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Fihrist 
***** 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3273 — 1937 malî yılı muvazenei -umumiye 

kanununa dahil bütçelerden bazıla
rında değişiklik yapılmasına dair ka
nım 2,3:7,15,24:27 

3274 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaş
ması ve merbutlarının kabulüne dair 
kanun 7,15,27:30 

3275 — Askerî memurlar kanununun 6 ncı 
maddesinin tadiline dair kanun 34 

3276 — Devlete aid bir kısım binalar satış 
bedelile resmî daireler yapılması hak
kındaki 2300 sayılı kanunun ikinci 
maddesini değiştiren kanun 17:18,34 

3277 — Nalband mektebleri ve nâlbandlık 
hakkmda kanun 18:20,34:35 

3278 — 2702 numaralı kanunda bazı deği
şiklikler yapılması hakkında kanun 20, 

35:36 
3279— Arazi ve bina vergilerile binalar

dan alman iktisadî buhran vergisi
nin vilâyet hususî idarelerine devri 
hakkındaki 2871 numaralı kanuna bir 
madde ilâvesine dair kanun 20:21,36 

3280 — Askerî, memurlar kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı 
kanunun 6 ve 7 nei maddelerinin il
gasına dair kanun 21,36:37 

3281 — Havayolları Devlet işletme idare
si 1933 malî senesi hesabı katî ka
nunu 2,33:34,38,38:41 

3282 •—• Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 1042 sayılı kanunun 
25 nci maddesinin tadili hakkında ka
nun 2,37:38,63:64 

3283 — Gümrük tarifesi kanununun değiş
tirilmesine dair kanun 2,37,63,64,64:67 

3284 — Bazı maden hurdalarının dışarı çı
karılmasının yasak edilmesi ve sa-

No. Sayıfa 
tın alınması hakkmda kanun 15:17,34, 

44:45,70:71 
3285 — Askerî ve mülkr tekaüd kanunu^ 

nun 66 ncı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun 32,45,71:72 

3286 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 69 ncu maddesinin değiştirilme
sine dair kanun 32,45,72 

3287 — Yalova kaplıcalarile kaplıca bölge* 
sinin idaresi hakkmda kanun 32,46: 

56,74:76,78,78:81 
3288 — 3052 sayılı kanunun 3 neü mad

desinin son fıkrasının değiştirilmesine 
ve; bu kanuna bir madde eklenmesine . 
dair kanun 21:24,37,45,59,84:85 

3289 — Askerî fabrikalar harb sanayii kı
taları erlerine verilecek yevmiye, hak
kında kanun 62,76,94 

3290 — Devlet hesablarmda liranın esas 
ittihaz edilmesi hakkmda kanun 62, 

76;77,94-
3291 — Müteaddid zevata hidematı vatani

ye tertibinden maaş tahsisi hakkın
daki 649 numaralı kanuna müzeyeyl 
kanun 62,77,94:95 

3292 — Türk hava kurumu tarafından Mil
lî Müdafaa vekâletine teberru edilen 
ınebaliğin sureti sarfı hakkındaki 
1831 numaralı kanunu değiştiren ka
nun 62,77:78,95 

3293 — Sınaî müesseselerle sigorta şir
ketlerinde kullanılan ecnebilere mu
kabil Türk memur ve mütehassıs ye
tiştirilmesi hakkında kanun 70,85:86,106: 

108 
3294 — Vakfa aid hisseli mahlûl yerle

rin hissedarlarma ne suretle satıla
cağına dair kanun 70,86:87,108:109 



a — 
No. Sayıfa 
3295 — |>enizbank kanunu 85,95:99,109:123, 

r il* 125,129,129:132 

No. Sayıfa 
3296 — Memurin kanununa ek kanun 90,134, 

,136:137 

KARARLAR 
1021 — Serbest meslek erbabının 2751 

sayılı kanun mucibince meslekî teşek
küller veya belediye heyetleri tara-
fmd|an tayin olunan sınıf dereceleri
ne riiükelleflerin ve varidat idareleri
nin itiraz edib edemiyecekleri hak

kında 92,102:106 
1022 ->- Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 23 ncü maddesi hakkında 102,135 
1023 — Tapu kanununun muvakkat mad

desindeki «muamelesi bitmemiş» ta
biri hakkmda 102,135 

LÂYİHALAR 
1 — Ajskerî tayinat ve yem kanununa ek 

kanun lâ^hası (1/908) 32 
2 — AŞkerî ve mülkî tekaüd kanununun 

48 nci majiMesmin tadili hakkmda (1/912) 70 
3 — ijakımı işletmeye devredilen hatla

rın ikmali nevakısı için 1937 malî yılmda 
Devlet dejniryolları ve limanları işletme 
umum mjüdürlüğüne verilecek mebaliğ » 
hakkmda |î/919) 134 

4'— l|34 -1918 dahilî istikraz tahville
rinin 193$ ikramiyeli tahvillerile ve 1933 
Türk borcja tahvillerinin de dahilî istikraz 
tahvülerüf mübadelesini dair (1/921) 134 

5 —- 1Î37 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa? bağlı (N) işaretli cetvelin değiş
tirilmesi lfakkmda (1/920) 134 

6 — Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
muharrik ive müteharrik edevatm siparişi 
için 16 00İ) 000 liraya kadar taahhüd yapıl
masına da|r olan 3247 sayılı kanunun 1 
nci maddesini değiştiren kanun lâyihası 
'(1/922) ; 134 

7 — t)evlet ziraat işletmeleri kurumu 
teşkiline dstir (1/923) 134 

8 — IHenerler idaresine verilecek tazmi
nat karşıljjğınm sureti temini ve Hazinenin 
ortaklığı Ijulunan şirketlere aid hisse sened-
leri satm Jtlittması hakkmda (1/924) 134,134 

9 — Hjalk bankası ve halk sandıklarının 
sermayeîeıfi hakkmda (1/925) 134 

10 — peyetr mahsusalarca aleyhlerine 
verilib kenfdilerine tebliğ edilmeyen kararla
ra karşı alâkadarların itiraz edebilmeleri 
hakkmda | l /909) 32 

11 — Jfaponya ile 27 teşrinievvel 1937 

70 

134 

134 

tarihinde akid ve imza olunan ticaret anlaş
ması ve buna müteferri mektublar ve anlaş-
manm tatbikma mütedair uzlaşmanm tas
diki hakkında (1/913) 

12 — Memurin kanununa ek kanun 
lâyihası (1/918), 90,134,136:137 

13 — Orman umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale 
yapılmasına dair (1/926) 

14 — Orta tahsil mekteblerinde yar
dımcı muallim çalıştırılması hakkındaki 
2624 numaralı kanunun*! nci maddesinde 
yazılı müddetin uzatılmasına dair (1/927) 

15 — Tunceli vilâyeti .hakkında olupta 
nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendile
rine verilmesi lâzımgelen bazı cezaların af-
fine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine 
dair olan 2887 sayılı kanuna bir madde ilâ
vesi ve 1, 3 ve 4 ncü 'maddelerinin tadili 
hakkında (1/910) 

16 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, 
îran ve Irak Devletleri arasında tanzim olu
nan ademi tecavüz ve müşavere muahedena-
mesinin tasdikına dair (1/917) 

17 — Türkiye ile îran ̂ arasındaki hudud 
hattının tashihine müteallik anlaşmanın tas
dikına dair (1/928) 

18 — Türk parasının kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası (1/914) 

19 —• Vazife esnasında şehid olan pilot 
Ekrem ve makinist Saminin kanunî miras
çılarına verilecek tazminat hakkında (1/915) 

20 — Yüksek mühendis mektebinin 1933 
malî yılı hesabı katî kanun lâyihası (1/911) 

21 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât 

32 

84 

134 

70 

70 

44 



kanununa ek kanun lâyihası (1/916) 
Sayıfp 

70 

1 — 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı, 
kanunda bazı tashihler yapılması hakkında 
(1/884) 20,35:36 

2 — Ankara belediyesinin muhtelif ka
nunlarla Hazineden istikraz eylediği 
5 650 000 liranın tahakkuk etmiş ve edecek 
faizlerile Yenişehirdeki evlere aid tediye 
müddetinin uzatılması hakkmda 33 

3 — Arazi ve bina vergilerile binalardan 
alınacak iktisadî buhran vergisinin vilâyet 
hususî idarelerine devri hakkındaki 2871 
sayılı kanuna bir madde ilâvesine dair 
(1/725) 20:21,36 

4 — Askerî fabrikalar harb sanayi kı
taları erlerine verilecek yevmiye hakkında 
(1/775) 62,76,94 

5 — Askerî memuriar kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 
6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair 
(1/881) 21,36:37 

6 — Askerî memurlar kanununun 6 ua 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/882) 34 

7 — Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/37) 7,15,92,123:125,125:129 

8 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
(1/854) 32,45,71:72 

9 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
69 ncu madedsine bir fıkra ilâvesine dair 
(1/726) 32,45,72 

10,— Bazı maden hurdalarının dışarı çı
karılmasının yasak edilmesi ve satm alın
ması hakkmda (1/668) 15:17,37,44:45,70:71 

11 — Belediye kanununa ek 2763 sayılı 
kanun ile belediyeler imar heyetinin fen 
işleri teşkilâtına aid 3042 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına ve yeni hükümler ilâ
vesine dair 92 

12 — 1933 yılı Hazine son hesabı hak
kında (1/110) 134 

13 — 1937 malî yılı muvazeni omumiyo 
kanununa dahil bazı bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına dair (1/906) 2,3:7,15,24:27 

14 — Birinci, üçüncü ye dördüncü umu* 
mî müfettişliklerle müşavirliklerinin teşki
lât kadroları hakkındaki kanunun 2 nci mad-

ıfth J • i; ı 
4esinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde eklenmesine dair 33 

15 — Denizbank kanunu lâyihası (1/847) 84, 
95:99,109:123,125,129,129:132 

16 —• Devlet demiryolları ve limanları 
(umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 25 nci madde
sinin tadili hakkında (1/825) 2,37:38,63 ;64 

17 — Devlete aid bir kısım binalar satış 
bedellerile resmî daireler yapılması hakkın
daki kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair (1/730) 17:18,34 

18 — Devlet hesablarında liranın esas 
ittihaz edilmesi hakkında (1/731) 62,76:77,94 

19 — Gümrük memurlarından bazılarına 
verilecek yem bedeli ve yemeklik hakkında* 
ki 1615 sayılı kanuna ek kanun (1/734) . 102, 

135:136 
20 — Hariciye vekâleti etşkilâtı hakkın

daki 2223 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 92:93 
21 — Havayolları Devlet işletme idare

sinin 1933 yılı son hesabı hakkında (1/620) 2, 
33 #4,37,38,38:41 

22 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun 3 ncü maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan 1976 sayılı kanu
nun değiştirilmesi hakkında (1/883) 21:24,, 

37,45,59,84:85 
23 — ispençiyari ve tıbbı müstahzarlar 

kanununun 16 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/829) 32,45; 
, 46,72:73 

24 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanunun 
5 nci maddesine göre toplanacak olan Maa
rif şûrasının 1939 yılma tehirine dair 
(1/871) 134 

25 — Maden nizamnamesile 608 sayılı 
kanunun bazı maddelerini değiştiren 2818 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/716) 70,85: 

86,106:108 
26 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci 

maddelerine müzeyyel kanun lâyiihası 
(1/738) 92,129 

27 — Merakibi bahriyeden alınacak rü
sum hakkındaki 216 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 58 

28 — Millî Hükümet bütçelerine aid hiz
metler Jçin yapılmış tediyatm tasfiye ye 



- * -
Sayıfa 

mahsubu hakkındaki 2102 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 33 

29 — Millî Müdafaa vekâleti hava müs
teşarlığı hesabına Almanyada makine mü
hendisliği tahsilinde bulunan Teğmen Fuad 
Hakkının emsalile birlikte yüzbaşılığa ter
fii hakkında (1/654) 7 

30 — Millî Müdafaa vekâleti ile Düyunu 
Umumiye İ937 malî ydı bütçelerinde 
150 000 liralık münakale yapılmasına dair 

(1/907) 2,3: 
7,15,24:27 

31 — Müteaddid zevata hidematı vata
niye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
649 sayıli kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(1/742) 62,77, 

94:95 
32 — Nalband mektebleri ve nalbandlık 

sanalı hakkmda (1/124) 18:20, 
34:35 

33 •— Sefaret ve konsoloshanelere veri
lecek arsala^'hakkında 38 

34 — Tapu münakalelerinin merkezde 
tescili için Çalıştırılacak memurlara verile
cek ücret hakkında 33 

35 — Tapu re kadastro umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2997 
sayılı kanuna bir muvakkat madde ilâve
sine dair 58 

36 — Tayyare cemiyeti tarafından Milli 
Müdafaa vekâletine teberru edilen mebali-
ğîn sureti sarfına dair olan 1831 sayılı ka
nuna bir madde ilâvesi hakkında (1/748) 62,77: 

78,95 
37 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaş

ması ve merbutlarının tasdiki hakkmda 
(1/791) 7,15, 

27:30 
38 — Türkiye' - Sovyet ticaret ve seyri-

sefâin muahed^namesinm 1 ikinci kânun . 
1937 tarihinden itibaren bir ay uzatılması 
hakkmda (1^21) 91,99,123 

39 — 'İPüjrkiye - Sovyet ticaret ve sey-

Sayrfa 
risefain muahedenamesinin İ şubat 1937 
den 1 mart 1937 tarihine kadar ıbir ay müd
detle uzatılması hakkında (1/722) : 90,99,123 

40 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sef ain muahedenamesinin meriyet müddeti
nin bir ay temdidi hakkında (1/782) 90,99,123 

41 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 mart 1937 ta
rihinden itiabren bir ay daha uzatılmasına 
dair (1/885) 90,99,123 

42 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedesinin meriyet müddetinin bir 
ay daha uzatılması hakkında (1/895) 90,99,123 

43 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 ta
rihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 
(1/898) 90,99,123 

44 — Türkiye - Soveyt ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 ta
rihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 
(1/899) 90,99,123 

45 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 ağustos 1937 ta* 
rihinden 1 eylül 1937 tarihine kadar bir ay 
müddetle meriyetinin tasdiki hakkmda 
(1/900) 90,99,123 

46 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 eylül 1937 tari
hinden 15 teşrinievvel 1937 tarihine kadar 
bir buçuk ay müddetle meriyetinin tasdiki 
hakkmda (1/901) 90,99,123 

47 — Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin 
hissedarlarına ne suretle satılacağına dair 
(1/844) 70,86:87,108:109 

48 — Yalova arazisinin istismarı ve pa
rasız arazi dağıtılması hakkmda (1/130) 32,46: 

56,74:76,78,78:81 
49 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pasa

port kanununun 16 ncı maddesini değiş
tiren 2437 sayılı kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair (1/792) 58,64 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — 3*;$ madenhurdalarının dışarı çı

karılmasının yasak edilmesi ve satm alın
ması hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/668) 15:17,37,44:45,7&;71 



Sayrfa 
2 — Nalband mtktebleri f e nalbandlık 

sanatı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/124) 18:20,34:35 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçüka-

nm, Arzuhal encümeninin 7 - VI -1937 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 969 sayılı 
kararının Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında. (4/53) . 70,84 

2 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, 
Arzuhal encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1033 sayılı ka-
rarmm Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/60) 70,84 

3 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, 
Arzuhal encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1003 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkmda (4/59) 90,93:94 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî fabrikalar harb sanayi kı

taları erlerine verilecek yevmiye hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/775) 62,70,94 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 23 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/256) 102,135 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 26 ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hak
kmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/231) 92, 

102 
4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesi hakkm
da kanun lâyihasına dair (1/854) 32,45,71:72 

5--— Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
69 neu maddesine bir fıkra; ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/726) 32,45,72 
, 6 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa dahil bazı daire bütçelerinde de

ğişiklik yapılmasına dair İ/906 ve Millî 
Müdafaa vekâleti ile Düyunu umumiye 
1937 malî.yılı bütçelerinde 150 000 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/907 sayılı 
kanun lâyihalarile îdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1937 yılı bütçesine 26 202 
liralık tahsisat konulmasına dair 2/58 sa
yılı kanun teklifi hakkında 2,3:7,15,24:27 

7 — Denizbank kanunu lâyihası hak
kmda (1/847) 84,95 .•99,109:123,125,129,129:132 

8 — Denizli mebusu Necib Ali Küçü-
kanm, gümrük tarife kanununa bağlı tari
fenin 351 nci pozisyonunun değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (3/29) 2,37,63, 

64,64:67 
9 — Devlet demiryolları ve limanları 

umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 25 nci mad- ~ 
desinin tadili hakında kanun lâyihasına 
dair (1/825) 2,37:38,63:64 

10 — Devlet hesablarmda liranm esas 
ittihaz edilmesi hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/731) 62,76:77,94 

11 — Fenerler idaresine verilecek taz
minat karşılığının sureti temini ve Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse 
senedleri satın alınması hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/924) 134 

12 — Gümrük memurlarından bazıları
na verilecek yem bedeli ve yemeklik hak
kındaki 1615 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkmda (1/734) 102,135:136 

13 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/283, Güm
rük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 
370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu 
gümrük resmi 2294* sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında (3/318) ve gümrük 
tarifesinin (469 A) numarasına giren çi
mentoya mevzu gümrük resminden 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında 
3/319 sayılı Başvekâlet tezkerelerine da
ir 102,136 

14 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/829) 32,45: 

46,72:73 
15 •— Maden nizamnamesile 608 sayılı 

kanunun bazı maddelerini değiştiren 2818 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/715) ' 70,85:86,106:108 

16 —• Müteaddid zevata hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
649 sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyiha-



Sayrfa 
sına dair (İ/742) 62,77,94:95 

17 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci 
maddelerine müzeyyel kanun lâyihassı hak
kında (1/738) 92,129 

18 — Orta tahsil fnekteblerindee yar
dımcı muallim çalıştırılması hakkındaki 
2624 numaralı kanunun 1 nei maddesinde 
yazılı müddetin uzatılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/927) 134 

19 —•. Serbest meslek erbabının 2751 sa
yılı kanun mucibince meslekî teşekküler 
veya belediye heyetleri tarafından tayin 
olunan sınıf derecelerine mükelleflerin ve 
varidat ibaresinin itiraz edib edemiyecekle-
rine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/250) 92,102:106 

20 —̂  Tapu kanununun muvakkat mad
desindeki «Muamelenin bitmesi» tâbirinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/260) 102,135 

21 — Tayyare Cemiyeti tarafından Millî 
müdafaa vekâletine teberru edilen mebali-
ğin sureti sarfına dair olan 1831 sayılı ka
nuna bir madde ilâvesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/748) 62,77:78,95 

22 —• Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin 
hissedarlarına ne suretle satılacağına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/844) 70,86:87, 

108:109 
23 — Yalova arazisinin istismarı ve pa

rasız arazi dağıtılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/130) 32,46:56,74:76, 

78,78:81 
24 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pasa

port kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 
2437 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/792) 58„64 

1 — Arazi ve bina vergilerile binalar
dan almacak iktisadî buhran vergisinin 
vilâyet hususî idarelerine devri hakkın
daki 2871 sayılı kanuna bir madde ilâve
sine dair kamın lâyihası hakkmda (1/725) 20: 

21,36 
2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hak-( 

kmda kanun lâyiha'sına dair (1/37} 7:15,92, 
123:129 

Saytfa 
3 — Bazı maden hurdalarının dışarı 

çıkarılmasının yasak edilmesi ve satın 
alınması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/668) ' 15:17,37,44:45,70:71 

4 — Devlete aid bir kısmı binalar sa
tış bedellerile resmî daireler yapılması 
hakkındaki kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanım lâyihası hak
kında (1/730) 17:18,34 

i) — Nalband mektebleri ve nalbandlık 
sanatı hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/124) 18:20,34:35 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 ;— Yalova arazisinin istismarı ve pa

rasız arazi dağıtılması hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/130) 32,46:56,74:76, 

78,78:81 

DİVANI MUHASEBAT •ENÖÜMEINİ 
( MAZBATALARI 

1 — 1933 malî yılı Hazine son hesabına 
aid mutabakat ıbeyannamsinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
1933 yılı Hazine son hesabı hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/384, 1/110) 134 

2 •— Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci madedsinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/37) 92,123:129' 

3 — Havayolları Devlet işletme idaresi
nin 1933 malî yılı hesabı katisine aid muta* 
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divane muhasebat riyaseti tezkeresile Hava
yolları Devlet işletme idaresinin 1933 yılı 
son hesabı hakkında kanun lâiyihasına dair 
(3/406, 1/620) 2,33:34,37,38,38:41 

GÜMftÜK VE ÎNHİSAKLAR ENCÜMENİ 
MTAZBATALAIRI 

1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçüka-
mn, gümrük tarife kanununa bağlı tarife
nin 351 nci pozisyonunun değiştirilmesi 
hakkmda kanun teklifine dair (2/29) 2,37, 

63,64,64:67 
2 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369, ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/283, Güm-
tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 



.Sayıfa 
madedlerine giren ipliklere mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında (3/318) ve gümrük tarife
sinin (469 A) numarasına giren çimento
ya mevzu gümrük resminden 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden ya
pılan tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 sa
yılı Başvekâlet tezkerelerine dair 102,136 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise-
fain muahedenamesinin 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 uzatılması hakkmda 1/722, Tür
kiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mua
hedenamesinin meriyet müddetinin bir ay 
temdidi hakkmda 1/782, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 mart 1937 tarihinden itibaren bir ay da
ha uzatılmasına dair 1/885, Türkiye - Sov
yet ticaret ve seyrisefain muahedesinin 
meriyet müddetinin bir ay daha uzatılması 
hakkmda 1/895, Türkiye . Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 ha
ziran 1937 tarihinden 1 temmuz 1937 tari
hine kadar bir ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkında 1/898, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 temmuz 1937 tarihinden 1 ağustos 1937 
tarihine kadar bir ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkında 1/899, Türkiye - Soyyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 ağustos 1937 tarihinden 1 eylül 1937 ta
rihine kadar bir ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkmda 1/900, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefaii muahedenamesinin 
1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 1937 
tarihine kadar bir buçuk ay müddetle me
riyetinin tasdiki hakkmda 1/901 sayılı ka
nun lâyihalarına dair 90,99,123 

2 — 20 teşrinisani 1384 tarihli pasaport 
kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 
2437 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası hak-

Sayıfa 
kında (1/792) 58,64 

1 — Türkiye - Hollanda ticaret anlaş
ması ve merbutlarının tasdiki hakkmda ka
nun .lâyihasına dair (1/791) 7,15,27:30 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Denizbank kanunu lâyihası hak

kında (1/847) 84,95:99,109:123,125,129,129:132 
2 — Denizli mebusu Necib Ali Küçü-

kanın, gümrük tarife kanununa bağlı ta
rifenin 351 nci pozisyonunun değiştirilme
si hakkında kânun teklifine dair (2/29) 2,37, 

63,64,64:67 
3 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 369 

ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında 3/283, 
Gümrük arifesinin 366, 367, 368, 369 ve 
370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyein tasdiki hakkında (3/318) ve 
gümrük tarifesinin (469 A) numarasına 
giren çimentoya mevzu gümrük resminden 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden yapılan tenzilâtın tasdiki hakkm
da 3/319 sayılı Başvekâlet tezkerelerine 
dair 102,136 

4 — Maden nizamnamesile 608 sayılı ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 2818 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/715) ' 70,85:86,106:108 

5 — Serbest meslek erbabının 2751 sa
yılı kanun mucibince meslekî teşekküller 
veya belediye heyetleri tarafından tayin 
olunan sınıf derecelerine mükelleflerin ve 
varidat idaresinin itiraz edib edemiyecek-
lerine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/250) ' 92,102:106 

6 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri
sefain muahedenamesinin 1 ikinci kânun 
1937 tarihinden itibaren bir ay uzatılma
sı hakkında 1/721, Türkiye - Sovyet tica
ret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 
şubat 1937 den 1 mart 1937 tarihine ka
dar bir ay müddetle uzatılması hakkında 
1/722, Türkiye - Sovyet ticaret ve. seyri-



* ~ * — 
Sayrfâ 

semain muahedenamesinin meriyet 'müdde
tinin bir ay temdidi hakkında 1/782, Tür
kiye - Sovyet tkaret ve seyrisefain muahe
denamesinin 1 mart 1937 tarihinden iti
baren bir ay daha uzatılmasına dair 1/885» 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mu
ahedesinin meriyet müddetinin bir ay da
ha uzaiilması hakkında 1/895, Türkiye -
Sovyet; ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin 1 haziran 1937 tarihinden 1 tem
muz 1937 tarihine kadar bir ay müddetle 
meriyetinin tasdiki hakkında 1/898, Tür
kiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mua
hedenamesinin 1 temmuz 1937 tarihinden 
1 ağustos 1937 tarihine kadar bir ay müd
detle meriyetinin tasdiki hakkında 1/899, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mu
ahedenamesinin 1 ağustos 1937 tarihinden 
1 eylûl^l937 tarihine kadar bir ay müddet
le meriyetinin tasdiki hakkında 1/900, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain 
muahedenamesinin 1 eylül 1937 tarihin
den 15'teşrinievvel 1937 tarihine kadar bir 
buçuk ay müddetle meriyetinin tasdiki 
hakkında 1/901 sayılı kanun lâyihalarına 
dair 90^99,123 

7 — Yalova arazisinin istismarı ve pa
rasız arazi dağıtılması hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/130) 32,46:56,74:76,78,78:81 

1 — Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi ve sâ'tm .alın
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/668) 15:17,37,44:45,70:71 

2 — Türkiye - Hollanda ticaret' anlaş
ması vk merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/791) 7,15,27:30 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — /Maarif vekâleti merkez teşkilât ve • 

vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanunun 
5 nci maddesine göre toplanacak olan Ma
arif şûrasının 1939 yılına tehirine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/871) 134 

2 —* Orta tahsil mekteblerinde yardım
cı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 
numaralı kanunun 1 nci maddesinde yazı
lı müddetin uzatılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/927) 134 

Sayrfa 
MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 23 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/256) 102,135 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 26 ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hak
kında Başvekâlet teskeresine dair (3/231) 92, 

135 
3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 66 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/854) 32, 45, 

71:72 
4 —Deniabank kanunu lâyihası hakkın

da (1/847) 84,95:99,109:12âr125T129,129:132 
5 — Denizli mebusu Neeib Ali Küçük-

anın, gümrük tarife kanununa bağlı tarife
nin 351 nei pozisyonunun değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (3/29) 2,37, 

63,64^64:67 
6 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/283, Gümrük 
tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 
maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden' keyfiyetin 
tasdiki hakkında (3/318) ve gümrük tarife
sinin (469 A) numarasına giren çimentoya 
mevzu gümrük resminden 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden yapılan 
tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 sayılı Baş
vekâlet tezkerelerine dair 102,136 

7 — îspençiyarî ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/829) 32,45:46, 

72:73 
8 — Serbest meslek erbabının 2751 sayılı 

kanun mucibince meslekî teşekküller veya 
belediye heyetleri tarafından tayin olunan 
sınıf derecelerine mükelleflerin ve varidat 
idaresinin itiraz edib edemiyeceklerine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/250) 92,102:106 

9 — Tapu kanununun muvakkat mad
desindeki (Muamelenîn bitmesi) tabirinin 
tefsiri hakikında Bafvekâlet tezkeresine dair 
(3/260) 102,135 

10 *— Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin 



9 — 
Sayıfa 

hissedarlarına ne suretle satılacağına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/844) 70,86:87, 

108:109 
11 — Yalova arazisinin istismarı ve pa

rasız arazi dağıtılması hakkmda kanun lâ
yihasına dair (1/130) 32,46:56,74 -.76,78,78:81 

12 — 20 teşrinisiani 1334 tarihli pasa
port kanununun 16 neı maddesini değişti
ren 2437 sayılı kanunun 1 ııci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/792) 58,64 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasma dair (1/37) 7:15,92,123: 

129 

MECLÎS HESABLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1937 yılı ikin
ci teşrin ayı hesabı hakkmda (5/59) 84,90 

2 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticüm-
hur ve Divanı muhasebat 1936 yılı son he-
sabları hakkmda (5/60) 102,135 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — Askerî fabrikalar harb sanayi kı
taları erlerine verilecek yevmiye hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/775) 62,76,94 

1 — 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı 
kanunda bazı tashihler yapılması hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/884) 20,35:36 

2 — Askerî memurlar kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 ~ sayılı kanu
nun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/881) 21,36:37 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasma dair (1/37) 7:15,92, 

123:129 
4 — Askerî memurlar kanununun 

6 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka-

Sayrfa 
nun lâyihası hakkmda (1/882) 34 

5 — Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi ve satın alın
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/668) 15:17,37,44:45,70:71 

6 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun 3 ncü maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan 1976 sayılı 
kanunun. değiştirilmesi hakkmda kanun 
lâyihasma dair (1/883) 21:24,37,45,59,84:85 

7 — Millî Müdafaa vekâleti hava müs
teşarlığı hesabına Almanyada makine mü
hendisliği tahsilinde bulunan Teğmen. 
Fuad Hakkının emsalile birlikte yüzbaşı
lığa terfii hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/654) 7 

8 — Nalband mektebleri ve nalbandlık 
sanatı hakkında kanun lâyihasma dair 
(1/124) 18:20,34:35 

MEMURİN MUVAKKAT ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

1 — Memurin kanununa ek kanun lâ
yihası hakkında (1/918) 134,136:137 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Devlet demiryolları ve limanları 

umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 25 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/825) 2,37:38,63:64 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasma dair 
(1/829) ' 32,45:46,72:73 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Nalband mektebleri ve nalbandlık 
sanatı hakkmda kanun lâyihasma dair 
(1/124) 18:20,34:35 
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SABIK ZABIT HULÂSALARI 

Sayıfa 
2 

32 
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17 nci inikada aid 
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And içme 
1 — Gazi Anteb mebusu Dr. Mehmet 

Ali Ağakaym and içmesi 

întihab mazbataları 
1 — Gazi Anteb mebusluğuna seçilen Dr. 

Mehmet A|i Ağakaym intihab mazbatası 

İstifa 
1 — Gazi Anteb mebusu Numan Mene-

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
mencioğlunun istifası 

135 

135 

İzin 

Sayıfa 
84 
90 
92 

102 
J.34 

2:3 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi 62:63 

Seçim 
1 —r Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maliye, 

Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Ziraat en
cümenlerine aza intihabı 58 -.59 

TAKRİRLER 
Aydın fNazmi Topcoğlıı] 

1 — Kazanç vergisi kanununun bazı 
mnddolr>rinin de^i dirilmesi hakkındaki ka
nun teklifimin geri verilmesine dair 

Manisa \J'Refik /nce] 

2 — Arzuhal encümeninin 24-XI-1937 
' •••?Mi haftalık karar cetvelindeki 1099 savılı 
' " m r m Umumî Heyette müzakeresine dair 
f4/61) 

Yozgad [Emin Draman] 

3 — Hfikûmet tarafından iadesi taleb 
edilen 1932ryılı muvazenei umumiye kanu
nunun 21 nci maddesinin tefsirine dair olan 

tezkereyi deruhde ettiğine dair 93 

Denizli [Necib Ali Küçüka~\ 
1 — Arzuhal encümeninin 7 - VI -1937 

tarihli, haftalık karar cetvelindeki 969 sayılı 
kararrmn Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/53) 48,70 

Yozgad [Emin Dmmanl 
2 — Arzuhal encümeninin 8 - VI -1937 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1003 sa
yılı kararmın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/59) ' • 90,93:94 

3 — Arzuhal encümeninin 8 - VI -1937 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1033 sa
yılı kararının Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/60) 70,84 

TEKLİFLER 
[tdare Mey 
1 —- Diyanı muhasebat 1937 yılı bütçe

sinde 3 500i liralık münakale yapılmasına 
dair (2/61) ] 

Aydın [\Nazmi Topcoğlu] 
1 — Kazanç vergisi kanununun bazı 

maddelerimi! değiştirilmesi hakkında 

92 

Denizli fNecib Ali ,Kihçüka~\ 
2 — Gümrük tarife kanununa bağlı ta

rifenin 351 nci pozisyonunun değiştirilmesi 
hakkında (2/29) 2,37,63,64,64:67 

[tdare Heyeti] 
3 — Büyük Millet Meclisi 1937 yılı büt

çesine 26 202 liralık tahsisat konulmasına 
dair (2/58) 2,3:7,15,24:27 

file:///Nazmi
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TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri alma istekleri 
1 -— Ankara belediyesinin muhtelif ka

nunlarla Hazineden istikraz eylediği 
5 650 000 liranın tahakkuk etmiş ve ede
cek faizlerile Yenişehirdeki evlere aid te
diye müddetinin uzatılması hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair 33-

2 — Belediye kanununa ek 2763 sa
yılı kanun ile belediyeler imar heyetinin 
fen işleri teşkilâtına aid 3042 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına ve yeni hü
kümler ilâvesine dair olan kanun lâyihası
nın geri verilmesi hakkında 92 

3 — 1932 yılı muvazenei umumiye ka
nununun 21 nci maddesinin tefsirine dair 
olan tezkerenin geri verilmesi hakkında 93 

4 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umu
mî müfettişliklerle müşavirliklerinin teşki
lât kadroları hakkındaki kanunun 2 nci ı 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir madde eklenmesine dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesine hakkında 33 

5 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın
daki 2223 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair 92:93 

6 — Milli Hükümet bütçelerine aid hiz
metler için yapılmış tediyatın tasfiye ve 
mahsubu hakkındaki 2102 sayılı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihasının geri verilme
sine dair 33 

7 —• Merakibi bahriyeden alınacak rü
sum hakkındaki 216 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 58 

8 — Sefaret ve konsoloshanelere verile
cek arsalar hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 33 

9 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti memurları için yaptırılmış olan apar
tmanlardan 1837 sayılı bina vergisi ka
nunu hükmüne göre istenilen verginin ta
yini hakkındaki tezkerenin geri verilmesi
ne dair 93 

10 — Tapu münakalelerinin merkezde 
tescili için çalıştırılacak memurlara verile
cek ücret hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 33 

11 — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki • 2991 
sayılı kanuna bir muvakkat mucide ilavem 
ne dair olan kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında 58 

Muhtelif 

1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
memurları için yaptırılmış olan apartman
lardan 1837 sayılı bina vergisi kanunu hük
müne göre istenilen verginin tayını hak
kında 93 

ölüm cezaları 
1 — Küçük Yozgadın Karacahasan kö

yünden Munaeiroğunarından Alıoglu Us-
manm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/431) 44 

Tasdik istekleri 
1 — Genel idhalât rejimi kararnamesi

ne bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın 
gümrük resimlerinde 2294 sayılı kanuna 
istinaden zam ve tenzil yapıldığından key
fiyetin tasdiki hakkında (3/438) 92 

2 — Hariçten idhal edilecek şekerlerin 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında (3/437) 90 

3 — Orman çiftliği bira fabrikası tara
fından getirilecek bir milyon aded bira şi
şesine münhasır olmak üzere kabul edilen 
gümrük resmi tenzilâtının, fazla olarak gön
derilen 18463 aded şişe için de gümrük res
mi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında (.3/435) 70 

1 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında (3/283) 102, 

136 
2 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
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verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında (3/318) 

3 — Gümrük tarifesinin (469 A) nu
marasına giren çimentoya mevzu gümrük 
resminden 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden yapılan tenzilâtın tasdi
ki hakkında (3/319) 

Tefsir istekleri 
1 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanu
nun 7 nei maddesinde yazılı (Garb lisan
ları) tabirinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi (3/436) 

Seyzfa 

102, 
136 

102, 
136 

90 

1 — Askerî ve mülkî teteaüd kânunu
nun 23 neü n^addesittin tefsiri hakkında 
(3/256) 102,135 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 26 ve 43 neü maddelerinin tefsiri hak
kında (3/231) 92,102 

3 — 1932 yılı muvazenei umumiye kanu
nunun 21 nci maddesinin tefsirine dair 93 

Sayıfa 
4 — Serebst meslek erbabmm 2751 sayılı 

kanun mucibince meslekî teşekküller veya 
belediye heyetleri tarafından tayin olunan 
sınıf derecelerine mükelleflerin ve varidat 
idaresinin itiraz ediıb edemiyeceklerine dair 
(3/250) 92,102:106 

5 — Tapu kanununun muvakkat mad
desindeki (Muamelenin bitmesi) tâbirinin 
tefsiri hakkmda (3/260) -102,135 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RÎYASETÎ 
TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkmda 62:63 

DÎVANI MUHASEBAT RÎYASETÎ 
TEZKERELERİ 

1 — 1933 malî yılı Hazine son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/384) 134 

2 — Havayolları Devlet işletme idaresi- k 

nin 1933 malî yılı hesabı- katisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/406) 2,33:34,37,38, 38:41 

» 



Tahlilî fihrist 

A 
Sayıfa 

Ahmed ihsan Tokgöz (Ordu) - Bazı 
maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının 
yasak edilmesi ve satın alınması hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 15,16 

— Denizbank kanunu münasebetile söz
leri 96,98 

Sayıfa 
Ahmed Saffet Ohkay (Elâziz) - Aske

rî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 10,13 

Ali Eıza Türel (Konya) - Dendzbank ka-
nunu münasebetile sözleri 119 

B 
Bekir Kaleli (Öazi Antefc) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kânununun 18 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkmdaki kanun mü

nasebetile sözleri 126 
Bere Türker (Afyon Karahisar) - De-

nizbank kanunu münasebetile sözleri 95 

D 
Dr. Sadi Konuk (Bursa) - Yalova kap-

lıcalarile kaplıcalar bölgesinin idaresi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 49,50 

E 
Emin Dramaa (Yozgad) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkmdaki kanun mü
nasebetile sözleri 

— Seyyidenin yetim maaşına dair maz
bata münasebetile sözleri 

— Yalova kaplıcalarile kaplıcalar böl-

11 

93 

gesinin idaresi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 75 

Emin Sazak (Eskişehir) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 123 

F 
Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Deniz- bank kanunu münasebetile sözleri 116 
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Sayıfü 
Gl. Kâzım Özalp (Millî Müdafaa V.) -

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 7,9,13 

Sayıfa 
Gl. Kâzım Sevüktekin (Diyarbekir) -

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 9,125 

Hakkı Tarık Us (Giresun) - Askerî me
murları kanununa bazı maddeler ilâvesine 
ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci madde
lerinin ilgasına dair kanun münasebetile 
sözleri 21 

— Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 8,14 

— Bazı maden hurdalarının dışarı çıka
rılmasının yasak edilmesi ve satın alınması 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 15,16, 

17 
— İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me

murları kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun münasebetile söz

leri 22,23 
— Nalband mektebleri ve nalbandlık 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 18,19 
— Yalova kaplıcalarile kaplıcalar bölge

sinin idaresi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 46,47,51 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Nal
band mektebleri ve nalbandlık hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 19 

Hasan Reşid Tankut (Maraş) - Deniz-
bank kanunu münasebetile sözleri 111 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - İspençiyari 
ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 72,73 

İhsan Tav (Bayazıd) - Askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 125,126 

îsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Yalova 
kaplıcalarile kaplıcalar bölgesinin idaresi 
hakkmdaki kanun münasebetile sözleri 56 

tsamil Müştak Mayakon (Siird) - De-
nizbank kanunu münasebetile sözleri 98,110 

Kâmil Dursun (İzmir) - Tayyare cemi
yeti tarafından Millî Müdafaa vekâletine 
teberru edilen mebaliğin sureti sarfı hak-

K 
kındaki kanunu değiştiren kanun münase
betile sözleri 

-«f. 

77-

Maztıar Müfid Kansu (Denizli) - Yalo
va kaplıcalarile kaplıcalar bölgesinin ida-

M 

resin hakkmdaki kanun münasebetile söz
leri 50 
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Sayıfa 

Mitat Aydın (Trabzon) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 18 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri '9,10,123,124,125,126,127,128 

Mustafa Önsay (Çankırı) 
kanunu münasebetile sözleri 

Denizbank 
116,117 

Sayıfa 
Mustafa Şeref Özkan (Burdur) - Deniz

bank kanunu münasebetile sözleri 117 
— Yalova kaplıcalarile kaplıcalar bölge

sinin idaresi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 48 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Denizbank 
kanunu münasebetile sözleri 99 

Naşid Uluğ (Kütahya) -Nalband mek-
tebleri ve nalbandlık hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 

—Yalova kaplıcalarile kaplıcalar böl
gesinin idaresi hakkındaki kanun münasebe-

N 

18 

tile sözleri 50,51 
Necib Ali Küçüka (Denizli) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 18 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 126 

B 
Raif Karadeniz (Trabzçga) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 18 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 12 

— Bazı maden hurdalarının dışarı çıka
rılmasının yasak edilmesi ve satın alınma
sı hakkındaki kanun münasebetile sözleri 15,16 

— Denizbank kanunu münasebetile söz
leri 99,114,116,117,118,120,121 

— İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar ka
nununun 16 nci maddesinin tadili hakkın
daki kanun münasebetile sqzleri 73 

. —- Nalband mektebleri ve nalbandlık 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 19,35 

— Serbest meslek erbabı hakkındaki 
kanunun tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri , 103,105 

— Smaî müesseselerle sigorta şirketle
rinde kullanılan ecnebilere mukabil Türk 
memur ve mütehassıs yetiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 107 

—• Yalova kaplıcalarile kaplıcalar bölge
sinin idaresi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 46,47,51,52,74,75 

Refik İnce (Manisa) - Askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun 18 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 7,10,14,15 

— Denizbank kanunu münasebetile söz- • 
leri , 96,98,114,116,120 

— Serbest meslek erbabı hakkındaki ka
nunun " tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri 103,105 

— Sınaî müesseselerle sigorta şirketle
rinde kullanılan ecnebilere mukabil Türk 
memur ve mütehassıs yetiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 

Sadettin Uraz (İstanbul) - Yalova kap
lıcalarile kaplıcalar bölgesinin idaresi hak-

S 

106 

kmdaki kanun münasebetile sözleri 

Sadri Maksudî Arsal (Giresun) • 
nizbank kanunu münasebetile sözleri 

De-

53 

98 

Salâh Yargı (Kocaeli) 
nunu münasebetile sözleri 

Denizbank ka-
117,118,119 
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Şakır Kesebîr (îktısad vekili) - Deniz-
bank kanunu münasebetile sözleri 96,97;109,112, 

114,116 
— Yalova kaplıcalarile kaphcalar böl

gesinin idaresi hakkındaki katran nrünase-
betile sözleri 49 

Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - Yalova 
kaplıcalarile kaplıcalar bölgesinin idaresi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 53 

Şükrü Koçak (Erzurum) - Askerî me
murlark kanununa bazı maddeler ilâvesine 
ve 25@# saydı kanunun 6 ve 7 aci masldele-

Saytfa 
rinin ilgasına dair kanun münasebetile 
sözleri 21 

— Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 15,124,127,128 

— İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî me
murları kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun münasebetile sözleri 22, 

23,24 
Şükrü Yaş» (Çanakkale) - Yalova kap

lıcalarile kaplıcalar bölgesinin idaresi hak-
kmdaki kanım JniünftSöbetâle sözleri 51 

Tahsin San (Aydm) - Bazı maden 
hurdalarının dışarı çıkarılmasının yasak 
edilmedi ^re satm alınması hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 

— Nanband .mektebleri ve nalbandlrk 
17 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 18 
— Yalova kaplıcalarile kaplıcalar böl

gesinin idaresi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 53 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Askeri 
ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü-
nisebetŞe sözleri 

— Bazı maden hurdalarmm dışarı çjk&-
nlmşsııptt yasak edilmesi ve satm-almması 

13 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 16 
— Denizbank kanunu münasebetile söz

leri • - 97 
— Yalova kaplıcalarile kaplıcalar böl

gesinin idaresi hakkmdaki kanun münajse-
betile sözleri 48,49,52,55 


