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KANUNLAR 
No. 

2753 
Sayıfa 

— 863 numaralı Subaylar heyeti
ne mahsus terfi kanununun 1494 
ve 2018 numaralı kanunlarla değiş 
olan I nci II nci maddelerinin 

••' değiştirilmesine dair kanun 4:5 
2754 —İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî 

memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bazı maddelerine 
ilâveler yapılmasına dair kanun 5:8 

2755 — Ankara merkez hıfzıssıhha mü
essesesinde kullanılacak yabancı 
uzmanlara ait kanun 9 

2756 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
akid ve imza edilib 12 haziran 1Q34 
tarih ve 2499 numaralı kanunla 
tasdik olunan ticarî itilâfname ile 
merbutunda yapılacak tashihe dair 
kanun 3,11,20,29:32 

2757 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
akid ve imza edilib 12 haziran 
1934 tarih ve 2499 sayılı kanunla 
tasdik olunan ticarî itilâfname ve 

« merbutları meriyet müddetinin iki ay 
uzatılmasına dair kanun 3,11,20,32:35 

2758 — Türkiye ile italya arasında akid 
ve imza edilib 12 haziran 1934 
tarih ve 2498 sayılı.kanunla tasdik 
olunan ticaret muahedenamesi ile 
tediyatın tanzimine dair olan iti
lâfname ve merbutları meriyet 
müddetinin dokuz ay uzatılmasına 
dair kanun 3:4,11,20,35:38 

2759 —•• Katî ticaret muahedeleri akti 
için müzakereye başlanmış olan 
Devletlerle muvakkat ticarî itilâf
lar akdi hakkında 7 haziran 1933 
tarih ve 225 8 sayılı kanunla veri
len salâhiyet müddetinin üç sene 

No. Sayıfa 
uzatılmasına dair kanun 4,11,20,38:41 

2760 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurları maaşları hakkındaki / 
1804 sayılı kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 4, 

11,20,41>44 
2761 — Türkiyede açılacak beynelmilel 

panayır ve sergilerin vergi ve re
simlerden muafiyetine dair kanun 12, 

20,44:47 
2762 — Vakıflar kanunu 12:20,20:28,51: 

53,61,61,62,64 
2763 — 14-IV-1930 tarih ve 1580 

sayılı Belediye kanununa ek kanun 66, 
70:73 

2764 — Tababet ve şubeleri sanatları
nın tarzı icrasına dair kanunun 2nci 
maddesinin değiştirilmesi için ka
nun 66,73,74:75 

2765 — Bölge sanat okullarının Kültür 
bakanlığı tarafından yönetilmesi 
hakkında kanun 50,6 8:7 0,75,76:7 8 

2766 — Dang hastalığından memleket
leri kajşıiıklı korumak üzere yapılan 
25 temmuz 1934 tarihli arsıulusal 
sözleşmenin onaylanması için kanun 66, 

' 73,75,79:82 
2767 — Sıtma ve firengi ilâçları için 

kanun 66,73,73:74,75,82:85 
2768 .—- Dahiliye memurları kanununun / 

ikinci maddesini değiştiren 2429 
sayılı kanunun birinci maddesini 

, değiştiren kanun 9:10,91 
2769 . /-*-• Tamyiz mahkemesinin Anka-

raya nakli hakkında kanun 2,61,93 
2770- '•-*•? Polis vazife ve salâhiyet ka

nununun 5 nci maddesinin A fık
rasını değiştiren kanun 2,61,93-94 



No. 
2771 

2772 

2773 

Ordu dahilî hizmet kanunu 

2774 

2775 

2776 

2777 

2778 

2779 

2780 

2781 

2782 

Sayıfa 
66,Q4: 

102 
— Posta, telgraf ve telefon memur
ları kanunu 66,103:107 
— Kültür bakanlığı merkez örgüt
leri ve ödevleri hakkındaki 2287 
numaralı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bazı maddele
rinin eklenmesine ilişkin kanun 10,11, 

61:Q3,111,112:115 
—Beynelmilel daimî adalet divanına 
müteallik bazı metinlere iltihakımız 
hakkında kanun 8:9,90191,93,111, 

115M18 
— Türkiye ile Almanya arasında 
münakit 26 mayıs ]Q30 tarihli ti
caret mukavelesine zeylen 15 ni
san 1935 tarihinde imzalanan ikin
ci anlaşmanın tasdikına dair kanun 9, 

91,93,111:112,118:121 
— Türkiye Cümhuriyetile İran Dev
leti arasında aktolunan ( Emniyet, 
bitaraflık ve iktisadî emek beraber
liği ) muahedenamesinin tasdikına 
dair kanun 11:12,93,112,122:125. 
— Siyasal bilgiler okulu hakkında 
kanım 66,108:111,112,128:131 
— Ağıllar kanununun birinci mad
desini değiştiren 1948 sayılı kanu
nun birinci maddesinde yazılı müd
deti uzatan kanun 50,68,137 
— İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî 
memurları kanununun 22 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 88,142:143 
— Devlet kitablan mütedavil ser
mayesi hakkındaki 2133 sayılı ka
nuna, ek kânun 50,70,137,153, 

160:163 
— Balya - Karaaydın madenleri 
kiralama ve işletme şirketinin ge
tireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden 
istisnasına dair kanun 88,140:142, 

144,153,157:160 
— Bir vilâyette teşkil edilecak ida
re heyeti azası ile vali muavinliği 
Dahiliye vekâleti kadrosuna eklen

i l . 

2783 

mesi hakkında kanun 

2784 

2785 

2786 

2787 

2788 

2789 

2790 

2791 

2792 

2793 

Sayıf » 
88,142,144,153, 

154:157 
— Cumhurbaşkanlığı dairesi teşki
lâtı hakkındaki 2180 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun 50,67:68,136:137, 

153,163:166 
— Satın alınan Aydın ve şuabatı 
demiryollarının tesellüm ve tasfi
yesine ve işletme muamelâtına dair 
kanun 66,107:108,112, J 25:128, 

136,153,167:170 
— Şeker istihlâk ve gümrük resim
leri hakkında kanun 59,135,145:153, 

170:173 
— Pulluk kanununa ek kanun 88,144: 

145,153 173:176 
— Maarif vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sa
yılı kanuna bağlı (A) cetveline ek
lenecek memur kadrosu hakkında 
kanun 89,143:144,153,176:179 
— Tekaüd kanununun 67 nci mad 
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun 135,193 
— Evkaf umum müdürlüğünce is
tihdam edilecek avukatlara dair 
olan ]263 numaralı kanunun 3 ucü 
maddesine ek kanun 135,194:195 
— 1930 malî yılı hesabı katı ka
nunu 135,186,195,230:233 
— Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya Hükümeti arasında imzalanan 
Afyon anlaşmasının tasdikına dair 
kanun 66,137:139,186,187,190,195, 

233:236 
— Türkiye ve Bulgaristan arasında 
akit ve imza edilip 12 haziran 1934 
tarih ve 2499 sayılı kanunla tas
dik olunan 2756 numaralı kanunla 
meriyeti iki ay uzatılan ticarî iti-
lâfname ve merbutları meriyet müd
detinin daha bir ay uzatılmasına 
dair kanun 89,145,186,187,190,195 

236:239 
— Ankara şehri su tesisatının ik
mali hakkındaki taahhüd mazuni-
yetinin uzatılmasına dair kanun 88,140, 

186,187,190,195,239:242 



m. 
2794 

£W5 

xım 

21^1 

2798 

2799 

2800 

2801 

2802 

2803 

^894 

J2Ş05 

2806 

2307 

JSayıfa 
— Amortisman sandığı hakkında 
kanun 134,187:189,190,195,242:245 
— Ankarada bir Dil ve Tarih-Coğ-
rafya fakül t esi kurulması üzerine 
Jkanujı ia5,18^9:190,195,246:249 
.,.—. Dahilî istihlâk vergisi kanunun 
10 ncu maddesinin tadili ve mu
vakkat bir madde ilâvesi, hakkında 
kanun 135,190:191,195,249:252 
— Millî müdafaa vekâleti hava 
kısmında ücretli çalışan uçuş mu
allimleri maşları hakkında kanun 135, 

190:191,195,252:255 
— Kültür örgütlerine ilişkin kanu
nun l inci maddesinin 2 yıl sonra-
tılması hakkında kanun 66,185,199 
— Nafıa bakanlığının teşkilât ve 
vazifelerine dair kanuna ek kanun 135, 

195:197,200,202,255:258 
— Diyanet .işleri reisliği teşkilât 
ye vazifeleri hakkında kanun 135:191: 

1,9.2,200,202,258:261 
— Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya 
Kırailığı arasında münakit 4 nişan 
1934 tarihli Kliring anlaşmasının 
bazı ahkâmını tadilen 30 nisan 1935 
tarihinde nota şeklinde imza ve 
teali edilen anlaşmanın kabul ve 
tasdiki hakkında kanun 135,192:1-93,^ 

200,202,262:265 
— Bina vergisi hakkındaki 1837 
sayılı kanunun 24 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanjjn 135,193: 

194,202,265:268 
—• Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
halk tramvayları Tjirk anonim şir
ketinden satılığa çıkarılan hisse 
senedlerinden 218 220 liralık hisse 
senedinin Evkaf umum müdrlüğün-
ce satın alınmasına dair kanun 135, 

197:198,200,202,268:271 
— Maden tedkik ve arama enstitüsü 
kanunu 134,184,218:220,224,316,319 
— Eti Bank kanunu 88,184,207:210, 

223,274:277 
— Mevduatı koruma kanununun 
,8 nci madde.sinin.tadiljne dair ka
nun, 134,184,2q,4^05r2Q6,223>276#8î 
— Türkiye ile İngiltere arasında 

No. Suyıfa 
imzalanan ticaret yt. tediyata dair 
4 haziran 1935 tarihli anlaşmanın 
tasdikına dair jcanun 134,184,207,210, 

223,281:284 
2808 — Mazbut emlâk, Yurtluk ve ocak

lık aylığı mukabili verilecek emlâk 
ve; arazi hakkındaki 1943 sayılı 
kanuna ek kanun 184*207,210,223> 

284:287 
2809 — Sıcak ve soğuk maden suları

nın istismarı ile kaplıcalar tesisatı 
hakkındaki 10 - VI - 1926 tarihli 
kanuna ek kanun 184,205:206,210,223, 

287:290 
2810 — Rüsumu sıhhiye kanununa ek

lenecek maddelere dair kanun 184,205, 
206,223,290:293 

2811 •<— Hazarda yarsübaydan yüzbaşıya 
kadar bir kısım subaylara ve seferde 
bütün subaylara, askerî memurlara 
verilecek elbise, kaput ve çizme 
hakkında ,kanun 134,184,206,224,294: 

297 
2812 —Ankara belediyesinin hariçten 

getireceği makineler ve yedek par
çalarının resimsiz gireceğine dair 
kanun -88,183,203:204,206,224, 

297:300 
TîfefS" — Kanunla verilen izinler üzerine 

yapılan kesafetlerin nasıl yerine 
getirileceği hakkırçdaki 2618 nu
maralı * kamuna müzeyyel, kanun 88,184, 

204,206,224,300:303 
2814 — Türjdye .£iraat -bankasının ipo

tekli ve müteselsil kefaletli ziraî 
alacaklarının takşitlendirilmesine 
dair kanun 88,184*214:218,220,224, 

303:306 
2815 — Kimya harbinden korunmağa 

mahsus malzeme hakkında kanun 50,135, 
199:200,-206,224,3.06:309 

2816 -.Çujpuk garajı çİManmn ağaçlan
dırılmasına ve düzeltilmesine ve 

- Kırkgqz,ler .kaynağından getirilecek 
suya aid masarif karşılığının ne su
rece teminrje$Jecçgİ8e, dair kanun 

135,198:199,200,224,3101313 
2817 —_ Ankara-İ&tanbnl- Avrupa telefon 

sd£jçelerj.8in, ıslah ve «teksirine dair 



$0. Sayıfa 
kanun 135,200,206,224,313,316 

2818 — Maden nizamnamesile 608 nu
maralı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 134,184,218:220,224, 

316:319 
2819 — Elektirik işleri etüt dairesi teş

kiline dair kanun 88,184,220,223,224, 
319:322 

2820 — Buğdayı koruma karşılığı kanu
nunu değiştiren 2643 sayılı kanu
nun birinci maddesile değiştirilen 

4 — 
No. Sayıfa 

9 uncu maddesinin B fıkrasına 
bir fıkra ilâyesine dair kanun 184,225, 

229,323:326 
2821 — Bazı şekerli maddelerden alın

mamış olan muamele vergisinin 
terkinine dair kanun 184,224:225,229: 

229,326:329 
2822 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkilât ve vazifelerine aid kanun 184, 
225:229,229,329:332 

KARARLAR 
890 — Çalın Dede köyünden Osman* 

oğlu Ömer, Kulanın Camiikebir 
mahallesinden Memedoğlu Hakkı, 
Çalıri Şey helvan köyünden Memed
oğlu Veli ve Kuruçâyın Çorak kö
yünden Memedoğlu Caferin olum 
cezasına çarpılmaları hakkında 2,53 

891 -. •—- Salihlinin Gele köyünden Pra-
şovaiı Memedoğlu arabacı Halil 
ile Maksudoğlu Sadrinin mahkûm 

"oldukları ölüm cezasının 24 şene 
hapse çevrilmesi hakkında 2,53:61, 

89:90 

892 — Haziran: ağustos 1934 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporları hak
kında 67:136 

393 — Balıkesir mebusu Hayrettin Ka
ranın teşrii masuniyeti hakkında 135,186 

894 — Mücbir ve zarurî sebebler dola-
yısile takib ve tahsiline imkân gö
rülemeyen borçların terkini hak
kında 135,186 

895 — Kamutayın çalışmasına son ve
rilmesi hakkında 229 

LAYİHALAR 
1 — Ankara belediyesinin Hariç

ten getireceği makineler ve yedek parçala
rının resimsiz girmesi hakkında (1/254) 88,183, 

203:204,206,224,297:300 
2 — Artırma ve eksiltme ve ihale 

kanununun 22 nci maddesine bir fıkra ek- / 
lenmesine dair (1/268) 134 

3 — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/255) 88, 

183 
4 — Askerî muhakeme usulü ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve 26 nci maddesine iki fıkra eklen
mesine dair (1/256) 88,183 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun bazı maddelerinin değistirilmsiine 
ve bazı maddelerine fıkra eklenmesine 
dair (1/257) 88 

6 — Askerlik mükellefiyeti kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

dair (1/258) 88,135,198 
7 — Buğdayı koruma karşılığı 

hakkındaki kanunun 13 ncü maddesine ek 
kanun (1/261) 88 

8 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü memurları 
tekaüd sandığı kanununa ek kanun 
(1/269) 134 

Q — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin braem kanunu lâyihası 134 

10 —Eti bank kanunu lâyihası 88,184, 
207:210,223,274:277 

11 —Elektrik işleri etüd idaresi 
teşekkülüne dair (1/260) 88,184,220:223,224, 

319:322 
12 —Hazarda takım ve bölük ve 

smıf mekteplerinde bulunan yarsubaydan 
yüzibasrya kadar subaylara ve seferde bü
tün subaylarla askerî memurlara erat eş-



Sayıfs 
yası verilmesi hakkmda (1/271) 134,184,204, 

206,224,294:297 
1 3 — Kambiyo, esham ve tahvilât 

kaçakçılığının takibi hakkında (1/262) 88 
14 — Kanunla verilen izinler üze

rine yapılan kefaletlerin nasıl yerine ge
tirileceği hakkındaki karnına ek kanun 
lâyihası (1/263) 88,184,204,206,224,300: 

303 
15 — Kimya harbinden korunmaya 

mahsus malzeme hakkmda (1/247) 50,135,199: 
200,206,224,306:309 

' " 1 6 ' — Kültür bakanlığına bağlı er-
tik okulları öğretmenleri hakkmda (1/272) 134 

17 — Maarif teşkilâtma dair elan 
kanunun 11 nei maddesinin 1707 ve 2297 
sayılı kanunlarla ikişer yıl uzatılan hük
münün iki yıl daha uzatılmasna dair 66,135, 

199 
18 — Maden nizamnamesinin ve 

maadin nizamnamesinin bazı maddelreile 
taşocaklan nizamnamesinin tadiline dair 
olan kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında (1/267) 134,184,218:220,224, 

316:319 
10 —Maden tetkik ve arama ens

titüsü hakkmda (1/264) 88,184,210:214,223, 
271:274 

20 — Maliye memurları kanunu 
lâyihası (1/251) 66 

21 — Mevduatı koruma kanunu
nun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/273) 134,184,204:205,206,223,278:281 

22 — Millî Müdafaa vekâletine 
bağlı teşekküllerde kullanılacak yabancı 
Devlet tebaasından mütehassısa ve usta
larla gelecek yıla geçici mukavele aktine 
izin verilmesi hakkmda (1/252) 66 

» 23 *~" Muhasebei umumiye kanu
nunun değişik 99 ncu maddesi hükmünün 
Gümrük muhafaza genel komutanlığına 
bağlı asker kurumu ihtiyaçları hakkında 

* da yürümesine dair (1/265) 88 
24 — Posta, telgraf ve telefon me

murlarının müteselsil kefalet borçlan hak
kmda (1/246) 2,135,192 

25 — Şeker istihlâk ve gümrük re
simleri hakkmda (1/248) 50,135,145:153, 

170tl73 

Sayıfa 
26 — Türkiyede hizmet eden ecne

bilerle ailelerine muhassas maaşların iade-
ten tahsisi hakkmda (1/249) 50 

27 — Türkiye ile İngiltere arasın
da aktedilen ticaret ve tediyata dair anlaş
manın tasdiki hakkında (1/274) 134,184,207, 

210,223,281:284 
28 — Türkiye Ziraat bankasınca 

ipotekli ve müteselsil ziraî alacakların tak-
sitiendirilmesi hakkında (1/266) 88,184,214: 

218,220,224,303:306 
29 — Üç subayla 38 erata verile

cek para mükâfatı hakkmda (1/253) 66 

1 — Ağıllar kanununun 1 inci 
maddesini değiştiren 1948 sayılı kanunun 
1 jnci maddesinde yazılı müddetin uzatıl
masına dair 50,68,137 

2 — Amortisman sandığı hak
kmda (1/140) 134,187:189,190, 

195, 242:245 
3 — Ankarada dil ve tarih - coğ

rafya fakültesinin Inırulmasma dair 
(1/224) 135,189:190,195,246:249 

4 — Ankara - İstanbul - Avrupa 
telefon devrelerinin ıslah ve teksirine dair 
(1/229) 135,200,206,224,313:316 

5 — Ankara merkez hıfzıssıhha 
müessesesinde kullanılacak yabancı uz, 
manlara dair (1/236) 9 
m 

6 — Ankara su tesisatı için Ma
liye ve bahiliye vekillerine verilen taah-
hud izninin uzatılması hakkmda (1/168) 88, 

140,186,187,190,195,239:242 
7 — Askerî ve mülkî tekaüd ka-

nununun67 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/155) 135,193 

8 —Balya - Karaaydm madenleri 
kiralama ve işletme şirketinin getireceği 
mayi madenî mahrukatın gümrük ve mua

mele resminden istisnasıa dair (/230) 88,140: 
142,144,153,157:160 

9 — Belediye kanununa ek kanun 
lâyihası (İ/UT) 66,70:73 

10 — Beynelmilel adalet divanma 
müteallik bazı metinlere iltihakımız hak
kmda (1/137) 8:9,90:91,93,111,115:118 

1 \ — Bina vergisi kanununun 24 



- e -
Sayıfa 

ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/205) 135,193:194,202,265:268 

12 — 1930 yılı son hesabı hak
kında kanun lâyihası (3/13, 1/108) 135,186, 

195,230:233 
13 — Bir vilâyette teşkil edilecek 

idare heyeti kadrosu hakkında 1/206 sa
yılı kanun lâyihaları 88,142,144,153,154:157 

14 — Buğdayı koruma karşılığı 
kanununun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 ncu maddesinin (B) fıkrasına ek ka
nun lâyihası (1/87) 184,225,229,323:326 

15 — Çiftçiler hakkında kredi koo
peratifleri teşkiline dair (1/90) 184 

16 — Çubuk barajının teşçir ve 
•tanzimine "ye Kırkgözler kaynağından ge
tirilecek suya aid masarif karşılığının ne 
suretle temin edileceğine dair (1/239) 135,198: 

199,200,224,310:313 
17 — Dahiliye memurları kanunu

nun 2 nci maddesini değiştiren 2429 sayılı 
kanunun 1 nci maddesini değiştiren kanun 
lâyihası (1/171) ,* 9:10,91 

18 — Dang hastalığına karşı mem
leketleri karşılıklı korumak için yapılan 
25 temmuz 1934 tarihli beynelmilel muka
velenin tasdiki hakkında (1/65) 66,73,73,75, 

79:82 
1Q —Demiryolları teknik birliği 

hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile 
18 mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 ta- * 
rihli protokollere iltihakımıza dair (1/54) 2, 

139:140 
20 - - D e v l e t kitablarc mütedavil 

sermayesi hakkındaki kanuna bir madde 
eklenmesine dair (1/39) 50,70,137,153,160 d63 

21 . -*- Devlet memurları ay İrkları
nın tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapılması
na dair (İ/157) 88,142,144,153,154:157 

22 ' - -Devle t memurları aylıkları
nın tevhid ye teadülüne dair olan kanuna 
ek kanun layihası (1/194) 135,190:191,195, 

252:255 
23 ~ Devlet memurları aylıkları-' 

nm tevhid ve teadülüne dair olan kanun ile 
eklerinin Tahlisiye umum müdürlüğü me
mur luma da tatbiki hakkındaki kanuna 

Sayıfa 
bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
(1/92) 4,11,20,41:44 

2 4 — Diyanet işleri reisliği teş
kilât ve vazifeleri hakkmda (1/40) 135,191: 

192,200,202,258:261 
25 — 4 teşrinievvel 1926 tarihin

den evvel mevcud olan vakıflar hakkında 
tatbikat kanunu lâyihası (1/41) 12;20,20:28, 

51:53,61,61,62,64 
26 — Evkaf umun) müdürlüğünce 

istihdam edilecek avukatlara dair olan ka
nunun 3 ncü maddesine ek kanun lâyihası 
(1/149) 135,194:195 

27 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ilişik cetvelde,bazı deği
şiklikler yapılması ve bir madde eklenmesi 
hakkında (1/211) 184 

28 — Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti vazife ve kurumu kanunu lâyihası 
(1/104) 135,200:202 

29 —İhtiyat zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurları kanununun 22 nci madde
sinin değiştirilmesine dair (1/212) 88,142 443 

30 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat 
askerî memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme

sine dair (1/42) 5:8 
3 l — Maarif vekâleti merkez teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna bağlı 
(A) cetveline yapılacak ilâveye dair 
(1/245) 89,143:144,153,176:179 

32 — Maarif vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası (1/62) ' 10:11,91 :93,111,112:115 

33 Maliye vekâleti - teşkilât 
ve vazifeleri hakkında (1/173) 135,195 

3 4 — Mazbut emlâk, yurtluk, ocak
lık aylığı mukabili verilecek emlâk ve 
arazi hakkındaki kanuna ek kanun lâyi
hası (1/200) 184,207,210,223,284:287 

35 — Mıntaka sanat mektepleri
nin Maarif vekâleti tarafından idaresi 
hakkında (1/158) 50,68:70,75,76:78 

36 — Nafıa vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair olan kanuna ek kanun 
lâyihası (1/223) 135,195:197,200,202,255:258 

37 — Ordunun dahilî hizmetleri 
hakkmda (1/179 66,94:102 



— 7 — 
Sayıfa 

38 — Ordu zabitan heyetine mah-
süs'teffi kanununun 1 ineci maddesinin 
(A) fıkrasile 11 nei maddesinînn değişti
rilmesine dair (1/159) 4:5 

3Q — Polisin vazife ve salâhiyeti 
kanununun 5 nci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesine dair (1/95) 2,61,93:94 

40 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi teşkilât ve vazifelerine dair (1/180) 184, 

225:229,229,329:332 
41 — Posta, telgraf ve telefon 

memurları hakkmda (1/174) 66,103:107 
42 — Pulluk kanununa ek kanun 

lâyihası ve Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/191) 88,144:145,153, 

173:176 
43 — Riyaseti Cumhur dairesi teş

kilât kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/202) 50,67:68,136:137 

153,163 :166 
44 — Rüsumu sıhhiye kanununa ek 

1/169 sayılı kanun lâyihası 184,205,206,223, 
290:293 

45. — Satın alınan Aydın ve şua-
batı demiryollarının teslimi ve tasfiyesine 
ve işletme muamelâtına dair (1/215) 66,107: 

108,112,125:128,136,153,167 :170 
46 — Siyasal bilgiler okulası hak

kında kanun lâyihası (1/152) 66,108:141,112, 
128:131 

47 — Sıcak ve soğuk maden sula
rının istismarı ile kaplıcalar tesisatı hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası (1/240) 184, 

205:206,210,223,287:290 
48 — Sıtma ve firengi ilâçları hak

kmda kanun lâyihası (1/235 66,73,73:74,75, 
82:85 

49 — Tababet ve şuabatı sanatleri-
nin tarzı icrasına dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında (1/69) 66, 

73,74:75 
50 — Temyiz mahkemesinin Anka-

ya nakli hakkında (1/176) 2,61,93 
51 — Türkiye - Bulgaristan ara-

Sayıfa 
sında imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik 
olunan ticarî itilâf ata ismi geçen (kaşkaval) 
kelimesi yanına (kaşar)kelimesinin de ko
nulmasına dair (1/106) 3,11,20,29:32 

52 — Türkiye <jümhuriyetile îtalya 
Kırallığı arasında aktedilen kılirinğ an-

' laşmasmm bazı hükümlerini değiştiren ve 
30 nisan 1935 târihinde imza edilen anlaş
manın kabul ve tasdiki hakkında (1/203) 135, 

192:193,200,202,262:265* 
53 — Türkiye Cümhuriyetile İran 

Devleti arasında aktolunan emniyet, bita
raflık ve iktisadî emek beraberliği mua-
hedenamesinin tasdikma dair (1/70) 11:12,93, 

112,122:125 
54 — Trükiye Cümhuriyetile Yu

goslavya Hükümeti arasında aktedilen af
yon anlaşmasının tasdikma dair (1/217) 66, 

1Ö7:139,186,187,190,195,233:236 
55 — Türkiyede açılacak Beynel

milel panayır ve sergilerin vergi ve re
simlerden muafiyetine dair (1/216) 12,20, 

44:47 
56 — Türkiye ile Almanya arasın

da aktolunacak ticaret mukavelenamesine 
ek olarak 15 nisan 1935 tarihinde imzala
nan anlaşmanın tasdikma dair (1/160) 9,91, 

93,111:112,118:121 
57 — Türkiye ile îtalya arasmdâ 

imza edilen ticaret mukavelesi ile merbut
larının 20 ikinci kânun 1935 tarihinden 
itibaren 9 ay daha uzatılmasına dair 
(1/33) 3:4,11,20,35:38 

58 — Üsküdar - Kadıköy ve hava
lisi tramvayları Türk anonim şirketinden 
satılığa çıkarılan hisse senetlerinden 
218 220 liralığının Evkaf umum müdür
lüğünce satm alınmasına dair (1/161) 135, 

197:198,200,202,268:271 
5Q — Yabancı Devletlerle yapıla

cak muvakkat ticarî itilâflara müteallik 
2258 sayılı kanun hükmünün uzatrlma-

sma dair (1/78) 4,11,20,38 ;41 
60 — Ziraî satış kooperatif ve bir

likleri hakmda (1/153) 184 
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MAZBATALAB 
Sayıfa 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ceza kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında 183 

2 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve 26 ıneı maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/256) 183 

3 — 1331 sayılı kanunun 7 nei 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün icra 
ve iflâs kanununun 33 neü maddesi hük
mü ile mülga olub olmadığına ve Devlet 
şûrasının mütegayyib şahıslar mallarmm 
aynen iadesine karar verib veremeyece
ğine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/76) 183 

4 — Çalın dede köyünden Osmah-
oğlu Ömer, Kulanın Camiikebir mahal
lesinden Memedoğlu Hakkı, Çalm Şeyh el
van köyünden Memedoğlu Veli ve Kuru-
çayın Çorak köyünden Memedoğlu Caferin 
ölüm eezasma çarpılmaları hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/26) 2,53 

5 — Çiftçiler hakkında kredi koo-
feratifleri teşkiline dair kanun lâyihası 
hakında (1/90) 184 

6 — Düzcenin Nuhviran köyün
den Mustafaoğlu Emin diğer namı Yemin 
ve Akyazı Beynevit köyünden Mustafaoğlu 
Zekiriyanm ölüm eezasma çarpılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/27) 184 

7 — Polisin vazife ve salâhiyeti 
kanununun 5 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/95) 2,61,93:94 

8 —Salihlinin Gele köyünden Pi-
raşuvalı Memedoğlu arabacı Halil ile Mak-
sudoğlu Çapacı Sadrinin ölüm eezasma 
çarpılmaları hakkmda Başvekâlet tezke
resine dair (3/92) 2,53:61,89:90 

Q —Şokenin Çeltikçi mahallesin
den Yusuf oğullarından Hacı Şerif oğlu Cam
baz Süleyman Çavuş ile kocalı nahiyesi
nin Tekeli köyünden Kör Alioğullarmdan 
Alioğlu Hasan ve Aydmm Üzümlü köyün-

Sayıfa 
den Alibeyoğullarından Süleymanoğlu Hü
seynin ölüm eezasma çarpılmaları hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/31) 184 

1 o — Temyiz mahkemesinin Anka-
raya nakli hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/176) 2,61,93 

1 ı — Ziraî satış kooperatif ve bir
likleri hakkmda kanun lâyihasına dair 184 

1 — Beynelmilel adalet divanma 
müteallik bazı metinlere iltihakımız hak
kmda kanun lâyihası (1/137) 8 ;9,90:91,93,11i, 

115:118 
2 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 

evvel mevcud olan vakıflar hakkmda tat
bikat kanunu lâyihasma dair (1/41) 12:20,20: 

28,51:53,61,62,64 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Mardin Edib Erginin, Arzu

hal encümeninin 7 - VI - 1935 tarihli haf
talık karar cetvelindeki 92 sayılı kararın 

Umumî heyette müzakeresine dair (4/8) .184, 
229 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
! — Amortisman sandığı hakkın

da kanun lâyihasına dair (1/140) 134,187: 
189,190,195,242:245 

2 — Ankara belediyesinin hariç
ten getireceği makineler ve yedek par
çalarının resimsiz girmesi hakkında kanun 
layihasına dair (1/245) 183,203:204,206,224, 

297:300 
3 — Ankara dil ve tarih - coğraf

ya fakültesinin kurulmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/224) 135,189:190,195,246: 

249 
4 — Ankara - Istanbuul - Avrupa 

telefon defterinin ıslah ve teksirine dair 
kanun lâyihast hakkmda (1/229) 135,200,206, 

224,313:316 
5 — Ankara su tesisatı için Maliye 

ve Dahiliye vekillerine verilen taahhüd iz
ninin uzatılması hakkında kanun lâyihası
na dair (1/168) 88,140,186,187,190,195,239:242 

6 — Askerî ve mülkî tekaüd ka
nununun 67 nci maddesine bir fıkra eklen-



— 9 
Sayıfa 

meşine dair kanun lâyihası hakkmda (1/155) 135, 
193 

7 — Balya - Karaaydm madenleri 
kiralama ve işletme şirketinin getireceği 
mayi madenî mahrukatın gümrük ve mua
mele resminden istisnasına dair kanun 
lâyihası hakkmda (1/230) 88,140:142,144,153, 

157:160 
8 — Bina vergisi kanununun 24 

ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/205) 135,193:194,202, 

265:268 
9 — Buğdayı koruma karşılığı ka

nununun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9ncu maddesinin (ıB) fıkrasına ek kanun 
lâyihasına dair (1/81) 184,225,229,323:326 

10 — Çiftçiler hakkmda kredi koo
peratifleri teşkiline dair kanun lâyihası 
hakkında 184 

11 — Çubuk barajının teşçir ve 
tanzimine ve Kırk gözler kaynağından geti-
rileek suya aid masarif karşılığının ne su
retle temin edileceğine dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/239) 135,198:199,200,224, 

310:313 
12 — Dahilî istihlâk vergisi kanu

nunun 10 ncu maddesinin tefsiri hakkmda ' 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/90) 135,190,195, 

249:252 
13 — Dahilî istihlâk vergisi kanu

nunun 12 nci maddesinin tefsiri hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/70) 184,224:225, 

229,326:329 
14 — Devlet kitabları mütedavil 

sermayesi hakkmdai kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/39) 50,70,137,153,160:163 

15 — Devlet memurları aylıklarmm 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
2 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair 1/157 ve bir vilâyette teşkil edilecek 
idare heyeti kadrosu hakkmda 1/206 sa
yılı kanun lâyihasına dair 88,142,144,153, 

154:157 
1 * — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan kanuna ek 
kanun lây :hası hakkmda (1/194) 135.190:191, 

195,252:255 
17 — Diyanet işleri reisliği teşkilât 

Sayıfa 
ve vazifeleri hakkında kanun lâyihasma 
dair (1/40) 135,191:192,200,202,258:261 

18 — Elektrik işleri etüd idaresi 
teşkiline dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/26Û) 184,220:223,224,319:322 

1Q — Esbabı mücbire ve zaruriye 
dolayısile takib ve tahsiline imkân görüle
meyen borçların terkini hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/79) 135,186 

20 — Etibank kanunu lâyihası hak
kında (1/261) 184,207:210,223,274:277 

21 — Evkaf umum müdürlüğünce 
istihdam edilecek avukatlara dair kanu-
"nun 3 ncü maddesine ek kanun lâyihası
na dair (1/149) 135,194:195 

22 ~~ Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ilişik cetvelde bazı deği
şiklikler yapılması ve bir madde eklenmesi 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/211) 184 

23 — Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti vazife ve kurumu kanunu lâyihası 
hakkmda (1/104) 135,200:202 

24 — Hazarda takım ve bölük ve 
sınıf mekteblerinde bulunan yarsübaydan 
yüzbaşıya kadar subaylara ve seferde bü
tün subaylarla askerî memurlara eraİ eşya
sı verilmesi hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/271) 184,204,206,224,294:297 

25 — 2041 sayılı kanunun 1 inci 
ve 1452 sayılı kanunun 5 nci maddelerinin 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/91) 1Ş4 

26 — Kanunla verilen izinler üze
rine yapılan kefaletlerin nasıl yerine geti
rileceği hakkında kanun lâyihasma dair 184, 

204,206,224,300:303 
27 •J- Kimya harbinden korunmaya 

mahsus malzeme hakkmda kanun lâyihası
n a dair (1/274) 135,199:200,206,224,306:309 

28 — Maarif teşkilâtına dair olan 
kanunun 11 nci maddesinin 1707 ve 2297 
sayılı kanunlarla ikişer yıl uzatılan hük
münün iki yıl daha uzatılmasına dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/250) 135,199 

29 —Maarif vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna bağlı 

(A) cetveline yapılacak ilâveye dair kanun 
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Sayıfa 

lâyihası hakkında (1/245) 89,143:144,153, 
176:179 

30 — Maadin nizamnamesinin ve 
muaddil nizamnamesinin bazı maddelerile 

taş ocaklarının nizamnamesinin tadiline 
dair olan kanunun baz* maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkmdna kanun lâyihasına 
dair (1/267) 184,218:220,224,316:319 

31 — Maden tetkik ve arama ensti
tüsü hakkında kanu nlâyihasma dair 
(1/261) 184,210:214,223,271:274 

32 — Maliye vekâleti teşkilât ve va
zifeleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/173) 135,195 * 

33 -^ Mazbut emlâk, yurtluk, ocak
lık aylığı mukabili verilecek emlâk ve arazi 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/200) 184,207,210,223,284:287 

34 — Mevduatı koruma kanununun 
8 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/273) 184,204:205,206, 

223,278:281 
35 — Mıntaka sanat mekteblerinin 

Maarif vekâleti tarafından idaresi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/158) 50)68:70, 

75,76:78 
36 — Nafıa vekâleti teşkilât ve va

zifelerine dair olan kanuna ek kânun lâyi
hası hakkında (1/223) 135,195: 197,200,202, 

255:258 
37 — Posta, telgraf ve telefon ida

resi teşkilât ve vazifelerine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/180) 184,225:229,329 :332 

38 -T- Posta, telgraf ve telefon me
murları hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/147) 66,103:107 

3Q — Pulluk kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında 89,144 .-145,153,173:176 

40 — Riyaseti Cumhur dairesi teş
kilât kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/202) 50,67:68,136:137,153,163:166 

41 — Rüsumu sıhhiye kanununun 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında 3/95 
sayılı Başvekâlet tezkeremle rüsumu sıhhiye 
kanununa ek 1/169 sayılı kanun lâyihası s 

hakkmda 184,205,206,223,290:293 
42 — Satın alınan Aydın ve şuafoatı 

demiryollarının teselîüm ve tasfiyesine ve 

Sayıfa 
işletme muamelâtına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/215) 67,107:108,112,125:128,136, 

153,167:170 
43 — Siyasal bilgiler okulâSi hak

kında kanun lâyihasma dair (1/152) 66,108:111, 
112,128:131 

44 — Sıcak ve soğuk maden suları
nın istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkın
daki kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/240) 184,205:206,210,223,287:290 

45 — Şeker istihlâk ve gümrük re
simleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/248) 135,145:153,170:173 

46 •— Türkiye Ziraat bankasının 
ipotekli ve müteselsil ziraî alaoaHarmm 
taksitlendirilmesi hakkında kanüri lâyiha
sına dair (1/266) 184,214:218,22Ö,224,3Û3,:306 

47 — Üsküdar - Kadıköy ve hava
lisi tramvayları Türk anonim şirketinden 
satılığa çıkarılan hisse senedlerinden 218 220 
liralığının Evkaf umum müdürlüğünce $a-
tın alınmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/161) 135,197:198,200,202,268:271 

43 — Ziraî satış kooperatif ve bir
likleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/153) - 184 

1 — Ankara merkez hıfzrssihha 
müessesesinde kullanılacak yabancı uzman
lara dair kanun lâyihası hakkında (1/236) 9 

2 — Devlet memurları aylıkları
nın tevhjd ve teâdülüîie dair olan kânun 
ile ekleminin Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurlarına da tatbiki hakkındaki kanuna 
bağlı cedvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/92)' 4,11,20,41 -4"4 

3 — Maarif vekâleti merkez teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki kânuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/62) 10:11,91:93,111 

İ İ2 : İ İ5 
4 — Türkiyede açılacak Beynel

milel panayır ve sergilerin vergi ve resim
lerden muafiyetine dair kanun lâyihasj 
hakkında (1/216) 12,20,44:47 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlfet memurları âş ıklar ı 

nın tevhld ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelde 3ö|işîklik yapılma-



Sayıfa 
sma 4air 1/157 ve bir vilâyette teşkil edi
lecek iğ^re heyeti kadrosu .hakkmda 1/206 
sayılı kanun lâyihalarına dair 88,142,144,153, 

154:157 
2 — Kanunla verilen izinler üze

rine yapılan kefaletlerin nasıl yerine ge
tirileceği hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/263) 184,204,206,224,300:303 

3 — Maarif teşkilâtına dair olan 
kanunun 11 nci maddesinin 1707 ve 2297 
sayılı kanunlarla ikişer yıl uzatılan hük
münün iki yıl daha uzatılmasına dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/250) 135,199 

4 — Mmtaka sanat mekteblerinin 
Maarif vekâleti tarafından idaresi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/158) 50,68:70, 

75,76:78 
5 — Polisin vazife ve salâhiyeti 

kanununun 5 nci maddesinin (A) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/95) 2,61,93:94 

1 — Dahiliye memurları kanunu
nun 2 nci maddesini değiştiren 2429 sayılı 
kanunun 1 nci maddesini değiştiren kanun 
lâyihası hakkında (1/171) 9:10,91 

0/ — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 
evvel mevcud olan vakıflar hakkmda tat
bikat kanunu lâyihasına dair (1/41) 12:20,20: 

28,51:53,61,62,64 

BtVANJ MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 1930 yık Hazine hesabı umu
misi .hakkında tanzim kılman mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkereşile 1930 yılı son 
ıhesabı .haklımda kanun lâyihasına dair 
CŞ/13, 1/108) 135,186,195,230:233 

2 —Eylül : ikinci teşrin 1934 ay-
larmat jâid n& aylık raporun sunulduğuna 
4air îDiyanı,muhasebat riyaseti tezkeresine 
dair (3/108) 88,186 

3 -— JÇânunuevyel 1934 : şubat 
1935 aylarına aid üç ayl?k raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi hakkında (3/109) 135,186 

4 —Mart : mayıs 19Ş5 aylaşınA 
j|jı^i|ç aylık raporun sunulduğuna dair Di-

Sayıfa 
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında (3/124) 135,186 

5 —-Mülga öksüz yurtları umum 
müdürlüğü muhasebe müdürü Ahmed Lûtf i 
hakkmda (5/15) 184 

1 — Haziran : ağustos 1934 yılma 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/15) 67, 

136 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 —Ankara belediyesinin hariçten 
getireceği makineler ve yedek parçalarının 
resimsiz girmesi hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/Ş45) 183,203:204,206,224,297:300 

2 •— Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti vazife ve kurumu kanunu lâyihasına 
jlair (1/104) 135,200:202 

3 — Sıcak ye soğuk nıaden suları
nın istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkın
daki kanujna ek kanun lâyihasına dair 
(1/210) 184,205 ^06,210,223,287:290 

4 — Sıtma ye f irengi ilâçları .hak
kında kanun lâyihasına dair (1/235) 66,73,73^74, 

75,82:85 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Dang hastalığına karşı mem

leketleri karşılıklı korumak için yapılan 25 
temmuz 1934 tarihli beynelmilel mukavele
nin tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/65) 66,73,75,79:82 

2 — Demiryolları teknik birliği 
hakkındaki 1886 tarihli mukavelename ile 
18 mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 ta
rihli protokoller6 iltihakımıza dair kanun 
lâyihası hakkmda (1/54) 2,139:140 

3 —- TÜşkiye .Cümhuriyetile İtalya 
Kırallığı arasmda aktedijen kıliring anlaş-
masınm bazı ̂ hükümlerini ofist ir en ve 30 
nisan 1̂ 35 tarilainde imza edilen anlaşma
nın kabul ve tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/203) 135,192:193,200,202,262: 

265 
4 — Türkiye Cümhuriyetile Yu

goslavya 7Hükpmeti arasımla aktedilen af-
yo^ı a^laşmasmm taadikma dair kanun lâ-



— 12 — 
Sayıfa 

yÜıası hakkında .(1/217) 66,137:139,186,187, 
190,195,233:236 

5 •— Türkiye ile Bulgaristan ara
sında aktedilen 11 mart 1935 tarihinden 
itibaren 2 ay uzatılmış olan ticaret anlaş-
masile tediyatın tanzimine müteallik muka
velename bir ay daha uzatıldığından 2294 
sayılı kanunun 3 neü maddesine göre keyfi
yetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (B/113) 89,145,186,187,190,195, 

236:239 
6 — Türkiye ile İngiltere arasın

da aktolunan tiearet ve tediyata dair anlaş
manın tasdiki hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/272) 184,207,210,223,281:284 

1 "— Beynelmilel adalet divanına 
müteallik bazı metinlere iltihakımız hak
kında kanun lâyihasına dair (1/173) 8,9,90:91, 

93,111,115:118 
2 -— Türkiye - Bulgaristan arasın

da imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik olu
nan ticarî itilâfta ismi geçen (Kaşkaval) 
kelimesi yanına (kaşar) kelimesi de konul
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/106) 3,11,20,29:32 

3 • '—- Türkiye - Bulgaristan ticaret 
anlaşmasile tediyatın tanzimine müteallik 
mukavelename ve ilişikleri 11 mart 1935 
tarihinden itibaren iki ay müddetle uzatıl
dığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine göre keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/69) 3,11,20,32:35 

4 — - Türkiye Cümhuriyetile îran 
Devleti arasında aktolunan emniyet, bita
raflık ve iktisadî emek beraberliği muahe-
denamesınin tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/70) 11:12,93,112,122:125 

5 —- Türkiye ile Almanya arasında 
aktolunan ticaret mukavelenamesine ek 
olarak 15 nisan 1935 tarihinde imzalanan 
anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkında (1/160) 9,91,93,111:112,118:121 

6 — Türkiye ile İtalya arasında 
imza edilen ticaret mukavelenamesi ile 
merbutlarının 20 ikinci kânun 1935 tari
hinden itibaren 9 ay daha uzatılmasına 
dair kanun lâyihası hakkmda (1/33) 3,4, 

11,20,35:38 

Sayıfa 
7 — Yabancı Devletlerle yapılacak 

muvakkat ticarî itilâflara müteallik 2258 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/78) 4,11,20,38:41 

ÎKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALAEI 
1 — Buğdayı koruma karşılığı ka

nununun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 ncu maddesinin (B) fıkrasına ek kanun 
lâyihası hakkında (1/87) 184,225,229,323:326 

2 — Çiftçiler hakkmda kredi koo
peratifleri tekşiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/90) 184* 

3 — Dahilî istihlâk vergisi kanu
nunun 10 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/90) 135,190,195, 

249:252 
4 — Dahilî istihlâk vergisi kanu

nunun 12 nci maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/70) 184,224 ;225, 

229,326:329 
5 — Elektrik işleri etüd idaresi 

teşkiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/260) 184,220:223,224,319:322 

6 — Etibank kanunu lâyihası hak
kında (1/261) 184,207:210,223,274:277 

7 — Maden nizamnamesinin ve 
muaddil nizamnamesinin bazı maddelerile 
taş ocakları nizamnamesinin tadiline da
ir olan kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair 184,218:220,224,316:319 

8 — Maden tetkik ve arama ensti
tüsü hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/264) 184,210:214,223,271:274 

0 — Mevduatı koruma kanununun 
8 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/273) 184,204:205,206, 

223,278:281 
10 — Şeker istihlâk ve gümrük re

simleri hakkmda kanun lâyihasma dair 
(1/248) 135,145:153,170:173 

11 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
Kırallığı arasında aktedilen kıliring an
laşmasının bazı hükümlerini değiştiren ve 
30 nisan 1935 tarihinde imza edilen anlaş
manın kabul ve tasdiki hakkında kanun , 
lâyihasma dair (1/203) 135,192:193,200,202, 

262:265 
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12 —Türkiye Cümhuriy etile Yu
goslavya Hükümeti arasında aktedilen af
yon anlaşmasının tasdikına dair kanun lâ
yihasına dair (1/217) 66,137:139,186,187,190, 

195,233:236 
13 —Türkiye ile Bulgaristan ara

sında aktedilib 11 mart 1935 tarihinden 
itibaren 2 ay uzatılmış olan ticaret anlaş-
masile tediyatın tanzimine müteallik mu
kavelename bir ay daha uzatıldığından 
2294 sayılı kanunun 3 neü maddesine göre 
keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 

-tezkeresine dair (3/113) 89,145,186,187,190,195 
236:239 

14 — Türkiye ile İngiltere arasın
da aktolunan ticaret ve tediyata dair an
laşmanın tasdiki hakkında (1/272) 184,207, 

210,223,281:284 
15 — Türkiye Ziraat bankasının 

ipotekli ve müteselsil ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/906) 184,214:218,220,224,303:306 

1 6 — Ziraî satış kooperatif ve bir
likleri hakkında kanun lâyihasına dair 

(1/153) 184 

1 — Türkiye - Bulgaristan arasın
da imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik olu
nan ticarî itilâfta ismi geçen (Kaşkaval) 
kelimesi yanına (Kaşar) kelimesinin de ko
nulmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/106) 3,11,20,29:32 

2 —"Türkiye - Bulgaristan ticaret 
anlaşmasile tediyatm tanzimine müteallik 
mukavelename ve ilişikleri 11 mart 1935 
tarihinden itibaren iki ay müddetle uza
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine göre keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/69) 3,11, 

20,32:35 
3 — Türkiye Cümhuriyetile îran 

Devleti arasında aktolunan emniyet, bita
raflîk ve iktisadî emek beraberliği mu
kavelenamesinin tasdikına dair kanun lâ-
yinası hakkmda (1/70) 11:12,93,112,122:125 

4 —- Türkiye ile Almanya arasmda 
aktolunan ticaret mukavelenamesine ek 
olarak 15 nisan 1935 tarihinde imzalanan 
anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası 

Sayıfa 
hakkında (1/160) 9,91,93,111:112,118:121 

5 — Türkiye ile İtalya" arasmda 
imza edilen ticaret mukavelesi ile merbut
larının 20 ikinci kânun 1935 tarihinden iti
baren 9 ay daha uzatılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/33) 3,4,11,20,35:38 

6 — Yabancı Devletlerle yapılacak 
muvakat ticarî itilâflara müteallik 2258 
sayılı, kanun hükmünün uzatılmasına dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/78) 4,11,20,38:41 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankarada dil ve tarih - coğ

rafya fakültesinin kurulmasına dair kanun 
layihası hakkında (1/224) 135, 189: 190, 195, 

246:249 
2 — Devlet kitabları mütedavil 

sermayesi hakkındaki kanuna bir madde ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/39) 50,70,137,153,160:163 

3 — 2041 sayılı kanunun 1 inci ve 
1452 sayılı kanunun 5 inci maddelerinin 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/91) 184 

4 — Maarif teşkilâtma dair olan 
kanunun 11 nci maddesinin 1707 ve 2297 
sayılı kanunlarla ikişer yıl uzatılan hük
münün iki yıl daha uzatılmasına dair ka
nun lâyihasL hakkmda (1/250) 135,199 

5 — Mmtaka sanat mekteblerinin 
Maarif vekâleti tarafından idaresi hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/158) 50,68 ;70,75,76:78 

6 — Siyasal bilgiler okulası hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/152) 66,108:111, 

112,128:131 
7 — Tababet ve şuabatı sanatleri-

nin tarzı ierasma dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/69) 66,73,74:75 

1 — Maarif vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/62) 10:11,91:93,1li, 

112:115 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Amortisman sandığı hakkmda 

kanun lâyihasına dair (1/140) 134,187:189, 
190,195,242:245 
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2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 67 nei maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/155) 135, 

193 
3 — Bina vergisi kanununun 24 

neü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun layihası hakkmda (1/205) 135,193:194, 

202,265:268 
4 — 1331 sayılı kanunun 7 nei 

maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün iera 
ve iflâs kanununun 33 ncü maddesi hükmü 
ile mülga olup olmadığına ve Devlet şû
rasının aynen iadesine karar verip vermi-
yeceğine dair Başvekâlet tezkeresi hakkın
da (3/76) 183 

5 — Buğdayı koruma karşılığı 
kanununun 2643 sayılı kanunla değiştiri
len 9 ncu maddesinin (B) fıkrasına ek ka
nun lâyihası hakkmda (1/87) 184,225,229, 

323:326 
6 — Dahilî istihlâk vergisi kanu

nunun 10 ncu maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/90) 135,190, 

195,249:252 
7 — Dahilî istihlâk vergisi kanu

nunun 12 nci maddesinin tefsiri hakında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/70) 184,224: 

225,229,326:329 
8 —- Etibank kanunu lâyihasına 

dair (1/261) 184,207:210,223,274:277 
Q — Evkaf umum müdürlüğünce 

istihdam edilecek avukatlara dair olan ka
nunun 3 ncü maddesine ek kanun lâyihası 
hakkında (1/149) 135,194:195 

1 o — Maliye vekâleti teşkilât ve 
vazifeleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/173) 135,195 

1 ı — Mazbut emlak, yurtluk, ocak
lık aylığı mukabili verilecek emlâk ve 
arazi hakkındaki kanuna ek kanun lâyiha
sına dair (1/200) 184,207,210,223,284:287 

12 — Mmtaka sanat mektehlerinin 
Maarif vekâleti tarafından idaresi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/158)' 50,68:70,75, 

76:78 
] 3 —- Pulluk kanununa ek kanun 

lâyihası hakkında (1/191) 89,144:145,153,173: 
176 

14 ~- Rüsumu sıhhiye kanununun 

Sayıfa 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında 3/95 sa
yılı Başvekâlet tezkereşile rüsumu sıhhiye 
kanununa ek 1/169 sayıcı kanun lâyihası 
hakkında 184,205,2OŞ,223,29;0;293 

1 5 — Siyasal bilgiler okulası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/152) 66,108: 

111,112,128:131 
1 ö — Sıcak ve soğuk maden suları

nın istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkın
daki kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/240) 184,205:206,210,223,287:290 

1 7 • ~~ Şeker istihlâk ve gümrük re
simleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/248) 135,145:153,170:173 

1 8 — Üsküdar - Kadıköy ve hava
lisi halk tramvayları Türk anonim şirketin
den satılığa çıkarılan hisse senedlerinden 
218 220 liralığının Evkaf umum müdürlü
ğünce satın alınmasına dair kanun lâyiha
sı hakkmda (1/161) 135,197:198,200,202,268: 

271 

1 — 4 teşrinievvel 1926 tarihinden 
evvel mevcud olan vakıflar hakkında tatbi
kat kanunu lâyihasına dair (1/41) 12:20,20: 

28,51:53,61,62,64 
2 — Türkiyede açılacak Beynel

milel panayır ve sergilerin vergi ve resim
lerden muafiyetine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/216) 12,20,44:47 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/255) 183 

2 — Askerî muhakeme usulü ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 26 nei maddesine iki fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/256) 183 

3 — Askerlik mükellefiyeti ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/258) 135,198 

4 — Hazarda takım ve bölük ve 
sınıf nıekteblerinde bulunan yarsübaydan 
yüzbaşıya kadar subaylara ve seferde bü
tün subaylarla askerî memurlara erat eş
yası verilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/271) 184,204,206,224,294,294:297 
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5 -— ÎMiyat z«fc$tlerî ve ihtiyat as
kerî mgraü&âtf kanununun 22 fici madde
sinin dej^&ilfttestoîe dair fettan lâyihası 
( l / Ü I ) 88,142:143 

6 —̂  Kimya hiarbMden korunmaya 
mahsus malzeme hakkında kanttti lâyihası
na dair (î/£47) 13§,19#:20Ö,2Ö6,224,3O8:3O9 

7 -— Ordun'um dahilî hikmetleri 
hakkmdl feanttn lâyihasına dair (1/179) 66;94: 

102 

t — ihtiyat zabitleri ve ihtjyat as-
ketî meîamrlârı hakkında 1076 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/42) 5:8 

2 — Ordu zabitan heyetine mah
sus terfi kanununun 1 nei maddesinin (A) 
fflerâsı ile 11 nci maddesinin değiştirilme
sine dair 4:5 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb) 

1 — Balıkesir mebusu Hayrettin 
Karanın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/110) 135,186 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 

( Belediye kanunu muvakkat encümeni ) 
İ — Belediye kanununa ek kanun 

lâyihası hakkında (1/117) 66,70:73 

NAFIA ENCÜİtENÎ MAZBATALARI 
1 —-Ankara - İstanbul - Avrupa 

telefon devrelerinin ıslah ve teksirine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/229) 135,200, 
. . , ' • ' 206,224,313:316 

2 — Çubuk barajının teşeir ve tan
zimine ve Kırkg özler kaynağından getirile
cek suya aid masarif karşılığının ne suret
le temin edileceğine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/239) 135,198:199,200,224, 

310,313 
3 —demiryol lar ı teknik birliği 

hakkındaki 1886 tarihli mukavelename 
ile 18 mayıs 1907 ve 14 kânunuevvel 1912 
tarihli protokollere iltihakımıza dair kanun . 
lâyihası hakkmda (1/54) 2,139:140 

Sayıfa 
4 ^—Nafca v^klleti *e^ i lâ t ve va

zifelerine dair olan kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında (1/223) 135,195 :197,200,202, 

255;258 
5 — Posta, telgraf ve telefon ida

resi ve vazifelerine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/180) 184,225:229,329:332 

Q — Pes%ay telgraf ve telefon me
murları hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/174) 66,103 ;1Q7 

7 — Posta, telgraf ve telefon me
murlarının jnüteselsil kefalet borçları hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/246) 135^192 

8 — Satm alman Aydm ve şuaba-tı 
d^miryollarınm tesellüm ve^ işletme mua
melâtına dair kanun lâyihası hakkmda 

' (1/215) 66,107 :i08,ıi2;i25 am^m.ım,!^ ûio 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ

MENİ MAZBATALARI 
\ — Askerî ve mülkî tekaüd ka

nununun 67 inci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 1/155 Numaralı Ifc&nun lâyiha- ı 
sma dair 135,103 

2 — Dang hastalığına karşı mem
leketleri karfilıklr korumak için yapılan 25 
temmuz 1934 tarihli beynelmilel mukavele
nin tasdiki hakmda kanun lâyihasına dair 
(1/65) 66,73,75,79:82 

3 — Kimya harbinden korunmaya 
mahsûs malzeme hakmda 1/247 numaralı 
kanuna dair 135,199:200,206,224,3^309 

4 --^RüSimîû sıhhiye kanununun 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında 3/95 sa
yılı Başv^âlet te^keresile rüsumu sıhhiye 
kanununa ek İ/169 sayılı kannn lâyihasına 
dair • 184^y208^3,290:2®3 

5 ••— Sıtma ve frengi ilâçları hak-
^«fe ' l t anun lâyihasına dair (1/235) 67,73,73:74, 

75,82:85 
6 —-Tababet ve şuabatı sAnatleri-

nin tarzı ierasma dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştMlni^şi hakkmda ka
nun lâyihasma dair (1/69} 66,73,74:75 

1 — Ankara merkez hıfzıssıhha 
müessesesinde kullanılacak yabancı uz
manlara dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/236) _ 

i 



- ıe 
Sayıfa 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZ
BATASI 

] — Esbabı mücbire ve zaruriye 
dolayısile takib ve tahsiline imkân görüle
meyen borçların terkini hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/79) 135,186 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —Çiftçiler hakkında kredi koo

peratifleri teşkiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/90) 184 

2 — Pulluk kanununa ek kanun 
lâyihası hakkmda 88,144:145,153,173:176 

Sayıfa 
3 — Türkiye Ziraat bankâsrnın 

ipotekli ve müteselsil ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/266) 184,214:218,220,224,303:306 

4 —• Yazgad mebusu Sırrı Içözün, 
ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiş
tiren 1948 sayılı kanuna ek kanun teklifile 
ağıllar kanununun 1 nci maddesini değiş
tiren 1948 sayılı kanunun 1 nci maddesin
de yazılı müddetin uzatılmasına dair ka
nun lâyihası hakkmda (2/14, (1/238) 50,68,137 

5 -— Ziraî satış kooperatif ve birlik 
leri hakkmda kanun lâyihasına dair. (1/153) 184 

32 nci inikada aid 
33 ». » » 
3 4 » y> o 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
2 " 35 nci inikada aid 

50 36 » » » 
66 37 » » » 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
And içmeler 

1 — Gazi Anteb saylavı Oeneral Ali 
Hikmet Ayerdemin and içrmsi 67 

2 — Kas saylavı Fuad Köprülünün 
and içmesi 89 

3 — Toka d saylavı General Sıtkı 
Ükenin and içmesi 67 

Intihab mazbataları 
1 — Gazi Anteb saylavı General Ati 

Hikmet Ayerdemin intihab mazbatasının 
tasdiki 67 

2 — Kars saylavı Fuad Köprülü ile 
Tokad saylavı General Sıtkı Ükenin in-
tih?,b mazbatalarının tasdiki 89 

88 
134 
183 

İstifalar 
1 — Aydın saylavı Özmenin saylav-

lıktan istifası 202 

Mezuniyetler 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi e 185 

ölüm 
1 — Çoruh saylavı Ömer Fehmi 

Noylanın ölümü 67 

Teşrii masuniyet 
1 — Balıkesir mebusu Hayrettin Ka

ranın teşriî masuniyeti 135,186 

TAKRİRLER 
Kütahya f Receb Peker ve arkadaşları J 

' l — Meclisin tatili hakkındaki takriri 229 
Mardin fEdib Erginin ] 
2 — Arzuhal encümeninin 7-Vf-1935 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 92 
sayılı kararın Umumî heyette müzake

resine dair (4/8) 183,184,229 
Yozgad / Emin Dramanın J 
3 — İcra ve iflâs kanununun 96 

99 ve 106 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun teklifinin geri 
verilmesine dair 136 
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TEKLİFLER 

Sayıfa 
Edirne / Mecdi Boy&anm J 
\ — Köylerin ve hükmî şahsiyetlerin 

ihtiyaçları için dışarıdan getirilecek 
radyolarla yedek parçalarının vergi ve 
resimden muafiyeti hakkında (2/15) 134 

Yozgad [Sırrı tçözj 
1 — Ağıllar [kanununun \ nci mad-

Sayıfa 
desini değiştiren 1948 sayılı kanuna ek 
kanun teklifi 50,68,137 

Yozgad / Emin Dramanın J 
2 — İcra ve iflâs kanununun 96,99 

ve 106 nçı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkkında 136 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELEİ 

Muhtelif 
1 — Çoruh saylavı Ömer Fehmi 

Naylanın öldüğüne dair 
2 —* Esbabı mücbire ve zaruriye do

lay ısile takib ve tahsiline imkân görüle
meyen borçların terkini, hakkında (3/79) 

67 

135, 
186 

1 — Türkiye - Bulgaristan ticaret 
anlaşmasjyle tediyatm tanzimine müteal
lik mukavelename ve ilişikleri M mart 
19M tarihinden itibaren iki ay müddet
le uzatıldaiından 2294 sayılı kanunun 
3 nçü, maddesine göre keyfiyetin tasdi
ki hakkında» (3/69) 89,145,186,187,190, 

195,236:239 
2 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 

aktedilip n mart 1935 tarihinden iti
baren 2 ay uzatılmış olan ticaret anlaş-
masileîtediyatm tanzimine müteallik mu
kavelename bir ay daha uzatıldığından 
2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
göre keyfiyetin tasdiki hakkında (3/113) 89, 

145,186,187,190,195,236:239 
ölüm cezaları 

î — Çalın Dede köyünden Osman-
oğlu Ömer, Kulanın Camiikebir mahal
lesinden Memdoğlu Hakkı, Çalın Şeyh 
elvan köyünden MemedoğluVeli ve Ku-
ruçayın Çorak köyünden Memedoğlu 
Caferin ölüm cezasına çarpılmaları hak
kında (3/26) 2,53 

2 — Püsçenin Nuhviran köyünden 

184 

Mustafaoğlu Emin diğer namı Yemin 
ve Akyazı Beynevit köyünden Mustafa
oğlu Zekeriyanın ölüm cezasına çarpıl
maları hakkında (3/27) 

3 — calihlinin Gele köyünden Pira-
§uvalı Memedoğlu Arabacı Halil ile 
Maksudoğlu Çapacı Sadrinin ölün; ceza
sına çarpılmaları hakkında (3/92) 2,53:6J, 

89=90 
4 — Şokenin Çeltikçi mahallesindetl 

Yusufoğllarından Hacı Şerifoğiu Cambaz 
Süleyman Çavuş ile Kocalı nakliyesinin 
Tekeli köyünden Kör Alioğullarmdan 
Aliğlu Hasan ve Aydının Üzümlü kö
yünden Alibeyoğullanndan Süleymanoğlu 
Hüseyinin ölüm cezasına çarpılmaları 
hakkında (3/31) 184 

Tefsir talebleri 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun M nci maddesi hükmünün noterle
rin vazifesine nihayet vermesinde de 
cari *olub olmadığının tefsiri hakkında 
(3/115) 2 

2 — Borçlu memur ve müstahdem
lerin maaş veya ücretlerinin haczi için 
icra ve iflâs kanununun 355 inci madde
sine göre yapılacak tebligatın hangi ma
kamlara yapılacağının tayini hakkında 
(3/116) 2 

3 — Ziraat bankası hakkındaki kanu
na müzeyyel kanunun 4 ncü maddesin
deki icra reisi tabirinin tefsirine dair 
(3/118) 

4 — Ziraat bankası kanununun 25 ve 
zirai kredi kooperatifleri kanununun' 10 
ncu maddelerinin icra ve iflâs kanununun 

66 



47nci maddesile ilga edilmiş olub olma
dığının tayini hakkında (3/119) 

— 18 

Sayıfa 

66 

183 

t—" 1331 sayılı kanunun 7 nci 
maddesile 146 sayılı tefsir hükmünün 
İcra ve iflâs kanununun 33 ncü,mad
desi hükmü ile mülga olub olmadığına 
ve Devlet şurasının mütegayyib şahıslar 
mallarının aynen iadesine karar verib 
veremeyeceğine dair (3/76) 

2 — Dahilî istihlâk vergisi kantınn-
nun ]0 ucu maddesinin tefsiri hakkında 
(3/00) 135,100,105,240:252 

3 — Dahilî istihlâk vergisi kanunu
nun 12 nci maddesinin tefsiri hakkın
da (3/70) . 184,224:225,220,326:329 

3 — 2041 say:lı kanunun 1 nci ve 
1452 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 
tefsiri hakkında (3/91) 184 

5 — Rüsumu sıhhiye kanununun 
9 ncu maddesinin tefsiri hakkında 184, 

205,206,223,200:203 

Teşriî masuniyetler 

1 — Balıkesir mebusu Hayrettin Ka
ranın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/110) 135,186 

,' B. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında 185 

Sayıfa 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — 1031 yılı Hazine genel hesabı

na aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/120) 88 

2 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1031 yılı 
son hesabı hakkında (3/125) 134 

3 — Mart : mayıs 1935 aylarına 
aid üç aylık raporun sunulduğuna dair 
(3/124) 134,135,186 

4 — Mülga Seyrisefain idaresinin 
1031 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/121) 88 

5 — Tahlisiye umum müdürlüğü 
1931 yılı son hesabına dair mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/117) 66 

1 — 1930 yılı Hazine hesabı umu
misi hakkında tanzim hılınan mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/13, 
1/108) / 135,186,195,230:233 

y 2 •— Eylül : ikinci teşrin 1934 ay
larına aid üç aylık raporun surıulduğua 
dair (3/108) 88,186 

3 — Haziran : ağustos 1034 yılına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/15) 67,136 

4 — Kânunuevvel 1934 : şubat 1035 
aylarına aid üç aylık raporun sunulduğu
na dair 135,186 



TAHLtLÎ FÎHRÎST 
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Sayıfa 
Abdülhalık Renda (B. M. M. Reisi) -

Meclisin yaz tatili münasebetile sözleri 229 
Abidin özmen (Maarif vekili) - Siyasal 

bilgiler okulası hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 109,110 

Ahmed îhsan Tokgöz (Ordu) - 4 teşri
nievvel 1926 tarihinden evvel mevcud 
olan vakıflar hakkındaki tatbikat" kanunu 
münasebetile sözleri 17,18 

—• Salihlinin Kale köyünden Ölüm ce
zasına çarptırılan Halil ve Sadri hakkındaki 

Sayıfa 
Adliye encümeni mazbatası ımünasebetile 
sözleri 60 

— Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 149,150 

Ali Çetinkaya (Nafıa vekili) - Posta, 
telgraf ve telefon memurları hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 106 

Aziz Samih tlter (Erzincan) - Posta, tel
graf ve telefon memurları hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 103 

6 
Berç Türker (Afyon KaraMsar) - Şe

ker istihlâk ve gümrük resimleri hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 150 

— Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya 

Hükümeti arasmda akdedilen afyon an
laşması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri : 137 

Celâl Bayar (îktısad vekili) - Şeker is
tihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 147,148,152 

— Türkiye . Cümhuriyetile Yugoslavya 
Hükümeti arasmda aktedilen afyon an
laşması hakkındaki kanun münasebetile 

sözleri 139 
— Türkiye Ziraat bankasmm ipotekli 

ve. müteselsil ziraî borçlarının taksitlen-
mesi hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 215,216 

Dr. Refik Saydam (Sıhhat ve içtimaî 
Muavenet vekili) - Sıtma ve firengi hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 74 

Durak Sakarya (Gümüşane) - Şeker is
tihlâk ve gümrük resimleri hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri ' 149 
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E 

Sayıfa 
Emin Sazak (Eskişehir) - 4 teşriniev

vel 1926 tarihinden evvel mevcud olan va
kıflar hakkmdaki tatbikat kanunu mü
nasebetile sözleri 26 

Sayıfa 
—• Hürkiye Cümhuriyetile Yugoslavya 

Hükümeti arasında aktedilen afyon an
laşması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 138 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Amortis
man sandığı hakkında kanun mijjıasebeti-

F 
le sözleri m 

H 
Hasan Fehmi AUç (Oümi;şane) - Bele

diye kanununa ek kanun münasebetile söz
leri 71,73 

Hasan Ferid Perker (Kayseri) - Salih
linin (Kele) köyünden ölüm cezasına çarp
tırılan Halil ve Sadri hakkmdaki Adliye 
encümeni mazbatası münasebetile sözleri 53,58 

Hasan Hayri Tan (Kocaeli) - Türkiye 
Ziraat bank&şjnm ipotekli; ve müteselsil zi
raî borçlarının taksitlenmesi hakkmda ka
rnın münasebetile sözleri 215^2^, 

Hikmet- Sayur (Manisa), - Salihlinin Ke
le köyünden ölüm cezasına çarptırılan Ha
lil ve Sadri; hakkındaki Adliye encümeni 
mazbatası münasebetile sözleri 56 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - 4 teşrinievvel 
1926 tarihinden evvel mevcud olan vakıf
lar hakkındaki tatbikat kanunu münase
betile sözleri 13,23 

— Şeker istihlftfe; ve gümrük resimleri 
hakkındaki kanun, münasebetle sözleri 145, 

İbrahim Demiralay (İsparta) - Salihli
nin Kele köyünden ölüm cezasına çarptırı
lan Halil ve, Sadri' hakkmdaki Adliye en» 
cümeni mazbatası münasebetile sözleri 58. 

ismail Sabuncu (Giresun) - 4 teşrini
evvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan 
vakıflar hakkmdaki tatbikat kanunu mü
nasebetile sözleri 21,23 

İsmet Eker (Çorum) - 4 te^rinievyH 
1926 tarihinden evvel mevcud olan vakıflar 
hakkındaki tatbikat kanunu m$naşebetjje 
sözleri 25 

—• Sıcak ve soğuk maden sularının is
tismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkmdaki 
kanuna ek kanun münasebetile sözleri 206 

K 
Cemal Gedeleç (Evkaf. U. M. t V.)- 4 

teşrinievvel 1926 tarihinden evvel mevcud 
olan vakıflar hakkmdaki tatbikat kanunu 
münasebetile sözleri 15,26 

— Evkaf umunı, m ^ ^ r | j | g ^ % â 8 g 
dam edilecek avukatlara dair olan kanu
nun 3 ncü maddesine ek kanun münasebe
tile sözleri 194 
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Sa.ıfa 
Memed Ali Okar (Çoruh) - Salihlinin 

Kele köyünden ölüm cezasına çarptırılan 
Halil ve Sadri hakkındaki Adliye encüme
ni mazbatası münasebetile sözleri 60 

Mustafa Şeref Özkan (Burdur) - 4 teş
rinievvel 1926 tarihinden, evvel mevcud 
olan vakıalar hakkındaki tatbikat kanu
nu münasebetile sözleri 13,15 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Balya -
Karaaydm madenleri kiralama ve işletme 

Sayıfa 
şirketinin getireeşği mayi madenî mahru
katın gümrük ver muamele vergisinden mu
af tutulması hakkındaki kanun münase
betile sözleri 141 

— 4 teşrinievvel 1926 tarihinden evvel 
mevcud olan vakıflar hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 14 
• — Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 152 

E 
Raif Karadeniz (Trabzon) - 4 teşrini

evvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan 
vakıflar hakkındaki tatbikat kanunu mü
nasebetile sözleri 13,14,15,16,21,22,25,27 

— Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 146, 

148,149,150,152 
— Türkiye Ziraat bankasının ipotekli 

ve müteselsil ziraî borçlarının taksitlenme-
si hakkındaki kanun münasebetile sözleri 

Refik înce (Manisa).- Amortisman san
dığı hakkında kanun münasebetile sözleri 

<— Balya - Karaaydm madenleri kirala
ma ve işletme şirketinin getireceği mayi 
madenî mahrukatın gümrük ve muamele 
vergisinden muaf tutulması hakkındaki 

216 

188 

kanun münasebetile sözleri 140 
— Evkaf umum müdürlüğünce istih

dam edilecek avukatlara dair olan kanu
nun 3 ncü maddesine ek kanun münasebe
tile sözleri ' 194 

— Posta telgraf ve telefon memurları 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 103,105 

— Sıcak ve soğuk maden sularmm 
istismarı ile kaplıcalar tesisatı hakkında
ki kanuna ek kanun münasebetile sözleri 206 

— Sıtma ve firengi ilâçları hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 74 

— Siyasal bilgiler okulası hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 108,1110,111 

— Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 
hakkmdaki kanun münasebetile sözleri 151 

S 
Saffet Ankan (Maarif vekili) - Ankara 

dil ve tarih - Coğrafya fakültesinin kurul
masına dair kanun münasebetile sözleri 189 

Salâh Yargı (Kocaeli) - 4 teşrinievvel 
1926 tarihinden evvel mevcud olan vakıf
lar hakkmdaki tatbikat kanunu münasebe
tile sözleri 17,24 

— Salihlinin Kele köyünden ölüm ce
zasına çarptırılan Halil ve Sadri hakkın

daki Adliye encümeni mazbatası münasebe
tile sözleri 56 

Strr: Day (Trabzon) - Posta, telgraf ve 
telefon memurları hakkmdaki kanun mü
nasebetile sözleri 105,106 

-Şam/'lsör (Tfözfâd) - Şeker istihlâk 
ve gümrük resimleri hakkmdaki kanun 
münasebetile sözleri 146 

>, 



Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - Beledi
ye kanununa ek kanun münasebetile söz
leri 

—- Salihlinin Kele köyünden ölüm ce
zasına çarptırılan Halil ve Sadri hakkın
daki Adliye encümeni mazbatası münase
betile sözleri 

— 22 
S 

Sayıfa 

71 

89 

Sayıfa 
— Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 148 
Şükrü Yaşm (Çanakkale) - 4 teşrini

evvel 1926 tarihinden evvel mevcud olan 
vakıflar hakkındaki tatbikat kanunu 
münasebetile sözleri 14 

Tahsin San (Aydın) - Türkiye Ziraat 
bankasının ipotekli ve müteselsil ziraî borç
larının taksitlenmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 

Tarık Us (Giresun) - 4 teşrinievvel 1926 
tarihinden evvel mevcud olan vakıflar hak-

216 

kındaki tatbikat kanunu münasebetile söz
leri 16 

— Salihlinin Kele köyünden ölüm ce
zasına çarptırılan Halil ve Sabri hakkın
daki Adliye encümeni mazbatası münase
betile sözleri 58 

Yusuf Ziya öztürk (Eskişehir) - Salih
linin Kele köyünden ölüm eezasma çarp

tırılan Halil ve Sadri hakkındaki Adliye en
cümeni mazbatası münasebetile sözleri 60 

Ziya Geyher Etili (Çanakkale) - 4 teş
rini evvel 1926 tarihinden evvel mevcud 
olan vakıflar hakkındaki tatbikat kanunu 

münasebetile sözleri 14,15 
— Şeker istihlâk ve gümrük resimleri 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 152 

DÜZ1LTM1 
73 ncü sayıfa, sütun 1, satır 21 deki (Açık) kelimesi fazladır. 
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