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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — Dahiliye vekili Şükrü Kayanın, 
Orta Anadoluda vukua gelen yer depren-

tisi hakkmda 113:114,124,154:157 

Sayıfa 
2 — Ziraat vekilliğine Manisa mebusu 

Faik Kurdoğlunuıı tayini 69 

KAN 
No. Sayıfa ; 
3350 — Yüksek Mühendis mektebinin 11)34 ! 

malî yılı hesabı katği kanunu 7,8,11,12:1 
15 ; 

3351 — Havayolları Devlet işletme idaresi- i 
nin 1934 malî yılı hesabı katği ka- j 
mm 2,7:8,8,11,15:18 | 

3352 — Hudud ve sahiller sdıhat umum mü- j 
dürlğünun 1934 malî yılına aid hesabı j 
katği kanunu 6,21,23,23 :26 i 

3353 — Türkiye - Lettonya ticaret muka- | 
yelesinin tasdiki hakkında kanun 2:3,34, j 

35,36,36:39 İ 
3354 — Mülga seyrisefain idaresinin ha- ! 

ziran 1933 bir aylık hesabı katği ka- ! 
nunu 28,43 :44,46,47 :50 j 

3355 — Orman umum müdürlüğü 1937 i 
malî yılı bütçesine (277 275) lira j 
munzam tahsisat konulmasına dair } 
kanun 28,44,46,50:53 ! 

3356 -— Kira kontra tolarile ferağ ve inti
kal ilmühaberlerinin ve nüfus hüvi
yet cüzdanlarının bedel mukabilinde 
satılması hakkında kanun 8.44:45,46,53 :56 

3357 — Türkiye - Lettonya arasında Ri-
gada imzalanan ticaret ve kliring 
anlaşmaları ile ilişiklerinin tasdiki 
hakkında kanun 8:9,45,46,46,56 :59 

3358 — Türkiye - Romanya ticaret ve te
diye anlaşmaları hükümlerinin tasdi
kine dair kanun 9,45,46,59:62 

3359 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 
Su şirketi imtiyazı ile tesisatının sa-

No. 

3360 

3361 

3362 

3363 

3364 

3365 

3366 

.E 
Sayı fa 

tın alınmasına dair mukavelenin tas
diki hakkında kanun 9:10,45:46,46,46, 

62 :65 
— Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 3 neü ıraddesini değiştiren ka
nun 6,21:22,7() 
— Matbuat umum müdürlüğü teşki
lât kadro cetvelini değiştiren kanun 6,22,70 
— Ankara şehri İmar müdürlüğünün 
1934 malî yılı hesabı katği kanunu 6,42,69 : 

70,71,72,73:76 
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İsveç Kırallığı Hükümeti arasın
da akid ve imza edilmiş olan ticaret 
ve kliring iti laf nameleri ve merbut
ları olan protokol ve mektubların 
tasdiki hakkında kanun 6,22:23,71,72,72, 

76,79 
— Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
aktedilmiş olan 12 mayıs 1936 tarihli 
ticarî mübadele anlaşmasına ek olarak 
tanzim olunan protokole aid kanun 6,23,71, 

72,72,79 :82 
— Ordu subaylar heyetinin terfilerine 
aid 2162 sayılı kanunun üçüncü mad
desinin (B) fıkrasını değiştiren ka
nun ' 20,35:36,85:86 
— İtalya dan idhrl edilecek bazı eşya
ya aid İcra Vekilleri Heyetinin 
28 - IX - 1937 tarih ve 2/7443 sayılı 
kararnamesinin tasdiki hakkında ka
nun 6,34:35,84:85,86,86,87 :89 



— 2 — 
No. Sayıfa 
3367 — Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 

tarihinde akid ve imza olunan ticaret 
anlaşması ve buna müteferri mektub-
lar ve anlaşmanın tatbikine mütedair 
uzlaşmanın tasdiki hakkında kanun 6,35, 

85,86,86,90:93 

3368 — Türk - italyan ticaret anlaşmasına 
müteallik olan îcra Vekilleri Heyeti
nin 2 - XI - 1937 tarih ve 2/7554 sa
yılı kararnamesinin tasdiki hakkında 

kanun 6,35,85,86,86,93 r96 
3369 — Gümrük tarifesi kanununun 6 ncı 

maddesinin (1) numaralı bendinin de
ğiştirilmesine dair kanun 42,71:72,114: 

115,115,115,115:118 
3370 — Askerlik kanununun bazı maddele

rini değiştiren 2850 sayılı kanunun 
İkinci maddesine ek kanun 2,10:11,84,103: 

106,122:123 
3371 — İskân kanununa ek kanun 2,10:11,84, 

103 :105,106:107,123 
3372 — Büyük Millet Meclisi ve Divanı 

muhasebat 1937 malî yılı bütçelerin
de değişiklik yapılmasına dair kanun 28, 

98,112,121,123,124,125:127 

No. 

3373 

3374 

3-375 

3376 

3377 

3378 

Sayıfa 
— Bazı maddelerin gümrük resimleri 
hakkında Hükümetçe ittihaz olunan 
kararların tasdikine dair kanun 68,98: 102, 

121:122,124,124,128:130 
— Gayrimübadillere tahsis edilen 
malların vergileri hakkında kanun 68,103, 

122,124,124,131:133 
— izmir telefon tesisatının satın 
alınmasına dair Hükümetle Şir
ket arasında aktedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun 84,107:109, 

123,124,124,134:136 
— Maliye ve Düyunu umumiye 1937 
malî yılı bütçelerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun 120.124,124,124, 

137:139 
— Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1937 malî 
yıl T bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında kanun 112,120,143,144,145, 

146:149 
— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 
150 000 lira munzam tahsisat verilme
si hakkında kanun 68,120,143 :144,145,145, 

149:152 

KARARLAR 
1040 — Mücbir ve zarurî sebebler dolayısile 

takib ve tahsiline imkan .görülmeyen 
borçların terkinine dair 2,8 

1041 — Tokaüd kanununun 26 ve 43 neti 
maddelerinin, memuriyetten istifa su-
rctilc ayrılarak malûl olanlara 65 ya
şını doldurmuş bulunanlara da tatbiki 
hakkında 20,29:34 

1042 — Ebelerin kazanç vergisine dair 98,114 
1043 — Adananın incirlik köyünden Aydın 

aşiretlerinden ibrahim oğlu Hacı Alku-
şun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 112,121 

1044 — Ezine'nin Çarıksız köyünden Ötner-
oğlu Ali Osman Koçun ölün: cezasına 
çarptırılması hakkında 112,143 

1045 — Ziraat bankasım, 3202 saydı k»nü
nün meriyetinden evvel sermayesinin 
'•% 50 si Devlete aid müesseseler rneya-
nmda saymağa kanunî imkân olmadığr 
hakkında 120,143 

1046 — Küçük Yozgadm Karaca Hasan kö
yünden Muhaoiroğıulhırından AIioğlu 
Osman Aktasın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında 112,157 

LÂYİHALAR 
1 — Adliye vekâleti teşkilât ve kad- I hasta bakıcı hemşireler hakkında (1/988) 

rolarıiıdâ yapılacak değişiklik hakkında j 3 _ Dahiliye vekâleti kadrolarında bazı 
(1/1006) 142 I değişiklik yapılmasına dair (1/995) 

2 — Askerî hastaneler için yetiştirilecek i 4 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve 

42 

1.12 



— 3 
Sayrfa 

vazifeleri hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve kanuna bazı 
hükümler lâvesine dair olan 3046 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında 
(1/996) 112 

5 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesine 1 326 000 lira munzam tahsisat 
verilmesi hakkında (1/997) 112,120,143,144,145, 

146:149 
6 — Devlete aid icareteynli ve muka-

taalı gayrimenkul!erin kıymetlendirilmesi 
hakkında (1/1007) 142 

7 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti 
kısmına askerî hasta bakıcı hemşirelerin 
ilâvesi hakkında (1/989) 42 

8 — Devlet meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere sa
tın alınacak telsiz muhabere ve dinleme alât 
ve cihazları için 300 000 liralık taahhüde 
girişilmesi hakkında (1/998) 112,120,144 

9 — Gümrük tarife kanununun 513 ncü 
pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkında 
(1/1011) 154 

10 — Clünırük tarifesi kanununun 281 
ne i pozisyonunun altına bir su pozisyonu 
ilâvesi hakkında (1/1012) 154 

11 — İki kaza teşkiline dair (1/999) 112 
12 — İstiklâl harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında (1/1013) 154 
13 — İsparta vilâyeti dahilinde Sütçü

ler adı ile bir ka::a knılmasma dair (1/1008) 142 
14 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair (1/1000) 112 

15 -— Kemaliye ve Tercan kazalarının 
Erzincan vilâyetine ve Ağın nahiyesinin de 
Elâzığ vilâyetinin Keban kazasına bağlan
maları hakkında (1/1009) 142 

16 — Konya ovası sulama ve işletme 
idaresinin 1935 malî yılı hesabı katğisi hak
kında (1/990) G8 

17 — Kültür bakanlığına bağlı Ertik 
okulları mütedavil sermayesi hakkında 
(1/983) 2 

18 — Maliye vekâleti ve Düyunu umu
miye 1937 malî yılı bütçelerinde değişiklik 

Sayıfa 
yapılması hakkında (1/1005) 120,120,124,124, 

137:139 
19 — Matbualara eşya sarılmaması hak

kında (1/1014) ' 154 
20 — Muvazene vergisi kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine ve müddeti
nin uzatılmasına dair (1/985) 28 

21 — Mübadele ve teffiz işlerinin katği 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/991) 68 

22 — Orman umum müdürlüğü 1937 ma
lî yılı bütçesinde münakale yapılması hak
kında 142 

23 — Oyun aletlerinden belediyelerce ve 
köy idarelerince alınacak resim hakkında 
(1/1001) 112 

24 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 150 000 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 
(1/992) 68,120,143.144,145,145,149:152 

25 — Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile 
bunlara verilecek beyie aidatı hakkında 
(1/986) 28 

26 — Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti 1937 malî yılı büt

çesine tahsisat kaydi hakkında (1/993) 68 
27 — Sıhhat vo içtimaî muavenet vekâ

leti teşkilât ve memurin kanununa ek kanun 
lâyihası (1/987) 28,120,144:145 

28 — Subay rütbe isimlerinde bazı de
ğişiklik yapılmasına dair (1/1015) 154 

29 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 
sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
ve bu kanuna yeniden bazı hükümler eklen
mesine dair (1/1002) 112 

30 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 
anlaşmalarına merbut protokolda icra edi
lecek değişiklik hakkında (1/1003) 112 

31 — 3043 sayılı kanuna bağlı çizelge
nin değiştirilmesi hakkında (1/984) 20 

32 — Vakıflar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/1016) 154 

33 — Vakıf malların taksitle satılması 
ve kiraya verilmesi ve satış paralarının kul
lanılması ve emaneten idare edilen mülhak 
vakıflardan idare ve tahsil masrafı alınma
sı hakkındaki 2950 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/994) 68 

34 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nei 



Sayıl': 
ve 71 ncî maddelerini derişt i ren 3001 sa
yd ı kanunim birinci maddesinin tadili hak
kında (1/1004) 112 

98 

1 — Alt ın ve 'gümüş avani meskukâttan 
ve ziynet a l t ınlar ından darphanece alına
cak ücret hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 

2 — Ankara şehri imar müdür lüğü 1934 
ydr son hesabı hakkında (1/450) 42,69:70,71, 

72,73:76 
3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 3 rıcü maddesinin subay ve askerî me
mur l a r hakkın dairi f ıkralar ının değiştiril
mesine dair (1/853) 6,21:22,70 

4 — Gümrük tarife kanununun 6 neı 
maddesinin 1 numaral ı bendinin son fıkra
sının değiştirilmesi hakkında (1/963) 42,71: 

72,114:115,115,115.-1.18 
5 — Havayolları Devle! işletme idaresi

nin 1934 yılı son hesabı .hakkında (1/620) 2,7:8, 
8,11,15:18 

0 — Hazinece satılmış ve satılacak millî 
ve metruk bü tün malların taksitlerde icar 
bedellerinin tahsili suretine dair 43 

7 — Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dür lüğü 1934 yılı son hesabı hakkında 
(1/327) 6,21,23,23:26 

8 — tca r ve isticar koutratolari le ferağ 
ve intikal i lmühaberlerinin ve nüfus ve hü
viyet cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl
ması hakkında (1/735) 8,44:45,46,53:56 

9 — İskân kanununa ek kanun layihası 
(1/957) 2,10 :11,84,103,107,122:123 

10 — î t a lyadan idhal edilecek bazı eşya
ya aid î c r a Vekilleri Heyetinin 28-IX-1937 
tar ihl i kararnamesinin tasdiki hakkında 
(1/903) 6,34:35,84:85.86,87:89 

11 — İzmir telefon tesisatının satın 
alınmasına dair Hükümet le Şirket arasın
da aktedilen mukavelenin tasdiki hakkında 
(1/976) 84,107:109,123:124,134:136 

12 — Japonya, ile 27 teşrinievvel 1937 
tar ihînde akid ve imza olunan ticaret an
laşması ve buna müteferr i mektublar ve 
anlaşmanın tatbikına mütedai r uzlaşmanın 
tasdiki hakkında (1/913) 6,35,85,86,90:93 

13 — Matbuat umum müdür lüğü teşki-

Sayıfa 
lâ t ve vazifelerine, dair olan kanuna bağlı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında (1/831) 6,22,70 

14 — Mülga seyrisefain idaresinin 1933 
yılr haziran ayı hesabı hakkında (1/978) 28,43: 

44,46,47:50 
15 — Ordu subaylar heyetinin terfileri

ne aid 2162 sayılı kanunun 3 ncü madde
sinin (B) f ıkrasına ek kanun lâyihası 
(1/979) 20,35:36,85:86 

16 -— Orman u m u m m ü d ü r l ü ğ ü 1937 
malî yılr bütçesi tu; 277 275 lira munzam 
tahs isa t konulmasına dai r (1/980) 28,44,40,50:53 

17 — Tosta, te lgraf ve telefon umum 
m ü d ü r l ü ğ ü 1934 yılı son hesabı hakkında 
(1/545) 154 

18 •—• T ü r k gayr imübadi l ler ine tahsis 
edilen mal lar ın vergileri hakk ında (1/863) 68, 

103,122,124,131 :133 
19 — Türk iye Cumhur iye t i Hükümet i 

ile İsveç Kral l ığ ı Hükümet i a ras ında akid 
ve imza edilmiş olan t icaret ve k l i r ing iii-
iâfnaıueleri ile merbu t la r ı olan protokol 
ve m e k t u b l a r m tasdiki hakk ında (1/937) 6,22: 

23,71,72,76:79 
20 — Türkiye Cumhuriyet i ile Sovyetik 

Sosyalist Cumhuriyet ler i İ t t ihad ı arasında. 
imza edilen ticaret, ve seyrisefain nıuaiıe-
dcnam.esile merbu t la r ın ın ve ticare/i; ve te
diye aid aşmasının tasdiki hakk ında (1/905) 120, 

157:158 
21 —• Türkiye ile Çekoslovakya arasın

da aktedilirviş olan 12 mayıs 1936 tarihl i 
t icar î mübadele anlaşmasına ek o larak tan
zim olunan protokol ile merbu tu listelerin 
tasd ik i hakk ında (1 /960) 0,23,71,72,79 :82 

22 —- Türk iye - İ ta lya t icaret anlaşma
sına müteal l ik olan İc ra Vekilleri Hey e 
t in in 2 - XT - 1937 tar ih l i kararnamesin in 
1 asdila hakk ında (1/904) 6,35,85,86,93:96 

23 — Türk iye - Le t tonya a ra smda Rî-
gada imzalanan t icaret ve k l i r ing anlaşma
la r ı ve mcrbu t l a rmın tasdiki hakkında 
(1/953) 8:9,45,46,56:59 

24 — Türkiye - Tjettonya. ticaret, muka
velen ninesinin tasdiki hakkında (1/952) 2:3,31 

35,36,36:39,45,16,56:59 
25 —- Türkiye - Tloıua.nya ticaret, ve te

diye anlaşmaları hükümlerinin tasdila bak
landa (1/901) 9,45,46,59:62 



5 
Sayıfa 

26 — Üsküdar ve Kndrköy Türk anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki hakkında 

Sayıfa 
(1/954) 9 :10,45 :40,46;62 :(İ5 

27 — Yüksek mühendis mektebi 1934 yı
lı son hesabı hakkında (1/582) 7,8,11,12:15 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —- Adananın incirli köyünden Aydın 

aşiretinden Jl.) rahim oğlu Ilaer Al kuşun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/399) 112,121 

2 — Ezmenin Çarıksız köyünden Ömcr-
oğlu Ali Osman Koçun ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi baklan
da (3/452) ' 112,143 

3 — Karaisalınırı Mansurlu köyünden 
Ali kızı Ayşe Gelgelin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/402) ' 112 

4 — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Uma-
yın, çocukların umumî sinemalara ve tiyat
rolara girmelerinin yasak edilmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/2) 112,123:124 

5 — Küçük Yozgadm Karacahasan kö
yünden Muhaciroğullarmdan Alioğlu Os
man Aktasın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/431) 112,157 

6 — Ziraat bankası kanununun 25 ve 
ziraî kredi kooperatifleri kanununun 10 ucu 
maddelerinin icra ve iflâs kanununun 47 nci 
maddesile ilga edilmiş olub olmadığının 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresine da
ir (3/119) ' 28,44 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, 

Arzuhal encümeninin 13 - IV - 1936 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 253 sayılı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair tak
riri hakkında (4/22) 98,114 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

3 ncü maddesinin subay ve askerî memur
lar hakkındaki fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/853) 6,21 .-22,70 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
26 ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/231) 20,29:34 

3 •— 1932 yılı muvazenei umumiye ka
nununun 21 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi baklanda (3/74) 120,143 

4 — Denizli mebusu Yusuf Başkayaıım, 
askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 3028 numaralı 
kanuna ek kanun teklifine dair (2/48) 28,43 

5 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
bütçesine 1 326 000 lira munzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/997) 120,143,144,145,146:149 

6 — Devlet meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere sa
tın alınacak telsiz muhabere ve dinleme alet 
ve cihazları için 300 000 liralık taahhüde 
girişilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/998) 120,144 

7 — Gazete ve mecmuaların basılma
sında kullanılan kâğıdlar ucuzlatıldığm-
dan 2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
göre keyfiyetin tasdikına dair 3/339, güm
rük tarifesinin (328 A ve B) numaralarına 
giren mekteb kitablannın tabına mahsus 
matbaa kâğıdlarına mevzu gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is-
tnaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/363, kömür yakan vesait bey
nelmilel sergisinde teşhir edilmek üzere 
getirilen ve üzerlerinde firma damgası bu
lunan muhtelif maddelerden mamul eşya
ya aid gümrük resmi 2294 saydı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında 3/366, 
küp şeker ambalajında kullanılmak üzere 
dışarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan 
sandıklık kerestelerin gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/370, Matbuat umum müdürlüğü 
tarafından Almanyada bastırılan albümle
re aid gümrük resmi 2294 saydı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin-



Sayrfa 
den keyfiyetin tasdiki hakkında 3/397, 
Orman çiftliği bira fabrikası tarafından 
getirilecek 1 üOO 000 aded bira şişesine 
münhasır olmak üzere gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/398, Orman çiftliği bira fabrikası 
tarafından getirilecek 1 000 000 aded bira 
şişesine münhasır olmak üzere kabul edi
len gümrük resmi tenzilâtının, fazla ola
rak gönderilen 18 463. aded şişe için de 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında 3/435 ve hariçten 
id hal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiği tiden keyfiyetin tasdiki hakkın
da 3/437 sayılı Başvekâlet tezkerelerine 
dair 68,98 :102,121:122,124,128 :130 

8 — (lüısnÜK tarife kanununun 6 ncı 
maddesinin i numaralı bendinin son fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (l/Mü) 42,71 :72,114:115,115,115:118 

9 — İdare Heyetinin', Büyük Millet 
Meclisi 1937 yılı bütçesinde 31 502 liralık 
münakale yapılmasına dair 2/67 ve Di
vanı muhasebat 1937 malî yılı bütçesin
de 800 liralık münakale yapılmasına dair 
(2/69) sayılı kanun teklifleri hakkında 112, 

121,123,124,125:127 
10 — İzmir telefon tesisatının satın 

alınmasına dair Hükümetle Şirket arasında 
aktedilen mukavelenin tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/976) 84,107:109,123, 

124,134:136 
11 — Maliye vekâleti ve Düyunu umu

miye 1937 malî yılı bütçelerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/1005) 120,124,124,137:139 

12 — Matbuat umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifelerine dair olan kanuna bağ
lı cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair' (1/831) 6,22,70 

13 — Orman umum müdürlüğü 1937 
malî yılı 1 nicesine 277 275 lira munzam 
tahsisat konul m asma dair kanun lâyihası 
hakkında n/980) 28,44,46,50:53 

14 __„ Posta., telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 150 000 | 

Sayıfa 
lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/992) 120,143:144, 

145,145,149 :152 
15 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ

leti teşkilât ve memurin kanununa ek ka
nun layihası hakkında (1/987) 120,144:145 

16 — Türk gayrİmübadillerinc tahsis edi
len malların vergileri hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/863) 68,103,1 J2,124,131 d 33 

17 — Vergi bakayasının tasfiyesine dair 
olan 2566 sayılı kannnun 13 ncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine da
ir (3/308) 42,69 

18 — Yozgad mebusu Emin Dramamn, 
Arzuhal encümeninin 13- IV-1936 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 253 sayılı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair tak
riri hakkında (4/22) 98,114 

19 — Zarurî sebeblerden ötürü takib ve 
tahsillerine mahal ve imkân olmadığı cihetle 
kayidlerinin silinmesi istenilen 3 952 502 li
ra 60 kuruşla 10 ingiliz lirası ve 25 altın li
ra hakkında, Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/301) ' 2 8 

20 — Ziraat bankası kanununun 25 ve 
ziraî kredi kooperatifleri kanunun an 10 ucu 
maddelerinin icra ve iflas kanununun 47 nci 
maddesile ilga edilmiş olub olmadığının ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/119) 28,44 

1 — İcar ve isticar kontratolarile ferağ 
ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve 
hüviyet cüzdanlarının bedel mukabilinde 
satılması hakkında, kamın lâyihasına dair 
(1/735) 8,44:45,46,53:56 

2 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alın-

'masına dair mukavelenin tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/954) 9,10,45 :46,46,62 :65 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATAJıAM 
1 — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Uma-

yın, çocukların, umumî sinemalara ve ti
yatrolara girmelerinin yasak edilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/2) 112,123:124 

2 — Matbuat umum müdürlüğü teşki
lât ve vazifelerine dair olan kanuna bağlı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun lâ-



Sayrfa 
yihasına dair (1/831) 6,22,70 

3 —• Türk gayrimübadillerine tahsis 
edilen malların vergileri hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/863) 68,103,122,124,131:133 

1 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın 
alınmasına dair mukavelenin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/854) 9 :10, 

45 -.46,46,62:65 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 —• Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresile Anka
ra şehri imar müdürlüğü 1934 yılı son he
sabı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/476, 1/450) 42,69:70,71,72,73:76 

2 —• Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına 
aid raporun sunulduğuna, dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/475) 120,157 

3 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1934 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
sile Havayolları Devlet işletme idaresinin 
1934 yılı son hesabı hakkında kanun lâ
yihasına dair (3/470, 1/620) 2,7 :,8,11,15:18 

4 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katği
sine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Hudud ve sahiller Sıhhat umum 
müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/473, 1/327) 6,21, 

23,23 :26, 
5 — Mülga scyrisefain idaresinin 1933 

yılı haziran ayına aid mutabakat beyanna
mesinin 'sunulduğuna, dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile mülga scyrisefain 
idaresinin 1933 yılı haziran ayı hesabı hak
kında kanun lâyihasına dair (3/391, 
1/978) 28,43:44,46,47:50 

6 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu-

Sayrfa 
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezke
resile posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında ka
nun lâyihasına dair (3/488, 1/545) 154 

1 — Yüksek mühendis mektebinin 1934 
malî yılına aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Yüksek mühendis mektebi 1934 
yılı son hesabı hakkında kanun lâyihasına 
dair (3/472, 1/582) 7,8,11,12:15 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMEN! 
MAZBATALARı 

1 — Gazete ve mecmuaların basılmasın
da kullanılan kâğıdlar ucuzlatıldığından 
2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre 
keyfiyetin tasdikına dair 3/339, gümrük ta
rifesinin (328 A ve B) numaralarına giren 
mekteb kitablarının tabına mahsus matbaa 
kâğıdlarına mevzu gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/363, kömür yakan vesait beynelmilel 
sergisinde teşhir edilmek üzere getirilen 
ve üzerlerinde firma damgası bulunan muh
telif maddelerden mamul eşyaya aid gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tas-
dkı hakkında 3/366, küp şeker ambalajın
da kullanılmak üzere dışarıdan getirilmesi
ne zaruret hâsıl olan san diklik kerestelerin 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında 3/370, Matbuat 
umum müdürlüğü tarafından Almanyada 
bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/397, Orman eftliği bira fabrikası tarafın
dan getirilecek 1 000 000 aded bira şişesine 
münhasır olmak üzere gümrük resmî 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/398. Orman çftb'ği bira fabrikası tara
fından getirilecek 1 000 000 aded bira şişe
sine münhasır olmak üzere kabul edilen 
gümrük resmi tenzilâtının, farda olarak 
gönderilen 18 463 aded şişe için de gümrük 



Sayıfa 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdkı hakkında 3/435 ve hariçten idhal 
edilecek şekerin gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/437 sayılı Başvekâlet, tezkerelerine dair 68, 

98:102,121:122,124,128:130 
2 — Gümrük tarife kanununun 6 neı 

maddesinin 1 numaralı bendinin son fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/963) 42,71:72,114:115,115,115:118 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
3 — İtalyadan idhal edilecek bazı eşyaya 

aid İcra, Vekilleri [Teyelinin 28 - IX - 1937 ta
rihi i kararnamesinin tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/903) 6,34:35,84:85,86,87:89 

2 — Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 ta
rihinde akid ve imza olunan ticaret anlaş
ması ve buna müteferri mektublar ve an
laşmanın tatbikına mütedair uzlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/913) 6,35,85,86,90:93 

3 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
.İsveç, Krallığı Hükümeti arasında akid ve 
imza edilmiş olan ticaret ve kliring itilâfna-
nm'leri ile merbutları olan protokol ve mek-
lublnrm tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/937) 6,22:23,71,72,76:79 

4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyetik 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
imza edilen ticaret ve seyrisefain muahede-
uamcsile merbutlarının ve ticaret ve tediye 
anlaşmasının tasdik: hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/905) 120,157:158 

5 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
akledilmiş olan 12 mayıs 1936 tarihli ticarî 
mübadele anlaşmasına ele olarak tanzim olu
nan protokol ile merbutu listelerin tasdiki. 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/960) 6,23,71, 

72,79:82 
6 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma

sına müteallik olan İcra Vekilleri Heyetinin 
2 XI - 1937 tarihli kararnamesinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/904) 6,35,85, 

| ,: ! 86,93:96 

1 — Türkiye - Leüonya arasında Rigada 

Sayıfa 
imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları ve 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/953) 8 .-9,45,46,56:59 

2 — Türkiye - Lettonya ticaret mukave
lenamesinin tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/952) 2:3,34,35,36,36:39 

3 — Türkiye - Romanya ticaret ve te
diye anlaşmaları hükümlerinin tasdiki hak
kında kamın lâyihasına dair (1/961) 9,45,46,59:62 

ÎKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gazete ve mecmuaların basılmasın

da kullanılan kâğıdlar ucuzlatıldığından 
2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre 
keyfiyetin tasdikına dair 3/339, gümrük ta
rifesinin (328 A ve B) numaralarına giren 
mekteb kitablarmın tabına mahsus matbaa 
kâğıdlarma mevzu gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/363, kömür yakan vesait beynelmilel ser
gisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve 
üzerlerinde firma damgası bulunan muihte-
lif maddelerden mamul eşyaya aid gümrük 
resmi 2294 saydı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/366, küp şeker amba
lajında kullanılmak üzere dışarıdan getiril
mesine zaruret hâsıl olan sandıklık kereste
lerin gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/370, Matbuat 
umum müdürlüğü tarafından Almanyada 
bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda 
3/397, Orman çftliği bira fabrikası tara
fından getirilecek 1 000 000 aded bira şişe-
esino münhasır olmak üzere gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/398, Orman çiftliği bira fabri
kası tarafından getirilecek 1 000 000 aded 
bira şişesine münhasır olmak üzere kabul 
edilen gümrük resmi tenzilâtının, fazla ola
rak gönderilen 18 463 aded şişe için de güm
rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki hakkında 3/435 ve hariçten id-
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lâyihasına dair (1/953) 8,9,45*46,56:59 
2 — Türkiye - Lettonya ticaret muka

velenamesinin tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/952) 2:3,34,35,36,36:39 

3 — Türkiye -Romanya ticaret ve te
diye anlaşmaları hükümlerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/961) 9,45, 

46,59:62 

Sayrfa 
hal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/437 sayılı Başvekâlet tezkerelerine dair 68,98: 

102,121:122,124,128:130 
2 —Ita lyadan idhal edilecek bazı eşya

ya aid îcra Vekilleri Heyetinin 28-IX-1937 
tarihli kararnamesinin tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/903) 6,34:35,84:85, 

86,87:89 
3 — Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 ta

rihinde akid ve imza olunan (ticaret anlaşma
sı ve buna müteferri mektublar ve anlaşma
nın tatbikına mütedair uzlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/913) 6,35,85, 

86,90:93 
4 — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile 

'İsveç.»KırallığrHükümeti arasında akid ve 
imza edilmiş olan ticaret ve kliring itilâfna-
meleri ile merbutları olan protokol ve mek-
tubların t;vdikı hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/937) 6,22:23,71,72,76:7i) 

5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik 
Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında 
imza edilen ticaret ve seyrisefain muahedo-
namesile merbutlarının ve ticaret ve tediye 
anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyi

hasına dair (.1/905) 120,157 :158 
6 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 

aktedilmiş olan 12 mayıs 1936 tarihli ticarî 
mübadele anlaşmasına ek olarak tanzim olu
nan protokol ile merbutu listelerin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/960) 6,23,71, 

72,79 :82 
7 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşması

na müteallik olan İcra Vekilleri Heyetinin 
2 - XI -1937 tarihli kararnamesinin tasdi -

. ki hakkında kanun lâyihasına dair (1/904) (>, 
35,85,86,93 -.96 

8 — Ziraat bankası kanununun 25 ve 
ziraî kredi kooperatifleri kanununun 10 
ncu maddelerinin icra ve iflâs kanununun 
47 nci. maddesile ilga edilmiş olub olmadı
ğının tayini hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/119) 28,44 

1 — Türkiye - Lettonya arasında Riga-
da imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları 
ve merbutlarının tasdiki hakkında kanun 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Uma-

yın, çocukların umumî sinemalara ve tiyat
rolara girmelerinin yasak edilmesi hakkın
da kanun teklifine dair (2/2) 112,123 :124 

MALİYE .BNıCÜMBNÎ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 3 ncü maddesinin subay ve askerî me
murlar hakkındaki fıkralarının değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/853) 6,21:22>70 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 26 ve 43: ncü madidelerinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/321) 20, 

29,34 
3 -— 1932 yılı • miuvazenei umumiye ka

nununun 21 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkmda (3/74) 120= 143 

4 — Denizli mebusu Yusuf Başkayanm 
askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hü
kümler eklenmesine dair olan 3028 nu
maralı kanuna ek kanun teklifi hakkmda 
(2/48) 28,43 

5 — Gazete ve mecmuaların basılma
sında kullanılan kâğıdlar ucuzlatrtdığm-
dan 2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
göre keyfiyetin tasdikına dair 3/339, güm
rük tarifesinin (328 A ve B) numaralarına 
giren mekteb kitablarının tabma mahsus 
matbaa kâğıdlarma mevzu gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is-
tnaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkmda 3/363, kömür yakan vesait bey
nelmilel sergisinde teşhir edilmek üzere 
getirilen ve üzerlerinde firma damgası bu
lunan muhtelif maddelerden mamul eşya
ya aid gümrük resmi 2294 sayılı kanjunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkmda 3/366, 
küp şeker ambalajında kullanılmak üzere 
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dışarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan 
sandıklık kerestelerin gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/370, Matbuat umum müdürlüğü 
tarafından Almanyada bastırılan albümle
re aid gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında 3/397, 
Orman çiftliği bira fabrikası tarafından 
getirilecek 1 000 000 aded bira şişesine 
münhasır olmak üzere gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/398, Orman çiftliği bira fabrikası 
tarafından getirilecek 1 000 000 aded bira 
şişesine münhasır olmak üzere kabul edi
len gümrük resmi tenzilâtının, fazla ola
rak gönderilen 18 463 aded şişe için de 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği1 

salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında 3/435 ve hariçten 
idhal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da 3/437 sayılı Başvekâlet tezkerelerine 
Mir 68,98:102,12i :122,124,128 .-130 

6 — Türk gayrimübadillerine tahsis 
edilen malların vergileri hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/863) 68,103,122,124,131:133 

7 — Vergi bakayasının tasfiyesine dair 
olan 2566 sayrlr kanunun 13 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/308) 42,69 

8 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, 
Arzuhal encümeninin 13 - IV - 1936 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 253 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/22) 98,114 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
3 ncü maddesinin subay ve askerî memur
lar hakkındaki fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/853) 6,21:22,70 

Sayıfa 
2 — İskân kanununa ek kanun lâyihası 

hakkında (1/957) 84,103,107,122:123 
3 — Ordu subaylar heyetinin terfii erin e 

aid 2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
(B) fıkrasına ek kanun lâyihası hakkında 
(1/979) 20,35 :36,85 :86 

NAFIA ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — izmir telefon tesisatının satın alın

masına dair Hükümetle Şirket arasında ak-
tedilen mukavelenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/976) 84,107:109,123,124, 

134 .-1.36 

1 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki hakkında 
kanun layihasına dair (1/954) 9:10,45:46,46,62:65 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 

fiskân kanunu] 
1 — îskân kanununa ok kanun lâyihası 

hakkında (1/957) 2,10:11,84,103:107,122:123 

SIHHAT VE ÎÇTJMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENÎ MAZBATALARI 

1 — Kırklareli mebusu Dr. Fuad Uma-
yın, çocukların umumî sinemalara ve tiyat
rolara girmelerinin yasak edilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/2) 112,123 :124 

2 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurin kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında (1/987) 120,144:145 

3 •— Yozgad mebusu Emin Dramanın, 
Arzuhal encümeninin 13 - IV - 1936 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 253 sayılı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair tak
riri hakkında (4/22) 98,114 

ZÎRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Ziraat bankası kanununun 25 ve 

ziraî kredi kooperatifleri kanununun 10 ncu 
maddelerinin icra ve iflâs kanununun 47 nei 
maddesile ilga edilmiş olulb olmadığının ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/119) ' 28,44 



SABIK ZABIT HULÂSALARI 

42 nci inikada aid 
43 ncü » » 
44 ncü » » 
45 nci » » 
46 nci » » 
47 nci » » 

yıfa 
2 
6 

20 
28 
42 
68 

48 nci inikada aid 
49 ncu 
50 nci 
51 nci 
52 nci 
53 ncü 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sayıfa 
84 
98 

112 
120 
142 
154 

Andiçme 
1 — Manisa mebusu Faik Kurdoğlunun 

and içmesi 43 
2 — Sinob mebusu İsmail Hakkı Ve-

ralın and içmesi 43 
intihab mazbataları 

1 — Ankara mebusuluğuna seçilen Mu
ammer Erişin intilıab mazbatası 42 

2 — Manisa mebuslğuna seçilen Faik 
Kurdoğlunun intihab mazbatası 42 

3 — Sinob mebusluğuna seçilen ismail 
Hakkı Vieralm intihab mazbatası 42 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
izinler 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında 20:21,113 

Ölümler 
1 — Bolu mebusluğuna intihab edilen 

Osman Köktürkün ölümü 142 
2 — Çankırı mebusu Mustafa önsayın 

ölümü 69 

Seçimler 
1 — Meclis hesablarmın tedkikı encü

menine bir aza seçimi 120,123,124 

TAKRİRLER 
Diyarbakır f General Kâzını Sevüktekin 

ve (Erzurum) Şükrü Koçak] 
1 —- Hava ve denizaltı subaylarına ve

rilen zamaimin vergilerden istisnasına dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hak
kında 

Manisa fRefik İnce] 
2 — Eski askerî rüştiyelerin orta tedri-

28 

sattan sayılıb sayılmayacağının tefsiri hak
kında (4/70) 84 

Yozgad [Emin Dramanl 
1 — Arzuhal encümeninin 13 - IV -

1936 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
253 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair (4/22) 98,114 

TEFSÎR 
No. 

230 — Vergi bakayasının tasfiyesine da
ir olan 2566 sayılı kanunun 13 ncü madde-

Sayıfa No. 
sinin tefsiri. 

Sayıfa 
42,69 

TEKLİFLER 
Balıkesir [Hayrettin Karan! 
1 — 3031 sayılı kanunun 1 nci madde

sinin değiştirilmesi hakkında (2/70) 112 
Diyarbakır [General Kâzım Sevüktekin 

ve (Erzurum) Şükrü Koçak] 
2 — Hava ve denizaltı subaylarına ve

rilen zamaimin vergilerden istisnasına dair 
(2/66) 

3 — Millî Müdafaa vekâletinde (Zat-
işleri son tedkik mercii encümeni) teşkili 
hakkındaki 2515 sayılı kanunun değiştiril
mesine dair (2/65) 

2,28 
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/İdare Heyeti] 
4 — Büyük Millet Meclisi 1937 yılı büt

çesinde 31 508 liralık münakale yapılmasrna 
dâir (2/67) 28,112,121,123,124,125:127 

5 — Divanı muhasebat 1937 malî yılı 
bütçesinde 800 liralık münakale yapılma
sına dair (2/69) 98,112,121,1.23,124,125:127 

6 — Divanr muhasebat teşkilâtı hak
kında (2/71) 142 

7 — 3090 numaralı kanunun birinci 
maddesile verilen teahhüd salâhiyetinin art
tırılması .hakkında (2/72) 142 

Sayıfa 
Trabzon FMitai Aydın] 
8 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 46 ncı maddesinin tadili (2/68) 84 

Denizli [Yusuf Başkaya] 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 

bazı hükümler eklenmesine dair olan 
3028 numaralı kanuna ek kanun teklifi 
(2/48) 28,43 

Kıklareli [Dr. Fuad Umay] 
2 — Çocukların umumî sinemalara ve 

tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi hak
kında (2/2) 112,123:124, 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKEEELEKt 

Geri verme istekleri 
1 — Altın ve gümüş avani meskukâttan 

ve ziynet altınlarından darphanece alına
cak ücret hakkındaki kamın lâyihasının 
geri verilmesine dair 98 

2 — Denizlinin Kale köyünden ömer-
oğlu tsmail Akçakocanın ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair olan tezkerenin geri 
verilmesi hakkında 6:7 

3 — Hazinece satılmış ve satılacak millî 
ve metruk bütün malların taksitlerde icar 
bedellerinin tahsili suretine dair olan ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkında 43 

4 — Ziraat bankası matlubatı atikasmm 
sureti tediyesine dair alan kanunda yazdı 
(Matlubatı atika) tâıbirinin hudud ve şümu
lü derecesinin tayini hakkındaki tezkere
nin geri verilmesine dair 43 

Muhtelif 
1 — Bolu mebusluğuna intihab edilen 

Osman Kjöktürkün ölümü hakkında 142 

1 — Gazete ve mecmuaların basılmasın
da kullanılan kâğıdlar ucuzlatıldığmdan 
2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre 
keyfiyetin tasdikma dair 3/339 68,98: 

102,121:122,124,128:130 
2 —Gümrük tarifesinin (328 A ve B) 

numaralarına giren mekteb kitablarmm 
tabına mahsus matbaa kâğıdlarma mevzu 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden key

fiyetin tasdiki hakkında 3/363 68,98: 
102,121:123,124,128:130 

3 — Hariçten idhal edilecek şekerin 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında 3/437 68,98: 

102,121:122,124,128:130 
4 — Kömür yakan vesait beynelmilel 

sergisinde teşhir edilmek üzere getirilen 
ve üzerlerinde firma damgası bulunan 
muhtelif maddelerden mamul eşyaya aid 
gümrük resmi 2294 saydı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/366 68,98: 

102,121:122,124,128:130 
5 — Küp §eker ambalajında kullanıl

mak üzere dışarıdan getirilmesine zaruret 
hâsıl olan sandıklık kerestelerin gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/370 68,98 : 

102,121:122,124,128:130 
6 — Matbuat umum müdürlüğü tara

fından Almaııyada bastırılan albümlere 
aid gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/397 68,98: 

102,121:122,124,128 :130 
7 —• Orman çiftliği bira fabrikası ta

rafından getirilecek 1 000 000 eded bira 
şişesine münhasır olmak üzere gümrük res
mi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdi-
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kı hakkında: 3/398; 
Sayıfa 

68;98: 
102421 d22,124,128:130 

8-— Orman; çiftliği bira fabrikası ta
rafından •. getirilecek 1 000 000 aded bi
ra şişesine münhasır- olmak üzere kabul 
edilen gümrük resmi tenzilâtının fazla 
olarak gönderilen 18 463 aded şişe için 
de gümarük resmi 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/435 68,98 • 

102,121:122,124,128:1.30 
9 — Zarurî .sebeblerden ötürü takib ve 

tahsillerine mahal ve lmkân olmadığı ci
hetle- kayidlerinin silinmesi istenilen 
3 952 502, lira 60 kuruşla 10 ingiliz lirası 
ve 25 altın lira hakkında (3/301) 2,8 

ölüm cezaları 
1 — Çıldırın Çamdıra köyünden Bedel-

oğullarından Haydaroğlu Garib Demirka-
yaoğlunun ölüm cezasına çaptırılın ası hak
kında (3/496) 142 

2 — Gazi Antebin Yahni mahallesinden 
Muharremoğlu Şöhretli Ahmedoğlu Bos
tancı Osman Eflâtunun Ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair (3/479) 42 

1 — Adananın incirli köyünden Aydın 
aşiretinden Ibrahimoğlu Hacı Alkuşun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/399) 112,121 

2 — Denizlinin Kale köyünden >ömer-
oğlu ismail Akçakocanm ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair 6:7 

3 — Ezinenin Çarıksız köyünden ömer-
oğlu Ali Osman Koçun ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair (3/452) 112,143 

4 — Karaisalmın Mansurlu köyünden 
Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/402) 112 

5 — Küçük Yozgadın Karacahasan kö
yünden Muhaciroğullarmdan Alioğlu Os
man Aktasın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/431) 112,157 

Tefsir istekleri 
1 — Gümrük tarife cetvelinin 756 nu

marasına giren tazyik veya temyi edilmiş ve 
metre mikâbı üzerinden gümrük resmine tâ
bi tutulmuş olan gazların safi siklet üzerin
den resim veren eşyaya kıyasen, mevzu bu-

1 Sayıfa 
lundukları zarf ve ambalajlarının resimden 
muaf olub olmayacağının tefsiri hakkında 
(3/489) 84 

2 — Jandarmanın mülkî ödevleri ara
sında bulunan bazı işleri yaparken işlediği 
suçlardan dolayı haklarında memurin mu
vakkat kanununa göre takibat yapılıp 
yapılmayacağının tefsirine dair (3/497) 142 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
26 ve 43 ncü maddelerinin tefsiri hakkında 
(3/231) 20,29:34 

2 — 1932 yılı muvazenei umumiye ka
nununun 21 nci maddesinin tefsirine dair 
(3/74) 120,143 

3 — Vergi bakayasının tasfiyesine dair 
olan 2566 sayılı kanunun 13 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında (3/308) 42,69 

4 — Ziraat bankası kanununun 25 ve 
ziraî kredi kooperatifleri kanununun 10 ncu 
maddelerinin icra ve iflâs kanununun 
47 nci maddesile ilga edilmiş olub olmadı
ğının tayini hakkında (3/119) 28,44 

5 — Ziraat bankası matlubatı atikası-
nın sureti tediyesine dair olan kanımda ya
zılı (Matlubatı atika) tâbirinin hudud ve 
şümulü derecesinin tayini hakkmda 43 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 

1 — Çankırı mebusu Mustafa önsayın 
vefatı hakkında 69 

2 — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında 20:21,113 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1934 malî yılı hesabı katğisine dair mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/476) 6,42,69:70,71,72,73:76 

2 — Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek 
ve av mühimmatı ve av saçması inhisarı 
idaresinin 1934 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/487) 84 

3 — Birinci kânun 1937 şubat 1938 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair 
(3/494) 120 

4 — Divanı muhasebat kanununun 61 
ilâ 67 ve 73 ncü maddeleri hükümlerine 
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müsteniden Divanca ittihaz olunacak ka
rarların katği olub olmadığının tefsiri 
hakkında (3/495) 120 

5 — İnhisarlar umum müdürlüğü. 1933 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/491) 112 

6 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/492) 112 

7 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/488) 84,154 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1937 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/475) 120,157 

2 — Havayolları Devlet işletme idaresi-

Sayrfa 
nin 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/470) 2,7:8,8,11,15-18 

3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/473) 6,21,23,23:26 

4 — Mülga seyrisefain idaresinin 1933 
yılı haziran ayma aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/391) 28,43:44,46, 

47:50 
5 — Yüksek mühendis mektebinin 1934 

malî yılına aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair (3/472) 7,8,11,12,15 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 — Ziraat vekilliğine Manisa mebusu 

Faik Kurdoğlunun tayin edildiği hakkında 69 



Tahlilî fihrist 
<*» 

Ahmed İhsan Tokgöz ( Ordu ) - Bazı 
maddelerin gümrük resimleri hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdi-

Sayıfa 
kına dair kanun münasebetile sözleri 

Sayıfa 
100, 
102 

Celâl Bayar (Başvekil ve îktısad vekâ
leti vekili) - Bazı maddelerin gümrük re
simleri hakkında Hükümetçe ittihaz olu-

c 
nan kararların tasdikına dair kanun mü
nasebetile sözleri 101: 

102 

E 
Edib Ergin (Mardin) - îskân kanunu

na ek kanun münasebetile sözleri 103, 
106 

Emin Draman ( Yozgad ) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 26 ve 43 neti 
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 32 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Bazı mad
delerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdi

kına dair kanun münasebetile sözleri 102 
— Gayrimüb adillere tahsis edilen mal

ların vergileri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 103 

G 
Galib Pekel (Tokad) - îskân kanunu

na ek kanun münasebetile sözleri 10, 
104,106 

Gl. Kâzım Sevüktekin (Diyarbakır) -
İskân kanununa ek kanun münasebetile 
sözleri 10 

H 
Halil Menteşe (izmir) - Gayrimüb adil

lere tahsis edilen malların vergisi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Bazı madde
lerin gümrük resimleri hakkında Hükü
metçe ittihaz olunan kararların tasdikına 

103 

dair kanun münasebetile sözleri 

— İzmir telefon tesisatının satın alın
ması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

99: 
100 

107, 
108 
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Sayıfa 
Mazhar Müfid Kansu (Denizli) - Yer 

deprentisinde zarar görenler için otuz bin 
liralık tahsisat verilmesine dair kanını 
münasebetile sözleri 

Mitat Aydın (Trabzon) - tzmir telefon 
tesisatının satın alınması hakkındaki kanun 

124 

Sayıfa 
münasebetile sözleri 107 

Mustafa Önsay (Çankırı) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 26 ve 34 ncü mad
delerinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 32 

E 
Raif Karadeniz (Trabzon) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü 
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 30:31,33 

— Bazı maddelerin gümrük resimleri 
hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarların tasdikma dair kanun münasebetile 
sözleri 102 

— Gayrimübadillere tahsis edilen mal
ların vergileri hakkındaki kanun münase-
bettile sözleri 103 

— İskân kanununa ek kanım münase
betile sözleri 105,106 

— İzmir telefon tesisatın m satrn alın
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 108,10i) 

— Yer deprentisinde zarar görenler 

için otz bin liralık tahsisat verilmesine dair ' 
kanun münasebetile sözleri 124 

Rasih Kaplan (Antalya) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü 
maddelerinin tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 31 

— Yer deprentisinde zarar görenler 
için otuz bin liralık tahsisat verilmesine 
dair kanun münasebetile sözleri 124 

Refik înce (Manisa) - Askerî ve mül
kî tekaüd kanununun 26 çe 43 ncü madde
lerinin tefsiri hakkındaki mazbata mü
nasebetile sözleri 29,31 

Remzi Çiner (Sivas) - Askerî ve mül
kî tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü madde
lerinin tefsiri hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri 33 

Sırrı îçöz (Yozgad) - Askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun 26 ve 43 ncü maddeleri-

S 
I nin tefsiri hakkındaki mazbata münasebe-
i tile sözleri 34 

5 
Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - Orta 

Anadoluda vukua gelen yer deprentisi 
münasebetile sözleri 113:114,154:157 

— Yer deprentisinde zarar görenler 

için otuz bin liralık tahsisat verilmesine 
dair kanun münasebetile sözleri 124 

Şükrü Koçak (Erzurum) - iskân ka
nununa ek kanun münasebetile sözleri 10,11,104 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - îskân kanununa ek kanun münasebetle sözleri' 103; 106 


