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I : 19 22-12-1937 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Albay Hasan Atakanın yarbaylık nasıb tarihine, 
Sivas inhisarlar Başmüdürlüğü takibat şubesi 

memurlarından Hayriye dair Arzuhal encümeni maz
bataları ile, 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ka
nununun 3 ncii maddesi son fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası kabul edildi. 

Sınaî müesseselerle sigorta şirketlerinde kullanılan 

Lâyihalar 
1 — Memurin kanununa ek kanun lâyihası (1/918) 

((Memurin kanunu muvakkat encümenine) 

Tezkereler 
2 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea

dülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesinde 
yazılı «Garb lisanları» tabirinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi (3/436) (Bütçe encümenine) 

3 — Hariçten idhal edilecek şekerlerin gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/437) (Iktısad, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

{Mazbatalar 
4 —- Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mua

hedenamesinin 1 ikinci kânun 1937 tarihinden itibaren 
bir ay uzatılması hakkında 1/721, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 şubat 1937 
den 1 mart 1937 tarihine kadar bir ay müddetle uza
tılması hakkında 1/722, Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin meriyet müddetinin 
bir ay temdidi hakkında 1/782, Türkiye - Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 mart 1937 

1 — Büyük Millet Meclisi 1937 yılı ikinci teş
rin ayı hesabı hakkında Meclis Hesablarının tet
kiki encümeni, mazbatası (5/59) [1] 

BAŞKAN — I t t ı l a hâsı l o lmuştur . 

[1] 36 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
. . . . > - • • 

ecnebilere mukabil Türk mütehassıs yetiştirilmesine, 
Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair kanun lâyihalarının 
birinci müzakereleri yapıldıktan sonra çarşamba günü 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Hilmi Uran Konya Çoruh 

A. M. Göker Ali Zırh 

tarihinden itibaren bir ay daha uzatılmasına dair 
1/885, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahe
desinin meriyet müddetinin bir ay daha uzatılması 
hakkında 1/895, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise
fain muahedenamesinin^l haziran 1937 tarihinden 
1 temmuz 1937 tarihine kadar bir ay müddetle meriye
tinin tasdiki hakkında 1/898, Türkiye - Sovyet ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 
tarihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar bir ay müd
detle meriyetinin tasdiki hakkında 1/899, Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 
ağustos 1937 tarihinden 1 eylül 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 1/900, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedename
sinin 1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 1937 
tarihine kadar bir buçuk ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkmda 1/901 sayılı kanun lâyihaları ve 
Hariciye ve Iktısad encümenleri mazbataları (Ruz-
nameye) 

5 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, Arzuhal 
encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli haftalık karar cet
velindeki 1003 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/59) (Ruznameye) 

Ruznamemizde yalnız bir lâyiha var, müzake
resi için henüz miadı gelmemiştir. Başka işimiz 
de yoktur. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere cel
seyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 15,5 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KATIBLER — Kemal Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

T. B. M. M. Matbaast 



S. sayış: 3.6 
Büyük Millet Mecisi 1937 yılı ikinci teşrin ayı hesabı hak
kında Meclis hesablarmm tetkiki encümeni mazbatası(5/59) 

Meclis hesablarmm tetkiki entümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Meclis H. Tetkiki encümeni 17 - XII -1937 

Karar No. 3 : * 
Esas No. 5/59 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

31 500 23 1937 ikinci teşrin-ayı başmda Ziraat bankasında bulunan para 
1 500 548 46 îkinei teşrin ayı içinde alman para. 

I-

1 532 048 69 Hepsi. 
1 392 127 47 1937 ikinci teşrin ayı içinde verilen para. 

139 921 22 1937 senesi birinci kânun ayı başmda Ziraat bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin ikinci teşrin 1937 ayı hesabı gözden geçirilerek bu ayda alınıp 
verilen ve ikinci teşrin 1937 aymın son gününde Ziraat bankasında kalan paranın sayısı yukarda 
gösterilmiş ve muhsebenin defterile karşılaştırılan sarfiyat evrakı birbirine ve Ziraat bankasından 
gelen hesab puslasmda mevcud olduğu gösterilen para dahi yukardaki mikdara^ uygun çıkmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Meclis H. T. En. Reisi M. M. 
Bursa Van 

EsadSagay H.TJngan 

Murakib 
Denizli 

M. M. Kansu 

Kâtib 
Ankara 
K Araz 

Muş 
H. Kthcoğlu . 

Çankırı 
Z. Esen 




