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KANUNLAR 
No. Sayıfa 

2823 — 21-VI-l 927 tarih ve 111 3 nu
maralı kefalet kanununa ek "kanun 12:13 

2824 — Demiryollar teknik birliği hak
kındaki I886tarihli mukavelename 
ile 18 mayıs 1907 ve 14 kânunu
evvel 1912 tarihli protokollere 
iltihakımıza dair kanun 9,12,24,25:27 

2825 — Gümrük ve inhisarlar vekilliği 
teşkilât ve vazifelen hakkında 9:12-47 

2826 — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında kanun 68, 

75:76,77,78,79:82 
2827 — Büyük Millet Meclisi I935malî 

yılı ücretli kadrosu ile bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 8,44, 

75,78,82:85 
2828 — Damga resmi hakkındaki 1324 

sayılı kanunun 32 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun 44,88: 

89-89:92 
2829 — Limanlar hakkındaki 618 sayılı 

kanunun 7 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun 44,76:77,107 

2830 — İzmir rıhtım şirketinin imtiyazı 
ile tesisatının satın alınmasına dair 
olan 12.haziran. 1933 tarih ve 
2309 sayılı kanuna ek kanun 68,77: 

108 
2831 — Kuvvetli tayin hakkindaki 1776 

sayılı kanunun 3 ücü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun 68, 

77:78,108 
2832 — Millî Müdafaa vekâleti ile bu 

vekâlete bağlı teşekküllerde kulla
nılacak yabancı Devlet tabaasından 

No. Sayıfa 
mütehassıs ve ustalarla yapılacak 
mukaveleler hakkında kanun 68,78, 

108:109 
2833 — Hariciye vekâleti tasdik harç

ları hakkındaki 1318 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin değiştirilmesine dair 
kanun 68,77,107:108 

109,110:113 
2834 — Tarım satış kooperatifleri ve 

birlikleri hakkında kanun 47:68,76, 
103:106,108,109,113:116 

2835 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1931 malî yılı hesabı katî kanunu 94, 

102:103,107,109, l lö: i l9 
2836 — Tarım kredi kooperatifleri kanunu 13.' 

24,30:40,46,63,63:66,75,106:107, 
109,119:122 

2837 — İskân hakkındaki 2510 sayılı 
kanuna ek kanun 68,78,109,110, 

123:126 
2838 — Arttırma ve eksiltme ve ihale 

hakkındaki 2490 sayılı kanunun 
22 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun 88,97,129 

2839 — Umumî muvazeneden maaş veya 
ücret alan baytarların mahallî idare 
ve baytarlık işlerini de görebiieck-
lerine dair kanun 94,109,135:136 

2840 — Mülga İstanbul darülfünununun 
1931 malî yılı hesabı katî kanunu 128, 

135,136,136:139 
2841 — Mülga Seyrisefain idaresinin 

1931 rnalî yılı hesabı katî kanunu 128, 
135,136,140:143 
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KARARLAR 

No. 
896 

897 

Sayıfa 

898 

— Kanunuevvel 1 934 -şubat--1935 
aylarına aid Divanı muhasebat ra
poru hakkında 
— Düzcenin Nuhviran köyünden 
Mustafaoğlu Emin diğer adı Yemin 
ile Akyazının "Beynevit köyünden 
Zt'kerriyanın ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında 
— Şokenin Çeltekiçi mahallesinden 
Yusufoğullarından Hacı Şerifoğlu 
Canbaz Süleyman Çavuş ile Koçarlı 
nahiyesinin Tekeli köyünden Kör 
Alioğullanndan Alioğlu Hasan ve 
Aydının Üzümlü köyünden Ali B. 
oğullarından Süleymanoğlu Hü-

No. Sayıfa 
şeyinin olum cezasına çarpılmaları 
hakkında 5:6 

SQ9 — Temlik kanununun 7 nci ve İc
ra ve ifk's kanununun 33 ncü mad
delerine dair 6 

900 — Mülga öksüz yurdlan umum 
müdürlüğü muhasebe müdürü Ah-
med Lûtfi hakkında verilen faiz ce
zasının affine dair 6 

901 — Münhal memuriyetlerde kullanı
lan ve killere verilecek vekâlet ay
lıklarının sureti hesabına dair 68,75 

902 — Urfa say'âvı Ali Saib Ursavaşın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında 94,97:99 

LÂYİHALAR 
1 —-Barut ve mevaddı infilâkiye 

inhisar idaresinin 1932 yılı son hesabı 
hakkında (1/275) 44 

o — Barut, ve mevaddı infilâkiye 
inhisar idaresinin 1933 yılı son hesabı hak
kında (1/276) 44 

3 — 1931 yılı Hazine son hesabı 
hakkında (1/288) 94 

4 — Diyanet işleri reisliği 1935 
yılı bütçesinde 1 000 liralık münakale ya
pılmasına dair (1/290) 102 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 
yılı bütçe kanununun beşinci maddesinin 
ikinci fıkrasının değiştirilmesine dair 
(1/287) 88,132 

6 — Hududda zuhur edecek ihti
lâfların tetkik ve halline müteallik Türkiye 
Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuri
yetleri Ittih'adı arasında 6 ağustos 1928 ta
rihinde aktolunan mukavelenamenin yeni
den üç ay temdidi hakkındaki protokolün 
tasdikma dair (1/291) 102 

7 — inhisarlar umum müdürlüğü 
1933 yılı son hesabı hakkında (2/277) 44 

8 — İspirto ve ispirtolu' içkiler 
inhisar idaresinin 1931 yılı son hesabı hak
kında (1/278) 44 

9 — İspirto ve ispirtolu içkiler 
inhisar idaresinin 1932 yılı son hesabı hak

kında (1/279) 44 
I 0 — Millî Müdafaa vekâleti 1935 

yılı Kara bütçesinde 500 000 liralık müna
kale yapılmasına dair (1/289) 94 

I I — Mülga seyrisefain idaresi 1932 
yılı son hesabı hakkında (1/286) 68 

12 — Orman kanunu lâyihası 
(1/294) 132 

1 3 — Posta telgraf ve telefon mer
kezlerinden bazılarında muvakkat ücretli 
memur çalıştırılması hakkında (1/292) 102 

1 4 — Şûrayı devlet 1935 yılı büt
çesinde 520 liralık münakale yapılmasına 
dair (1/285) 68 

15 — Tuz inhisar idaresinin 1931 
yılı son hesabı hakkında (1/280) 44 

16 — Tuz inhisar idaresinin 1932 
yılı son hesabı hakkında (1/281) 44 

1 7 — Tütün inhisar idaresinin 1931 
yılı son hesabı hakkında (1/282) 44 

1 8 — Tütün inhisar idaresinin 1932 
yılı son hesabı hakkında (1/283) 44 

1 9 — Türkiye ile Yunanistan ara
sında ınıünakit 30 ilk teşrin 1930 tarihli ika
met ticaret ve seyrisefain mukavelesine ek 
olarak 26 eylül 1935 te imzalanan müzeyyel 
arılaşmanın tasdikma dair (1/284) 44 

20 — Umumî muvazeneye dahil 
devair ile Vakıflar umum müdürlüğünün 



- 3 — 
Sayıf a 

bütün alacaklarının yekdiğerile takas ve 
mahsubu hakkında (1/293) 132 

1 — Artırma, .eksiltme ve ihale 
kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair (1/268) 88,97,129 

2 — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/225) 13 

3 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 26 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/256) 13 

4 — Askerî şahıslarla ailelerine 
karşı seferberlikte işlenen suçların takibi ve 
hukuk davalarının görülme tarzı ile kira ve 
tasarruf hakklarının korunması hakkında 9 

5 — Askerlik (mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair (1/258) 13,132 

. 6 — Çiftçiler hakkında kredi koo
peratiflerine dair (1/90) 13:24,30.40,46,63, 

63:66,71,75,106:107,109,119 :122 
7 — Damga resmi kanunununu 32 

nci maddesine bir frkra eklenmesine dair 
(1/187) 44,71:72,88:89,89:92 

8 — Demiryolları teknik birliği 
hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile ' 
18 mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 ta
rihli protokollere iltihakımıza dair (1/54 9, 

12,24,25:27 
0 — Denizyolları ve Akay işlet-

melerile fabrika ve havuzlar ve kılavuzluk 
müdürlükleri ve DevletReisine aid deniz va

sıtaları memurin, zabitan, mürettebat ve müs- > 
tahdemleri hakkında 95 

1 0 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü memurları te-
kaüd sandığa kanununa ek kanun lâyihası 95 

1 1 — Devlete aid askerî ve sivil 
hava limanlarına inecek yerli ve yabancı ha
va gemilerinden alınacak resim hakkında 68:69 

1 2 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ilişik cetvelde bazı deği
şiklik yapılması ve bir madde eklenmesi 
hakkmda 9 

1 3 — Gümrük ve inhisarlar vekâ-

Sayıfa 
leti vazife ve kurumu kanunu lâyihası 
(1/104) • 9:12,47 

1 4 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki 1318 sayılı kanuna bağlı 
cetvele bir fıkra eklenmesine dair ve bu 
cetvele fir fıkra eklenmesine ve bu 
(1/136) 68,77,107:108,109,110:113 

\ 5 — inhisarlar koruma sandığma 
dair olan 2469 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 95 

1 6 — İstanbul darülfünununun 1931 
yılı. son hesabı hakkmda (1/244) 128,135,136: 

139 
] 7 — İzmir rıhtım şirketinin imti

yazı ile tesisatının satın alınmasına dair 
olan 2309 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/198) 68,77,108 

1 8 — Kuvvetli tayın kanununun 3 
ııcü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/233) ' 68,77:78,108 

1 9 — Limanlar kanununun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/122) 44,72,76:77,107 

20 —- Maliye vekâleti teşkilât ve 
vazifeleri hakkında (1/173) 40:41 

2 1 — Millî Müdafaa vekâletine bağ
lı teşekküllerde kullanılacak yabancı Devlet 
tebaasından mütehassıs ve ustalarla gelecek 
yıla geçici mukavele akdine izin verilmesi 
hakkında (1/252) 68,78,108:109 

22 — Muvazenei umumiyeye dahil 
baytarların uhdesinde maaşlı veya ücretli 
vilâyet ve belediye baytarlıklarının içtima 
edebileceğine dair (1/123) 94,109,135:136 

23 — Posta, telgraf ve telefon me
murlarının müteselsil kefalet borçları hak
kında (1/246) 12:13 

24 — Seyrisefain idaresi 1931 yılı 
son hesabı hakkında (1/151) 128,135,136,140: 

143 
25 — Tabiiyet muamelelerinden alı

nacak harçlara dair kanuna müzeyyel 1942 
sayılı kanunun 2 nci maddesinde yazılı müd
detin 3 yıl daha uzatılması hakkında (1/105) 68, 

78,109,110,123:126 
26 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1931 yılı son hesabı hakkında (1/126) 94,102: 
103,107,109,116:119 



Sayıfa Sayıf 
27 — 3 subayla 38 erata verilecek 28 — Ziraî satış kooperatifi ve bir-

para mükâfatı hakkmda (1/253) 68,75:76, likleri hakkmda (1/153) 47:63,71,76,103:106, 
77,78,79:82 108,109,113:116 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARRI 

1 — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/225) 13 

2 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 26 nci maddesine iki fıkra eklenmesine 
dir kanun lâyihası hakkında (1/256) 13 

3 — 1331 sayılı kanunun 7 nci 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün icra 
ve iflâs kanununun 33 ncü maddesi hükmü 

ile mülga oluıb olmadığına ve Devlet Şûrası
nın mütegayyib şahıslar mallarının aynen 
iadesine karar verib vermeyeceğine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/76) 6 

4 — Çiftçiler hakkmda kredi ko
operatiflerine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/90) 13:24,30:40,46,63,63:66,71,75,106: 

107,109,119:122 
5 — Düzcenin Nuhviran köyün-

denMustafaoğlu Emin diğer namı Yemin 
ve Akyazı Beynev.it köyünden Mustafaoğlu 
Zekeriyanın ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/27) 5 

6 — Şokenin Çeltikçi mahallesin
den Yusutfoğllarından Hacı Şerifoğlu Can-
baz Süleyman Çavuş ile Kocalı nahiyesinin 
Tekeli köyünden Köralioğullarından Alioğlu 
Hasan ve Aydının Üzümlü köyünden Ali-
oğullarmdan Süleymanoğlu Hüseyinin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/31) 5:6 

7 — Ziraî satış kooperatifi ve bir
likleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/153) 47:63,71,76,103:106,108,109,113:116 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 •— Arttırma, eksiltme ve ihale 

kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/268) 88,97,129 

2 — 1452 saydı kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelin Maliye vekâletine aid kısmı

nın değiştirilmesi ve bir 'kısım vazifelerin 
sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci mad
desinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/75) 128,134:135 

3 — Damga resmi kanununun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/187) 44,71:72, 

88:89:92 
4 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 

yılı bütçe kanununun 5 nci maddesinin 2 
nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/287) 132 

5 — Halkevleri namma ithal olu
nacak radyo ve sinema makinelerinin mua
mele vergisile gümrük ve oktrova resimle
rinden istisnası hakkındaki kanunun 1 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi hakkmda (3/58) 44,70:71 

6 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki 318 sayılı kanuna bağlı cet
velden iki fıkranın çıkarılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/136) 68,77,107:108, 

109,110:113 
7 — İdare heyetinin, Büyük Mil

let Meclisi 1935 yılı bütçesine bağlı (D) ced-
velinde değişiklik yapılmasına ve Büyük 
Millet Meclisi 1935 yılı bütçesinde 960 lira
lık münakale yapılmasına dair kanun tek
lifi hakkında (2/16,17) 44,75,76,78,82:85 

8 — îzmir rıhtım şirketinin im
tiyazı ile tesisatının satın aınmasına dair o-
lan 2309, sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında (1/198) 68,77,108 

9 — Kuvvetli tayın kanununun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/233) 68,77:78,1Q8 

10 — Limanlar kanununun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/122) 44,72,76:77,107 

1 1 —Mill î Müdafaa vekâletine bağ
lı teşekküllerde kullanılacak yabancı Dev
let tebaasından mütehassıs ve ustalarla 
gelecek yıla geçici mukavele akdine izin 

http://Beynev.it
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Sayıfe 

verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/252) 68,78,108:109 

12 —, Muvazene! umumiyeye dahil 
baytarların uhdesinde maaşlı veya ücretli 
vilâyet ve belediye baytarlıklarının içtima 
edebileceğine dair kanun lâyihası hak
kında (1/123) 94,109,135:136 

1 3 — Münhal memuriyetlerde kul
lanılacak vekillere verilecek vekâlet ay
lıklarının ne suretle ve hangi tarihten iti
baren hesab edileceğinin tayini hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/85) 68,75 

14 — Tabiiyet muamelelerinden a-
lınacak harçlara dair kanuna müzeyyel 
1942 saydı kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı müddetin 3 yıl daha uzatılması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/105) 68,78, 

109,110,123:126 
15 — 3 subayla ,38 erata verilecek 

para mükâfatı hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/253) 68/75:76,77,78,79:82 

1 — Çiftçiler hakkında kredi ko
operatiflerine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/90) 13:24,30:40,46,63,63:66,71,75,106: 

107,109,119:122 
2 — Gümrük ve inhisarlar vekâ-

leti vazife ve kurum lâyihasına dair (1/104) 
9:12,47 

3 — 2041 sayılı kanunun birinci 
ve 1452 sayılı kanunun beşinci maddelerinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/108) 3:4 

4 — Maliye vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/173) 40:41 

5 — Ziraî satış kooperatifi ve bir
likleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/153) 47:63,71,76,103:106,108,109,113:116 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Tabiiyet muamelelerinden a-

lınacak harçlara (dair kanuna müzeyyel 1942 
sayılı kajıunun 2 nci maddesinde yazılı müd
detin 3 yıl daha uzatılması hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/105) 68,78,109,110,123:126 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Mülga İstanbul darülfünu-

Sayıfa 
nu 1931 yık son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile İstanbul da
rülfünunu 1931 yılı son hesabı hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/112, 1/244) 128,135, 

136:139 
2 —̂- Mülga seyrisefain idaresinin 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Seyrisefain 
idaresi 1931 yılı son hesabı hakkında ka
nun lâyihasına dair (3/121,, 1/151) 128,135, 

* 136,140:143 
3 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Tahlisiye 
umum müdürlüğü 1931 yılı son,hesabı hak
kında kanun lâyihasına dair (3/117, 1/126) 94, 

102 :103,107,109,116:119 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1934 ay-
larınaaid üç aylık raporun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
hakkında (3/108) 4 

2 — kânunuevvel 1934 : şubat 1935 
aylarına aid üç aylık raporun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
hakkında (3/109) 4 

3 — Mart : mayıs 1935 aylarına, 
aid üç aylık raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında (3/124) 4:5 

4 —Mülga , öksüz yurdlan u-
mum müdürlüğü muhasebe müdürü Ahmed 
Lûtfi hakkında (5/15) 6 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Halkevleri namına ithal olu
nacak radyo ve sinama makinelerinin mua
mele vergisile gümrük ve oktrova resimlerin
den istisnası hakkındaki kanunun 1 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi hakkında (3/58) 44,70:71 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti vazife ve kurum kanunu lâyihasına :d&ir 
(1/104) '" 9:12,47 



Sayıfa 
HARÎClYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Hariciye vekâleti tasdik harç
ları hakkındaki 1318 sayılı kanuna, bağlı 
cetvele bir fıkra eklenmesine ve bu cetvelden 
iki fıkrasının çıkarılmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/136) 68,77,107:108, 

109,110:113 

1 — Demiryolları teknik birliği 
hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile 
18 mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 ta
rihli protokollere iltihakımıza dair kanun lâ
yihası hakkında (1/54) 9,12,24,25:27 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Limanlar kanununun 7 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun -
lâyihasına dair (İ/122) 44,72,76:77,107 

1 — Çiftçiler hakkında kredi ko
operatiflerine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/90) 13:24,30:40,46,63,63 :66,71,75,106 107,109 

119:122 
2 — Ziraî satış kooperatifi ve bir

likleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/153) 47:63,71,76,103 :106,108,109,113 :116 

MAARÎF ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — 2041 sayılı kanunun birinci 
ve 1452 sayılı kanunun beşinci maddele
rinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/108) 3:4 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —• Artırma, eksiltme ve ihale 

kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/268) 88,97,129 

2 — Damga resmi kanununun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/187) 44,71:72, 

88:89,89:92 
3 — Halkevleri namına ithal olu

nacak radyo ve sinema makinelerinin mu
amele vergisile gümrük ve oktrova resim
lerinden istisnası hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/58) 44,70:71 

4 — Hariciye vekâleti tasdik harç-

Sayı^a 
l an hakkındaki 1318 sayılı kanuna bağlı 
cetvele bir fıkra eklenmesine ve bu cetvel
den iki fıkranın çıkarılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/136) 68,77,107:108, 

109,110:113 
5 — 1452 sayılı kanuna bağlı 2 

• sayılı cetvelin Maliye vekâletine aid kısmî
nin değiştirilmesi ve bir kısım vazifelerin 
sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/75) 128,134:135 

6 — izmir rıhtım şirketinin imti
yazı ile tesisatının satın alınmasına dair 
olan 2309 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında (1/198) 68,77,108 

7 — Limanlar kanununun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/122) 44,72,76:77,107 

8 — Münhal memuriyetlerde kul
lanılacak vekillere verilecek vekâlet aylık
larının ne suretle ve hangi tarihten itibaren 
hesab edileceğinin tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/85) 68,75 

Q — Tabiiyet muamelelerinden a-
İmacak harçlara dair kanuna müzeyyel 
1942 sayılı kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı müddetin 3 yıl daha uzatılması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/105) 68,78, 

109,110,123:126 

1 —• 1331 sayılı kanunun 7 nci 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün icra 
ve iflâs kanununun 33 neü maddesi hükmü 
ile mülga olub olmadığına ve Devlet Şû
rasının ınütegayyib şahıslar mallarının 
aynen iadesine karar verib vermeyeceğine 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/76) 6 

2 — Maliye vekâleti teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/173) 40:41 

MECLÎS HES ABLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1935 
yılı eylül ayı hesabı hakkında (5/19) 94,102 

o — Büyük Millet Meclisi 1935 
yılı mayıs ayı hesabı hakkında murakib-
lik raporu (5/16) 3,9 

3 — Büyük Millet Meclisi 1935 
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yılı haziran : ağustos ayları hesabına dair 
mnrakiblik raporu (5/17) 3,9 

4 — Millî saraylarla Yalova köş
kündeki eşya hakkında (5/18) 8,40 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Kuvvetli tayın kanununun 3 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/233) 68,77:78,108 

2 — Millî Müdafaa vekâletine bağ
lı teşekküllerde kullanılacak yabancı Dev
let tebaasından mütehassıs ve ustalarla ge
lecek yıla geçici mukavele akdine izin ve
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/252) 68,78,108:109 

1 — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/225) 13 

2 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
si ve 26 ncı maddesine bir fıkra eklenme- . 
sine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/256) 13 

3 — Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/258) 13,132 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

( Adliye — teşkilâtı esasiye ) 
1 — Ankara saylavı Ahmed Ulu

sun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/129) 132 

2 — Muğla saylavı Yunus Nadi-
nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/130) 132 

3 — Muğla saylavı Yunus Nadi-
nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/131) 132 

4 — Siird saylavı Mahmud Soy-

Sayrfa 
danın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/131) 132 

5 — Srvas saylavı Necmettin Sa-
dıkın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/133) 132 

6 — Urfa saylavı Ali Saib Ursa-
vaşın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair 94,97:99 

7 — Van saylavı İbrahim Arva-
sın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/134) 132 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Demiryollar teknik birliği 

hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile 
18 mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 
tarihli kooperatiflere iltihakımıza dair ka
nun lâyihası hakkında (1/54) 9,12,24,25:27 

2 — Posta, telgraf ve telefon me
murlarının müteselsil kefalet borçları hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/246) 12:13 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Damga resmi kanununun 32 

nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/187) 44,71:72,88 : 

89:92 
2 — Muvazenei umumiyeye dahil 

baytarların uhdesinde maaşlı veya ücretli 
vilâyet ve belediye baytarlıklarının içtima 
edebileceğine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/123) 94,109,135:136 

1 — Çiftçiler hakkında kredi koo
peratiflerine dair kanun lâyihası hakk-
da (1/90) 13:24,30:40,46,63,63:66,71,75,106: 

107,109,119:122 
2 — Ziraî satış kooperatifi ve bir

likleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/153) 47:63,71,76,103:106,108,109,113 :116 

1 — İstanbul kurtuluşunun yıl dö 
nümü münasebetile Kamutaya sonsuz say
gılarının bildirilmesine dair İstanbul îl-

MUHTELİF EVRAK 
bay ve Şarbaylığı tarafından gelen tel ya

zısı 30 



38 nci inikada aid 
39 neti » » 
40 neı » » 
41 nei » » 
42 » » » 
43 ncü » » 
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SABIK ZABIT HULÂSALARI 
Sayıfa 

2 
8 

30 
44 
68 
74 

44 ncü inikada aid 
45 nci » » 
46 nci •» » 
47 nci s> » 
48 » » » 
49 ncu » » 

Sayıfa 
88 
94 
102 
128 
132 
136 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
İstifalar 

1 — Diyarbekir saylavı Zekâi Ap
aydının saylavlıktan istifası 3 

İzin 
1 — Saym üyelerden bazılarına 

izinverilmesi hakkında 45:46,94:95 

ölüm 
i — Çankırı saylavı Sami Çölge-

çen ve Çoruh saylavı Memed Ali Okarın 
ölümleri 8 

Teşriî masuniyet 
1 — Ankara saylavı Ahmed Ulu

sun teşriî masuniyeti (3/129) 2,132 
2 — Denizli saylavı Haydar "Rütsü 

Ökmenin teşriî masuniyeti (3/152) 102 
3 — Muğla saylavı Yunus Nadinin 

teşriî maslniyeti (3/130) 2,132 
4 — Muğla saylavı Yunus Nadinin 

teşriî masuniyeti (3/131) 3,132 
5 — Siird saylavı Mahmud Soy

danın teşriî masuniyeti (3/132) 3,132 
6 — Sivas saylavı Necmettin Sa-

dıkın teşriî masuniyeti (3/133) 3,132 
7 — Tokad saylavı Hürrem Er-

gunun teşriî masuniyeti (3/154) 128 
8 — Urfa saylavı Ali Saib Ursa-

vaşın teşriî masuniyeti (3/152) 94,97:99 
Q — Van saylavı İbrahim Arva-

sın teşriî masuniyeti (3/134) 3,132 

SUALLER 
Hariciye vekâletinden 

VE 

1 — Afyon Karahisar saylavı Bere 
Türkerin, arsıulusal siyasal durum hak
kında Hükümetçe ne gibi tedbir ittihaz 
olunduğuna dair şifahî sualine Hariciye 
vekâleti vekili Şükrü Kayanın cevabı 44,69:70 

îktısad vekâletinden 
1 — Afyon Karahisar saylavı Bere 

Tükerin, afyon satışı hakkında şifahî su
aline îktısad vekili Celâl Bayarın cevabı 44, 

70,74:75 

CEVABLAR 
Maliye vekâletinden 

1 — Afyon Karahisar saylavı Bere 
Türkerin, dinamit bombalarile nesli tüke
tilen balıklar için şimdiye kadar ne gibi 
mâni tedbirler alındığına dair şifahî su
aline Maliye vekili Fuad Agralmın cevabı 68 

95:97 

Ziraat vekâletinden 
1 — Afyon Karahisar saylavı Bere 

Türkerin, orman yangınlarına karşı ne gibi 
mâni tedbirler alındığına dair şifahî su
aline Ziraat vekili Muhlis Erkmenin cevabı 68, 

95,133:134 

TAKRİRLER 
(rümüşane FEdib Servet Törün] 

1 — 2442 sayılı kanunun birinci 
maddesinin «C» fıkrasının tefsirine dair 

takriri (4/13) 
İdare amirliği 

2 — Büyük Millet Meclisi memur-

88 
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Sa. ifa 

larmın teşkilât ve vazifelerine dair olan 
kanuna bağlı (C) cetvelinde dağişiklik ya-

No. Sayıfa 
215 — Devlet memurları maaşatının 

tevhid ve teadülüne dair olan 1452 
numaralı kanunun 5 nci maddesi 
ile bu maddenin son fıkrasını mu-
addil 2041 numaralı kanunun tefsiri 3:4 

216 — Halkevleri için ithal olunacak 
radyo ve sinema makinelerinin mu
amele vergisile gümrük ve oktrova 
resimlerinden istisnası hakkındaki 
2154 numaralı kanunun birinci 

tdare heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1935 

yılı bütçesinde 690 liralık münakale yapıl
masına dair (2/17) 30 

2 — Büyük Millet Meclisi 1935 
yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair (2/16) 8,44,75,76,78 

82:85 

BAŞVEKÂLET TEZKERELER! 

iade talebleri 
1 — Askerî şahıslarla ailelerine 

karşı seferberlikte işlenen suçların takibi 
ve hukuk davalarının görülme tarzı ile kira 
ve tasarruf haklarının korunması hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair 9 

2 — Denizyolları ve Akay işletme-
lerile fabrika ve havuzlar ve Kılavuzluk 
müdürlükleri ve Devlet reisine aid deniz 
vasıtaları memurin, zabitan, mürettebat 
ve müstahdemleri hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 95 

3 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü memurları 
tekaüd sandığı kanununa ek kanun lâyiha
sının geri verilmesi hakkmda 95 

Sayıfa 
pılnıası hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair 69 

No. Sayıfa 
maddesinin tefsiri 44 ,70,71 

217 — Devlet memurları maaşatının 
tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 
numarab kanuna merbut 2 numa
ralı vetvelin Maliye vekâletine aid 
kısmının tadiline ve bir kısım va
zifelerin sureti ifasına dair olan 
3 - VI - 1933 tarih ve ^265 sayılı 
kanunun 15 nci maddesinin ikinci 
fıkrasının tefsiri 128,134:135 

îdre heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi memur

larının teşkilât ve vazifelerine dair olan ka
nuna bağlı (C) cetvelinde değişiklik ya
pılması hakkında 69 

Ordu [Hamdi yalman] 
2 — Askerî tıbbiye mektebinden 

çıkan askerî kimyagerlerle diş hekimlerine 
I verilecek teçhizat bedeli hakkında (2/18) 44 

4 — Devlete aid askerî ve sivil 
hava limanlarına inecek yerli ve yabancı 
hava gemilerinden alınacak resim hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair 68:69 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1341 
yılı bütçe kanununun 5 nci maddesinin tef
sirine dair tezkerenin geri verilmesi hak? 
kında 132 

6 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ilişik cetvelde bazı deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair 9 

7 — Harcırah' kararnamesinin 13 
ncü maddesinin tefsiri hakkındaki tezkere
nin geri verilmesine dair 9 

8 — İnhisarlar koruma sandığına 

TEFSİRLER 

[FLER 



Sayıfa 
dair olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hasının geri verilmesi hakkında 95 

9 — Tayyare resmi hakkındaki 
2459 sayılı kanunun 5 nci maddesine bağlı 
listedeki noter evrakı arasında yazılı olma
yan (İhtarname) lerden (Protesto) name
lerde olduğu gibi tayyare resmi alınıb alın
mayacağının tefsiri hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair 128 

Muhtelif 
1 — Çankırı saylavı Sami Çöl-

geçen ve Çoruh saylavı Memed Ali Okarın 
öldüklerine dair Başvekâlet tezkereleri 8 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fen-
landya Hükümeti arasında imza edilen ti
caret antlaşması meriyete konulduğundan 
2294 numaralı kanun mucibince gereğinin 
yapılmasına dair (3/139) 8 

3 — Türkiye ile İtalya arasında 
imzalanan 2758 sayılı kanunla müddeti 
9 ay uzatılmış olan ticaret mukavelesi!e kli
ring anlaşmasının bir ay daha uzatılması 
kararlaştırıldığından 2294 sayılı kanun 
hükmüne göre gereğinin yapılmasına dair 
(3/157) 132 

ölüm cezaları 
1 — Adapazarın Başköprü köyün

den Abdurrahmanoğlu Hızır diğer adı Na
zi rin ölüm cezasına çarpılmasına dair 
(3/135) J 3 

2 — Pazar kazasının Pazar ma
hallesinden Naimoğull arından Memedoğlu 
Hasanın ölüm cezasına çarpılmasına dair 
(3/136) 3 

3 — Tarsusun Şamlı mahallesin
den Nuhoğlu Süleymanın ölüm cezaisma çar
pılmasına dair (3/137) 3 

1 — Düzcenin Nuhviran köyünden 
Mustafaoğlu Emin diğer namı Temin ve 
Akyazı Beynevit köyünden Muistafaoğlu 
Zekeriyanın ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında (3/27) 5 

2 — Şokenin Çeltikçi mahallesin
den Yusufoğullarından Hacı Şerifoğlu Can-
baz Süleyman Çavuş ile Koçarlı nahiyesinin 
Tekeli köyünden Köralioğullarından Alioğlu 
Hasan ve Aydının Üzümlü köyünden Ali-

Sayıfa 
oğullarından Süleymanoğlu Hüseyinin ölüm 
cezasına çarpılmaları hakkında (3/31) 5:6 

Takdirname 
1 -— 7. Top. A. 1. Tb. Komutanı 

binbaşı Feyzinin takdirname ile taltifine 
dair (3/140) 8 

Tefsir talepleri 
1 — Kazanç vergisi kanununun 3 

ncü maddesinin 5 ve 21 nci fıkralarının tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/138) 8 

1 — 1331 sayılı kanunun 7 nci 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün icra 
ve iflâs kanununun 33 ncü maddesi ile 
mülga olııb olmadığına ve Devlet Şûrasının 
mütegayyib şahıslar mallarının aynen ia
desine karar verib vermeyeceğine dair 6 

2 — 1452 sayılı kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelin Maliye vekâletine aid kıs
mının değiştirilmesi ve bir kısım vazifele
rin sureti ifası hakkındaki kanunun 15 nci 
maddesinin tefsirine dair (3/75) 128,134:135 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1341 
yılı Bütçe kanununun 5 nci maddesinin 
tefsirine dair 132 

4 — Halkevleri namına ithal olu
nacak radyo ve sinema makinelerinin mu
amele vergisile gümrük ve oktruva resim
lerinden istisnası hakkındaki kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair (3/58) 44,70:71 

5 — Harcırah kararnamesinin 13 
ncü maddesinin tefsiri hakkında 9 

6 —- 2041 sayılı kanunun 1 nci 
ve 1452 sayılı kanunun 5 nci maddelerinin 
tefsiri hakkında (3/108) 3:4 

7 —- Münhal memuriyetlerde kulla
nılacak vekillere verilecek vekâlet aylık
larının ne suretle ve hangi tarihten itibaren 
hesab edileceğinin tayini hakkında Başve
kâlet Tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/85) 68,75 

8 — Tayyare resmi hakkındaki 
2459 sayılı kanunun 5 nci maddesine bağlı 
listedeki noter evrakı arasında yazılı olma
yan (İhtarname) lerden (Protesto) name
lerde olduğu gibi tayyare resmi alınıb alın-
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mayacağının tefsiri hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair 128 

Teşriî masuniyetler 
1 — Ankara saylavı Ahmed Ulu

sun, teşriî masuniyetinin kaldırılmasına 
dair (3/129) , 2,132 

2 — Denizli saylavı Haydar Rüştü 
öktemin, teşriî masuniyetinin kaldırılma
sına dair (3/152) 102 

3 — Muğla saylavı Yunus Nadi-
nin, teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir (3/130) 2,132 

4 — Muğla saylavı Yunus Nadi-
nin, teşriî masuniyetinin kaldırılmasına da
ir (1/131) 3,132 

5 — Siird saylavı Mahramd Soy
danım, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/132) 3,132 

6 — Sivas saylavı Necmettin Sa-
dıkın, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/133) 3,132 

7 — Tokad saylavı Hürrem Er-
gunun, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/154) 128 

8 — Urfa saylavı Ali Saib Ursa-
vaşın, teşriî masuniyetinin (kaldırılması 
hakkında (3/152) 94,97:99 

g — Van saylavı ibrahim Arva-
sın, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/134) 3,132 

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

Sayıfa 
izin verilmesi hakkında Büyük Millet Mec
lisi Riyaseti tezkeresi 45:46,94:95 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Hükümetçe idare olunan in
hisarların 1660 sayılı kanunun meriyetin
den evvelki seneler muamelâtına aid son he-
saibları ve blânçol arının tekikine dair rapo
run sunulduğu hakkında (3/147) 88 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1934 ay
larına aid üç aylık raporun sunulduğuna 
dair (3/108) 4 

2 — Kânunuevvel 1934 : şubat 
1935 aylarına aid üç aylık raporun sunul
duğuna dair (3/109) 4 

3 — Mart : mayıs 1935 aylarına 
aid üç aylık raporun sunulduğuna dair 
(3/124) 4:5 

4 — Mülga İstanbul darülfünu
nun 1931 yılı son hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/112) 128,135, 

136,136:139 
5 — Mülga Seyrisefain idaresinin 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/121) 128, 

135,136,140:143 
6 — Tahlisiye umum müdürlüğü 

1931 yılı son hesabına aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/117, 
1/126) 94,102:103,107,109,116:119 

DÜZELTME 
6 

63 
75 nci sayıfanm 2 nci sütununun 

alttan ikinci satırındaki basma yazı numa
rası 224 değil, 244 tür. 



Tahlilî fihrist 

A 

Sayıfe. 
Abdülmuttalib Öker (Malatya) - Mart : 

mayıs 1935 aylarına aid Divanı muhasebat 
raporu münasebetile sözleri 5 

Celâl Bayar (tktısad vekili) - Çiftçiler 
kooperatifleri kanunu münasebetile sözleri 13, 

14,15,18,19,21,23,32,33,34,35,36,37,38,39 
— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 

Halil Menteşe (îzmir) - Çiftçiler koo
peratifleri kanunu münasebetile sözleri 35 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 48,49, 

50,51,53,58,59 

îhsan Tav (Bayazıd) - Gümrük ve in
hisarlar vekâleti vazife ve kurumu kanu
nu münasebetile sözleri 11 

— Her iki vazifesi ücretli olan mu
allim ve müderrislere verilecek ücret hak
kındaki tefsir mazbatası münasebetile söz-

Sayıfa 
Ali Rana Tarhan (Gümrük ve inhisarlar 

vekili) - Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
vazife ve kurumu kanunu münasebetile 
sözleri 11 

hakkındaki kanım münasebetile sözleri 51,52, 
53,57,58,59,60,61,62 

Cemal Akçm (Afyon Karahisar) - Çift
çiler kooperatifleri kanunu münasebetile 
sözleri 32 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 56 

Hamdi Ongun (tçel) - Çiftçiler koope
ratifleri kanunu münasebetile sözleri 14,15,16,19, 

22,23,38 
— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 50,54 

leri 3,5 
— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 62 
îsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Çift

çiler kooperatifleri kanunu münasebetile 
sözlesri 39,46 

c 

G 
General Şefik Tursan (Denizli) - Güm

rük ve inhisarlar vekâleti vazife ve kuru
mu münasebetile sözleri 10 

H 

t 
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No. Sayıfa 

İsmet Eker (Çorum) - Halkevleri için 
getirilen seyyar sinema ve radyo makine
lerine mahsus otomobillerin gümrüksüz 

geçirilmesine dair tefsir mazbatası müna-
sebetile sözleri 

Sayıfa 

71 

Kamâl Ünal (İsparta) - Çiftçiler koope
ratifleri kanunu münasebetile sözleri 

Kâmil Dursun (tzanir) - Ziraî satış ko
operatifleri birlikleri hakkındaki kanun 

39 
münasebetile sözleri 49,52 

Kemal Zaim (Ziraat bankası genel di
rektörü) - Çiftçiler kooperatifleri kanunu 
münasebetile sözleri 19,22,38 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Denizli) - Mart: 

mayıs 1935 aylarına aid Divanı muhasebat 
raporu münasebetile sözleri 

— Mülga öksüz yurdları umum müdür
lüğü muhasebe müdürü Ahmed Lûtfi hak
kındaki Divanı muhasebat encümeni mazba
tası münasebetile sözleri 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 

Mitat Ay dm (Trabzon) - Mart : mayıs 
1935 aylarına aid Divanı (muhasebat raporu 
münaseb etile sözleri 

— Mülga öksüz yurdları umum müdür
lüğü muhasebe müdürü Ahmed Lûtfi hak-

6 

57 

kındaki Divanı muhasebat encümeni mazba
tası münasebetile sözleri 

— ölüm cezasına mahkûm Sökeli üç şahıs 
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti vazife ve kurumu ka
nunu münasebetile sözleri 

— Mart : mayıs 1935 aylarına aid Diva
nı muhasebat raporu mnünasebetile sözleri 

— Mülga Dksüz yurdları umum müdür
lüğü muhasebe müdürü Ahmed Lûtfi hak
kındaki Divanı muhasebat encümeni mazba
tası münasebetile sözleri 

10 

Nâzım Poroy (Tokad) - Çiftçiler koope
ratifleri kanunu münasebetieu sözleri 

Nazmi Topçuoğlu (Aydın) - Çiftçiler ko-

N 

34 
ûperatifleri kanunu münasebetile sözleri 17,20, 

35,36 
— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 50,51,52, 
53,56 

Örge Evren (Balıkesir) - Çiftçiler koo peratifleri kanunu münasebetile sözleri 31 

R 

Rasıh Kaplan (Antalya) - Mart : mayıs 1935 aylarına aid Divanı muhasebat rapo-
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Sayıfa 

ru münasebetile sözleri 4 
Refik înce (Manisa) - 1452 sayılı ka

nunun 15 nci maddesinin * ikinci fıkrası
nın tefsirine dair mazbata münasebetile 
sözleri (Hazine avukatları hakkmda) 134 

— Çiftçiler kooperatifleri kanunu mü
nasebetile sözleri 13,16,18,19,20,21,23,24,31, 

32,34,35,36,38,39 
— Gümrük ve inhisarlar vekâleti vazi

fe ve kurumu kanunu münasebetile sözleri 11 
— Her iki vazifesi ücretli olan mual

lim ve müderrislere verilecek ücret hak-

Sayıfa 
kındaki tefsir mazbatası münasebetile 
sözleri 3,4 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 47,54, 

55,56,58,60,61,62,63 
Remzi Gürez (Gazi Anteb) - Çiftçiler 

kooperatifleri birlikleri hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 17 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 50,53, 

54,56,61 

S 
Salâh Yargı (Kocaeli) - Çiftçiler ko

operatifleri kanunu münasebetile söz
leri 14,17,19,20,21,23,30,31,33,37 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 55,56, 

58,61,62,63,105 
Sırrı Pay (Trabzon) - 1452 sayılı ka

nunun 15 nei maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsirine dair mazbata münasebetile söz
leri (hazine avukatları hakkında) 134 

Sırrı îçöz (Yozgad) - Çiftçiler koo
peratifleri kanunu münasebetile sözleri 14,37 

— Damga resmi hakkındaki kanunun 
22 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun münasebetile sözleri 71 

— Mart : mayıs 1935 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporu münasebetile 
sözleri 4 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkmda kanun münasebetile sözleri 52,53 

Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - ölüm 
cezasına mahkûm Sökeli üç şahıs hakkında
ki mazbata münasebetile sözleri 

Şükrü Yaşın (Çanakkale) - Çiftçiler ka
nunu ınünaseibetiel sözleri 

— Halkevleri için getirilen seyyar sine
ma ve radyo makinelerine mahsus otomobil
lerin gümrüksüz geçirilmesine dair tçfsir 

S 

32 

maabatası münasebetile sözleri 70,71 
— Mülga öksüz yurdları umum müdür

lüğü muhasebe müdürü Aihmed Lûtfi hak
kındaki Divanı muhasebat encümeni mazba
tası münasebetile sözleri 6 

— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 50,52,53 

Tahsin San (Aydm) - Ziraî satış koo
peratifleri birlikleri hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 57 

Tarüc üs (Giresun) - Ziraî satış koopera-
lifleri birlikleri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 53 

Turgud Türkoğrû (Manisa) - Çiftçiler 
kooperatifleri kanunu münasebetile sözleri 18, 

21,23 
— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 

hakkrndaıki kanun .münasebetile sözleri 53,55 
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Sayıfa 
Yaşar özey (Manisa) - Çiftçiler koope

ratifleri kanunu münasebetile sözleri 15,16,17,19, 
20,21,23,24,30,31,32,33,34,37,38,40 

Sayıfa 
— Ziraî satış kooperatifleri birlikleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 53 

Ziyaettin Karamursal (istanbul) - Mül
ga öksüz yurdları umum müdürlüğü mu
hasebe müdürü Ahmed Lütfü hakkındaki 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası mü
nasebetile sözleri 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Çift
çiler kooperatifleri kanunu münasebetile söz

leri 37,38 
— Mart : mayıs 1935 aylarına aid Di

vanı muhasebat raporu münasebatile söz
leri 4 

— ölüm cezasına mahkûm Sökeli üç 
şahıs hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 5,6 




