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Fihrist 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 

2699 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyet hakkındaki 14 
nisan 1341 tarih ve 601 sayılı kanu
nun 8 nei maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun 9,22,23:26 

2700 — Damad Feri d kabinesi tarafından 
idam ettirilen milis yüzbaşı Rızanın 
karısı ile oğluna maaş tahsisine dair 
kanun 8:9,22,26:29 

2701 — 1931 malî yılında askerliğe hazır
lık dersi muallimliklerinde istihdam 
olunanların ücretleri hakkında kanun 8,22, 

32:35 
2702 —- 1452 numaralı kanunun bazı mad-

delerile 1 numaralı cetvelin ve mezkûr 
kanunun 6 ncı maddesini tadil eden 
2617 numaralı kanunun 1 nci madde
sini tadil eden kanun 7:8,22,29 :32 

2703 — Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
1934 malî yılı bütçesine 2 268 lira 
munzam tahsisat konulması hak
kında kanun 2,41,58,58:61 

2704 — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
1934 malî yılı bütçesinde 28 000 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun 2, 

40:41,46,58,61:64 
2705 — Evkaf umum müdürlüğünün 1934 

malî senesi bütçesinde münakale ya
pılması hakkında kanun 2,41 :42,46,58, 

64:67 
2706 — inhisarlar umum müdürlüğü 1935 

malî yılı bütçe kanunu 2,42:46,47,58,67:70 
2707 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 4 ncü maddesine müzeyyel ka
nun 47,53,58,71:73 

2708 — Denizyolları ve Akay işletme ida
relerinin yaptıracağı gemiler için 
10 000 000 liralık tahsisat verilmesi 

, hakkında kanun 46:47,53,58,74 :77 

No. Sayıfa 
2709 —Ankarada stadyomda kurulacak 

tribünler için getirtilecek demir mal
zemenin gümrüksüz geçirilmesine 
dair kanun 47,53,58,77:80. 

2710 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 2 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü. 
fıkralarını değiştiren kanun 94 

2711 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki 30 - V - 1933 ta
rih ve 2208 numaralı kanunun 14 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair ka
nun 94 

2712 — 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı bütçelerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 38,85:87,96,96:99 

2713 — 1934 malî yılı Millî Müdafaa ka
ra, hava bütçelerinde münakale ya
pılmasına ve munzam tahsisat eklen
mesine dair kanun 82,83,87,91,95,96,99 :102 

2714 — 1934 malî yılı umumî muvazene 
kanununa bağlı bütçelerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 38,82,83,87:88, 

91,95,102:105 
2715 — Konya ovası sulama idaresi 1935 

malî yılı bütçe kanunu 39,88:92,95, 
96,105 :108 

2716 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1935 malî yılı bütçe ka
nunu 38,92:94,95,96,109:112 

2717 — Sevkiyat erat ve erbaşlarına veri
lecek yevmiyeler hakkındaki 630 nu
maralı kanunun 1 nci maddesini değiş
tiren kanun 53,117,118 

2718 — Yüksek mühendis mektebi hakkın
daki 1275 numaralı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun 2,57:58,120 

2719 — Türkiye Cümhuriyetile Yunanis
tan Cumhuriyeti arasında Ankarada 
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No. Sayıfa 

20 haziran 1934 günlemecinde yapılan 
Meriç - Evros ırmağının her iki kıyı-

' sında yapılacak, idrolik tesisatın tan
zimine müteallik itilâfın tasdikına dair 
kamın 39,95,121,126:129 

2720 — Devlet memurları maaşlarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki 1452 nu
maralı kanuna bağlı 2 sayılı cetvelde 
yapılacak ilâveye ve Hudud ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğü kadro
sundan çıkarılacak memuriyetlere da
ir kanun 10,1,1,117,119,126,130:133 

2721 — 376 numara ve 26 - XI -1339 tarihli 
posta/.kanununa •müzeyyel kanun 2,55:56, 

• 118:119,120,126,133:136 
2722 — 40a numara ve 4 şubat 1340 tarihli 

telgraf ve telefon kanununa müzeyyel 
kanun 56:57,119:120,126,136:139 

2723 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
23..eylûl, 1933 tarihinde Sofyada imza
lanan protokolün tasdikına dair ka
nun 31,95,120:121,126,139:142 

2724 — Hududda çıkacak ihtilâfların tet
kik-.ve halli usulüne müteallik Türki
ye Cümhuriyetile Sovyet ve Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında mü-
nakit mukavelenamesinin 6ay daha uza- , 
tılması, hakkındaki protokolün tasdikı
na dair kanun 39,94:95,120,126,142 :145 

2725 — Hîudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1931 malî senesi hesabr 
katî kanunu 115,151:152 

2726 — 1934 malî yılı umumî muvazene ka
nununa bağlı bütçelerde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 114,115,148,188, 

189:190,223,224:226 
2727 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü bütçe açığına karşılık ol
mak üzere 200 000 liralık istikraz akti-
ne dair kanun 190,223,227:230 

2728 — İktisadî buhran vergisi kanununa 
müzeyyel 2416 sayılı kanunu değişti
ren kanun 83,121:126,190:191,223,230:233 

2729 — Kazanç vergisine dair 2395 sayılı 
olan kanalına ek kanun 115,191:201,223, 

233:236 
2730 — 1935 malî yılı muvazenei umumiye 

kanunu 115,116,154,157:184,185:186,207, 
239,278,284,284:287 j 

No. Sayıfa 
2731 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınması hakkında kanun 115,154,204: 
207,276:278,291,296,304,305 :308 

2732 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 
1931 malî senesi hesabı katî kanunu 156, 

291:292,296,304,308 :311 
2733 — 1934 malî yılı umumî muvazene ka

nununa bağlı bütçelerde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 276,290,296:297, 

301,304,311,314 
2734 — 1934 malî yılı tktısad vekâleti büt

çesinin 689 ncu faslındaki tahsisat hak
kında kanım 238,290,297,301,304,314 .-317 

2735 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 ma
lî yılı bütçesinde 6208 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun 276,290, 

297:298,301,309,317:320 
2736 .•— Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü 1934 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun 148,290,298,301,304,320,323 

2737 — Havayolları Devlet işletme idare
sinin 1934 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanım 114,291, 

298:299,301,304,324:327 
2738 — 1831 numaralı kanuna ilâve edile

cek maddeye aid kanım 115,238,301,302 
2739 — Ulusal bayram ve genel tatiller 

hakkında kanun 115,238,301,302 :307 
2740 — Devlet demiryolları ve limanlan 

işletme umum müdürlüğü 1935 malî 
yılı bütçe kanunu 330,331,335:338,362, 

363:366 
2741 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

1935 malî yılı bütçe kanunu 290,331:334, 
362,366:369 

2742 — izmir liman işleri umum müdür
lüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu 148,331, 

342:345,362,369:372 
2743 — Havayolları Devlet işletme idare

si 1935 malî yılı bütçe kanunu 330,331, 
338 :340,342,362,372 :379 ' 

2744 — Havayolları Devlet işletme idaresi 
teşkilâtı hakkındaki 2186 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve kanuna yeniden bazı madde
ler ilâvesine dair kanun 330,331,338:340, 

342,362,372:379 
2745 — Aydın demiryollarının satın alın-



No. 

2746 

2747 

2748 

Sayıfa 
masına dair mukavelenin tasdiki 
hakkında kanun 156,330,348:353,363, 

379:382 
— Küçükyozgad barut ve Silâhtar-
ağa fişek fabrikaları müstahdemini-
nin Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü esas kadrosuna ilâve edilmesi 
hakkında kanun 290,331,346,347:348 
— İstanbul Liman işleri umum mü
dürlüğü 1935 malî yılı bütçe kanunu 156, 

331,340:342,345,363,382:385 
— Türkiye Cumhuriyeti Merkez ban
kası hakkındaki 11 haziran 1930 ta
rih ve 1715 numaralı kanunun 
12-VT-1933 tarih ve 2315 numaralı 
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No. Sayıfa 

kanunla tadil edilmiş olan 40 ncı 
maddesinin yeniden tadiline dair ka
nun 115,331:347 

2749 — 1934 malî yılı Düyunu umumiye 
bütçesine fevkalâde olarak 2 200 000 
lira tahsisat verilmesine dair kanun 331, 

346:363,385:388 
2750 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye 

mektebi hakkında kanun 238,345;347:348, 
363,388:391 

2751 — 2395 sayılı kazanç vergisi kanunu
nun bazı hükümlerini değiştiren ka
nun 2,53 .-55,274,348,353:362,363,392:394 

2752 — Tuz fiati hakkında kanun 330,331,345; 
346,363,395 ;397 

i 

868 

869 

870 

871 

— iktisadî buhran vergisi kanununun 
6 ncı maddesiie muvazene vergisi ka
nununun 3 ncü maddesinin ikinci fık
rası hakkında 3:4 
— Vasıtasız vergilere munzam kesirle
rin tevhid ve nispetlerinin tadiline da
ir olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı mad
desi hakkında 5:6 
— Afyon Karahisar mebusu Haydar 
Çerçel, Manisa mebusu Dr. Saim 
Üzer ve Manisa mebusu (Eski) Bahri
nin ifadelerinin alınması hakkında 3,40 
— Aksaray mebusu (Eski) Rıza Nisa-
rinin teşriî masuniyeti hakkında 3,40 

872 — B o l u mebusu Ealih Rıfkı Atay ve 
Kütahya mebusu Naşid Uluğun teşriî 
masuniyetleri hakkında 3,40 
— Manisa mebusu Tahir Hititin teşriî 
masuniyeti hakkında 3,40 
— Siird mebusu Mahmud Soydanın 
teşriî masuniyeti hakkında 3,40 
— Bolu mebusu Falih Rıfkı Atayın 
teşriî masuniyeti hakkında 38,84 
— Burdur mesubu Halid Oranın teş
riî masuniyeti hakkında 38,84 
— Denizli mebusu Haydar Rüştü Ök-
temin teşriî masuniyeti hakkında 38,85 
— Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkında 38,85 

KARARLAR 
879 -

87. 

874 

875 

876 

877 

878 

881 

882 

— Sivas mebusu Necmettin Sadıkın 
teşriî masuniyeti hakkmda 38,85 
— Bursa mebusu (Eski) Rüştünün 
teşriî masuniyeti kakında 83,116 
— Edirne mebusu Şakir Kesebir ve 
Kastamonu mebusu (ölü) Hasan Feh-
minin ifadelerinin alınması hakkında 83, 

116 

883 

— Konya mebusu Kâzım Gürelin teş
riî -masuniyeti hakkında 83,116 
— Kütahya mebusu (Eski) Hakkının 
ifadesinin alınması hakkında 83,116:117 

884 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkında 83,117 

885 — Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek 
ve av malzemesi ve av saçması inhi
sarlarının 1931 şenei maliyesi muvak
kat idaresinin 5 yıllık blânçosu île 
1932 senei maliyesi blânçosu hak
kında 115,149:150 

886 — Bozdoğan kazası malmüdürü Ke
mal hakkında 115,150:151 

887 — Manisa mebusu Tahir Hititin teş
riî masuniyeti hakkında 115,152 

888 — Sivereğin Tüverek köyünden Halil-
oğlu Abdullahm Ölüm cezasına çarpıl
ması hakkmda 115,152 

889 — Askerî temyiz mahkemesi müddei
umumi muavini Aziz hakkında 238,292:296 
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LÂYÎHALAR 
Sayıfa 

1 — Adliye vekâleti 1934 yılı büt
çesinde 4 000 liralık münakale yapılma
sına dair (1/228) 290,296:297,301, 

304,311:314 
2 — Adliye vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 36 5' 0 liralık münakale yapıl
masına dair (1/170) 114,188,189:190, 

223,224:226 
3 — Ağıllar kanununun birinci mad

desini değiştiren 1948 sayılı kanunun 
1 nci maddesinde yazılı müddetin uzatıl
masına dair (î/238) 330 

4 — Ankara dil ve tarih - coğrafya 
fakültesinin kurulmasına dair (1/224) 276 

5 — Ankara - İstanbul - Avrupa te
lefon devrelerinin ıslah ve teksirine dair 
(1/229) 290 

6 — Ankara merkez hıfzıssıhha mü
essesesinde kullanılacak uzmanlara dair 
(1/236) 330,330 

7 — Ankara su tesisatı için Maliye 
ve Dahiliye vekillerine yerilen taahhüd 
izininin uzatılması hakkında (1/168) 82 

8 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde ı 250 liralık 
münakale yapılmasına dair (1/193) 148,188, 

189:190,223,224:226 
9 — Askeri şahıslarla ailelerine karşı 

seferberlikte işlenen suçların takibi ve 
hukuk davalarının görülme tarzı ile kira 
ve tasarruf haklarının korunması hakkın
da (1/221) 188 

10 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 67 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/155) 2 

11 — Aydın demir yollarının satın 
alınmasına dair mukavelenin tasdiki hak
kında (1/209) 156,330,348:353,363, 

379:382 
12 — Balya - Karaaydın madenleri 

kiralama ve işletme şirketinin getireceği 
mayi madenî mahrukatın gümrük ve 
muamele resminden istisnasına dair 
(1/230) 290 

13 — Başvekâlet ve Şûrayı devlet 
1934 yılı bütçelerinde 4 704 liralık 

Sayıfa 
münakale yapılmasına dair ( l /23î) 290, 

296:297,301,304,311:314 
14 — Belediye teşkilâtı olan yerlerde 

muhtar VP ihtiyar heyetlerinin kaldırıl
ması hakkındaki kanuna ek kanun lâyi
hası (1/186) 1 14 

15 — Bina vergisi kanununun 24-
ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (1/205) 156 

16 — 1934 yılı bülçesinin 689 ncu 
faslındaki tahsisatın sürati sarfına dair 
kanun lâyihası (1/222) 238,290,297,301 

304,314:317 
17 — ' Bir vilâyette teşkil edilecek 

idare heyeti kadrosu hakkında kanun 
lâyihası (1/206) 156 

18 — Çeltik ekimi kanunu lâyihası 
(1/156) 2 

19 — Çubuk barajının teşcir ve 
tanzimine ve Kırközler kaynağından ge
tirilecek suya aid masraf karşılığının ne 
suretle temin edileceğine dair kanun lâ
yihası (1/239) 330 

20 —• Dahiliye memurları kanununun 
2 nci maddesini değiştiren 2429 sayılı 
kanunun l nci maddesini değiştiren ka
nun lâyihası (1/171) 114,330 

21 — Damga resmi kanununun 32 
nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası ( l / l87) 114 

22 — Denizaltı botlarında kullanılan 
gedikli ve mükellef küçük zabitlerle ef
rada seferde, manevra ve tatbikatlarda 
hazır gıda verilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/178) 114 

23 — Denizaltı mensublanna verile
cek zamaim ve tazminat hakkında kanun 
lâyihası (1/207) 156 

24 — Deniz mensublanna mahsus 
yemek bedeli hakkında kanunn lâyihası 
(1/208) 156 

25 — Devlete aid matbaaların birleş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/192) 114 

26 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/157) 2 



Sayı-fa 
27 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan kanun 
lâyihasına ek kanun lâyihası (1 /1Q4) 148 

28 — Devlet Demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürjüğü 1934 yılı 
bütçesine 270 000 liralık münakale 
yapılmasına ve ayni sene bütçesine 
241 000 liralık tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası (1/195) 148,290,298,301 

304,320:323 
29 —- Devlet ormanlarından köylüle

rin intifa hakkı kanununa ek kanun lâyi
hası (1/196) 148 

30 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 6 208 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/225) 276,290,297:298,301,304,317:320 

31 — Evkaf umum müdürlüğü me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanuna ilişik cetvelde bazı 
değişiklik yapılması ve bir madde ek
lenmesi hakkında kanun lâyihası (1 /211) 156 

32 — Hariciye vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde 16 950 liralık münakale ya
pılmasına dair (1/232) 290,290,296:297, 

301,304,311:314 
33 — Harita umum müdürlüğü 1934 

yılı bütçesinde 450 liralık münakale 
yapılması hakkında (1/165) 38,83,87:88, 

91,95,102:105 
34 — Havayolları Devlet işletme 

idaresi 1934 yılı bütçesinde 600 liralık 
münakale yapılmasına dair ( l / l88) I 14,291 

298:299,301,304,324:327 
35 — Hava yollan Devlet işletme 

idaresi 1934 yılı bütçesinden 6 024 li
ranın tenzilile yeniden açılacak fasla tah
sisat olarak konulmasına dair ı 4,291,298: 

299,301,304,324:327 
36v— İhtiyat zabitleri ve ihtiyat 

askeri memurları kanununun 22 nci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/2 I 2) 156 

37 — İktısad vekâleti 934 yılı büt
çesinde 500 liralık münakale yapılma
sına dair (1/189) 114,188,189:190,223,224: 

226 
38 — İktısad vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 2 000 liralık münakale yapıl-

Şayıfa 
ması hakkında (1/163 38,83,87:88,91,95, 

102:105 
39 — İktısad vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 3 000 liralık münakale yapılması 
hakkında ,1/164) 38,83,87:88,91,95,102:105 

40 — İmalâtı harbiye fabrıkalarındaki 
mütehassıs zabitana verilecek yevmiye 
hakkındaki 1058 sayılı kanunun başlığı-
ils ikinci maddesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/213) 156 

41 — İstanbul darülfünununun 1931 
yılı son hesebı hakkında (]/244) 330 

42 — İstanbul liman işleri umum 
müdürlüğü 1935 yıl'ı bütçesi hakkında 
(1/214) 156,331,340:342,345,363,382:385 

43 — İzmir-Kasaba ve temdidi hat
tı için 2488 sayılı kanunla verilen tah
sisata ilâveten daha 152 000 lira ve
rilmesine dair (1/197) 148,290,298,301, 

304,320:323 
44 — İzmir liman işleri umum mü

dürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında 
(1/199) 148,331,342:345,362,369:372 

45 — İzmir rıhtım[şirketinin imtiyazı 
ile tesisatının satın alınmasına dair olan 
2309 sayılı kanuna ek kanun hakkında 
(1/198) 148 

46 — İş kanunu lâyihası ( l / l62) 2,4:5 
47 — Jandarma umum kumandan

lığı 1934 yılı bütçesinde 50 000 lira
lık münakale yapılması hakkında (1/220) 188, 

189:190,223,224:226 
48 — Jandarma umum kumandanlığı 

1934 yılı bütçesinde 56 000 liralık 
münakale yapılması hakkında (ı/ ı 66) 38,83, 

87:88,91,95,102:105 
49 — Kuvvetli tayin kanununun 

3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/233) 290 

50 — Küçükyozgad barut ve Silâh-
darağa fişek fabrikaları müstahdemlerinin 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü kad
rosuna ilâvesine dair (1/234) 290,331,346: 

347,348 
51 — Maarif vekâleti merkez teşki

lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna bağlı 
(A) cetveline yapılacak ilâveye dair 
(1/245) 330 

52 — Maliye vekâleti teşkilât ve 
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Sayıfa 

vazifeleri hakkında (1/173 1'4 
53 — Mazbut emlâk,, yurtluk ve 

ocaklık maaşı mukabili verilecek emlâk 
ve arazi hakkındaki kanuna ek kanun 
hakkında (1/200) 148 

54 — Memurin kanununun bazı mad
deleri le 1777 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair ( l /20l) 148,189 

55 — Millî Müdafaa 1934 malî yıl 
kara, hava bütçelerinde münakale yapıl
masına ve munzam tahsisat eklenmesine 
dair olan 2713 sayılı kanuna ek kanun 
lâyiham (1/226) 276,200,296 297,301,304 

311:314 
•56 — Millî Müdafaa vekâleti 1Q34 

yılı hava bütçesinde 2 800 liralık mü
nakale yapılması hakkında (1/219) 188, 

' 89:190,223,224:226 
57 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 

yılı deniz bütçesinde 11 684 liralık 
münakale yapılmasına dair (1/218) 188, 

189:190,223,224:226 
58 — Millî Müdafaa vekâleti Kara 

ve Askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
1934 yılı bütçeleri arasında 35 648 
liralık münakale yapılmasına dair (1/190) 

114,188,189:190,223,224:226 
59 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 

yılı kara ve hava bütçelerinde 84 216 
liralık münakale yapılmasına ve ayni 
bütçeye 502 385 liralık tahsisat konul
masına dair (1/167) 82,83,87,91,95,96, 

99:102 
60 — Mıntaka sanat mekteblerinin 

Maarif vekâleti tarafınden idaresi hak
kında (1/158) v 2 

61 — Mübadele ve teffiz ' işlerinin 
katı tasfiye ve intacı hakkındaki kanun
lara ek kanun hakkında (1/210) 156 

62 — Nafıa vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair olan kanuna ek kanun 
hakkında (1/223) 2 18 

63 — Ordunun dahilî hizmetleri 
hakkında (l/l7Q) 114 

64 — Ordu zabitan heyetine mah
sus terfi kanununun birinci maddesinin 
(A) fıkrasile on birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/159) 2,238,301:302 

65 — Posta, telgraf ve telefon ida-

Sayıfa 
resi teşkilât ve vazifesine dair ( l / l80) 114 

66 — Posta, telgraf ve telefon me
murları hakkında (1/174) 114 

67 — Posta, tegraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçe açığına kar
şılık olmak üzere 200 000 liralık istik
raz aktine dair (1/18I) 115,156,190,223, 

227:230 
68 — Pulluk kanununa ek kanun 

hakkında (\, 191) İ15 
69 — Riyaseti cumhur dairesi teşki

lât kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair 148 

70 — Rüsumu sıhhiye kanununa ek 
kanun lâyihası ( ı / i69) 82 

71 — Satın alınan Aydın ve şuabatı 
demiryollarının tesellüm ve tasfiyesine ve 
işletme muamelâtına dair (l/215) 156 

72 — Sıcak ve soğuk maden sula
rının istismarı ile kaplıcalar tesisatı hak
kındaki kanuna ek kanun hakkında(l/240) 330 

73 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1934 yılı bütçesinde 6 300 
liralık münakale yapılmasına dair (1/175) 115, 

188,189:190,223,224:226 
74 — Sıtma ve frengi ilâçları hak

kmda (1/235) 290 
75 — Şûrayı devlet kanun hakkında 

(1/185) 115 
76 — Tayyare cemiyeti tarafından 

Millî müdafaa vekâletine teberru edilen 
paraların sureti sarfına dair olan kınuna 
ek kanun hakkında (l / l 82) 115,238,301,302 

77 — Temyiz mahkemesinin Anka-
raya nakli hakkında (1/1 76) 115 

78 — Tuz fiatı hakkmda ( 1/237 ) 330, 
331,345:34 r ,363,395:397 

79 — Türkiye Cümhuriyetile İtalya 
krallığı arasında aktedilen kıliring anlaş
masının bazı hükümlerini değiştiren ve 
30 nisan ıg35 tarihinde imza edilen 
anlaşmanın kabul ve tasdik' hakkında 
(1/203) 148 

80 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya kırallığı arasında aktolunan adlî, 
medenî ve ticarî hususlarda karşılıklı 
münasebetlere dair olan mukavelenin 
tasdikına dair (1/241) 330 

81 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos-



7 — 

lavya Hükümeti arasında aktedilen afyon 
anlaşmasının tasdikına dair (1/217) 

82 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya kırallığı arasında aktedilen iadei 
mücrimin mukavelenamesinin tasdikına 
dair (1/242) 

83 — Türkiye Cümhuriyetile Yugos
lavya kırallığı arasında aktolunan ikamet 
mukavelenamesinin tasdiki hakkında 
(1/243) 

84 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası hakkındaki kanunun 2315 sayılı 
kanunla değiştirilen 40 ncı maddesinin 
tadiline dair (t/183) 1 î 5,331 

85 — Türkiyede açılacak beynel
milel panayır ve sergilerin vergi ve re
simlerden muafiyetine dair (1 /2 î 6) 156 

86 — Türkiye ile Almanya arasında 
aktolunan ticaret mukavelenamesine ek 
olarak 15 nisan 1935 tarihinde imzala
nan anlaşmanın tasdikına dair (]/ı o) 

8 7 — Ulusal bayram ve genel tatil
ler hakkında (l/l 84) 115,238,301,302: 

88 — Umumî mahkemeler ve karar 
hâkimleri ve mustantıklarla umumî ve 
hususî kaza salâhiyetini haiz makamlar 
rrasındaki ihtilâfın halli hakkındaki ka
nunu değiştiren kanun hakkında (1/227) 

89 — Uyuşturucu maddelerin mu 
rakabısi hakkındaki kanunun 28 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (]/204) 

go — Üsküdar - Kadıköy ve havalisi 
halk tramvayları Türk anonim şirketi 
nin satılığa çıkarılan hisse senetlerinden 
218 220 liralığının Evkaf umum mü
dürlüğünce satın alınmasına dair (]/lft]) 

91 — Ziraat vekâleti 193 4 yılı 
bütçesinde 4 350 liralık münakale ya
pılmasına dair (1/177) 115,188,189: 

223,224: 

S ay ifa 

188 

330 

330 

,347 

,331 

2, 
188 

304 

276 

148 

!90, 
226 

1 — Ankarada stadyom alanında' ku
rulacak tribünlere aid demir malzemeden 
gümrük resmi alınmamasına dair (1/14) 47, 

53,58,77:80 
2 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye 

mektebi binası için ı935 ve 1936 se
neleri bütçelerinden ödenmek üzere sari 

Sayıfa 
taahhüd yapılması hakkında (1 /147) 238, 

345,347:348,363,388:391 
3 — Ankara şehri imar müdürlüğü 

1931 yılı son hesabı hakkında (1/99) 156, 
291:292,296.304,308:3tl 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1934 yılı bütçesine 28 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair (l/ l 09) 2,40:41,46, 

58,61:04 
5 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

1934 yılı hütçesine 2268 lira 80 ku
ruşluk tahsisat konulmasına dair ( i / l42) 2, 

41,46,58,58:61 
6 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

1935 yılı bütçesi hakkında (ı/2) 290 ,33 ' : 
334,362,366:369 

7 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında (l/36) 94 

8 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 4 üncü maddesine ek kanun lâyihası 
(1/53) 47,53,58,71:73 

Q — Bazı dairelerin 1934 yılı bütçe 
lerinde 183 097 liralık münakale yapıl
masına dair (1/143) 38,83,85:8 7,96:99 

10 — Bazı maddelerden istihlâk 
vergisi alınmasına dair 115,154,20 1:207, 

276:278,291,296,304,305:308 
1 ı — Beynelmilel adalet divanına 

müteallik bazı metinlere iltihakımız hak
kında (1/137) 156 

12 — 19 M yılında askerliğe hazır
lık dersi muallimliklerinde kullanılan
ların ücretleri hakkında (1/38) 8,22,32:35 

13 — 1935 yılı muvazenei umu
miye kanunu lâyihası 1 1 5,.1 16,1 54,157: 

184,ı85:l86,207,239,278:284,284:287 
Adliye vekâleti bütçesi 
Askerî fabrikalar » 
Başvekâlet » 
Büyük Millet Meclisi bütçesi 
Dahiliye vekâleti 
Divanı Muhasebat bütçesi 
Diyanet işleri bütçesi 
Düyunu umumiye bütçesi 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

bütçesi 
Hariciye vekâleti bütçesi 

272 

220 

216 
221 

218 
222 

252 
273 
185 
184 
221 
184 
186 
218 
222 

220 
233 



Sayıfa 
Harita umum müdürlüğü bütçesi 273 : 274 
İktisad vekâleti bütçesi 247 : 252 
İstatistik umum müdürüğü 185 
Jandarma umum kumandanlığı 

bütçesi 222 
Maarif vakâleti bütçesi 252 : 263 
Maliye vekâleti bütçesi 207: 216 
Matbuat umum müdürlüğü 

bütçesi 221 
Milli Müdafaa vekâleti Kara 

kısmı bütçesi 26Q : 271 
Millî Müdafaa vekâleti Deniz 

kısmı bütçesi 272 
Millî Müdafaa vekâleti Hava 

kısmı bütçesi 271 : 27 2 
Nafıa vekâleti 263:267 
Riyaseti Cumhur bütçesi Î 84 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

vekâleti bütçesi 239 : 247 
Şûrayı devlet bütçesi 185 
Tapu ve kadastro bütçesi 218 
Varidat bütçesi 278 :279 
Ziraat vekâleti bütçesi 267 : 269 
14 — Buğdayı koruma karşılığı ka

nununun 2C4 3 sayılı kanunla değişti
rilen 9 ncu maddesinin (B) fıkrasına ek 
kanun lâyihası (1/870)' 9:10 

J5 — Çimento istihlâk resminin kal
dırılması hakkında (1/93,148) 115,201, 

20 7,276:2 78.29 1,296,304,305:308 
16 — Dahiliye vekâleti 193 1 yılı 

büfç- sinde 1 20 - liralık münakale ya
pılmasına dair (1/111) 38,85:87,96:99 

17 - - Dahiliye vekâleti HJ34 yılı 
bütçesinde 2 000 liralık münakale ya
pılmasına dair (1/131) 38,85:87,86:99 

î8 — Dahiliye vekâlttile Emniyet 
işleri umum müdürlüğü ve Jandarma 
umum kumandanlığı 1934 yılı bütçele
rinde 100 000 liralık münakale yapıl
masına dair (1/154) 38,85:87,96:99 

19 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1935 yılı 
hakkında (1/4) 330,331,335:338;362, 

363:366 
20 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan kanuna 
bağlı 2sayılı cetvelin Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti kısmında bazı değişiklik 

Sayıfa 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
bütçe encümeni mazbatası ( l / l 1 3) 10,11,117 

119,126,130:133 
21 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan kanun ile 
eklerinin Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurlarına da tatbiki hakkındaki ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılma
sına dair (1/92) 238,300:301 

22 — Denizyolları işletmesine 10 
senede ]0 milyon liralık yeni vapur al
ma tahsisatı verilmesine dair 46:47,53,58, 

74:77 
23 — 4 teşıinevvel 1926 tarihinden 

evvel mevcud olan vakıflar hakkında 
tatbikat kanunu lâyihası ( l /4l) 156 

24 — Evkaf umum müdürlüğü l 934 
yılı bütçesinde 20 500 liralık münakale 
yapılması hakkında(ı/1 32) 2,41:42,46,58, 

64:67 
25 — l ümrük ve inhisarlar vekâleti 

1934 yılı bütçesinde 1 1 020 liralık 
münakale yapılması hakkında(ı/| 39) 38,85: 

87,96:99 
26 — Hava yolları Devlet işletme 

idansi 1935 yılı bütçesi hakkında 330,331, 
338:340,342,362,372:379. 

27 — Hava yolları Devlet işletme 
idaresi teşkilât kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve mezkûr kanuna 
bazı maddeler eklenme sine dair 330,331, 

338,340,342,362,372 379 
28 — Hududda zuhur eden ihtilâfların 

tetkik ve halline müteallik Türkiye Cüm-
huriyetile Sosyalist Sovyet Cumhuriyet
leri ittihadı arasında 6 ağustos 1928 
tarihinde aktolunan mukavelenamenin 
yeniden 6 ay uzatılması nakkında pro
tokolün tasdikma dair (1/1 14) 39,94:95,120 

126,142:145 
29 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkın
da (3/16,1/66) 1 15,151:152 

30 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi 
hakkında (1/7) 38,92:94,95,96,109:112 

31 — ihtyat zabitleri ve ihtiyat aske
ri memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril-



meşine dair (j/42) 
Sayıfa 

1 15,152,238 
345,348 

32 — 2580 sayılı kanunun hüküm
lerine göre Sümer bank sermayesine 
yatırılacak 2 200 000 lira ile İzmir ve 
Samsun belediyelerine kefaletten ötürü 
ödenmesi lâzım gelen 584 045 liranın 
1934 yılı bütçesinden mahsubu hakk
ında (1/150) 331,346,363,385:388 

33 — İktisadî buhran vergisi kanu
nuna ekli 2416 sayılı kanunun değişti
rilmesine dair (1/64) 83,121:126,190:191 

223,230:233 
34 — İnhisarlar idaresi 1935 senesi 

bütçesi hakkında (1/8) 2,42:46,47,58,67:70 
35 — İnhisarlar koruma sandığına 

dair olan 2469 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar ve 
bütçe encümenleri mazbataları (1/102) 11: 

22,47:53 
30 — Jandarma umum kumandanlığı 

1934 yılı bütçesinde 2680 sayılı kanunla 
açılan 426 ncı faslın adının değiştiril
mesi hakkında (l/l 44) 38,85:87.96:QÇ 

37 — Kazanç vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/81) 2,53:55,276,348,353:362,363, 

392:394 
38 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair (1/94) 115,191:201,223, 

233:236 
39 — Konya ovası sulama idaresi 

1935 yılı bütçesi hakkında (1/9) 39,88:92, 
95,96,105:10:7 

40 — Maarif vekâleti merkez teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası (1/62) 115,152:154,33 i 

41 — Milis yüzbaşı Rızanın karısı 
ile oğluna maaş tahsisis hakkında (1/44) 8: 

9,22,26:29 
42 — Milli Müdafaa vekâleti 1934 

yılı hava bütçesinde 18 892 tiralık mü
nakale yapılması hakkında (1/146) 38,85:87 

96:99 
kanununa ek kanun lâ-

2,55:56,118:1 19,120,126, 
133:136 

fetgraf ve telefon ida-

43 
yihası 

— Posta 
1/96) 

44 Posta, 
resi teşkilâtı hakkındaki kanunun 14 

9 — 
Sayıfa 

ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair (1/97) 94 

45 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1934 yılı bütçesinde açılan 
Devlet kinini faslına 81 131 lira 5 ku
ruşluk tahsisat konulmasına dair (1/133) 38, 

85:87,96:99 
46 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 

imtiyazat ve muafiyet hakkındeki 601 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair (1/58) 9,22,23:26 

47 — Şûrayı devlet 1934 yılı bütçe
sinde 900 liralık münakale yapılması 
hakkında (1/145) 38,85:87-96:99 

48 — Telgraf ve telefon kanuuuna 
ek kanun lâyihası (l/98) 2,56:57,119:120, 

126,136:139 
49 — Türkiye - Bulgaristan arasında 

imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik olu
nan ticarî itilâfta ismi geçen (KaşKaval) 
kelimesi yanına (Kaşar) kelimesinin de 
konulmasına dair (1/106) 146,299 

50 — Türkiye - Bulgaristan ara
sında 23 eylül 1933 tarihinde Sofyada 
imzalanan protokolün tasdikma dair 
(1/25) 31,9M20:121,126,139:142 

51 — Türkiye - Bulgaristan ticaret 
anlaşmasile tediyatın tanzimine müteallik 
mukavelename ve ilişikleri İ l mart 1935 
tarihinden itibaren iki ay müddetle uza
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyfiyetin tasdiki hak
kında (3/69) 148,299 

5 2 — Türkiye Cümhuriyetile İran 
Devleti arasında aktolunan emniyet, bi
taraflık ve iktisadî emek beraberliği mu-
ahedenamesinin tasdikma dair (î/70) 331 

53 — Türkiye ile İtalya arasında 
imza edilen ticaret mukavelesi ile mer
butlarının 20 ikinci kânun 1935 tari
hinden itibaren 9 ay daha uzatılmasına 
dair 148,300 

54 — Türkiye ile Yunanistan ara
sında imzalanan Meriç - Evros ırmağının 
her iki kıyısında yapılacak idrolik tesi
satın tanzimine aid itilâfın tasdikma dair 
(1/26) 39,95,121,126:129 

55 — Umumî borsalar nizamnamesi
nin 2 nci maddesinin değiştirilmesine 



— 10 — 
Sayıfa 

dair 116 
56 — Yabancı devletlerle yapılacak 

muvakkat ticarî itilâflara müteallik 2258 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 
(1/78) 149,300 

57 — Yüksek mühendis mektebi 
hakkındaki 1275 sayılı kanunun ı nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1 /P5) 2,57:58,120 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Beynelmilel adalet divanına mü

teallik bazı metinlere iltihakımız hakkın
da kanun lâyihası hakkında (l / l 37) 156 

2 — Çankırı mebusu Mustafa Ab-
dülhalik Rendanın, Arzuhal encümeninin 
2 5 - X I - 1933 tarihli Haftalık mukarre-
rat cetvelindeki 841 sayılı kararının 
Umumî heyette müzakeresine dair takriri 
hakkında (4/1) 1 15,150:151 

3 — 4 teşrinievvel 1626 tarihinden 
evvel mevcud'olan vakıflar hakkında 
tatbikat kanunu lâyihası hakkında (l /4l) 156 

4 — Kazanç vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası hakkında (l /8l) 276,348,353, 

362,363,392:394 
5 — Sivereğin Tüverek köyünden 

Haliloğlu Abdullahın ölüm cezasına çar
pılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/30) 1 15,152 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Çankırı mebusu Mustafa Ab-

dülhalik Rendanın, Arzuhal encümeninin 
2 5 - X I - 1633 tarihli Haftalık mukarre-
rat cetvelindeki 841 sayılı kararının 
umumî heyette müzakeresine dair takriri 
hakkında (4/1) 115,150:151 

2 — Elâziz mebusu Euad Ağralının, 
Arzuhal encümeninin 6 - V I - 1935 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 19 sayılı 
kararının Umumî heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında (4/3) 238,292:296 

1 — Yozgad mebusu Sırrı İçözün, 
nahiye müdürlerinden Baki hakkında 

'a I Sayıfa 
58 — Zabıtan ve askerî memurların 

maaşatı hakkındaki kanunun bazı mad-
delerile 2617 sayılı kanunun 1 nci 

! maddesinin değiştirilmesine dair ( l /5l) 7:8, 
i 22,29:32 
I 59 — Ziraat vekâleti 1934 yılı büt-
I çesinde 10 300 liralık münakale yapıl-
I masına dair (l / l 16) 38,85:87,96:99 

Arzuhal encümenince ittihaz olunan ka
rarın Umumî heyette müzakeresine dair " 
takriri hakkında (4/2) 6:7 ^ 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Adliye vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 36 500 liralık münakale yapıl
masına dair 1/170, Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
6 300 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/175, Ziraat vekâleti 1934 yılı büt
çesinde 4 350 liralık münakale yapılma
sına dair 1/177, İktisad vekâleti 1934 
yılı bütçesinde 500 liralık münakale yapıl
masına dair l/l 89' Milli Müdafaa vekâleti 
kara ve Askeri fabrikalar umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçeleri arasında 35 648 
liralık münakala yapılması hakkında 
1/190, Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü 1934 yılı bütçesinde 1250 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/193, Millî 
Müdafaa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
11 684 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/218, Millî Müdafaa vekâleti 1934 
yılı hava bütçesinde 2 800 liralık mü
nakale yapılması hakkında 1/219 ve Jan
darma umum kumandanlığı 1934 yılı 
bütçesinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/220 sayılı kanun 
lâyihaları hakkında 188,189:190:223, 

224:226 
2 — Ankarada yaptırılacak Mülkiye 

mektebi binası için ]935 ve 1936 se
neleri bütçelerinden ödenmek üzere sarî 
taahhüd yapılması hakkında kanun lâyi 
hası hakkında (i/l 74) 238,345,347:348,363, 

388:391 r 

MAZBATALAR 
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Sayıfa 

3 - Ankara merkez hıfzıssıhh mü
essesesinde kullanılacak yabancı uzman
lara dair kanun lâyihası hakkında (1/236) 330 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğü 
1934 yılı bütçesinde 28 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/109) 2,40:41,46,58,61:64 

5 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
1934 yılı bütçesine 2268 lira 80 ku
ruşluk tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/142) 2,41,46,58,58:61 

6 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
1935 yılı bütçesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (ı/2) 290,331:334,362, 

366:369 
7 — Aydın demiryollarının satın alın

masına dair olan mukavelenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/209) 330, 

348:353,363,379:382 
8 — Bazı maddelerden istihlâk ver

gisi alınmasına dair kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, İktisad ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile çimentodan 
istihlâk resminin kaldırılması hakkında 
kanun lâyihasına dair 115,154,201:207, 

276:278,291,296,304.305:308 
9 — 1934 malî yılı Millî müdafaa 

vekâleti Kara, Hava bütçelerinde müna
kale yapılmasına ve munzam tahsisat 
eklenmesine dair olan 2713 sayılı kanu
na ek l/226,Adliye vekâleti 1934 yılı 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapıl
masına dair 1/228, Başvekâlet ve Şûrayı 
devlet 1934 yılı bütçelerinde 4 704 
liralık münakale yapılmasına dair 1/231 
ve Hariciye vekâleti 1934 yılı bütçesin
de 16 950 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/232 sayılı kanun lâyihaları hak
kında 290,296:297,304,311:3 14 

10 — 1934 yılı bütçesinin 689 ncu 
faslındaki tahsisatın sureti sarfına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/222) 290,297, 

301,304,314:317 
1 1 — 1935 yılı muvazenei umumiye 

kanunu lâyihası hakkında 115,116,154 
15 7:184,185:186,207,239,278:284:287 

Adliye vekâleti bütçesi 252 
Askerî fabrikalar bütçesi 272 : 273 
Başvekâlet bütçesi 185 

âayrfa 
Büyük Millet Meclisi bütçesi 184 
Dahiliye vekâleti bütçesi 220 :221 
Divanı muhasebat bütçesi 184 
Diyanet işleri reisliği bütçesi 186 
Düyunu umumiye bütçesi 216 :218 
Emniyet işleri umum müdür

lüğü bütçesi 221 : 222 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

bütçesi 2 1 8 : 2 2 0 
Hariciye vekâleti bütçesi 222 : 223 
Harita umum müdürlüğü bütçesi 273 : 274 
İktisad vekâleti bütçesi 247 : 252 
İstatistik umum müdürlüğü 

bütçesi 185 
Jandarma.umum kumandanlığı 

bütçesi 222 
Maarif vekâleti bütçesi 252 : 263 
Maliye vekâleti bütçesi 207:216 
Matbuat umum müdürlüğü 

bütçesi bütçesi 221 
Millî Müdafaa vekâleti Kara 

kısmı bütçesi 269 : 271 
Millî Müdafaa vekâleti Deniz 

kısmı bütçesi 272 
Millî Müdafaa vekâleti Hava 

kısmı bütçesi 271 : 272 
Nafıa vekâleti bütçesi 263 : 267 
Riyaseti Cumhur bütçesi 184 
Sıhhat ve muaveneti içtimaiye bütçesi 239, 

247 
Şûrayı devlet bütçesi 185 
Tapu ve kadastro U. M. bütçesi 218 
Varidat Bütçesi 278,289 
Ziraat vekâleti » 267:269 
12 — Dahiliye vekâleti 1934 yılı 

bütçesinde i 200 liralık münakale ya
pılmasına dair l/l 11, Ziraat vekâleti 
1934 yılı bütçesinde ıo 300 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/116, Dahi 
liye vekâleti 1934yılı bütçesinde 2 000 
liralık münakale yapılmasına dair 1/131, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 
yılı bütçesinde açılan Devlet kinini faslına 
81 131 lira 5 kuruşluk tahsisat konul
masına dair 1/133, Gümrük ve inhisar
lar vekâleti 1934 yılı bütçesinde l l 0 20 
liralık münakale yapılması hakkında l/l 39, 
Bazı dairelerin 1934 yılı bütçelerinde 
183 097 liralık münakale yapılmasına 
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Sayıfa 

dair 1/143, Jandarma umum kumandan
lığı 1934 yılı bütçesinde 2680 sayılı 
kanunla açılan 426 ncı faslın adının de
ğiştirilmesi hakkında 1/144, Şûrayı dev
let 1934 yılı bütçesinde 900 liralık 
münakale yapılması hakkında 1/145, 
Milli Müdafaa vekâleti 1934 yılı hava 
bütçesinde ]8 892 liralık münakale 
vapılması hakkında 1/146 ve Dahiliye 
vekâleti Emniyet işleri umum müdürlüğü 
ve Jandarma umum kumandanlığı 1934 
yılı bütçesinde 100 000 liralık müna
kale yapılmasına dair 1/154 sayılı kanun 
hakkında 38,85:87,96,96:99 

13 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1934 
yılı bütçesinde 270 000 liralik münakle 
yapılmasına ve ayni yıl bütçesine 241 000 
liralık tahsisat konulmasına dair 1/195 
ve İzmir kasaba ve temdidi hattı için 
2488 sayılı kanunla verilen tahsisata 
ilâveten daha 152 fOO lira verilmesine 
dair 1/197 sayılı kanun lâyihaları hak
kında 290,298,301,304,320:323 

14 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1935 yılı 
bütçesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/4) 330,331,335,338,362,363:366 

15 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanun ile 
eklerinin Tahlisiye umum müdürlüğü 
memurlarına da tatbiki hakkındaki ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası hakkında (î/92) 238, 

300:301 
16 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 

yılı bütçesinde 6 208 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/225) 290,297:298,30 1,304, 

317:320 
17 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 

yılı bütçesinde 20 500 liralık münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/132) 2,41:42,46,58,64:67 

18 — Havayolları Devlet işletme 
idaresi 1934 yılı bütçesinde 6 024 li
ranın tenzili ve yeniden açılaeak fasla 
ayni miktar tahsisat konulması hakkında 
1/172 ve Havayolları Devlet işletme 

Sayıfa 
idaresi 1934 yılı bütçesinde 600 liralık 
münakale yapılrnnsına dair (1/88) sayılı 
kanun lâyihaları hakkında 291,-298:299, 

301,304,324:327 
] 9 —- Havayolları Devlet işletme 

idaresi 1Q35 yılı bütçesile Havayolları 
Devlet işletme idaresi teşkilât kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihaları hakkında 
(1/6) 330,331,338:340,342,362,372:379 

20 — Hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/7) 38, 

92:94,95,96,109:1 12 
21 — 2580 sayılı kanun hükmüne 

göre bünıer bank sermayesine yatırıla
cak 2 200 000 lira ile İzmir ve Sanısun 
belediyelerine kefaletten ötürü ödenmesi 
lâzımgelen 584 045 liranın 1934 yılı 
bütçesinden mahsubu hakkında kanun 
lâyihasına dair ( l / i50) 331,346,363,385: 

3S8 
22 — İktısad vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 2 000 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/163, İktısad vekâleti 
1934 yılı bütçesinde 3 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında l / l64, Harita 
umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 
450 liralık münakale yapılması hakkında 
1/165, Jandarma umum kumandanlığı 
1934 yılı bütçesinde 56 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında l / l66 sayılı 
kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük 
Millet Meclisi 1934 yılı bütçesinde 
1 080 liralık münakale yapılmasına dair 
(2/1 2) sayılı kauun teklifi hakkında 83,87:88, 

91,95,102:105 
23 — İktisadî buhran vergisi kanu

nuna eldi 2416 sayılı kanunun değişti
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/64) 83,1 21:1 26,190:19 1,223,230:233 

24 — İnhisarlar idaresi 1935 senesi 
bütçesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/8) 2,42:46,47,58,67:70 

25 — İstanbul liman işleri umum 
müdürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/214) 331,340:342: 

345,363,382:385 



Sa. ifa 
26 — İzmir liman işleri umum mü

dürlüğü 1935 yılı bütçesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/199) 331,342:345, 

362,369:372 
27 — Kazanç vergisi kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/81) • 2,53:55,276, 

348,353:362,363,392:394 
28 — Kazanç vergisi hakkındaki 

2395 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihasına 
dair (1/94) 115,191:201,223,233:336 

29 — Konya ovası sulama idaresi 
1935. yılı bütçesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/9) 39,88:92,95,96,105:108 

30 — Küçükyozgad barut ve Silâh-
tarağa fişek fabrikaları müstahdemlerinin 
Askeri fabrikalar umum müdürlüğü kad
rosuna ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/234) 331,346:347,348 

31 — Maarif vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifeleri hakkındaki kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (l/62) 115,152: 

154,331 
32 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 

yılı kara ve hava bütçelerinde 84 216 
liralık münakale yapılmasına ve ayni 
bütçeye 502 385 liralık tahsisat konul
masına dair kanun lâyihasına dair (1/167) 83, 

87,91,95,96,99:102 
33 — Posta kanununa ek kanun 

lâyihası hakkında (1/96) 2,55:56,118:119, 
'20,126,133:136 

34 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 yılı bütçe açığına kar
şılık olmak üzere 200 000 liralık istik
raz aktine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/181) 156,190,223,227:330 

35 — Telgraf ve telefon kanununa 
ek kanun lâyihası hakkında (i/98) 2,56:57, 

1 19:120,126,136:139 
36 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 

bankası hakkındaki kanunun 2315 sayılı 
kanunla değiştirilen 40 ncı maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/183) 331,347 

37 — Türkiyede açılacak baynel-
milel panayır ve sergilerin vergi ve re
simlerden muafiyetine dair kanun lâyihası 

Sayrfa 
hakkında (1/216) 331 

38 — Tuz fiatı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/237) 331,345:346,363, 

395:397 
39 — Yüksek mühendis mektebi 

hakkındaki 1275 sayılı kanunun ı nci 
maddesine bir fıkra eklenmeaine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/135) 2,57:58,120 

1 — Ankarada stadyom alanında ku
rulacak tribünlere aid demir malzemeden 
gümrük resmi alınmamasına dair kanun 
lâyihası hakkında (l / l4) 47,53,58,77:80 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanuu 
lâyihasına dair (l/36) 94 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 4 üncü maddesine ek kanun lâyi
hası hakkında (1/53) 47,53,58,71:73 

4 — 1931 yılında askerliğe hazır
lık dersi muallimliklerinde kullanılanla
rın ücretleri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/38) 8,22,32:35 

5 — Buğdayı koruma karşılığ kanu
nunun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 ncu maddesinin B fıkrasına ek kanun 
lâyihası hakkında (1/870) 9:10 

6 — Denizyolları işletmesine -\o 
senede 10 milyon liralık yeni vapur 
alma tahsisatı verilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında ( l /3l) 46:47,53,58,74:77 

7 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanuna 
bağlı 2 sayılı cetvelin Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti kısmında bazı deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (l/ l 13) 10:11, 

117,119,126,130:133 
8 — İktisadî buhran vergisi kanu

nunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/81) 3:5 

9 — İnhisarlar koruma sandığına 
dair olan 2469 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında (1/102) 11:22,47-53 

10 — Milis yüzbaşı Rızanın karısı 
ile oğluna maaş tahsisi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/44) 8:9,22,26:29 
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Sayıfa 

İ İ — İ9 nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askerî mektebler talebesine 
de teşmili icab edib etmeyeceğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(1/59) 53,117:118 

12 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanunun 14 nctt 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
kanun lâyihası hakkında 94 

1 3 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyat hakkıddaki 601 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun lâyihası hakkında 6,22, 

23,26 
14 — Vasıtasız vergilere munzam 

kesirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline 
dair olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/88) 5:6 

15 — Zabitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki kanunun bazı madde-
lerile 2617 sayılı kanunun ı nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/52) 7:8,22,29,:32 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Dahiliye memurları kanununun 

'2ncî maddesini değiştiren 2429 sayılı 
konunun, i nci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası hakkında (l/l 71) 330 

2 — 4 teşrini evvel 1926 tarihinden 
evvel mevcud olan vakıflar hakkında 
takibat kanunu lâyihasına dair (1/41) 156 

3 — Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkında kanun lâyihasına dair ( ı / l84) 2 38, 

301,302:304 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
1931 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Ankara 
şehri imar müdürlüğü 1931 yılı son 
hesabı hakkınna kanun lâyihasına dair 
(3/12, 1/99) 156,291:292,296,304,308: 

311 
2 — Askeri ve mülkî tekaüd kanu

nunun 25 nci maddesi mucibince tekaüd 
•edenil veya tekaüd edilmek hakkını haiz 

Sayıfa 
bulunanların yetimlerine ayni kanunun 
49 ncu maddesinin i ve 2 nci fıkraları 
hükmüne göre yetim maaşı tahsis 
edilip edilemeyeceği hakkında (5,10) 115 

3 — Barut ve mevaddı infilâkiye, 
fişek ve av malzemesi ve av saçması in
hisarlarının 1931* yılı beş aylık blançosu 
ile 1932 yılı bilançosunun sunulduğuna 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/9) ı i 5, 

149:150 
4 — Haziran : ağustos 1934 yılma 

aid raporun sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/15) ,331 

5 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 193 1 yılı son hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere-
sile Hudud ve suhiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1931 yılı son hesabı hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/l6, 1/66) 115, 

15U152 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Tuz fiatı hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/247) 331,345:346,363,395: 

397 

1 — Ankarada stadyom alanında ku
rulacak tribünlere aid demir malzeme
den gümrük resmi alınmamasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/14) 47,53,58, 

77:80 
2— Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınmasına dair kanun lâyihası hakkında l ] 5, 
154,201:207,276:278,291,296,304,305:308 

3 — İnhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında (1/102) 11:22,47:53 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Beynelmilel adalet divanına 

müteallik bazı metinlere iltihakımız hak
kında kanun lâyihasına dair (l/î 37) 

2 — Hududda zuhur eden ihtilâfla
rın tetkik vs halline müteallik Türkiye 
Cümhuriyetile Sosyalist Sovyet Cumhu
riyetleri İttihadı arasında 6 ağustos 1928 
tarihinde aktolunan mukavelenamenin 

156 
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yeniden 6 ay uzatılması hakkındaki pro
tokolün tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/114) 39,94:95,120,126, 

142:145 
3 — Türkiye - Bulgaristan ticaret 

anlaşmasile tediyatın tanzimine müteallik 
mukavelename ve ilişikleri i l mart 1935 
tarihinden itibaren iki ay müddetle uza
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine göre keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/69) 148, 

299 j 
4 — Türkiye - Bulgaristan arasında j 

imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik olu- \ 
nan ticarî itilâfta ismi geçen kakaval 
kelimesi yanına (kaşar) keiimesininde j 
konulmasına dair kanun lâyihası hakkın- ; 
da (1/106) 148,299 | 

5 — Türkiye Cümhuriyetile iran 
Devleti arasında aktolunan emniyet, bi
taraflık ve iktisadî emek beraberliği mu-
ahedenamesinin tasdikına dair kanun lâ
yihası hakkında (l/70) 331 I 

6 — Türkiye ile Almanya arasında 
aktolunan ticaret mukavelenamesine ek 
olarak 15 nisan 935 tarihinde imzala- ı 
nan anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/16O) 188 1 

7 — Türkiye ile Bulgaristan arasın- | 
da 23 eylül 1933 tarihinde Sofyada 
imzalanan protokolün tasdikına dair ka- ı 
nun lâyihası hakkında (1/25) 39,95,120:121, | 

126,139:142 | 
8 — Türkiye ile İtalya arasında imza | 

edilen ticaret mukavelesi ile merbutla- j 
rının 20 ikinci kanun 193 5 tarihin
den itibaren 9 ay daha uzatılmasına ı 
dair kanun lâyihası hakkında ı 48,300 

9 — Türkiye ile Yunanistan arasın- | 
da imzalanan Meriç - Evros ırmağının | 
her iki kıyısınaa yapılacak idrolik tesisa- I 
tın tanzimine aid itilâfın tasdikına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/26) 39,95,121, | 

126:129 
I o — Yabancı Devletlerle yapılacak \ 

muvakkat ticari itilâflara müteallik 2258 I 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına I 
dair kanun lâyihası hakkında (1/78) 149,300 | 

Sayıfa 
İKTİSAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınmasına dair kanun lâyihası ve Güm
rük ve inhisarlar, İktısad ve Maliye en
cümenleri mazbatalarile çimentodan istih
lâk resminin kaldırılması hakkında kanun 
layihasına dair (1/93,148) 115,154,201^ 

207,276:278,291,296,304,305:308' 
2 — İktisadî buhran vergisi kanunu

na ekli 2416 sayılı kanunun değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
1/64) 83,121:126,190:191,223,230:233 

3 — Kazanç vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/81) 2,53:55,276,348, 

353:362,363,392:394 
4 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/94) 115,191:201,223,233:236 

5 — Türkiye - Bulgaristan arasında 
imza ve 2499 sayılı kanunla tasdik 
olunan ticarî itilâfta ismi geçen 
( kaşkaval ) kelimesi yanına ( kaşar ) 
kelimesinin de konulmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/106) 148,299 

6 — Türkiye - Bulgaristan ticaret 
anlaşmasile tediyatın tanzimine müteal
lik mukavelename ve ilişikleri ı i mart 
1935 tarihinden itibaren iki ay müddetle 
uzatıldığından 2294 sayılı kanunun 3 
nçü maddesine göre keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/6Ç) 148,299 

7 — Türkiye Cümhuriyetile İran 
Devleti arasında aktolunan emniyet bita
raflık ve iktisadî emek birliği muahe-
denamesinin tasdikına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/70) 331 

8 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 
bankası hakkındaki kanunun 2315 sayılı 
kanunla değiştirilen 40 ncı maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/183) 331,347 

9 — Türkiye ile Almanya arasında 
aktolunan ticaret mukavelenamesine ek 
olarak 15 nisan 1935 tarihinde imzala
nan anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (l / l60) 188 
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Sayıfa 

kanun lâyihası hakkında (1/78) 149,800 
10 '— Türkiye ile İtalya arasında im

za edilen ticaret mukavelesi ile merbut
larının 20 ikinci kânun 1935 tarihinden 
itibaren 8 ay daha uzatılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (l/33) 148,300 

11 — Yabancı Devletlerle yapılacak 
muvakkat ticarî itilâflara müteallik 2258 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair 
1/78 149,300 

1 — Buğdayı koruma karşılığı ka
nununun 2643 sayılı kanunla değiştirilen 
9 ncu maddesinin B fıkrasına ek kanun 
lâyihası hakkında 9 10 

2 — Denizyolları işletmesine ıo se
nede ıo milyon liralık yeni vapur alma 
tahsisatı verilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/3 l) 46:47,53,58,74:77 

3 — İktisadî buhran vergisi kanunu
nun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/81) 3:5 

4 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyat hakkındaki 601 
syıh kanunun 8 nci maddesinin kaldırıl
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/58) 9,22,23:26 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Maarif vekâleti merkez teşki

lât ve vazifeleri hakkındaki kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/62) 115,152: 

154,331 

1 — 1931 yılında askerliğe hazırlık 
dersi muallimliklerinde kullanılanların 
ücretleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/38) 8,22,32:35 

A4ALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bazı maddelerden istihlâk ver

gisi alınmasına dair kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, İktısad ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile çimentodan 
istihlâk resminin kaldırılması hakkında 
kanun lâyihasına dair I ı 5,154,201:207, 

276:278,291,296,304,305:308 
2 — 4 teşririevvel 1926 tarihinden 

evvel mevcud' olan vakıflar hakkında tat-

Sayıfa 
bikat kanunu lâyihasına dair (1/41) 156 

3 — İktisadî buhran vergisi kanununa 
ekli 2416 sayılı kanunun değiştiriîme-
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/64) 83, 

121:126,190:191,223,230:233 
4 — Kazanç vergisi kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (]/8l) 2,53:55,276, 

348,353:362,363,392:394 
5 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/94) 115,191:201,223,233:236 

6 — Tuz fiatı hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/237) 331,345:346,363, 

395:397 
7 — Türkiye Cumhuriyeti merkez 

bankası hakkındaki kanunun 2315 sayılı 
kanunla değiştirilen 40 nci maddesinin 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/183) 331,347 

8 — Türkiyede açılacak beynelmilel 
panayır ve sergilerin vergi ve resimler
den muafiyetine dair kanun lâyihası hak
kında (1/216) 331 

1 — Ankaıada stadyom alanında ku
rulacak tribünlere aid demir malzemeden 
gümrük resmi alınmamasına dair kanun 
lâyihası hakkında ( l / l4) 47,53,58,77:80 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 2 nci maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/36) 94 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 4 ncü maddesine ek kanun lâyi
hası hakkında (1/53) 47,53,58,71:73 

4 — Buğdayı koruma karşılığı ka
nununun 2643 sayılı kanunla değiştiri
len 9 ncu maddesinin B fıkrasına ek 
kanun lâyihası hakkında 9:10 

5 — Denizyolları işletmesine 10 se
nede ıo milyon liralık yeni vapur alma 
tahsisatı verilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/31) 46:47,53,58,74:77 

6 — İktisadî buhran verigisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/81) 3:5 • 
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7 — 1 9 nisan 1341 tarih ve 630 
sayılı kanunun askerî mektebler talebe
sine de teşmili icab edih etmeyeceğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/59) 53,1 17:118 

8 — Şeker fabrikalarına bahşolunan 
imtiyazat ve muafiyat hakkındaki 60 i 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun lâyihası hakkında 

9,22,23,26 
9 — Vasıtasız vergilere munzam ke

sirlerin tevhid ve nisbetlerinin tadiline 
dair olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı 
•maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/88) 5:6 

MECLİS HESABLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı 
hesabı hakkında -(5/1 2) 156,292 

2 — Büyük Millet Meclisi muhase
besi eşhas borçlan hakkında (5/13) 276,33! 

3 — Büyük Millet Meclisi ve ıııüş-
teınhâtmdaki eşya hakkında (5/î ı) 1 15,150 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — İhtiyat zabitleri ve ihtiyat aske
rî memurları hakkındaki 1076 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştiril-
mesne dair kanun lâyihası hakkın
da (1/42) 115,152,238,345,343 

2 — Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun î nci maddesinin A 
fıkrasile l 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
0/159) 238,301:302 

3 — Tayyare cemiyeti tarafından 
Miliî müdafaa vekâletine teberru edilen 
paraların sureti sarfına dair olan kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (l/î 82) 238,301, 

_ — 302 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanu

nun 20 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (j/30) 92 

2 — 1 9 nisan 13 41 tarih ve (>3() 
sayılı kanunun askerî mektebler talebe
sine de teşmili icab edib etmiyeceğinin 

Sayıfa 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3'5Q) 53,117:118 

3 — Zabitan ve askerî memurların 
maaşatı hakkındaki kanunun bazı madde 
lerile 2617 sayılı kanunun inci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/52) 7:8,22,29:32 
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Adliye ve Teşkilâtı esasiye) 
1 — Afyon Karahisar mebusu Hay

dar Çerçel, Manisa mebusu Dr. Saiın 
Uzel ve Manisa mebusu eski Bahrinin 
ifadelerinin alınması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/3 5) 2,40 

2 -— Aksaray mebusu (eski) Riza 
Nisarinin teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/36) 2,40 

3 — Bolu mebusu (eski) Falih Rıfkı 
Atay ve Kütahya mebusu Naşid Uluğun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/38) 2,40 

4 — Bolu mebusu Falih Rifkı Ata
yın teşriî masunizeiiiiin kaldırılması hak
kında.Başvekâlet tezkeresine dair (3/37) 38,84 

5 — Burdur mebusu Halid Onara
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/3) 38, 

84 
6 — Bursa mebusu eski Rüştünün 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/39) 82,116 

7 — Penizii mebusu Haydar Rüştü 
Lktemin teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/40) 38.85 

8 — Edirne mebusu Sakir Kesebir 
ve Kastamonu mebusu ölü Hasan Feh-
nıiniiı ifadelerinin alınması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/41) 82-116 

9 — Konya mebusu Kâzını Gürelin 
ifadesinin alınması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/43) 82,116 

1 o — Kütahya mebusu (eski) Hak
kının ifadesinin alınması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/4 1) 82,116:117 

1 1 — Manisa mebusu Tahir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 



18 
Sayıfa 

Bjşveknlet tezkeresine dair 3/4 3/45 
(3/46) 2,40 

1 2 — Manisa mebusu Tabir Hititin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/47) ,115,152 

1 3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/40) 38,85 

1 4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/48) 82 ,117 

1 5 — Siird mebusu Mahmud Soyda
nın teşrii masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/50) 2,40 

1 6 — Sivas mebusu Necmettin Sa-
dıkııı teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/51) 38,85 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATA! ARI 
1 — Aydın demiryollarının satın 

alınmasına dair mukavelenin tasdiki hak-

Sayıfa 

kında kanun lâyihasına dair ( l / 209 ) 330 , 
348 :353 ,363 ,379 :382 

2 — Posta kanununa ek kanun lâyi
hası hakkında (1/96) 2,5 5:56,1 18:119,120, 

126,133:136 
3 — Telgraf ve telefon kanununa 

ek kanun lâyihası hakkında (1/98) 2.56:57 
1 19:120,126,136:139 

4 — Yüksek mühendis mektebi hak
kındaki 1275 sayılı kanunun i nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında 1/1 35) 2 ,57:58,120 

1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki kanunun 14 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
olan kanun lâyihası hakkında 94 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENEN 
ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Ankara merkez hıfzıssıhha mü
essesesinde kullanılacak yabancı uzman
lara dair kanun lâyihası hakkında (1/236) 330 

MUHTELİF EVRAK 
1 — Kurşunluya tiren gelmesi maünase-

betile gösterilen duyguların Yüksek Ka
mutaya bildirilmesine dair Kurşunlu Bele
diye başkanlığından gelen telyazısı 

2 — Vilâyet genel meclisinin toplantısı 
münasebetile Kamutaya tazmıatlarınm bit

i l 5 

dirilmesi hakkında Mardin valiliğinden ge
len tel yazısı 2 

3 — Yeni seçilen belediye üyelerinin ilk 
toplantısı münasebetile Meclisi Âliye gös
terilen duyguların bildirilmesine dair Elâ-
ziz Belediye başkanlığından gelen tel yazısı 149 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
21 nci inikada aid 
22 » 
23 ncü 
24 » 
25 nci 
26 nci 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

82 
114 
148 
156 

27 nci inikada aid 
28 » » » 
29 ncu » » 
30 » » » 
31 nci » » 

188 
238 
276 
290 
330 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
And içmek 

1 -— istanbul saylavı Abdülhak Haml
elin and içmesi 116 

2 — Siird saylavı Mahmud Soydanın 
and içmesi 83 

ifade alınması 

1 — Afyon Karahisar mebusu Haydar 
Çerçel, Manisa mebusu Dr. Saim Üzel ve 
Manisa mebusu (eski) Bahrinin ifadeleri
nin alınması (3/35) 2,40 

http://bet.il
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2 — Edirne mebusu Şakir Kesebir ve 
Kastamonu mebusu (ölü) Hasan Fehmi-
nin ifadelerinin alınması (3/41) 83,116 

3 — Konya mebusu Kâzım Gürelin ifa
desinin alınması (3/41) 83,116 

4 — Kütahya mebusu (eski) Hakkının 
ifadesinin alınması (3/44) 83,116:117 

İstifalar 
1 — İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin, 

Riyaset Divanı kâtibliğinden istifası 157 

Mezuniyetler 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi 156 

Muhtelif 

1 — Fatma Medineyi öldürmekten suç
lu Zonguldak saylavı Receb Zühtü Çayak-
m muhakemesinin menine karar verildiğine 
dair tezkere 83 -.84 

Ölümler 

1 — Gazi Anteb mebusu Reşid Ağarın 
ölümü 84 

Seçimler 

1 — Çanakkale saylavı Ziya Gevher 
Etilinin Riyaset divanı kâtibliğine intihabı 189, 

192,223 | 

hayıfa 
Teşriî masuniyet 

1 — Balıkesir mebusu Hayrettin Kara
nın teşriî masuniyeti 188 

1 — Aksaray mebusu (eski) Rıza Nisa-
rinin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
(3/36) 2,40 

2 — Bolu mebusu (eski) Falih Rıfkı 
Atay ve Kütahya mebusu Naşid Uluğun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması 2,40 

3 — Bolu mebusu Falih Rıfkı Atayın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 38,84 

4 — Burdur mebusu Halid Onaranın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması (3/3) 38,84 

5 — Bursa mebusu (eski) Rüştünün teş
riî masuniyetinin kaldırılması (3/39) 83,116 

6 — Denizli mebusu Haydar Rüştü ök-
tetnin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
(3/40) ' 38,85 

7 — Manisa mebusu Tahir Hititin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması (3/4, 3/45, 3/46) 2,40 

8 — Manisa mebusu Tahir Hititin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması (3/47) 115,152 

9 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması (3/49) 38,85 

10 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması 83,117 

11 — Siird mebusu Mahnıud Soydanın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması (3/50) 2,40 

12 — Sivas mebusu Necmettin Sadıkm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması 38,85 

TAKBÎELER 
Giresun [Münir Akkaya] ve Kırşehir 

[Lûfi Müfid Özdeş] 
1 — Arzuhal encümeninin 30 - VI -1934 

tarihli hftalık kararlar cedvelindeki 124 
sayılı kararının Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/6) 238 

Giresun [Hakkı Tank Us] 
2 — 1492 sayılı kanunun muvakkat mad

desinin (C) fıkrasının tefsiri hakkında 
(4/4) 82 

Çankırı [M. A. Benda] 
1 — Arzuhal encümeninin 250Q-1933 

tarihli Haftalık mukarrerat cedvelindeki 
841 sayılı kararının Umumî Heyette mü
zakeresine dair (4/1) 115,150:151 

Elâziz [Fuad Ağralı] 
2 — Arzuhal encümeninin 6 - IV -1935 

tarihli haftalık karar cedvelindeki 19 sa
yılı kararının Umumî heyette müzakere
sine dair (4/3) 238,292:296 

Yozgad [Sim Içöz] 
3 — Nahiye müdürlerinden Baki hak

kında Arzuhal encümenince ittihaz olunan 
kararm Umumî heyette müzakeresine da
ir (4/2) 6:7 



— âû — 
TEKLİFLER 

S ay ifa ' 
İdare Heyeti 
1 — Büyük Millet Meelisi 19:34 yılı 

bütçesinde 1 080 liralık münakale yapıl
masına dair (2/12) 82,83,87 :88,9i, 95,102:105 

2 -— Büyük Millet Meclisi memurlarının 
teşkilât ve vazifelerine dair olan kanuna 

Sayıfa 
merbut (C) cedvelbıde değişiklik yapılma
sına dair (2/13) 82 

Yozgad [Sırrı Içözl 
3 — Ağıllar kanununun birinei madde

sini değiştiren 1948 saydı kanuna ek ka
nun teklifi (2/14) 82 

TEZKERELEK 
BASVKKÂLKT TEZKERELERİ 

İade talebleri 
1 — Umumî borsalar nizamnamesinin 

2 nei maddesinin doğu-tirilmesine dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında 116 

îfade alınması 

3,40 

(I 

1 — Afyon Karahisar mebusu Haydar 
Çerçel, Manisa mebusu Dr. Saim tlzel ve 

Manisa mebusu (eski) Bahrinin ifadelerinin 
alınması halikında {'dfob) 

2 — Edirne, mebusu 8jakir Kesebil' ve 
Kastamonu mebusu (ölü) Hasan Fehminin 
ifadelerinin alınması hakkında (3/41) 83 

3 — Konya mebusu Kâzım (iürelİu 
ifadesinin alınması hakkında (3/43) 83,116, 

4 —- Kütahya mebusu (eski) Hakkının 
ifadesinin alınması baklanda (3/44) 83,116:117 

Muhtelif 
1 —- Fatma Mcdiucyi öldürmekten suç

lu olan Zonguldak saylavı Keceb Zühtü 
Soyakın muhakemesinin menine karar ve
rildiğine dair 83:84 

2 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
aktedilib 11 mart 1935 tarihinden itibaren 
2 ay uzatılmış olan ticaret anlaşmasile te-
diyatın tanzimine müteallik mukavelename 
bir ay daha, uzatihugmda.ii 2294 sayılı ka
nunun 3 neü maddesine göre keyfiyetin 
tasdiki hakkında (3/113) 

3 — Zarurî ve mücbir sebebler dola-
yısile takib ve tahsiline imkân görüleme
yen 598 932 lira 4 kuruşluk borcun kayid-
lerinin silinmesine dair (3/114) 

276 

290 

1 — Barut ve mevaddı i nf ilâhiye, fişek 
ve av malzemesi ve av saçması inhisarları

nın beş aylık blânçosu ile 1932 yılı bilan
çosunun sunulduğuna dair (3/9) 115,149:150 

2 — Türkiye ile Bulgaristan ticaret 
anlaşmasile tediyatm tanzimine müteallik 
mukavelename ve ilişikleri 11 mart 1935 
tarihinden il ibaren iki ay müddetle uza
tıldığından 2294 sayılı kanunun 3 neü 
maddesine göre keyfiyetin tasdiki hak
kında (3/69) 148,299 

Ölüm cezaları 
1 Jiizenin Selimiye köyünden Piyade-

oğullarmdan İslâmoğlu Mustafa, Şatoğul-
larmdan Seferoğlu Hüseyin, Hasanoğlu 
Bekir ve i )em uviogullarından .Abdioğlıı 
.Mustafa, diğer adı Hakkının ölüm cezasına 
çarpılmaları hakkımla (3/106) 115 

1 Sivereğ'in Tüverek köyünden Malil-
oğlu Abdullalım ölüm cezasına çarpılması 
hakkında (3/30) 115,152 

Tefsir talebleri 
1 - Şeref ve haysiyeti muhil suçların 

hangi suçlar addolunduğunun tefsiri hak
kında (3/103) 2 

3:5 

i ••• İktisadî buhran vergisi kanunu
nun 3 neü maddesinin 2 nei fıkrasının tef
sirine dair (3/81) 

2 -• 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı 
kanunun askerî mektebler talebesine de 
teşmili ieab edib etmeyeceğinin tefsiri hak
kında (3/59) 53,117:118 

3 Vasıtasız vergilere munzam kesir
lerin tevhid ve nisbetJerinin tadiline dair 
olan 1454 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin 
tefsiri hakkında (3/88) 5:6 

http://uzatihugmda.ii
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Sayıfa 

Teşriî masuniyet 
1 - - Balıkesir mebusu Hayrettin Kara

nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/110) 188 

1 — Aksaray mebusu (eski) Rıza Nisa-
rinin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/36) 3,40 

2 — Bolu mebusu (eski) Falih Rıfkı 
Atay ve Kütahya mebusu Naşid Uluğun 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında (3/38) 3,40 

3 —• Bolu mebusu Falih Rıfkı Atayın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/37) 38,84 

4 — Burdur mebusu Halid Onaranm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/3) " 38,84 

5 — Bursa mebusu (eski) Rüştünün teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/39) 83,116 

6 — Denizli mebusu Haydar Rüştü Ök-
temin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/40) 38,85 

7 —• Manisa mebusu Tahir Hititin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/4, 3/45, 3/46) 3,40 

8 — Manisa mebusu Tahir Hititin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/47) * 115,152 

9 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/49) 38,85 

10 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş-

Sayıfa 
riî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/48) 83,117 

11 •— Siird mebusu Mahmud Soydanın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/50) 3,40 

12 — Sivas ,mebusu Necmettin Sadıkm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/51) 38,85 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 157 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 — Eylül : ikinci teşrin 1934 aylarına 
aid üç aylık raporun sunulduğuna dair 
(3/108) 148 

2 — Kânunuevvel 1934 : şubat 1935 ay
larına aid üç aylık raporun sunulduğuna 
dair (3/109) 148 

3 — Mülga İstanbul Darülfünunu 1931 
yılı son hesabına aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/112) 238 

1 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1931 
ydı son hesabına aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/12) 156,291: 

292,304,308:311 
2 — Haziran : ağustos 1934 yılına aid 

raporun sunulduğuna dair (3/15) 331 
3 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1931 yılı son hesabına aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/16) 115,151 ıloZ 



TAHLİLÎ FÎHRÎST 

Sayıfa 
Abdurrahman Sami (Kastamonu) - İz

mir liman işleri umum müdürlüğü 1935 
yılı bütçesi hakkında sözleri 344 

Abidin Özmen (Maarif V.) - Ankarada 
yaptırılacak mülkiye mektebi binası için 
1935 ve 1936 seneleri bütçelerinden öden
mek üzere sari taahhüd yapılması hakkın
daki lâyiha münasebetile sözleri 348 

— 1935 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası Maarif vekâleti bütçesi hak
kında izahatı 257:261,262 

— Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun lâ
yihası üzerinde sözleri 153,154 

Ahmed îhsan Tokgöz ( Ordu ) - Bazı 
maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki kanun lâyihası üzerinde sözleri 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası İktısad vekâleti bütçesi üzerinde 
sözleri 

—• İktisadî buhran vergisi kanununa ek
li 2416 sayılı kanunun değiştirilmesine dair 
lâyiha münasebetile sözleri 125,126 

— îzmir liman işleri umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi hakkında sözleri 343 

— Kazanç vergisine dair 2395 saydı 
kanuna ek kanun hakkındaki sözleri 196 

— Ulusal bayram ve genel tatiller 
hakkındaki kanun lâyihası üzerine sözleri 303 

Ali Çetinkaya (Nafıa vekili) - Aydın 

203 

249 

Sayıfa 
demiryollarının satın alınmasına dair mu
kavelenin tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetile sözleri 350,353 

•— 1935 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası Nafıa vekâleti bütçesi 
hakkında sözleri 264 

— Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1935 malî 
yılı bütçesi hakkında sözleri 337 

—• Hava yolları Devlet işletme idaresi 
hakkındaki 2186 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve kanıma 
bazı maddeler ilâvesine dair kanun 
üzerinde sözleri 338,339 

— Posta kanununa ek kanun lâyihası 
hakkında sözü 55 

Ali Rana Tarhan (Gümrük ve inhisar
lar vekili) - Barut ve mevaddı infilâkiye 
fişek ve av malzeme ve av saçması inhisar
larının 1931 yılı beş aylık blânçosu ile 1932 
yılı blânçosunun sunulduğuna dair mazbata 
münasebotie sözleri 149 

— İnhisarlar koruma sandığına dair olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında sözleri 11,14,15,16,18,51 

— inhisarlar idaresi 1935 senesi bütçesi 
üzerinde sözleri 43,44 

Ali Rıza Esen (Kırşehir ) - 1935 malî 
yılı muvazenei umumiye kanun lâyihası, Zi
raat vekâleti bütçesi hakkında sözleri 268 

B 

Bere Türker (Afyon Karahisar) - 1935 
yılı muvazenei umumiye kanun lâyihasın-
daki sözleri 165,182,210,217 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası İktısad vekâleti bütçesi münasebe

tile sözleri 248 
—• 1935 malî yılı muvazenei umumiye 

kanun lâyihası Maarif vekâleti bütçesi üze
rinde sözleri 255 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
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lâyihası Sıhhaat ve içtimaî muavenet vekâ
leti bütçesi münasebetile sözü 

— izmir liman işleri umum müdürlüğü 

Sayıf a | Sayıf a 
11935 yılı bütçesi hakkında sözleri 344 

245 j — Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki kanun lâyihası üzerinde sözleri 302,303 

Celâl Bayar (îktısad vekili) - 1935 
yılı muvazenei umumiye kanun lâyihası 
hakındaki sözleri 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası îktısad vekâleti bütçesi üzerinde 
sözleri 

— 1934 malî yılı umumî muvazene ka
nununa bağlı bütçelerde değişiklik yapıl-

' masma dair kanun hakkında sözü 296 
— iktisadî buhran vergisi kanununun 

175 f 3 neü maddesinin ikinci fıkrasının tefsi
rine dair mazbata münasebetile sözleri 4 

Cemal Tekin (Konya) - 1935 yılı mu-
249 vazenei umumiye kanun lâyihası hakkın

daki sözleri 210 

Dr. Fuad Umay ( Kırklareli ) - Posta 
kanununa ek kanun lâyihası hakkında söz
leri 

Dr. Galib Kahraman (Bursa) - Kazanç 
vergisi kanununun bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetile sözleri 

Dr. Osman Şevki Uludağ ( Konya ) -
1935 malî yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası Maarif vekâleti bütçesi münasebe-

D 
j t ile sözleri 256 
j — 1935 yılı muvanezei umumiye ka-

55 ; nunu lâyihası Sıhhat ve içtimaî muavenet 
| vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 245 
| Dr. Refik Saydam (Sıhhat ve içtimaî 
1 muavenet vekili) - 1935 yılı muvazenei u-

362 i nıumiye kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti bütçesi münasebetile 
izahatı 240:245 

Emin Sazak (Eskişehir) - 1935 yılı mu
vazenei umumiye kanun lâyihası hakkında
ki sözleri 

E 
; — İnhisarlar koruma sandığına dair 
| olan 2469 salıyı kanuna ek kanun lâyihası 

176 hakkında sözleri 14,15 

Fazıl Ahmed Aykaç ( Elâziz ) - 1935 
malî yılı muvazenei umumiye kanun lâyi
hası Maarif vekâleti bütçesi üzerinde söz
leri 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Arzuhal 
encümeninin 6-IV-935 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 19 sayılı kararının Umumî 
heyette müzakeresine dair takriri münase-

| betile sözleri 292,294,295 
i — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 
I alınması hakkındaki kanun lâyihası üzerin-

252 i de sözleri 203,206 
; — 1935 malî yılı muvazenei umumi-
I ye kanun lâyihası varidat bütçesi hakkında 
| sözleri 280,281,282 
| — 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
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lâyihası hakkındaki sözleri 158:160,177,181: 
183,210,212,214,217,218 

— Buğdayı koruma karşılığı kanunu
nun 2643 sayılı kanunla değiştirilen doku
zuncu maddesinin B fıkrasına ek kanun 
hakkında sözleri 10 

— İktisadî buhran vergisi kanununa ek
li 2416 sayılı kanunun değiştirilmesine da
ir lâyiha münasebetile sözleri 125,126 

Sayıfa 
— İktisadî buhran vergisi kanununun 

3 ncü maddesinin ikinci fıkrasının tefsirine 
dair sözleri 3,4 

— İstanbul Liman işleri umum müdür
lüğü 1935 yılı bütçesi üzerinde sözleri 340 

— Kazanç, vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 354,361,362 

a 
General Ahmed Yazgan (Urfa) - Anka

ra Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 yılı büt
çesi hakkında sözleri 332 

— 1935 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası Maarif vekâleti bütçesi 
hakkında sözleri 255 

01. Kâzım Özalp (M. M. vekili) - 1935 
malî yılı muvazenei umumiye kanun lâ
yihası Millî Müdafaa vekâleti bütçesi hak
kında sözleri 270 

Gl. Kâzım Sevüktekin (Diyar bekir) -
1935 malî yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 
hakkında sözleri 270 

— 1935 yılı muvazenei umumiye ka
nun lâyihası Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 245 

— Posta kanununa ek kanun lâyihası 
hakkında sözü 55 

—• Zabitan ve askerî memurların maa-
şatı hakkındaki kanunun bazı maddelerile 
2617 sayılı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun üzerinde 
sözleri 8 

01. Şefik (Denizli) - 1935 malî yılı mu
vazenei umumiye kanun lâyihası varidat 
bütçesi hakkında 279 

H 
Hakkı Kılıç (Muş) - Ulusal bayram ve 

genel tatiller hakkındaki kanun lâyihası 
üzerinde sözü 302 

Hakkı Ungan (Van) - Ulusal bayram 
ve genel tatiller hakkındaki kanun lâyi
hası münasebetile sözleri 304 

Halil Menteşe (îzmir) - 1935 malî yılı 
muvazenei umumiye kanun lâyihası Nafıa 
vekâleti bütçesi hakkında sözleri 265 

— 1935 yılı muvazenei umumiye ka
nun lâyihası hakkındaki sözleri 160 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası îktısad vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 274 

Hamdi Ülkümen (Trabzon) - Maarif 
vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanuna ek kanun lâyihası üzerine 

sözleri 153 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - İkti

sadî buhran vergisi kanununun 3 ncü mad
desinin ikinci fıkrasının tefsirine dair söz
leri 4 

—• İnhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında sözleri 12,17,20 

—• Kazanç vergisine dair 2395 sayılı 
kanuna ek kanun hakkındaki sözleri 194 

— Vasıtasız vergilere munzam kesirle
rin tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair 
olan tefsir hakkındaki tefsir ve mazbata 
üzerinde sözleri 6 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Bazı madde
lerden istihlâk vergisi alınması hakkın
daki kanun lâyihası üzerinde sözleri 202,206 
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— 1935 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası varidat bütçesi hakkında 
sözleri 280,281 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası hakkındaki sözleri 167,181 

— 1935 yılı muvazenei umumiye ka
nun lâyihası Sıhhat ve içtimaî muavenet 
bütçesi münasebetile sözleri 239 

— Buğdayı koruma karşdığı kanunu
nun 2643 sayılı kanunla değiştirilen doku
zuncu maddesinin B fıkrasına ek kanun 
hakkında sözleri 82,10 

— İktisadî buhran vergisi kanununa 
ekli 2416 saydı kanunun değiştirilmesine 

Sayıfa 
dair lâyiha münasebetile sözleri 123,124 

— inhisarlar idaresi 1935 senesi büt
çesi üzerinde sözleri 42,44 

— inhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna ek kanu nlâyihası 
hakkında sözleri 19,21 

— Kazanç vergisine dair 2395 sayılı ka
nuna ek kanun hakkındaki sözleri 193,194,196, 

197,198 
— Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı 

bütçesi hakkındaki sözleri 88,91,92 
— Posta kanununa ek kanun lâyihası 

hakkında sözleri 56 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - 1935 
malî yılı muvazenei umumiye kanun lâyi
hası Maarif vekâleti kanun lâyihası baklan
da sözleri 257 

— 1935 ydr muvazenei umumiye kanun 
lâyihası hakkındaki sözleri 177 

ismail Sabuncu (Giresun) - Bazı mad
delerden istihlâk vergisi alınması hakkında
ki kanun lâyihası üzerine sözleri 203,205,277 

— Kazanç vergisine dair 2395 saydı ka
nuna ek kanun hakkındaki sözleri 199,200 

İsmet Eker (Çorum) - Çankırı saylavı 
Mustafa Ajbdülhalik Rendanın, Arzuhal en
cümeninin 25 - X I -1933 tarihli haftalık 

nukarrenat cetvelindeki 841 sayılı kararı
nın Umumî Heyette müzakeresine dair tak
riri üzerine sözleri 150,151 

— Havayolları Devlet işletme idaresi 
hakkındaki 2186 saydı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve kanuna yeni
den bazı maddeler ilâvesine dair kanun 

üzerinde sözleri 338 
— istanbul liman işleri umum müdür-

üğü 1935 yılı bütçesi üzerinde sözleri 340 
— izmir liman işleri umum müdürlüğü 

1935 yılı bütçesi hafckınla sözleri 342,343 
— Kazanç vergisine dair 2395 sayılı ka

nuna ek kanun hakkındaki sözleri 195,196 

K 
Kamâl Turan (İsparta) - İzmir limanı 

işleri umum müdürlüğü 1935 yılı bütçesi 
hakkında sözleri 343 

—- Kazanç vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lâyihası münasebetile sözleri 356,359,360,361,362 

Kâmil Dursun (İzmir) - İnhisarlar ko
ruma sandığına dair olan 2469 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası hakkında sözleri 15 

— izmir liman işleri umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi hakkında sözleri 343 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Denizli) - 1935 

yılı muvazenei umumiye kanun lâyihası hak
kındaki sözleri 

Memed Somer (Kütahya) - inhisarlar 
174 
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koruma sandığına da.îr olan 24-09 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasr hakkında sözleri 1.2,13, 

14,15,17,18,20,21,49,52 
Mithat Aydın (Trabzon) - Aydın demir

yollarının satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
üzerinde sözleri 349,350 

— 1935 malî yılı mııvazenei umumiye 
kanun lâyihası Maarif bütçesi hakkında 
sözleri 25b 

— 1935 malî yılı mııvazenei umumiye 
kanun lâyihası Nafıa vekâleti bütçesi hak
kında sözleri 264 

Muhlis Erkmen (Ziraat vekili) - An
kara Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı 
bütçesi hakkında sözleri 332,333,334 

— 1935 yılı mııvazenei umumiye kanun 
lâyihasr hakkındaki sözleri 183 

— Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı 
bütçesi hakkındaki sözleri 90,92 

Mustafa Şeref Özkan (Burdur) - Bazı 
maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki kanun lâyihası üzerinde sözleri 203: 

206 
--- 1935 yılı mııvazenei umumiye kanım 

lâyihası hakkındaki sözleri 212 
----- İktisadî buhran vergisi kanunun;! 

ekli 2416 sayılı kanunun değiştirilmesine 
dair layiha münasebetile sözleri 124,125 

— İnhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında sözleri 49,50 

-~ Kazanç vergisi kanununun bazı hü-

Sayıfa 
kümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında sözleri 54 

-— Kazanç vergisine dair 2395 sayılı ka
nıma ek kanun hakkındaki sözleri 195,196, 

197,200 
Muttalib Oker (Malatya) - Posta ka

nununa ek kanun lâyihasr hakkında söz
leri 55 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Aydın de
miryollarının satın alınmasına dair muka
velenamenin tasdiki' hakkındaki kanun lâ
yihası üzerinde sözleri 348 

— 1935 malî yılı muvazene! umumiye 
kanun lâyihası varidat bütçesi hakkında 
sözleri 279 

-— Devlet demiryolları vve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
bütçesi bakında sözleri 336 

— İktisadî buhran vergisi kanununun 
3 neü maddesinin ikinci fıkrasının tefsirine 
dair sözleri 5 

--- İnhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna, ek kanun lâyihası 
hakkında sözleri 12,13,14,19,20,21,49,52 

—- Kazanç vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
mın lâyihası münasebetile sözleri 353,357 

— Zabit an ve askerî memurların maa-
şatı hakkındaki kanunun bazı maddelerde 
2617 sayılı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanun üzerinde 
sözleri 7 

R 
Raif Karadeniz (Trabzon) - Çankırı 

saylavı Mustafa Abdülhalik Eendanın, 
Arzuhal encümeninin 25 - II - 1935 tarih
li haftalık mukarrerat cedvelindeki 841 sa
yılı kararının Umumi heyette müzakere
sine dair takriri üzerinde sözleri 150,151 

— Kazanç vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 355,360,361, 

362 
— Zabıtan ve askerî memurların maaşatı 

hakkındaki kanunun bazı maddelerde 2617 

sayılı kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesine dair olan kanun üzerinde söz
leri 7 

Rasıh Kaplan (Antalya) - Ankara yük
sek Ziraat enstitüsü 1935 yılı bütçesi hak
kında sözleri 331 

— Aydın demiryollarının satın alınması 
na dair mukavelenin taasdikı hakkındaki 
kanun lâyihası üzerinde sözleri 349 

— İktisadî buhran vergisi kanununun 
3 ncü maddesinin ikinci fıkrasının tefsi
rine dair sözleri 5 
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Sayıfa ! 

— Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki kanun lâyihası üzerinde sözleri 303 

Befik înce ( Manisa ) - Barut ve me-
vaddı infilâkiye, fişek ve av malzeme ve av 
saçması inhisarlarının 1931 yılı beş aylık 
iblânçosu ile 1932 yılı blânçosunun sunul
duğuna dair mazbata münasebetile sözleri 149 

— Bazı maddelerden istihlâk vergisi 
alınması hakkındaki kanun lâyihası üzerinde 
sözleri 202,205 

— 1935 malî yılı muvazenei umumiye ka
nun lâyihası varidat bütçesi hakkında söz
leri 281,282 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası hakkındaki sözleri 171,181,207:210, 

213:214 
— iktisadî buhran vergisi kanununa 

ekli 2416 sayılı kanunun değiştirilmesine 
dair lâyiha münasebetile sözleri 121,122,124 

— iktisadî buhran vergisi kanununun 
3 ncü maddesinin ikinci fıkrasının tefsiri
ne dair mazbata münasebetile sözleri 3,4 

—- inhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkmda sözleri 11,12,13,18,22,48,50,53 

—• izmir liman işleri umum müdürlüğü 
1935 bütçesi hakkında sözleri 343 

— Kazanç vergisine dair 2395 sayılı 
kanuna ek kanun hakkındaki sözleri 192,193, 

195, 197, 199, 200 

Sayıfa 
—• Kazanç vergisi kanununun bazı hü

kümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkmda sözleri 53,54 

— Kazanç vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 354,357,361 

;— Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun lâ
yihası üzerinde sözleri 152,153 

— Vasıtasız vergilere munzam kesirle
rin tevhid ve nisbetlerinin tadiline dair 
olan tefsir hakkındaki tefsir ve mazbata 
münasebetile sözleri 5,6 

Remzi Çiner (Srvas) - 1935 yılı muva
zenei umumiye kanun lâyihası hakkındaki 
sözleri 183 

Remzi Güreş (Gazi Anteb) - inhisarlar 
koruma sandığına dair olan 2469 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında sözleri 22,53 

Rifat Vardar (Zonguldak) - İnhisarlar 
koruma sandığına dair olan 2469 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında sözleri 50,51 

Ruşenî Barkın (Samsun) - 1935 malî 
yılı muvazenei umumiye kanun lâyihası 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesi hakkında 
sözleri 269 

— 1935 malî yılı muvazenei umumiye 
kanun lâyihası Nafıa vekâleti bütçesi hak
kında sözleri 263 

S 

Sadettin Uras (istanbul) - istanbul li
man işleri umum müdürlüğü 1935 yılı büt
çesi üzerinde sözleri 340 

Sadri Maksudi Arsal (Giresun) - 1935 
mâlî yılı muvazenei umumiye kanun lâyi
hası Maarif vekâleti bütçesi hakkında söz
leri 256 

Salâh Yargı (Kocaeli) - inhisarlar ko
ruma sandığına dair olan 2469 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında sözleri 52 

— Kazanç vergisi kanununun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında sözleri 54 

— Konya ovası sulama idaresi 1935 yılı 

bütçesi münasebetile sözleri 92 
Sırrı Day (Trabzon) - Aydın demiryol

larının satın alınmasına dair mukavelenin 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası münase
betile sözleri 352 

— Bazı maddelerden istihlâk vergisi 
alınması hakkındaki kanun lâyihası üze
rinde sözleri 204,277,291 

— El aziz mebusu Fuad Ağralının Arzu
hal encümeninin 6 - IV - 935 tarihli haftalık 
cetvelindeki 19 sayılı kararının Umumî he
yette müzakeresine dair takriri üzerinde 
sözü 296 

— iktisadî buhran vergisi kanununa 
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Sayıfa 

ekli 2410 sayılı kanunun değişi irilmesine 
dair lâyiha münasebetile sözleri 125 

— inhisarlar koruma sandığına dair olan 
2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında sözleri 11,15 

— izmir liman işleri umum müdürlüğü 
1935 yılı bütçesi hakkında sözleri 842,34ü 

— Kazanç vergisine dair 2395 sayılı ka
nun aek kanun hakkındaki sözleri 191,192,193, 

194,195, 19N 
— Posta kanununa ek kanun lâyihası 

hakkında sözleri 

Sırrı îçöz (Yoğgad) - Ankarada yap
tırılacak mülkiye mektebi binası iyin 1935 
ve 1936 seneleri bütçelerinden ödenmek üze
re sari taahhüd yapılması hakkındaki lâ
yiha münasebetile sözleri 

— 1935 yılı muvazenei umumiye kanun 
lâyihası İktısad vekâleti bütçesi üzerinde 
sözleri 

56 

348 

250 

Sayıfa 
— izmir liman işleri umum müdürlüğü 

1935 yılı bütçesi hakkında sözleri 342,343 
— Kazanç vergisi kanununun bazı hü

kümlerinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında sözleri 54 

— Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetile sözleri 153 

— Nahiye müdürlerinden Baki hak
kında Arzuhal encümenince ittihaz olunan 
kararın Umumî heyette müzakoersine dair 
takriri münasebetile sözleri 6 

— Zabitan ve askerî memurların maa-
şatı hakkındaki kanunun bazı maddelerde 
2617 sayılı kanunun birinci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun üzerinde 
sözleri 7 

Süleyman Demirezen (Kayseri) - 1935 
malî yılı muvazenei umumiye kanun lâyi
hası İktısad vekâleti .bütçesi üzerinde söz
leri 248 

Şeref Aykut (Edirne) - Aydın demir
yollarının satın alınmasına dair muka
velenin tasdiki hakkındaki kanun lâyihası 
münasebetile sözleri 

Şükrü Kaya (Dahiliye vekili) - Karsta 
vukubulan yer deprenmesi dolayısile iza
hatı 

- Ulusal bayram ve genel tatiller hak
kındaki kanun lâyihası üzerinde sözleri 303,304 

— Yozgad mebusu Süleyman Sırrının 
nahiye müdürlerinden Baki hakkında Ar-

352 

39 

zuhal encümenince ittihaz olunan kara
rın Umumî heyette müzakeresine dair tak
riri münasebetile sözleri 

Şükrü Saraçoğlu (Adliye vekili) - 1934 
malî ydı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında sözü 

Şükrü Yaşın (Çanakkale) - İnhisarlar 
koruma sandığına dair olan 2469 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında söz
leri 

296 

17 

Tarık Us ( Giresun ) - 1935 malî yılı 
muvazenei umumiye kanun lâyihası Maarif 
vekâleti bütçesi hakkında sözleri 

--- Devlet demiryolları ve limanlan iş
letme umum müdürlüğünün 1935 malî vılı 

252 

bütçesi hakkında sözleri 336,337 
— Kazanç vergisi kanununun bazı hü

kümlerinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 353,354,355 
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Sayıfa 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Anka

ra Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı bütçesi 
hakkında sözleri 333,334 

— İnhisarlar koruma sandığına dair 
olan 2469 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında sözleri 52 

Öayıfa 
Ziya Karamursal ( İstanbul ) - Elâziz 

mebusu Fuad Ağralmrn Arzuhal encümeni
nin 6 - IV - 935 tarihli haftalık cetvelindeki 
19 sayılı kararının Umumî heyette müzake
resine dair takriri üzerinde sözü 292:293, 

294,295 

^ • ^ 

DÜZELTME 

Otuz birinci inikad zaptmm sonuna raptedilmesi lâzımgelen 133 numaralı matbua 32, vö 
otuz ikinci inikadm sonuna raptedilmesi lâzımgelen 131 numaralı matbualar 31 nci inikad zap
tına raptedilmiştir. Düzeltilmesi. 
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