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KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3785 — Devlet, demiryolları işletme umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında ka -
mın 26,35:39,40.43 

3786 — Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1939 malî yılı bütçesinde müna
kale yapılmasına dair kanını 2,32, 

46:47,50:51,51:54 
3787 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçesinde münakale yapıl
masına dair kanun 2,32, 

47,50,51,55:58 

No. 
3788 — Çay kanunu 

Sayıfa 
5:6, 

8:23,29,47:50,50,51,58:61 

3789 — istanbul liman işleri umum mü
dürlüğünün 1935 malî yılı hesabı 
katği kanunu 46,64: 

65,67,69,69:72 

3790 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinin bakım masrafı 
tertibine 14 000 lira munzam tahsisat 
ilâvesine dair kanun 2,46 

65,67,69,73 :76 

KARARLAR 
1169 — Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarına 

aid Divanı muhasebat raporu hak
kında 5,32:34 

LÂYİHALAR 
1 — Alınanyaya 5 050 000 liraya kadar 

ihraç edilecek mallar ve halen gümrükleri
mizde bulunan Alman mallarının kâffesi
nin memleketimize idhal olunması hak
kında (1/317) 

2 — Ankarada bir Tıb fakültesi tesisi 
hakkındaki 3228 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/316) 

3 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 
nci maddelerinin değişi irilmesi hakkında 
(1/335) 

4 — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 
(1/335) 

5 - - Askerlik kanununun 58 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 11/343} 

(i — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/300) 

n-> 

7 — 1938 malî yılı katği hesabı hak
kında (1/346) 

S — 1940 malî yılı muvazenei umumi
ye kanunu lâyihası (1/305) 

9 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 
olan 1042 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin ilga ve tadili hakkında (1/318) 

10 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
katği hesabı hakkında (1/319) 

11 — Devlet demiryolları ve limanları 
İşletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası (1/307) 

12 — Devlet denizyolları îşletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ-
yihasr «'1/308) 

13 — Devlet havayolları Umum mü
dürlüğü 1939 malî vrlr bütçesinde 3 500 

46 



2 — 
Sayıfa 

liralık münakale yapılması hakkında 
(1/320) 2,32,46:47,50:51,51:54 

14 — Devlet havayolları Umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası (1/309) 2 

15 — Devlet havayolları Umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 
(1/347) 46 

16 — Devlet limanları İşletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/310) 2 

17 — Devlet memurları aylıklarının tev-
Jıid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasr (1/344) 32 

18 — Fevkalade vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair kanun lâyihası ile 472, 2395 ve 2731 
sfiyık kanunların tadili baklanda (1/338) 26, 

26:27 
1!) — lludıuL ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/311) 2 

20 — İhtiyat subay ve askerî memur
lar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ve 
14 neü maddelerinin tadiline dair (1/333) 3,46, 

65 -.69 
21 - t nailiz menşeli mallar bedelleri

nin sureti tesviyesi ve idhal edilemeyen 
İngiliz menşeli malların idhalini teğminen 
nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın 
tasdiki hakkında (1/322) 2 

22 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâjdhası 
(1/312) * 2 

23 — izmir Liman işleri umum mü
dürlüğü 1935 malî yılı katği hesabı hak
kında (1/321) 2 

24 — îzmir Rıhtım şirketi muvakkat 
idaresine aid katği hesabın tasdiki hak
kında (1/348) 46 

25 — Köy enstitüleri teşkili hakkında 
0/339) ' 26,27 

26 — Maaş kanununa müzeyyel 1574 sa
yılı kanunun 3 neü maddesinin tadili hak
kında (1/323) 2 

27 — Muamele vergisi hakkında (1/340) 26 
2S — Muhtelif su isleri için sarfedilecek 

Sayıfa 
paranın sureti teğınini hakkındaki 3483 sa
yılı kanunun 2 nci maddesinin tadiline dair 
(1/341) 26 

29 — Orman umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/313) 2 

30 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/314) 2 

31 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıf-
zıssıhha enstitüsü ve hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline dair (1/345) 32 

32 — Türkiye - Fransa ve ingiltere üç 
taraflı yardım muahedesine merbut hususî 
anlaşmanın tatbiki zımnında 8 son kânun 
1940 tarihinde Pariste imzalanan Kredi an
laşmalarındı tasdiki hakkında (1/352) 64 

33 — Türkiye ile Fransa arasında mev-
cud 23 ağustos 1939 tarihli tediye anlaşma
sına zeyil olarak imzalanan lahikanın tas
diklim dair (1/324) 2 

34 — Türkiye - ingiltere Ticaret anlaş
masına zeyil olarak imzalanan anlaşmıanrn 
tasdiki hakkında (1/342) 26 

35 — Türkiye - ingiltere ticaret ve te
diye anlaşnıasile meli'utlarının tasdiki hak
kında (1/336) 8 

36 — Türkiye - ingiltere ticaret ve sey-
risefain muahedesinin tadiline müteallik 
anlaşmanın tasdiki hakkında (1/337) 8 

37 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 
aulaşmalarile merbutlarının bir ay müddet
le temdidi hakkında (1/325) 2 

38 - - Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına, zeyil olarak imza edilmiş olan proto
kolün tasdikına dair (1/349) 46 

39 — Türkiye - Yunanistan kliring 
anlaşmasının bir ay müddetle uzatılması 
hakkında (1/326) 2 

40 — Türkiye - Yunanistan kliring an
laşması hükümlerinin 10 mart 1940 tari
hine kadar on gün müddetle temdidi hak
kında (1/350) 46 

41 — Türkiye - Yunanistan kliring an
laşması hükümlerinin 20 mart 1940 tarihine 
kadar 10 gün müddetle temdidi hakkında 
(1/351) 46 

42 — Türkiye - Yunanistan kliring an
laşmasının bir ay daha uzatılması hakkında 
(1/327) 2 



— 3 — 
Sayıfa ' 

43 — Türk iye - Yugoslavya ham afyon 
satışı anlaşmasının üç ay müddetle uzatıl
ması hakkında (1/328) 2 

44 — Vakıflar umum müdür lüğü 1936 
malî yılı katği hesabı hakkında (1/353) 64 ; 

45 — Vakıflar umum müdür lüğü 1938 j 
malî yılı katği hesabı hakkında kanun lâ- j 
yihası (1/329) 2 | 

46 — Vakıflar umum müdür lüğü 1939 ; 
malî yılı bütçesinde 8 350 liralık münakale 
yapılması hakkında (1/331) 2,32,47,50,51, 

55 :58 
47 — Vakıflar umum müdür lüğü 1939 

malî yılı bütçesine 14 000 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkında (1/330) 2,46,65,67. 

69,73 :76 
48 — Vakıflar umum müdür lüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/315) 2 

49 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 
alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 savdı kanuna ikinci bir 

muvakkat madde ilâvesine dair (1/332, 
Sayıfa 

9 

1 —• Ankara kukuk fakültesinin inşaatı
nın ikmali için 1940 ve 1941 senelerine ge
çici taalılıüde girişilmesi hakkında (1/282) 46.65 

2 ~ Çay k a n u n u lâyihası (1/218) 5:6, 
8:23,29,47:50,50,51,58:61 

3 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdür lüğü 1939 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapı lmasına dair (1/273) 26,35:39, 

40 :43 
4 — Havaî münakalâ t ta kullanılan mah

rukat ve yağların resimlerden muaf tutul
ması hakkında Londra da imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdikına dair (1/253) 32,50,51 

5 — İstanbul liman işleri umum mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
(3/63, 1/279) 46,64:65,67,6,9,69 :72 

6 — Vangölü işletme idaresinin 1935 yı
lı hesabı katğisi hakkında (1/237) 64 

A D L İ Y E E N C Ü M E N İ 

MAZBATALAR 
M A Z B A T A L A R I 

1 — Çay kanunu lâyması hakkında 
(1/218) 5:6,8 :23,29,47:50,50,51,58:61 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara Hukuk fakültesinin inşa

at ının ikmali için 1940 ve 1941 senelerine 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/282) 46,65 

2 — Devlet denizyolları İşletme umum 
müdür lüğü 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/273) 26,35:39,40:43 

3 •—• Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1939 malî yılı bütçesinde 3 500 lira
lık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihasına dai r (1/320) 32,46 :47,50:51,51:54 

4 — Havaî münakalât ta kullanılan 
mahrukat ve yağlar ın resimlerden muaf tu
tulması hakkında Londrada imza edilmiş 
olan mukavelenin tasdikına dai r kanun lâ
yihası hakkında (1/253) 32,50,51 

5 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde 8 350 liralık münakale 

yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/331) 32,47,50,51,55:58 

6 — Vakıflar umum müdür lüğü 1939 
malî yılı bütçesine 14 000 lira munzam 
lahsisat verilmesi hakkında kanını lâyiha
sına dai r (1/330) 46,65,67,69,73:76 

— Ciiv 
(1/218) 

kanunu lâyihası hakkında 
5 :i\,H :23,29,47 -.50.50,51,58 :61 

DİVANI MLUAHEHAT ENCÜMENİ 
M A Z B A T A L A R I 

1 — İstanbul Liman işletme idaresinin 
1935 yılı bilançosunu' ' gönderildiği hak
kında Başvekâlet tezkeresile İstanbul Li
man işleri umum müdür lüğünün 1935 malî 
yılı hesabr katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi ve İstanbul Li
man işleri umum müdür lüğü YIV,>~) malî 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyiha
sına dair (.3/63,200, 1/279) 46.64:65,67,69.69:72 

2 -— Yan gülü sefa in işletme idaresinin 
1935 malî yılı hesabı kalğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 



— 4 — 
Sayrfa 

Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Van 
»•ölü işletme idaresinin 1935 yılı hesabı kat-
ğisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/214, 1/237) 64 

1 Evlûl : ikinci teşrin 1939 yılına 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat tezkeresi hakkında (3/197) 5,32 :34 

(İÜMRÜK VE - İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Havaî münakalâtta kullanılan mah
rukat ve yağların resimlerden muaf tutul
ması hakkında Londrada imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/253) 32,50,51 

HİARİCİYE ENCUME.Nl M,AZBATAAS1 
1 — Havaî münakalâtta kullanılan mah

rukat. ve yağların resimlerden muaf tutul
ması hakkında Londrada imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/253) 32,50,51 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -— Havaî münakalâtta kullanılan mah

rukat ve yağların resimlerden muaf tutul
ması hakkında Londrada imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/253) 32,50,51 

1 — Çay kanunu lâyihası hakkında 
(1/218) 5 :6,8:23,29,47:50,50,51,58 :61 

MECLİS HESABLARININ TEDKİKI ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı 

Sayjfa 
birinci teşrin 1 nci kânun aylan hesabı hak
kında (5/26) 3,8 

2 — Büyük Millet Meclisi muhasebesi 
eşhas borçlan hakkında (5/27) 26,34:35 

1 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cum
hur ve Divanı muhasebat 1938 malî yılı 
katği hesab cedvellerinin sunulduğuna dair 
(5/23) 5 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1 - - İhtiyat subay ve askerî memurlar 

hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ve 14 n-
cü maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
hası hakkında (1/333) 46,65:69 

N A Fi A ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 Aı/kara Hukuk fakültesinin inşa

atının ikmali için 1940 ve 1941 senelerine 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında ka
nun. lâyiha, aıa dair (1/282) 46,65 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 - - Çay kanunu lâyihası hakkında 
(1 /218) 5 :6 8 :23,29,47:50,50,51,58 :61 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASİ 

[Orman kanunu Muvakkat encümeni mazbatası] 

1 Orman kanununun 3444 sayılı ka
nunun 5 nci maddesile tadil edilen 127 nci 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/146) 8"27:28 

27 nci inikada aid 
28 » » » 
29 ncu » » 

SABIK ZABIT HULÂSALAEI 
2 ! 30 ncu inikada aid 
8 j 31 nci » » 

26 ' 32 » » » 

32 
46 
64 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
Andicme 

l — Muğla mebusu Cl. Izzeddin Çalıl
arın andiçnıesi 

întihab mazbataları 
! .Muğla mebusluğuna intihal) edilen 

! (il. I ceddin (.'altoların intihab mazbatası 5 
I Ölüm 

5 | 1 - • Aydın mebusu Mümtaz Kaynağın 
vefatı 4:5 

| 2 Bilecik mebusu Dr. Cl. Besim ö-

http://ENCUME.Nl


- 5 = -

mer Akalmın vefatı 
3 — Zonguldak mebusu Hüsameddin 

Okan m vefatı 
Teşriî masuniyet 

1 — Malatya mebusu Nasuhi Baydan it 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/215) 

2 — Muğla mebusu Yunus Nadiri in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/216) 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/217) 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
rii masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/226) 

5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş-

Sayrfa 
3 2 ; 

i 

4:5 i 

Sayıfa 
riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/227) 

6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/228) 

7 — Samsun mebusu Naşid Fıratın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/218) ' # 

8 — Samsun mebusu Naşid Fıratın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/219^ 

9 - - Samsun mebusu Naşid Fıratın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/220) 

10 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/221) 

TEKLİFLER 
Boln [Lûtfi Gören] 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
(2/19) 64 

Denizli [Emin Aslan Tokad] 
2 — Belediye kanununun 23 neü maddesine 

bir fıkra eklenmesine dair (2/17) 8 
3 — Belediye kanununun 23 neü madde

sinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/13) 3 

4 — Toprak ve toprağı işletme hakkında 
(2/14) 3 

5 — Yüksek Ziraat şûrası kurulması 
hakkında (2/15) 3 

6 — Ziraat odaları teşkili hakkmda 
(2/16) 3 

İstanbul [Gl. Kâzım KarabekirJ 
7 — Askere gidenlerin yerine aile efra

dından birinin alınması hakkında (2/18) 8 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1 — Ajydm mebusu Mjümtaz Kaynak ve 

Zonguldak mebusu Hüsamettin Gkanm ve
fat elttiklerine dair 

2 — Bilecik mebusu Dr. Gl. Besim Ömer 
Alkalinin vefat ettiğine dair 

3 — Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayni
yat katği hesabının gönderildiği hakkında 
(3/233) 

4 — MİUî korunma kanununun tatbikı-
na başlanmış bulunduğuna dair 

1 — istanbul liman işletme idaresinin 
i 1935 malî yılı bilançosunun gönderildiği 
! hakkmda 46,64:65,67,69,69:72 

ölüm cezaları 
4 :5 1 — Tokadm Sulusaray köyünden 

j tmamoğullarından Salihoğlu Hasam Yılma-
32 zın ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 

(3/213) 3 
Tasdik istekleri 

32 1 — Gümrüklerimizde bulunan pamuk-
; lu mensucatm idhalini teğmin için 2294 sa-

4 yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
icra Vekilleri Heyetince ittihaz edien kara-



—.6 — 

rm tasdiki hakkında (3/230) 
Tefsir istekleri 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunumun 
2071 sayılı kanunla tadil edilen 53 neü 
maddesinin tefsiri hakkında (3/203) 

2 — Beden terbiyesi kanununun 19 ucu 
maddesindeki (Mahallî) tâbirinin tefsiri 
hakkında (3/229) * 

3 — Vakıflar kanununun 30 neu mad
desinin tefsiri hakkında (3/231) 

Saytfa 
26 

26 

26 

1 — Orman kanununun 3444 sayılı ka
nunini 5 nci maddesile tadil edilen 127 nci 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 
(3/146) 8,27:28 

Teşriî masuniyet 
1 — Malatya mebusu Nasuhi Baydarın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/215) 3 

2 — Muğla mebusu Yunus Nadinirı teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/216) 3 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/217) 3 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetin in kaldırılması hakkında (3/226ı 8 

5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/227) 8 

6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/228) 8 

7 — Samsun mebusu Naşid Fıratın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/218) 3 

8 —• Samsun mebusu Naşid Fıratın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/219) 3 

9 —• Samsun mebusu Naşid Fıratın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/220) 3 

10 — Urfa mebusu Şeref Uluğun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/221) 3 

DİVANI MUHASEBAT KİYASETİ TEZKE
RELERİ 

1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine a id mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/204) 3 

Sayıfa 
2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 42 nci maddesinin (B) ve (C) 
fıkralarının tefsiri hakkında (3/205) 

3 — Birinci kânun 1939 : şubat 1940 
aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
(3/232) 

4 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1936 malî yılı 
hesabı kaitğisine aid mutabakat bayenname-
sinin sunulduğuna dair (3/206) 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1936 malî 
yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna da*ir (3/207) 

6 — Havayolları Devlet işletme idare
sinin 1936 nuılî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/209) 

7 — İnhisarlar U. M. 1936 malî yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna, dair (3/210) 

8 — İzmir Liman işleri umum müdür
lüğü 1935 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/211) 

9 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/212) 

10 — Van gölü sefain işletme idaresi
nin 1935 malî yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna da'ir 
(3/214) 

32 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1939 ayları
na aid raporun sunulduğuna dair (3/197) 5, 

32: 34 
2 — İstanbul liman işleri umum müdür

lüğünün 1935 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair kanun (3/63) 46,64:65,67,69,69:75 

3 — Van gölü sefain işletme idaresinin 
1935 malî yrlr hesabı katğisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/214) 64 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 
TEZKERESİ 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 
malî yılı ayniyat son hesabının gönderildiği 



— 7 — 
Sayrfa 

hakkında (3/208) 3 
HARİCİYE VEKÂLETİ TEZKERESİ 

1 — Erzincan havalisindeki zelzele mü-

Sayzfa 
nasebetile Fransız Ayan Meclisinde cereyan 
eden müzakereye aid zabtın gönderildiği 
hakkında 

DÜZELTME 
51 



Tahlilî Fihrist 

Sayıfa Sayıf* 
Ali Çetinkaya (Münakalât vekili) -

Devlet denizyolları İşletme ununu müdür
lüğü 1989 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebet ile 
sözleri 

Ali Rana Tarhan (istanbul) - Fevkalâ
de vaziyet dolayrsile bazı vergi ve resimle
re zam icrasına ve bazı maddelerin mükel-

87 

İH'hv! mevzuuna alınma.- >• l.ukkmdaki kil 
mm layihasile 472, 2895 ve 2781 saydı ka
nunların tadiline ve muamele vergisine da-

! ir kanun lâyihalarının muvakkat bir encii-
; mende tedkikına dair sözleri 27 
i 

i Atıf Tüzün (Çoruh) - Çay kanunu mü-

: nasebetile sözleri 14,15,18,20,21,50 

Cevdet Kerim tncedayı (Sinob) - Çay kanunu münasebet ile sözleri 17 

D 

Damar A n k o ğ l u (Seyhan) - Çay kanu
nu münasebetile sözleri 11 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - Çay ka-
ii'.nu münasebetile sözleri 9,10,11,15,17,İS 

E 
Esad özoğuz (Kars) - Çay kanunu mü nasebetile sözleri 12 

Fuad Ağralı (Maliye V.) - Fevka lâde 
vaziyet dolay isi le bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınması hakkındaki kanun 
layihasile 472, 2895 ve 2781 sayılı kanun
ların tadiline ve muamele vergisine dair 
kanun lâyihalarının muvakkat bir encü
mende tedkikına dair sözleri 26,27 

Fuad Sirmen (Rize) - Çay kanunu mü
nasebetile sözleri 16 

--• İhtiyat subay ve ihtiyat askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 8 
ve 14 neü maddelerine birer fıkra eklen
mesi lıakkıııdaki kanun münasebetile söz
leri 65,66,67,68 



G 
Sayrfa 

Crl. Ahmçd, Yazgan (Urfa) - Çay kanıv mı münasebetile sözleri 
Sayıfa 

18 

Halil Menteşe (îzmir) - Çay kanunu 
münasebetile sözleri 

Hasan Âlî Yücel (Maarif vekili) - Köy 
enstitüleri teşkili hakkındaki kanun lâyi
hasının muvakkat bir encümende tedkikine 

5,10 
dair sözleri 27 

Hasan Fehmi Ataç (Grümüşane) - Bü
yük Millet Meclisi Muhasebesi eşhas borç
ları hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 35 

Kemalettin Kamu (Rize) - Çay kanu nu münasebetile sözleri 13,19 

Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Çay 
kanunu münasebetile sözleri 

Mehmed Aldemir (izmir) - Çay kanu
nu münasebetile sözleri 

M 

16 
Muhlis Erkmen (Ziraat vekili) - Çay 

kanunu münasebetile sözleri 9,13,14,15,16,17, 
20,21,22,23,50 

Nazmı Poroy (Tokad) - Çay kanunu 

N 
münasebetile sözleri 16,49 

B 
Rasih Kaplan (Antalya) - Devlet De

nizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 38 

Refik İnce (Manisa) - Büyük Millet 
Meclisi Muhasebesi eşhas borçları hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 34 

— Çay kanunu münasebetile sözleri 14,15, 
21,22 

— Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 35,36,38,39 

— Orman kanununun bir maddesinin 
son fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri 27 

Rusuhi Bulayrrlı (Çanakkale) - Eylül -
ikinci teşrin 1939 malî yılına aid Divanı 
muhasebat raporu münasebetile sözleri 33 
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s 
Sayıfa 

Salâh Yargt (Kocaeli) - Çay kanunu 
münasebetile sözleri 19,23 

—• Devlet denizyolları işetme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 36,37 

Seyfi Oran (Divanı muhasebat reisi) -
Eyliîl : ikinci teşrin 1939 malî yılına aid 
Divanı muhasebat raporu münasebetile söz

leri 
Brrrı İçöz (Yozgad) - İhtiyat subay ve 

ihtiyat askerî memurlar hakkındaki 1076 
say ılı kanunun 3 ve 14 ncü maddelerine bi
rer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 

— Orman kanununun bir maddesinin 
son fıkrasının tefsirine mahal olmadığına 

dair mazbata münasebetile sözleri 

Sayıf; 
33,34 

67 

28 

Şinasi Devrin (Zonguldak) - Çay ka
nunu münasebetile sözleri 15,16,49 

Şükrü Koçak (Erzurum) - İhtiyat su
bay ve ihtiyat askerî memurlar hakkındaki 

1076 saydı kanunun 3 ve 14 ncü madde
lerine birer fıkra eklenmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 66,67,68,69 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Çay 
kanunu münasebetile sözleri 19 

Yaşar Özey (Manisa) - Çay kanunu mü
nasebetile sözleri 20 

z 
Ziya Gevher Etili ( Çanakkale ) -

İhtiyat subay ve ihtiyat askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ve 14 ncü 
maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkın -
daki kanun münasebetile sözleri 66 

Ziya Karamursal (istanbul) - Büyük 
Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları 
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 35 

— Eylül - ikinci teşrin 1939 malî yılma 
aid Divanı muhasebat raporu münasebetile 
sözleri 33,34 


