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Fihrist 

KANUNLAR 
No. . Sayıfa 
3297 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 18 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun 4:5 

3298 — Kültür bakanlığı merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 numa
ralı kanunun beşinci maddesine gö
re toplanacak olan Maarif şûrasının 
1939 yılına tehirine dair kanun 5:6 

3299 — Orta tahsil mekteblerinde yardım
cı muallim çalıştırılması hakkındaki 
2624 numaralı kanunun birinci mad
desinde yazılı müddetin uzatılması
na dair kanun 6:8 

3300 — 1933 malî yılı hesabı katî kanunu 3:4, 
8,16,18:21 

3301 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet 
Cumhuriyetleri ittihadı arasında akid 
ve imza edilmiş olan 16 mart 1931 ta
rihli ticaret ve seyrisefain mukave
lesi müddetinin uzatılmasının tasdi-
kına dair kanun 4,8,16,21:24 

3302 — Fenerler idaresine verilecek tazmi
nat karşılığının temin sureti ve Ha
zinenin ortaklığı bulunan şirketlere 
aid hisse senedleri satın almması hak
kında kanun 8:16,16,24:27 

3303 —• Gümrük memurlarından bazıları
na verilecek yem bedeli ve yemeklik 
hakkındaki 1615 sayılı kanunun bi
rinci maddesini değiştiren kanun 32 

3304 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 nci maddesinin tadili
ne dair kanun 30:32,34,35,35:38 

3305 — Pamuk iplikleri ve çimento güm
rük resimlerinde tenzilât icrasına da
ir Hükümetçe ittihaz olunan kararla
rın tasdiki hakkında kanun 32:33,34,35, 

38:41 
3306 — Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, 

No. Sayıfa 
av mühimmatı ve av saçması inhisar
ları muvakkat idaresinin 1933 malî 
yılı hesabı katî kanunu 30,45,49,51,52:55 

3307 — Yüksek mühendis mektebinin 1933 
malî yılı hesabı katî kanunu 30,45:46,49, 

51,55:58 
3308 — Devlet ziraat işletmeleri kurumu 

hakkında kanun 30,44,45,46 :49,5i ,58 :61 
3309 — Vazife esnanında şehid olan pilot 

Ekrem Ermek ve makinist Sami De-
mirelin kanunî mirasçılarına tazmi
nat verilmesi hakkında kanun 2,33:35,7İ5, 

76,76:79 
3310 — Askerî tayinat ve yem kanunu

nun bazı maddelerini değiştiren 1257 
sayılı kanuna ek kanun 30,49 .-51,90 

3311 — Bakımı işletmeye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali için Devlet 
demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne verilecek meba-
liğ hakkında kanun 72,91 

3312 — Hariciye vekâleti teşkilât kanunu 64,74, 
92:96 

3313 — tik ve orta tedrisat muallimlerinin 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılr kanunun ikinci ve 2157 sayılı 
kanunun birinci maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun 74,97 

3314 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun 74,97:98 

3315 — 1937 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı bütçe ve cetvelle
rin bazılarında değişiklik yapılma
sına dair kanun 44,74,74,84:87,90,103, 

105:108 
3316 — Orman umum müdürlüğü 1937 ma

lî yılı bütçesinde münakale yapılmia-
sına dair kanun 74,87,90,103,108:111 
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No. Sayıfa 
3317 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesinin 
bazı tertiblerine 540 000 lira munzam 
tahsisat vehilmesı hakkında kanun 74,74, 

87:88,90,103,1)12:115 
3318 — Türk gemi kurtarma şirketinin 

tasfiyesüe bu hizmetin yeni bir idare
ye devri hakkında kanun 2,33,49,90,90: 

91,97,103,115:118 
3319 — 3247 sayılı kanunun birinci mad

desinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 74,91:92,97,103,118 :121 

3320 — Hava kuvvetleri için (21 500 000) 
liralık teahhüde girişilmesi hakkın
daki 2881 sayılı kanuna ek kanun 44,74,96, 

97,103,121:124 
3321 — Muhasebei umumiye kanununun 

44 ncü maddeesini tadil eden kanun 44,74, 
90,98,103,124:127 

3322 — (1334 - 1918) dahilî istikraz tah
villerinin (1938) ikramiyeli tahville-
rile ve (1933) Türk borcu tahvilleri
nin de dahilî istikraz tahvillerile mü
badelesine dair kanım 74,90,99:102,103, 

128,131 
3323 — 2887 sayılı kanunun tadiline dair 

kanun 74,102,103,131:134 
3324 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, 

Iran ve Irak Devletleri arasında tan
zim olunan ademi tecavüz ve müşave
re muahedenamesinin tasdikma dair 
kanun 74,102:103,103,134:137 

No. Sayıfa 
3325 — Muhasebei umumiye kanununa ek 

kanun 30,65,142 
3326 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât 

kanununa ek kanun 44,71:72,145 
3327 — Kaçakçılığın men ve takibi hak

kındaki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 2550 sayılı kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun 64,76,145:146 

3328 — Hizmetten ayrılan Nafıa memur ve 
müstahdemlerinin yapamıyacakları iş
ler hakkındaki 7 - V -1934 tarih ve 
2428 numaralı kanunun birinci mad
desini muaddil kanun 2,83,147 ;148 

3329 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı bütçesinde (84 000) 
liralık münakale yapılmasına dair 
kanun 64,83,141 .-142,145,149,150:152 

3330 — Oyun aletleri resmi hakkında ka
nun 30,65 :71,142 :145,147,149,153 :155 

3331 — Halk bankası ve halk sandıkları
nın sermayeleri hakkında kanun 51,83,146: 

147,148,149,156:158 
3332 — Türkiye ile Iran arasındaki hu-

dud hatlarının tashihine müteallik 
anlaşmanın tasdikma dair kanun 83,148, 

149,159.162 
3333 — istanbul tramvay şirketinden alı

nan paraların istanbul şehri imarma 
tahsisine dair kanun 64,83,148:149,149, 

162:165 

KARARLAR 
1024 — inhisarlar umum müdürlüğü teka-

üd sandığı hakkmdaki 2921 sayılı 
kanunun 7 nci maddesinin tefsiri 
hakkında 2,30,45 

1025 — Bilecik mebusu ibrahim Çolağın 
teşriî masuniyeti hakkmda 74,89 

1026 — Edirne mebusu Şeref Aykutun teş
riî manuniyeti hakkında 75,89 

1027 — Eskişehir mebusu Osman Işının teş
riî masuniyeti hakkmda 75,89 

1028 — Gazi Anteb mebusu Remzi Güresin 
teşriî masuniyeti hakkmda 75,89 

1029 —• Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve 
Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Asla
nın teşriî masuniyetleri hakkmda 75,89 

1030 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkmda 75,89 

103İ — Siird mebusu Memed Ali Kurdoğ-
lunun teşriî masuniyeti hakkında 75,90 

1032 — Srvan mebusu Necmettin Sadakın 
teşriî masuniyeti hakkında 75,90 

1033 — Büyük Milleet Meclisinin 2 mart 
1938 tarihine kadar tatili faaliyet et
mesi hakkmda 149 
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LÂYIHALAR 
Sayıfa 

44, 
108 

74, 

1 — 1937 malî yılı muvazene! umumi
ye kanununa dahil bütçelerden bazıla
rında değişiklik yapılmasına dair (1/929) 

74,84:87,90,103,105 
2 —• Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

1937 millî yılı bütçesinde 19 250 liralık 
münakale yapılmasına dair (1/935) 

74,84:87,90,103,105:108 
3 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın

daki 2223 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/932) 64,74,92:96 

4 — Bava kuvvetleri için 21 500 000 
liralık taahhüde girişilmesi hakkındaki 
2881 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/930) ' 44,74,96:97,103,121:124 

5 —• İstanbul Tramvay şirketinden alı
nan paraların İstanbul şehri imarına tah
sisine dair (1/933) 64,83,148:149,149,162:165 

6 — Muhasebei umumiye kanununun 
44 ncü maddesinin değiştirilmesine 

44 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/931) 44,74,90,98,103,124:127 

7 —• Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 540 000 
liralık tahsisat verilmesine dair (1/936) 74, 

74,87:88,90,103,112:115 
8 —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

İsveç Kırallığı Hükümeti arasında akid 
ve imza edilmiş olan ticaret ve kliring iti
lâf nameleri ile merbutları olan protokol 
ve mektubların tasdiki hakkında (1/937) 140 

9 •—• Vakıflar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinde 86 000 liralık müna
kale yapılmasına dair (1/934) 64,83, 

141:142,145,149,150:152 

1 — Askerî tayinat ve yem kanununa ek 
kanun lâyihası (1/908) 30,49:51,90,97 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/37) 4:5 

3 — Bakımı işletmeye devredilen hat
ların ikmali nevakısı için 1937 malî yılında 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğüne verilecek mebaliğ hak
kında (1/919) 74,91 

4 — Barut ve mevaddı infilâkiye inhi-

Sayıfa 
sarı idaresinin 1933 yılı son hesabı hakkın
da (1/276) 30,45,49,51,52:55 

5 — 1334 - 1918 dahilî istikraz tahvil
lerinin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 
tahvillerile ve 1938 türk borcu tahvilleri
nin de dahilî istikraz tahvillerile mübade
lesine dair (1/921) 74,90,99:102,103,128:131 

6 — 1335 tarihli harcırah kararnamesi
ne müzeyyel kanun lâyihası 44 

7 — 1933 yılı Hazine son hesabı hakkın
da (3/384, 1/110) 3:4,8,16,18:21 

8 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (N) işaretli cetvelin de-
tirilmesi hakkında (1/920) 74,84:87,90,103, 

105:108 
9 — Devlet Demiryollarının ihtiyacı 

olan muharrik ve müteharrik edevatın si
parişi için 16 000 000 liraya kadar taahhüd 
yapılmasına dair (1/922) 74,91:92,97,103,118:121 

10 — Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
teşkiline dair (1/923) 30,44,45,46:49,51,58:61 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
malî yılı mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (1/19) 140 

12 — Fenerler idaresine verilecek taz
minat karşılığının sureti teinini ye Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse 
senedleri satın alınması hakkında 8 :16,16,24:27 

13 — Gümrük memurlarından bazıla
rına verilecek yem bedeli ve yemeklik hak
kındaki 1615 saydı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/734) 32 

14 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
memurları kanunu lâyihası 3 

15 — Halk bankası ve halk sandıkları
nın sermayeleri hakkında (1/925) 51,83,146: 

147,148,149,156 :158 
16 — Kaçakçılığın men ve takibi hak

kındaki kanunun 57 nve 60 nci maddeleri
ni değiştiren ve bu kanuna bir madde ek
leyen 2550 sayılı kanunun 3 ncü maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair (1/736) 64,76,145 :146 

17 — îlk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sa
yılı kanunun 2 nci ve 2517 sayılı kanu
nun 1 nci maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair (1/860) 74,97 
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Sayıfa 

18 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 neı maddesinin değiştiril
mesi hakkında (1/829) 30:32,34,35,35:38 

19 — Maarif vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanu
nun 5 nci maddesine göre toplanacak olan 
Maarif şûrasının 1939 yılına tehirine dair 
(1/871) 5:6 

20 — Mahallî idareler teşkiline, vazife 
ve salâhiyetlerinin tayinine dair (1/892) 74,97:98 

21 — Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaç
larının aşılanmjası ve zeytin mahsûllerinin 
iyileştirilmesi hakkında (1/808) 74,98,140 

22 — Memurin kanununun 84 ve 85 nei 
maddelerine müzeyyel kanun lâyihası 
(1/738) 140 

23 — Muhasebei umumiye kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası (1/741) 30,65,142 

24 — Orman umum müdürlüğü 1937 ma
lî yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale 
yapılmanı hakkında (1/926) 74,87,90,103,108:111 

25 — Orta tahsil mekteblerinde yardım
cı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 
numaralı kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
müddetin uzatlmasna dair (1/927) 6:8 

26 — Oyun aletleri resmi hakknda 
(1/744) 30,65:71,142:145,147,149,153:155 

27 — Sefarethane ve şehbenderhaneler 
vasıtasile istifa edilmekte olan harç ve re
simler hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 83 

28 — Tunceli vilâyeti halkından olubda 
nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendi
lerine verilmesi lâzımgelen bazı cezaların 
affine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine 
dair olan 2887 sayılı kanuna bir madde 
ilâvesi ve 1, 3 ve 4 ncü maddelerinin tadili 
hakkında (1/910) 74,102,103,131:134 

29 — Türk gemi kurtarma anonim şir
keti teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanun
la müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin Iktısad 
vekâletine bağlı hükrriî şahsiyeti haiz bir 
idareye devri hakkında (1/763) 2,33,49,90,90: 

91,97,103,115,118 
30 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan, 

İran ve Irak Devletleri arasında tanzim 
olunan ademi tecavüz ve müşavere muahe-

Sayıfa 
denamesinin tasdikma dair (1/917) 74,102,103, 

103,134:137 
31 — Türkiye ile Iran arasındaki hu-

dud hattının tashihine. müteallik anlaş
manın tasdikma dair (1/928) 83,148,149,159:162 

32 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedesinin 1 ikinci kânun 1937 
tarihindenn itibaren bir ay uzatılması hak
kında (1/721) 4,8,16,21:24 

33 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 şubat 1937 den 
1 mart 1937 tarihine kadar bir ay müd
detle uzatılması hakkında (1/722) 4,8,16,21:24 

34 — Türkiye .»Sovyet ticaret ve sey-
risefain muahedenamesinin 1 mart 1937 ta
rihinden itibaren bir ay daha uzatılmasına 
dair (1/885) 4,8,16,21:24 

35 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 
tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkın
da (1/898) 4,8,16,21:24 

36 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 
tarihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hak
kında (1/899) 4,8,16,21:24 

37 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 ağustos 1937 
tarihinden 1 eylül 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 
(1/900) 4,8,16,21:24 

38 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 eylül 1937 ta
rihinden 15 teşrinievvel 1937 tarihine ka
dar bir buçuk ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkında (1/901) 4,8,16,21:24 

39 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin meriyet müdde
tinin bir ay temdidi hakkında (1/782) 4,8,16, 

21:24 
40 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-

sefain muahedesinin meriyet müddetinin 
bir ay daha uzatılması hakkında (1/895) 4,8, 

16,21:24 
41 — Vazife esnasında şehid olan pilot 

Ekrem ve makinist Saminin kanunî mi
rasçılarına verilecek tazminat hakkında 
(l/i)15) 2,33:35,75,76,76:79 
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Sayrfa 

42 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pasa
port kanununun 16 ncı maddesini değişti
ren 2437 sayılı kanunun 1 nei maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair 

43 — Yüksek mühendis mektebinin 1933 
64 

Sayrfa 
malî yılı hesabı katı kanun lâyihası 
(1/911) 30,45 =46,49,51,55:58 

44 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât 
kanununa ek kanun lâyihası (1/916) 44,71:72, 

û 145 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gazi Antebin Şeyhçe mahallesin

den Bostancıpaşaoğullarından Ükkâşoğlu 
Tahir asıl adı Mehmet Zorarabacının ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/322) • ' 140 

2 — Hizmetten ayrılan nafıa memur ve 
müstahdemlerinin yapamıyaeakları işler 
hakkındaki 2428 sayılı kanunda yazılı «İm
tiyazlı şirketler» tâbirinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/444) 83,147,148 

3 — Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaç
larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/808) 74,98,140 

4 — Maraşın Urçan köyünden Melmıet-
oğlu Mustafa Kargının ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi hak
kında (3/403) 140 

5 — Tunceli vilâyeti halkından olupda 
nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendi
lerine verilmesi lâzımgelen bazı cezaların 
affine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine 
dair olan 2887 saydı kanuna bir madde 
ilâvesi ve 1, 3 ve 4 ııcü maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/910) 74?102, 

103,131:134 
6 — Yenişehir'in Ulupınar köyünden 

Hüseyinoğullarından Mustafaoğlu İbrahim 
Türkün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/405) 140 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Manisa mebusu Refik İncenin, Ar

zuhal encümeninin 24 - XI - 1937 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1099 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında 74,88:89 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

hakkındaki 2291 sayılı kanunun 19 ncu 

maddesinin tefsirine dair (3/358) 75,84 
2 — Askerî tayinet ve yem kanununa 

ek kanun lâyihası hakkında (1/908) 30,49:51, 
90,97 

3 —• Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 58 nei maddesinin tefsirine dair Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası 
(5/42) _ ^ 75,83:84 

4 — Bakımı işletmeye devredilen hat
ların ikmali ııevakısı için 1937 malî yılın
da Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğüne verilecek mebaüğ 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/919) 74,91 

5 _ 1334 - 1918 dahilî istikraz tahvil
lerinin 1938. ikratniyeli tahvillerde ve 
1933 türk borcu -tahvillerinin de dahilî 
istikraz tahvillerde mübadelesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/921) 74,90,99:102, 

103,128:131 
6 — 1937 malî yılr muvazenei umumi

ye kanununa bağlı (N) işaretli cetvelin 
değiştirilmesi hakkında 1/920, 1937 malî 
yılı muvazenei umumiye kanununa dahil 
bütçelerden bazılarında değişiklik yapıl
masına dair 1/929, Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 19 250 
liralık münakale yapılmasına dair 1/935 
sayılı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, 
Divanı muhasebat 1937 yılı bütçesinde 
3 500 liralık münakale yapılmasına dair 
2/61 sayılı kanun teklifi hakkında 74,84:87, 

90,103,105:108 
7 — Devlet demiryollarının ihtiyacı 

olan muharrik ve müteharrik edevatın si
parişi için 16 000 000 liraya kadar taah-
hüd yapılmasına dair olan 3247 sayılı ka
nunun 1 nei maddesini değiştiren kanun 
lâyihası hakkında (1/922) 74,91:92,97,103,118: 

121 
8 — Devlet ziraat işletmeleri kurumu 



teşkiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/923) 30,44,45,46 :49,51,58:61 

9 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak
kındaki 2223 sayılı kanuna ek kanım lâ
yihasına dair (1/932) • 74,92:96 

10 — Hava kuvvetleri için 21 500 000 
liralık taahhüde girişilmesi hakkındaki 
2881 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/930) 74,96:97,103,121:124 

11 — ilk ve orta tedrisat muallimleri
nin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 
sayılı kanunun 2 nci ve 2517 saılı kanu
nun 1 nei maddelerine birer fıkra eklen
mesine dair kanun lâihası hakkında 
(1/860) 74,97 

12 — İnhisarlar umum müdürlüğü te-
kaüd sandığı hakkındaki 2921 sayılı ka
nunun 7 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/325) 2,30,45 

13 — İstanbul Tramvay şirketinden 
alınan patraların İstanbul şehri imarına 
tahsisine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/933) 83,148:149,149,162:165 

14 — Kaçakçılığın men ve takibi ha-
kındaki kanunun 57 ve 60 nci maddelerini 
değiştiren < ve bu kanuna bir madde ekle
yen 2550 sayılı kanunun 3 ncü maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/736) 64,76,145:146 

15 — Mahallî idareler teşkiline, vazife 
ve salâhiyetlerinin tayinine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/892) 74,97:98 

16 — Muhasebei umumiye kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası hakkmda (1/741) 30, 

65,142 
17 — Muhasebei' umumiye kanununun 

44 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/931) 74,90,98,103, 

124:127 
18 — Orman umum müdürlüğü 1937 ma

lî yılı bütçesinde 10 000 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkın
da (1/926) 74,87,90,103,108:111 

19 — Oyun aletleri resmi hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/744) 30,65:71,142:145, 

147,149,153:155 
20 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1937 malî yılı bütçesine 
540 000 liralık tahsisat verilmesine dair 

Sayıfa 
kanun lâyihası hakkmda (1/936) 74,87:88,90, 

103,112:115 
21 — Türk gemi kurtarma anonim şir

keti teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanun
la müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imti
yaz mevzuunu teşkil eden hizmetlerin İktı-
sad vekâletine bağlı hükmî şahsiyeti haiz 
bir idareye devri hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/763) 2,33,49,90,90:91,97,103,115,118 

22 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinde 84 000 liralık müna
kale yaplımasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/934) 83,141:142,145,149,150:152 

23 — Vazife esnasında şehid olan pilot 
Ekrem ve makinist Saminin kanunî miras
çılarına verilecek tazminat hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/915) 2,33:35,75,76,76:79 

24 — Ziraat vekâleti vazife teşkilât ka
nununa ek kanun lâyihası hakkmda (1/916) 44, 

71:72,145 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/37) 4:5 

2 — Fenerler idaresine verilecek tazmi
nat karşılığının sureti temini ve Hazinenin 
ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse se-
nedleri satın alınması hakkında kanun lâ
yihasına dair 8:16,16,24:27 

3 — Gümrük memurlarından bazıları
na verilecek yem bedeli ve yemeklik hak
kındaki 1615 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hasına dair (1/734) 32 

4 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkmda 3/283, 
Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 
370 nci maddelerine giren ipliklere mevzu 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında (3/318) ve Gümrük 
tarifesinin (469 A) numarasına giren çi
mentoya mevzu gümrük resminden 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden. 
yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 
sayılı Başvekâlet tezkerelerine dair 32:33,34, 

35,38:41 



Sayıfa 
5 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 

kanununun 16 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/829) 30:32,34,35,35:38 

6 — Orta tahsil mekteblerinde yardım
cı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 
numaralı kanunun 1 nnei maddesinde yazılı 
müddetin uzatılmasına dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/927) 6:8 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Mahallî idareler teşkiline, vazife 

ve salâhiyetlerinin tayinine dair kanun lâ
yihası hakkmd a (1/892) 74,97:98 

2 — İstanbul Tramvay şirketinden alı
nan paraların İstanbul şehri imarına tahsi
sine dair kanun lâyihası hakkında 83,148:149, 

149,162,165 
3 — Tunceli vilâyeti halkından olubda 

nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendi
lerine verilmesi lâzımgelen bazı cezaların 
affine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine 
dair olan 2887 saydı kanuna bir madde ilâ
vesi ve 1, 3 ve 4 ncü maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/910) 74, 

102,103,131:134 

Dİ YANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, 
av mühimmatı ve av saçması inhisarları 
muvakkat idaresinin 1933 yılı son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezke-
resile Barut ve mevaddı infilâkiye inhisarı 
idaresinin 1933 yılı son hesabı hakkında ka
nun lâyihasına dair (3/389, 1/276) 30,45,49, 

51,52 :55 
2 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî 

yılı mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere-
sile Evkaf umum müdürlüğü 1933 yılı son 
hesabı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/445, 1/19) 140 

3 — Haziran : ağustos 1937 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/416) 140 

4 — Mart : mayıs 1937 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhase-

Sayrfa 
bat riyaseti tezkeresi hakkında (3/415) _ 74,89 

5 — Yüksek mühendis mektebi 1933 
yılı hesabı hakkında mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Yüksek mühendis 
mektebinin 1933 malî yılı hesabı katî ka
nun lâyihasına dair (3/332, 1/911) 30,45:46,49, 

5i;55 :58 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki 1/37 numaralı kanun lâyihasına 
dair 4:5 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 58 nci maddesinin tefsirine dair Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası hakkında 
(5/42) 75,83:84 

3 —r 1933 malî yılı Hazine son hesabı
na aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile 1933 yılı Hazine son hesabı hak
kında kanun lâyihasına dair (3/384, 1/110) 3:4, 

8,16,18:21 

GÜMRÜK YE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MjAZBATAİLARI 

1 — İnhisarlar umum müdürlüğü teka
üd sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu
nun 7 nci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/225) 2,30,45 

1 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden indiril
diğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda 
3/283, Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren iplik
lere mevzu gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda 
3/318 ve Gümrük tarifesinin (469 A) 
numarasına giren çimentoya mevzu güm
rük resminden 2294 sayılı kanunun verdi
ği salâhiyete istinaden yapılan tenzilâtın 
tasdiki hakkında 3/319 sayılı Başvekâlet 
tezkereleri ve İktısad, Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları 32:33,34,35,38 A1 

;/ 
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HARİCÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın

daki 2223 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sına dair 74,92:96 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afgan,. 
î ran .ve îrak Devletleri arasında tanzim 
olunan ademi tecavüz ve müşavere muahe
denamesinin tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/917) 74,102:103,103,134:137 

3 — Türkiye ile îran arasındaki hu-
dud hattının tashihine müteallik anlaşma
nın tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/928) 83,148,149,159:162 

1 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesinin 1 ikinci kânun 
1937 tarihinden itibaren bir ay uzatılması 
hakkında 1/721, Türkiye - Sovyet ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin 1 şubat 
1937 den 1 mart 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle uzatılması hakkında 1/722, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mu
ahedenamesinin meriyet müddetinin bir ay 
temdidi hakkında 1/782, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 mart 1937 tarihinden itibaren bir ay 
daha uzatılmasına dair 1/885, Türkiye -
Sovyet ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin bir ay daha uzatılması hakkında 
1/895, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri
sefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 
tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin .tasdiki hak
kında 1/898, Türkiye - Sovyet ticaret ve 
seyrisefain muahedenamesinin 1 temmuz 
1937 tarihinden 1 ağustos 1937 tarihine 
kadar bir ay müddetle meriyetinin tas
diki hakkında İ/899, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 ağustos 1937 tarihinden 1 eylül 1937 ta
rihine kadar bir ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkında 1/900, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 
1 eylül 1937 tarihinden 15 teşrinievvel 
1937 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle 
meriyetinin tasdiki hakkında 1/901 sayılı 
kanun lâyihasına dair 4,8?16,21:24 

ÎKTISAD ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 _ 1334 . 1918 dahilî istikraz tahville-
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rinin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 
Türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz 
tahvillerile mübadelesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/921) 74,90,99:102,103,128:131 

2 — Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaç
larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/808) 74,98,140 

3 — Türk gemi kurtarma anonim şirke
ti teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla 
müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin îktısad 
vekâletine bağlı hükmî şahsiyeti haiz bir 
idareye devri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/763) 2,33,49,90,90:91,97,103,115:118 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/37) 4:5 

2 — Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri
sefain muahedenamesinin 1 ikinci kânun 
1937 tarihinden itibaren bir ay uzatılması 
hakkında 1/721, Türkiye - Sovyet ticaret 
ve seyrisefain muahedenamesinin 1 şubat 
1937 den 1 mart 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle uzatılması hakkında 1/722, 
Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrisefain mu
ahedenamesinin meriyet müddetinin bir ay 
temdidi hakkında 1/782, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedenamesinin 1 
mart 1937 tarihinden itibaren bir ay daha 
uzatılmasına dair 1/885, Türkiye - Sovyet 
ticaret ve seyrisefain muahedesinin meriyet 
müddetinin bir ay daha uzatılması hakkın
da 1/895, Türkiye - Sovyet ticaret ve sey
risefain muahedenamesinin 1 haziran 1937 
tarihinden 1 temmuz 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkmda 
1/898, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise
fain muahedenamesinin 1 temmuz 1937 
tarihinden 1 ağustos 1937 tarihine kadar 
bir ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkın
da 1/899, Türkiye - Sovyet ticaret ve sey
risefain muahedenamesinin 1 ağustos 1937 
tarihinden 1 eylül 1937 tarihine kadar bir 
ay müddetle meriyetinin tasdiki hakkında 
1/900, Türkiye - Sovyet ticaret ve seyrise
fain muahedenamesinin 1 eylül 1937 tari
hinden 15 teşrinievvel 1937 tarihine ka-



Sayıfa 
dar bir buçuk ay müddetle meriyetinin 
tasdiki hakkında 1/901 sayılı kanun lâyi
halarına dair 4,8,16,21:24 

3 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/283, gümrük 
tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 nci 
maddelerine giren ipliklere mevzu gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiye
te istinaden indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında (3/318) ve gümrük tarifesi
nin (469 A) numarasına giren çimentoya 
mevzu gümrük resminden 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden yapılan 
tenzilâtın tasdiki hakkında 3/319 sayılı 
Başvekâlet tezkereleri îktısad, Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 32:33,34,35,38:41 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İlk ve orta tedrisat muallimlerinin 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı 
kanunun 2 nci ve 2517 sayılı kanunun 1 nci 
maddelerine birer fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/860) 74,97 

1 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve 
'vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanunun 
5 nci maddesine göre toplanacak olan Ma
arif şûrasının 1939 yılına tehirine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/871) 5:6 

2 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı 
muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 nu
maralı kanunun 1 nci maddesinde yazılı 
müddetin uzatılmasına dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/927) 6:8 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 58 nci maddesinin tefsirine dair 
(5/42) 75,83:84 

2 — 1334 - 1918 dahilî istikraz tahvil
lerinin 1938 ikramiyeli tahvillerile ve 1933 
türk borcu tahvillerinin de dahilî istikraz 
tahvillerile mübadelesine dair kanun lâyi
hasına dair (1/921) 74,90,99:102,103,128:131 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğü teka
üd sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu-

Sayrfa 
nun 7 nci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/325) 2,30,45 

4 — Muhasebei umumiye kanununun 
44 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/931) 74,90,98,103, 

124:127 
5 — Türk gemi kurtarma anonim şir

keti teşkili hakkındaki 2070 sayılı kanunla 
müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin îktısad 
vekâletine bağlı hükmî şahsiyeti haiz bir 
idareye devri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/763) . 2,33,49,90,90:91,97,103,115:118 

1 —• Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilımıesine 
dair 1/37 numaralı kanun lâyihasına dair 4:5 

2 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren iplik
lere mevzu gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/283, Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 
369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında (3/318) 
ve Gümrük tarifesinin (469 A) numarası
na giren çimentoya mevzu gümrük res
minden 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden yapılan tenzilâtın tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkerelerine dair 32,33, 

34,35,38 4 1 
3 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 

kanununun 16 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/829) 30 .-32,34,35,35:38 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA

LARI 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununa 

ek kanun lâyihası (1/908) 30,49:51,95,97 
2 — Tunceli vilâyeti halkından olubda 

nüfus ve askerlik kanunlarına göre kendi
lerine verilmesi lâzmigelen bazı cezaların 
affine ve nüfus yazımı ile askerlik işlerine 
dair olan 2887 sayılı kanuna bir madde 
ilâvesi ve 1, 3 ve 4 ncü maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/910) 74, 

102,103,131:134 
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3 — Türkiye ile Iran arasındaki hudud 
hattının tashihine müteallik anlaşmanın 
tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/928) 83,148,149,159:102 

1 —• Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 18 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair 4:5 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Adliye - Teşkilât* esasiye] 
1 — Bilecik mebusu İbrahim Çolağın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/392) 74,89 

2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/414) 74,89 

3 — Edirne mebusu Şeref Aykutun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/198) 75,89 

4 — Eskişehir mebusu Osman Işının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/393) 75,89 

5 — Gazi Anteb mebusu Renizi ({üre
sin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/36]) 75, 

89 
6 — Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve 

Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslanın 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/379) 75, 

89 
7 — Muğla mebusu Yunus Na dinin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/394) 75,89 

8 — Siird mebusu Mehmet Ali Kurdoğ-
lunun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/364) 75,90 

9 — Sivas mebusu Necmeddin Sada-
kın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/421) 75, 

90 

NAFIA ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 —• Devlet demiryollarının ihtiyacı 

olan muharrik ve müteharrik edevatın si
parişi için 16 000 000 liraya kadar teahhüd 
yapılmasına dair olan 3247 sayılı kanunun 
1 nci maddesini değiştiren kanun lâyiha-

Sayıfa 
sına dair (1/922) 74,91:92,97,103118:121 

2 — Hizmetten ayrılan nafıa memur ve 
müstahdemlerinin yapamayacakları işler 
hakkındaki 2428 sayılı kanunda yazılı (İm
tiyazlı şirketler) tabirinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/444) 83,147, 

148 
3 — İstanbul tramvay şirketinden alı

nan paraların İstanbul şehri imarına tahsi
sine dair kanun lâyihası hakkında 83,148:149, 

149,162:165 
4 —• Vazife esnasında şehid olan pilot 

Ekrem ve makinist Saminin kanunî miras
çılarına verilecek tazminat hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/915) 2,33:35,75, 

76,76:79 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/829) 30:32,34,35,35:38 

ZİRAAT ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 

hakkındaki 2291 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi hakkında (3/358) ' 75,84 

2 — Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
teşkiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/923) 30,44,45,46:49,51,58:61 

3 — Mahsuldar ve yabanî zeytin ağaç
larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/808) 74,98,140 

4 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât 
kanununa ek kanun lâyihasına dair (1/916) 44, 

71:72,145 

MUVAKKAT ENCÜMENLER MAZBATALARI 
[Halk bankası kanunu lâyihası] 

1 — Halk bankası ve Halk sandıkları
nın sermayeleri hakkında kanun lâyihası
na dair (1/925) 83,146:147,148,149,156:158 

[Memurin kanunu] 
1 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci 

maddelerine müzeyyel kanun lâyihası hak
kında (1/738) 140 
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SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

1 — Bilecik mebusu İbrahim Çolağın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/392) 74,89 

2 — Çoruh mebusu Asını Usun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/414) 74,89 

3 — Edirne mebusu Şeref Aykütun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/198) 75,89 

4 — Eskişehir mebusu Osman Işının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/393) 75,89 

5 — Gazi Anteb mebusu Remzi Güresin 

(3/361) 75,89 
6 — Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve 

Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslanın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/379) 75,89 

7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/394) 75,89 

8 — Siird mebusu Mehmed Ali Kurd-
oğlunun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/364) 75,90 

9 — Sivas mebusu Necmettin Sadakm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresinne dair (3/421) 75,90 

T A K R İ R L E R 
Kütahya [Mehmed SomerJ 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 

bazı hükümler eklenmesine dair olan 3028 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsiri hak
kında (4/66) 140 

Seyhan t General Naci Eldeniz] 
2 — Arzuhal encümeninin 22-XÎI-1937 

tarihli haftalık karar1 cetvelindeki 1122 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/65) 83 

Trabzon fHasan Saka] ve Antnaiya 
[Dr. Cemal Tuncaj 

3 — Meclisin 2 mart 1938 tarihine ka
dar taliki hakkında 149 

Manisa [Refik İnceJ 
1 — Arzuhal encümeninin 21 - XI : -1937 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1099 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/61) 74,88:89 

No. 
227 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 58 nci maddesinin tefsiri 75,83 .-84 

TEFSİRLER 
Sayıfa No. Sayıfa 

228 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
hakkındaki 2291 sayılı kanunun ikin
ci muvakkat maddesinin tefsiri 75,84 
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TEKLİFLER 

Sayıfa 
Manisa [Sabrı Toprak] 
1 — Türk dili yerine yabancı dil kul

lananların cezalandırılması hakkında (2/62) 30 
Urfa [Ol. Ahmed Yazganl ve Kırşe

hir FAM Biza Esen] 
2 — Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 

1 — Gazi Antebin Şeyhçe mahallesin
den Bostancıpaşaoğullarmdan Ükkâşoğlu 
Tahir asıl adı Mehmet Zorarabacmm ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair (3/322) 140 

Sayıfa 
kanununa bir madde eklenmesi hakkında 
(2/63) 74 

ftdare Heyeti] 
1 — Divanı muhasebat 1937 yılı bütçe

sinde 3 500 liralık münakale yapılmasına 
dair (2/61) 74,84:87,90,103,105:108 

1 — Ankara Yüksek ziraat enstitüsü 
hakkındaki 2291 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair (3/358) 75,84 

2 — inhisarlar umum müdürlüğü te-

TEZKERELER 
BAŞEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri alma istekleri 
1 — 1335 tarihli harcırah kararnamesi

ne müzeyyel kanun lâyihasının geri veril
mesine dair 44 

2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti me
murları kanunu lâyihasının geri verilmesi
ne dair 3 

3 — Sefarethane ve şehbenderhaneler 
vasıtasile istifa edilmekte olan harç ve re
simler hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair 83 

4 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport 
kanununun 16 ncı maddesini değiştiren 
2437 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmeesi hakkında 64 

Muhtelif 
1 — Zarurî sebeblerden dolayı takib ve 

tahsiline imkân görülemeyen 794 520 lira 
92 kuruşla 8 400 kilo tuz hakkında (3/450) 44 

Ölüm cezalan 
1 — Ezinenin Çarıksız köyünden ömer-

oğlu Ali Osman Koçun ölüm eezanına çarp
tırılmasına dair (3/452) 64 

2 — Izniğin Mesudiye köyünden Tufan-
oğlu Ahmed Turanm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkmda (3/449) 30 

3 — Ordunun Nenelü köyünden Hüs-
nüoğlu Mehmet Karahavzanın ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair (3/446) 2 

2 — Maraşın Urçan köyünden Mehmet-
oğlu Mustafa Kargının ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair (3/403) 140 

3 — Yenişehirin Ulupınar köyünden 
HüseyinoğuUarından Mustafaoğlu İbrahim 
Türkün Ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
(3/405) 140 

Tasdik istekleri 
1 — Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında (3/288) 32: 

33,34,35,38 :41 
2 —- Gümrük tarifesinin 366, 367, 368, 

369 ve 370 nci maddelerine giren ipliklere 
mevzu gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında (3/318) 32: 

33,34,35,38 :41 
3 —- Gümrük tarifesinin (496 A) numa

rasına giren çimentoya mevzu gümrük 
resminden 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden yapılan tenzilâtın tas
diki hakkında (3/319) 32:33,34,35,38:41 

Tefsir istekleri 
1 — Hizmetten ayrılan Nafıa memur 

ve müstahdemlerinin yapamayacakları iş
ler hakkındaki 2428 sayılı kanunda yazılı 
(İmtiyazlı şirketler) tâbirinin tefsirine 
dair (3/444) 2,83,147,148 
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Sayıfa 

kaüd sandığı hakkındaki 2921 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesinin tefsirine dair 
(3/358) 75,84 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü te-
kaüd sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu
nun 7 nei maddesinin tefsirine dair 
(3/325) 2,30,45 

Teşriî masuniyet 
1 — Bilecik mebusu İbrahim Çolağın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/392) 74,89 

2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/414) 74, 

89 
3 — Edirne mebusu Şeref Aykutun teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında. 
(3/198) 74,89 

4 — Eskişehir mebusu Osman Işının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/393) 74,89 

5 — Gazi Anten mebusu Remzi Güresin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/361) 74,89 

6 — Mardin mebusu Hilmi Çorak ve 
Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslanın 
teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında (3/379) 74,89 

7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kalıdırlması hakkında 
(3/394) 74,89 ' 

8 — Siird mebusu Mehmet Ali Kurdoğ
lunun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/364) 74,89 

Sayıfa 
9 — Sivas mebusu Necmeddin Sadakın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/421) 74,89 

DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZ 
KERELERİ 

1 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1933 malî yılı son 
hesabına aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair (3/455) 140 

2 — Divanı muhasebat kanununun 73 
ncü maddesinin tefsiri hakkındaki tezkere
nin geri verilmesine dair 3 

3 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî 
yılı mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/445) 2,140 

1 —• Barut ve mevaddı infilâkiye, fi
şek, av mühimmatı ve av saçması inhisar
ları muvakkat idaresinin 1933 yılı son he
sabına aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/389) 30,45,49,51,52:55 

2 — 1933 malî yriı Hazine son hesabına 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/384) 3:4,8,16,18:21 

3 — Divanı muhasebat kanununun 73 
ncü maddesinin tefsiri hakkında 3 

4 — Haziran : ağustos 1937 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair (3/416) 140 

5 — Mart : mayıs 1937 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair (3/415) 74,89 

6 — Yüksek mühendis mektebi 1933 yılı 
son hesabı hakkında mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/332) 30,45:46,49, 

51,55:58 

DÜZELTME 
17:18 

51 
104:105 
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Sayıfa 
Ahmed îhsan Tokgöz (Ordu) - Fener-

ler idaresine verilecek tazminat karşılı
ğının temin sureti ve Hazinenin ortaklığı 
bulunan şirketlere aid hisse senedlerinin 
satın alınması hakkındaki kanun münase
betile sözleri 

Ali Çetinkaya (Nafıa vekili) - Vazife 
esnasında şehid olan pilot Ekrem Ermek 

11 

Sayıfa 
ile Sami Demirelin kanunî mirasçılarına 
tazminat verilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetıle sözleri 34 

Aziz Sambih Ilter (Erzincan) - Vazife 
esnasında şehid olan pilot Ekrem Ermek 
ile makinist Sami Demirelin kanunî miras
çılarına tazminat verilmesi hakkındaki 
kanun münasebeti]e sözleri 34 

B 
Berç Tüfker (Afyon KaraMsar) - Da

hilî istikraz tahvillerile Türk borcu tah
villerinin mübadelelerine dair kanun mü-
nasebetile sözleri 

— Halk bankası ve Halk sandıkları
nın sermayeleri hakkındaki kanun müna-

99 

sebetile sözleri 146 
— Fenerler idaresine verilecek tazmi

nat kargılığının temin sureti ve Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlere aid his
se senedlerinin satın alınması hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 10 

Dr. Tevfik Rüştü Araş (Hariciye V.) -
Hariciye vekâleti teşkilât kanunu müna
sebetile sözleri 92 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Askerî tayinat ve yem kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 50 

S 

Emin Draman (Yozgad) - Oyun alet
leri resmi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

Emin Sazak (Eskişehir) - Fenerler 
idaresine verilecek tazminat kargılığının 

67 

temin sureti ve Hazinenin ortaklığı bulu
nan şirketlere aid hisse senedlerinin sa
tın alınması hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 8,11,12,16 
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Sayıfa 
Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Dahilî 

istikraz tahviilerile Türk boreıı tahville
rinin mübadelelerine dair kanun münase
betile sözleri 

—• Fenerler idaresine verilecek tazmi
nat karşılığının temin sureti ve Hazine-

99 

ı-ayıfa 
nin ortaklığı bulunan şirketlere aid his
se senedlerinin satın alınması hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 12,13,15 

— Oyun aletleri resmi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 66,144 

a 
General Naci Eldeniz (Seyhan) - Vazife 

esnasında şehid olan pilot Ekrem Ermek ile 
Sami Demirelin kanunî mirasçılarına taz

minat verilmesi hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 34 

H 
Halil Menteşe (İzmir) - Dahilî istikraz 

tahviilerile Türk borcu tahvillerinin mü
badelelerine dair kanun münasebetile söz
leri 99 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Fe
nerler idaresine verilecek tazminat kar
şılığının temin sureti ve Hazinenin ortak

lığı bulunan şirketlere aid hisse senedlerinin 
satın alınması hakkındaki kanun münase
betile sözleri 13 

— Oyun aletleri resmî hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 144 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Hariciye Ve
kâleti teşkilât kanunu münasebetile söz
leri 92 

— İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar ka
nununun 16 neı maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 30 

— Fenerler idaresine verilecek tazmi
nat karşılığının temin sureti ve Hazinenin 
ortaklığı bulunan işrketlere aid hisse se
nedlerinin satın alnmas hakkndaki kanun 
münasebetile sözleri 8,11 

— Oyun aletleri resmi hakkndaki ka
nun münasebetile sözleri 142 

îsmet Eker (Çorum) - Oyun aletleri 
resmi hakkındaki kanun münasebetile 

sözleri 70 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - Orta tah
sil mekteblerinde yardımcı muallim çalış
tırılması hakkndaki kanunun birinci mad
desindeki müddetin uzatılmasına dair ka

nun münasebetile sözleri 
Kemal Ülnal (İsparta) - Oyun aletleri 

resmi hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 71 
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:ayıfa 
Mitat Aydın (Trabzon) - Fenerler ida

resine verilecek tazminat karşılığının te
min sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan 
şirketlere aid hisse senedlerinin satın 
alınması hakkındaki kanun münasebetile 

sözleri 
Mustafa Önsay (Çankırı) - Oyun alet

leri resmi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 

Payrfa 
11 

70 

Necib Ali Küçüka (Denizli) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 18 nei maddesi-

N 
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 

B 

Raif Karadeniz (Trabzon) - Askerî ta-
yinat ve yem kanununun bazı maddeleri
ni değiştiren kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 50 

— İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 ncı maddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 31 

— Fenerler idaresine verilecek tazmi
nat karşılığının temin sureti ve Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlere aid hisse 
senedlerinin satın alınması hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 9,10,11,12 

— Oyun aletleri resmi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 66,68,69,70,71,144 

— Vazife esnasında şehid olan pilot 
Ekrem Ermek ile makinist Sami Demire-
lin kanunî mirasçılarına tazminat verilme
si hakkındaki kanun münasebetile sözleri 33 

Rasih Kaplan (Antalya) - Oyun aletle
ri hakkındaki kanun münasebetile sözleri 66 

Refik înce (Manisa) - Fenerler idare
sine verilecek tazminat karşılığının temin 
sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şir
ketlere aid hisse senedlerinin satın alın
ması hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 9,10,13,14,15 

----- Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanunun beşinci 
maddesine ,<jörc toplanacak olan Maarif 
şûrasının 1939 yılına tehirine dair kanun 
münasebetile sözleri 5 

— Orta tahsil mekteblerinde yardımcı 
muallim çalıştırılması hakkındaki kanu
nun birinci maddesindeki müddetin uzatıl
masına dair kanun münasebetile sözleri 6 

— Oyun aletleri resmi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 65,67,68,69,70,71,144 

— Vazife esnasında şehid olan pilot 
Ekrem Ermek ile makinist Sami Demirelin 
kanunî mirasçılarına tazminat verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri C$ 

Saffet Arıkan (Maarif vekili) - Maarif 
vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun beşinci maddesine göre 
toplanacak olan Maarif Şûrasının 1939 yı
lına tehirine dair kanun münasebetile söz

leri 5,6 
— Orta tahsil mekteblerinde yardımcı 

muallim çalıştırılması hakkındaki kanunun 
birinci maddesindeki müddetin uzatılma
sına dair kanun münasebetile sözleri 7 
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Sayrf; 
Şakir Kesebir (Iktısad vekili ve Ziraat 

vekâleti vekili) - Askerî tayinat ve yem 
kanununun bazı maddelerini değiştiren ka
nuna ek kanun münasebetile sözleri 

— Halk bankası ve halk sandıklarının 
sermayeleri hakkındaki kanun münasebe-

51 

Sayıfa 
tile sözleri 14t> 

Şükrü Koçak (Erzurum) - Askerî tayi
nat ve yem kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri 50 

Yaşar özey (Manisa) - Devlet Ziraat 
isletmeleri kurumu hakkındaki kanun mü

nasebetile sözleri 46 
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