Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 310 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile eöz-

Sayıfa 
leri 232 

•— Küçük Menderes nehri ile tâbilerinin 
ıslahı hakkındaki kanuna ek kanun müna
sebetile sözleri 416 

Gl. Kâzım Karabekir (istanbul) - As
kerî barem kanunu münasebetile sözleri 404, 

428,429 
— Bankalar ve Devlet müesseseleri me

murları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 400 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 274,313,423 

— Tefenninin Kır mahallesinden Ali 
Çeliğin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 90 

Gl. Kiâzım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî barem kanunu münasebetile söz
leri 402,406 

— Bankalar ve Devlet müesseseleri me
ni urları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 388 

— Denizaltı sınıfı mensublarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki ka
nunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun münasebetile sözleri 4 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 103,235,236 

— Hududlarımızm bir kısmında hudud 
muamelâtının vergi, resim ve mükellefiyet
leri alâkadar eden lâyihanın müzakeresi 
için muhtelit bir encümen teşkili hakkın
daki sözleri 3 

— Millî müdafaa mükellefiyeti kanu
nu münasebetile sözleri 57 

Gl. Naci Tınaz (Millî Müdafaa vekili) -
Millî müdafaa mükellefiyeti kanunu müna
sebetile sözleri 57,59,61 

Gl. Zeki Soydemir (Erzurum) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 193,229,418 

H 
Hacer Dicle (Kastamonu) - Devlet me

ni urları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 

I Hakkı Kıtoçoğlu (Muş) - Devlet deniz-
i yolları işletme umum. müdürlüğünün 1939 

11.1 ı malî yılı bütçe kanunu münasebetile sözleri 303 
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— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 273 

Halil Menteşe (îzmir) - Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 358,370 

— Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 23 

Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 261 

— Tefenninin Kır mahallesinden Ali 
Çeliğin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 90 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Devlet 
denizyolları işletme umum mülürlüğü-
ııün 1939 malî yılı bütçe kanunu münasebe
tile sözleri 306,307,308 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 99,198,199 

— iskân kanununun 36 ve 37 nei madde
lerinin tefsirine dair mazbata münasebetile 
sözleri 353 

Hasib Ahmed Aytuna (Tokal) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair kanun münasebetile sözleri 193,^0 

— iskân kanununun 32 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 2848 numaralı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası münasebetile sözleri 14 

Hikmet Bayur (Manisa) - Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 360,379,386,387 

Sayıfa 
— Devlet denizyolları işletme umum mü

dürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 301 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 113,117,197,200,220,236 

— iskân kanununun 32 nei maddesinin 
tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair 2848 numaralı kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası münaseDetile sözleri 13 

Hilmi Çorak (Kastamonu) - Eylül: 
ikinci teşrin 1938 aylarma aid Divanı mu
hasebat raporunun 9 ncu maddesinde ismi 
geçen Mardin Askerlik konağı hesab me
muru Mahmud Celâlettin hakkındaki fıkra 
münasebetile sözleri 79,80 

— Köylüden alman salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 28 

— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu 
münasebetile sözleri 55,56 

Hüsnü Açıksöz , (Kastamonu) - Bele
diyeler kanununun 19 ncu maddesinin 5 
nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri •>-;; "<• ^ ^ 448 

— Devlet memurları aylıklarının tev- " 5 

hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri _ , ;• .• ''••/•' 249 

Hüsnü Çakır (îktısad vekili) - Hariç
ten idhal edilecek kok kömürünün gümrük 
resminin tenziline ,dajr kanun, münavebe- -
tile sözleri -•• •',;;444r' 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - iskân kanu
nunun 32 nci maddesinin tadiline ve bu 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair 2848 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 13 

İbrahim Dıblan (Kocaeli) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri , 272,285,286 

— Türkiye ile Fransa arasında. Suriye 
arazisi hakkında münakid mukavelenin 
tasdikına dair kanun münasebetile sözleri 432 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Bula

şık hayvan hastalıklarile mücadeleye me-. 
mur edileceklere verilecek ücret hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 

— iskân kanununun ,32 nci maddesi
nin tadiline ve bu kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair 2848 numaralı 
kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi 

145 



Sayıfa 
"Hakkında kamın lâyihası münasebetilc söy
leri 14,15 

•— jVfillî Müdafaa mükellefiyeti lta»u*m 
müna#öi?etije sözl&ri 72 

İsmail üsrtMMİ 'uğur (fSisras)) - îBtmka-
•ta w ll^^tet miitesseseleri memurları ay-
lıklar-mpı»; %^k*el v̂ e teadülü haikkıniisfci 
kanun. mştâ ii&fytfüKİ!© .söziem 388 

— i l i feammtffiirn Î2* nci maddesi
ni kiHmetı-dergı̂ rİTGtı ve 17've 23 neti mad
delerine birer 'Mera ekleyen kanım müna
sebetüe sMeri 449 

İsmet Eker <gûrunı) - Ba.nMâjf ve 
Devlet mü«sşQ»eU*ı*i ınemnttjjiöBif aylîfckıaîi-
nın teyb/iâ ve ••to.n^yü ka&taıdaM kfltfjam 

Sayıfa 
münasebetüe sÖKİeri 30.31400,401 

— Devlet denizyollar ı i ş le tme ııımıın 
m ü d ü r l ü ğ ü n ü n 1939 malî yılı bütçe k a n u r 

n u miinasebetil© söztera 308 
— Devlet nı^mıarları ay l ık lar ın ın tev-

hid ve t e s jdü lüneda imkanma mjiiîiflşefoetüe 
mvi&m 98,157,187,188,196,227^t2>2§l,2^ 

421,425 
— Köylüden almam: şa tom baftGkmdiaki 

kanım. ıittKna^betiie-siksftB^ JS6>2*T,28 
İzzet A r u k a n (BstdpSÜF) - Devlet ha

vayol lar ında v^aaile iwpfu esnasTmfla şe-
Ymâ düşen pilot E k r e m E r m e k ile maki 
nist Sami Dema»eMıı yet imler ine t e k a ü d 
maaşı taûraifli h«iktojwlh$2i; teaısafi- îmfease-
he tüe sözleri 4*fö 

Kemalpttin Kanm güm) - Dev ki ha
va y ol̂ ıaiMİa* WW&e ı*©rçsii; *sıw*şusi*to* şsiıid 
düşen $&4rt;'@taıauL ^a»#6 ite^«|aki«wrtî-Şa-
ı«i Demirelin yetimi 
tahsisi Hakkı»da&i 
sözleri 

— Devlet memurlar ı aylıklarının tev-
hid ve Hoaıitiliine dtarr \tmmth mikmmbetite 
sözleri 

— ^a taSas r kmmmmrm 32 im «iMaıddte-
s'imVL değiştirilmesine da i r kanun m ü n a s i p 
tile sözl$?| 85 

— ^ötef pakete ikrazatmâan müte-
vetü# ̂ teöaklarm takih ve paraya çevrilme
sine dewr fea-nun îiyühasr nrütta«#ıefeîle söz
leri $38 

— Yalova kajglıaalarınm iştetilroasi se 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve îgtir 
mat muavenet vekâl®taj3,e? devjîi -hafekajal̂ bii 
kanun mikıasejbetile s ö ^ r i 347 

KemB&*tte^ ^paıfl&) - TDsv^t memur
ları aytttetftm-^ftHd'fıe 'tea^ffiiıe d̂ air 
kanun ' iRt t i ıa»©^^*^^! fö8;2*4 

M 

Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair kanun münasebetüe sözleri 273 

— Türkiye - Fransa müşterek beyanna
mesi n^raassteötüe- söatepi 322 

Mebsü»» <8üwsttş (ft^yen Karafotear)-
Dte*let memurları a^fc&larmtn tevltid ve tea-
dülüne <-İWfr temvm ımlteıastâbetile sözleri* 238 

MenMrf,̂  toJauıiı- i(fefflir) - Mova kap
lıca! arıı»ç-»ştotiln«i8j yo k%|>lr<mli»rrn irtMşati 

işlerinin Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletine devri hakkındaki kanım münase-
>betile sözleri 344 

Mitat Aydın ÇTrabaoa) Askerî ba^m , : 
kanunu münasebetüe sözleri ,. . 427,42,8 

— istanbul tünel şirketinin imtiyaz 
hakklle bu şirket tesisatının, satı» alıp»»» 
sına dair mukavelenin tasdiki hakkındaki 
kanun münasöbetile sözleri 18,. 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
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Sayıfa 

kaplıcataü: inW$a& işlemmm\ Si&ha£ m i^ 
tâ«waî jaiiaı«9ret: îiskâtotiıı© devri lıa&kindaki 
itacutt ıniinasöb^ile sözleri 345 
. İfl&g T&spl^URgtii) - D ^ t memur

lum %$&lm®ı& tevâiii ve teaMlÜBfi dair 
"feiUMllımünasebetile sözleri 280 

Muhittin Safta Saat (Bıum) • Tmüriye 
ile Fraı&ftâ a*îaaî»d& Suriye arazisi hakkm-
<ŞÖfc'Wâ©|İöd mukavelenin tasdikine dair 
kanun- ma»a&&feıetiie sözlüm 433 

Muhitti» JBagtn <Mardm) - Bankalar 
ve Deııtet TB 6̂ss8s©ieri n^aiiurla^r ayliMan-
nm tesâttaâ̂  w teadülü hakkındaki ka«un 
aafinasebetile söster* 383;384,385 

Miflteraîem Üııaad (tsparta) - BwMde-
nisyolları işletme umum müdfel'Üğünün 
1939 umu yak bü*şê  kan*m« münasebetile 
aöfcferi 304 

Naim Hazım Onat (KOHJÖ.) - BtuuLvaliu-
ve Devlet müesseseleri mem-ıiırları aylık-
lasöim tevhid ve taaâülji hakkındaki ka
nun münasebetıle sözleri 401 

Nasamloroy (Tekadt), - îskâja kanu-
ı«a£pı.132 nci ın&dcLeşinin tadiline ve hu 
kanunun bası ma&teLe^inm değiştirilme
sine dair 2$48, ımmaralı, kaaiuam & n«ü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda ka
nunlâyihası ,müqıasebfitilfi..aöelexij 94 

Rahmi Köken (izmir) - Bulaşık hay-
v$n?,>hastahklarüe> mü^^ele^e. msöttir edi
lecekle^ mş&mk ücreti hatoadaki Isa-
n»jft ^«»asebetile «ö^kri .14& 

Raif KarMeBİa ^flüımnik ve inhisar lar 
vekili m ,&$&* mkufeti veküi) - Devlet 
memurini ^tokfeöîiBmte^hid ve teadülü-
nf$air kanun münasebetile sözleri 261,264,286 

Ra^yjJKajrtan (ŝ njjatyfts) - Bankalar, ve 
Devlet müesseseleri memurları ayljkları-

Sayıfa 
—• Devlet memurları aylıklarının tevhid 

ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 191,227,246 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâletine devri hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 339 

Mümtaz Ökmen (Ankara ) - Banka la r 
ve Devlet müesseseleri memurlar ı aylıkla
r ının tevhid ve teadülü hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 368,370,382,385,392,400 

— Devlet memurlar ı ayl ıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 157,184,199,237,233 

— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanu
nu münasebetile sözleri 56,57,58 

— Ordu mensublarmın evlenmelerine 
dai r kanun münasebetile sözleri 43* 

Nazmi Erate Petei»da#)» - Devlet? me-
ımaAmiî aylıklarının tevkifi; ve -tea^üMhe 
cteaâfe İEamtH- münasebetile sözleri 243,245 

Naz*fti Toppftğto. Oâ^dnt) - B a n M & r 
ve Devişt ıftüssse&^eri aoyeaîâBEİarı a y t e -
laesıın tevh$ ve teaâftül hakkınöskii kat* 
nun münasebetüe .sözleri 3543^3.88,39&803,398 

Nev£a&jAp# {(Bi&sa) - Be*fet momm-
l^.ffîkMa&wm,tevhid ve.'fee^da^aje d»»» 
kanun münasebetim.,sözleri 163^8,X75 

nm tevhid ve teadülü hakkındaki kanun 
münasebaüifi» «8fcleri #67 

— lâftclet nı«miHîiarı »yiı]cte»ifim -tw-
hığk ve teadülüne dair kanun münasefcetlfe 
sözleri *«8|a^$7#$&$8S,288p82 

— Haş iş ten «thal edikoek^ıfeök'^ö^fiMi--
rünün gümrük resmini» tenzilkıe. dai r 
ka»«n münasebetile sözleri 4*#-

— î skân kanununun: tE nci ma^desi»i 
kısmen ^ | i ş i i » e n - w W v e 23 nöü B*aââîe-

N 



— » — 
Sayıfa 

terine birer fıkra ekleyen kanun münase
betile sözleri 449 

— İskân kanununun 32 ııei maddesi
nin tadiline ve bu kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair 2848 numaralı 
kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası münasebetile 
sözleri 15 

-— Türkiye ile Fransa arasında Suriye 
arazisi hakkında münakid mukavelenin 
tasdikma dair kanun münasebetile sözleri 436 

Receb Peker (Kütahya) - Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 394,398 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 168,169,175,228,231,234,252,266,270, 

275,279,283 
—• Köylüden alınan salma hakkındaki 

kanım münasebetile sözleri 29 
Refik ince (Manisa) - Bankalar ve 

Devlet müesseseleri memurları aylıkla -
rmm tevhid ve teadülü hakkındaki ka
nun münasebetile söözleri 356,378, 

379,387,399 
— Bulaşık hayvan hastalıklarile müca

deleye memur edileceklere verilecek ücret 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 146 

— Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanu
nu münasebetile söözleri 301,304,305,306,307 

—T- Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanun münasebetile söözleri 7,9,11,12 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 

Sayıfa 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 98, 102, 111, 112, 148, 153, 156, 164, 166, 
167, 183,184,186,188,190,191,192,194, 200, 203, 
205, 221, 222, 224, 226, 228, 230, 234, 235, 239, 
242, 247, 248, 250, 251, 252, 264, 272, 283, 313, 

324,325 
— İskân kanununun 36 ve 37 nci mad

delerinin tefsirine dair mazbata münasebeti
le sözleri 350,352,353 

— iskân kanununun 32 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 2848 numaralı kanunun 
3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihası münasebetile sözleri 95 

— Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 22 

— Türkiye - Fransa müşterek beyanna
mesi münasebetile sözleri 319 

Remzi Çiner (Sivas) - iskân kanununun 
32 nci maddesinin tadiline ve bu kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
2848 numaralı kanunun 3 nccü maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
münasebetile münasebetile sözleri 13 

Rıdvan Nafiz Edgüer (Manisa) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair kanun münasebetile sözleri 174 

Rifat Vardar (Zonguldak) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile söözleri 166,170 

—• Nahiye müdürlerinin hayvan yem be
delleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 19 

Ruşeni Barkm (Samsun) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne da

ir kanun münasebetile sözleri 150,153,155,156 

8 

Salim Korkmaz (Yozgad) - Köylüden 
alman salma hakkındaki kanun münase
betile sözleri 25 

Sami Erkman (Tunceli) - Bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 390 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair kanun münasebetile sözleri 263 
— Ordu mensufolarının evlenmelerine 

dair kanun münasebetile sözleri 41,42,44 
— Vakıf paralar ikrazatından mütevel-

lid alacakların takib ve paraya çevrilme
sine dair kanun lâyihası münasebetile söz
leri 437 

Sırrı Day (Trabzon) - Bulaşık hay
van hastalıklarile mücadeleye memur edi-



29 
Sayıfa 

leceklere verilecek ücret hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 146,147 

— Devlet DenizyollaTi işletme umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanu
nu münasebetile sözleri 301,304,305,306 

— Devlet Denizyolları ve Devlet liman
lan işletme umum müdürlüklerinin teş
kilât ve vazifelerine dair kanun münase
betile sözleri 44,45,49,50 

— Devlet Havayollarında va«zife uçu
şu esnasında şehid düşen pilot Ekrem ile 
makinist Sami Demirelin yetimlerine tc-
kaüd maaşı tahsisi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 415 

— Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 7,8,9, 

12 
— Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 170 

— Diyanet işleri reisliği teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 443 

— Eylül : 2 nci teşrin 1939 aylarrna 
aid Divanı muhasebat raporunun 9 ncu 
maddesinde ismi geçen Mardin Askerlik 
konağı hesab memuru Mahmud Celâlettin 
hakkındaki fıkra münasebetile sözleri 79 

— Nahiye müdürlerinin hayvan yem be
delleri hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 19 

— Yalova kaplıcalarının işletilmesi ve 
kaplıcaların inkişafı işlerinin Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletine devri hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 345,347,348,349 

S n n îröz (Yozgad) - Devlet denizyol
ları işletme umum müdürlüğünün 1939 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetile sözleri 302 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 

Sayıfa 
ve teadülüne dair kanun münasebetile söz
leri 103 

— Eylül : İkinci teşrin 1938 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporunun 9 ncu 
maddesinde ismi geçen Mardin Askerlik 
konağı hesab memuru Mahmud Celâlettin 
hakkındaki fıkra münasebetile sözleri 80 

— İskân kanununun 32 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 2848 numaralı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihası münasebetile sözleri 95 

— Köylüden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 24,28,29 

— Türkiye ile Fransa arasında Suriye 
arazisi hakkında münakid mukavelenin tas
dikine dair kanun münasebetile sözleri 436 

Süreyya örge Evren (Bitlis) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 227,251,266,282 

Şerafettin Karacan (Kars) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanun münasebetile sözleri 250 

Şükrü Koçak (Erzurum) - Millî Müda
faa mükellefiyeti kanunu münasebetile söz
leri 57,66,71 

— Ordu mensublannm evlenmelerine 
dair kanun, münasebetile sözleri 41,42,43 

Şükrü Saraçoğlu (Hariciye vekili) -
Hatay hakkındaki mukavelelerin tasdik ve 
tasvibine aid kanun lâyihasının muvakkat 
bir encümende tedkiki hakkındaki sözleri 349 

— Hududlarımızın bir kısmında hudud 
muamelâtının vergi, resim ve mükellefiyet
leri alâkadar eden lâyihanın müzakeresi 
için muhtelit bir encümen teşkili hakkın
daki sözleri 3 

• 
— Türkiye ile Fransa arasında Suriye 

arazisi hakkında münakid mukavelenin tas
dikine dair kanun münasebetile sözleri 430 

Y 
Yahya Galib Kargı (Ankara) - Devlet 

kinini mütedavil sermayesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 

— Köylerden alınan salma hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 

— Ordu mensublannm evlenmelerine 
dair kanun münasebetile sözleri 42 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve tea-

23 clülüne dair kanun münasebetile sözleri 173 
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Sayıfa 

Yusuf 2Üya ÖJIÖT (EsJsdşLehir) - Devlet 
memaarian aylıklarının tevhid ve teadülü-

116,4&lı452,453,454,455,456 
— 98 nai saylanın birinci sütunu al

tındaki not ^şöyle düzeltilmelidir: 
105 ve l iö^eksay ı l ı . . . . 
— 354 neti sayfanın birinci sütunu 

altındaki not .şöyle • düzeltilmelidir 
107 ve 107 e 6k sayılı... 
—• Yirmr yedinci inikadın ('Mündericat) 

kısmının 6 ner numarası ile 179 neu sayı-
fanın birinci sütununun 24: 28* nci satırın
daki 6 numaralı mazbataların serlevhaları 
yanlıştır. Doğrusu şöyledir: 

— Türkiyeden Hutaya ve Hataydan ana 

Sayıfa 
ne dair kanun münftsebetile sözleri 186 

vatana .sevkolunacak malların tâbi olacak
ları muamele ve bu iki böjge a^fttjnöftki 
münakalâtın tanzimi -hakfendia k&mn )1Ü-
yihası ve Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, Ik-
tısad ve Maliye encümenlerinden mjirekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (.1/159} 

2 nci cilde aid 
1 — 212 nci sayfanın 2 nci sütununun 

son satırından sonra [!'] işareti konulmalı 
ve altına şu not eklenmelidir: 

[1] 58 numaralı matbua eklidir, 

% 

Ziya Gevher StiH (Çanakkale) - Dev
let denizyolları ve Devlet Mmanlara İşlet
me umum .müdürlüklerinin teşkilât ve va
zifelerine dair kanun münasebetile sözleri 46, 

47,49,59,51 
— Devlet memurları aylıklarının tev

hid ve teadülüne dair kanun münasebetile 
sözleri 104,105115,165,167,168#07;229;280, 

232,2g$236;287^288}240$42;244;245,246,247, 
249;270;277 

— iskân kanununun 32 nci maddesinin 
tadiline ve bu kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair 2848 numaralı kanu
nun 3 neü maddesine bir Okra ilâvesi hak
kında kanun 'lâyihası münasebetile söz

leri 93;94,$ö 
— Köylüden alınan salma hakkındaki 

kanun münasebetile sözleri 221,27 
— Millî Müdafaa mükellefiyeti k^nuını 

münasebetile sözleri 54,55,56,,57,58 
— Ordu .nıensuhiarJKiın .evleıımei&rine 

.dair elan kanun münasebetile sözleri 43 
— Tefenninin Kır mahallesinden Ali 

Çeliğin ölüm cezasına ça rp t ı rmas ı hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 90 

Ziya Karamursal (İstanbul) - İstanbul 
Elektrik, tramvay ve -tünel idareleri teşki
lât ve 'tesisatının İstanbul Belediyesine 
devrine dair kanun münasebetile sözleri 81 

TASHİHLER 


