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KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3334 — Evkaf umum müdürlüğünün 1933 

malî yılı hesabı katî kanunun 4,7,9,9:12 
3335 — Memurin kanununun 84 ncü mad

desinin (D) fıkrası ile 85 nci mad
desini değiştiren kanun 8:9,30:31 

3336 — Türk parası kıymetini korama 
kanununa ek kanun 34,51:52 

3337 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 48 nei maddesini değiştiren ka
nun 34,42:45,69 

3338 — 1937 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı bütçe ve eedvel-
lerin bazılarında değişiklik yapılma
sına dair kanun 2,14,58,68:69,71,72 :75 

3339 — Hariçten satın alınan buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eşyanın 
gümrük resminden istisnasına dair 
kanun 34,45:46,69:70,71,71,75:78 

3340 — Müzelerle ören yerlerini ziyaret 
edenlerden alınacak ücret hakkında 
kanun 34,48 =49,70,71,72,78:81 

3341 — Osmanlı bankasının imtiyaz müd
detinin temdidi hakkındaki kanuna ek 
kanun 30,58,71,71,81:84 

3342 — 863 sayılı subaylar heyetine mah
sus terfi kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 2900 sayılı kanunun birin
ci maddesinin değiştirilmesine dair 

No. Sayıfa 
kanun 14,42,55:56,86:87 

3343 — Hayvanlar vergisi kanununun ba
zı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair kanun 54,56,68,88:99 

3344 — Orta okul öğretmeni kursuna işti
rak eden öğretmen okulu mezunları 
hakkında kanun 34,49:51,58:64,103 

3345 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1933 
malî yılı hesabı katî kanunu 86,102:103, 

103,104:107 
3346 — İsveç grupundan almacak paranın 

1936 malî yılı Nafıa vekâleti bütçe
sine tahsisat kayid ve sarfına dair olan 
kanuna ek kanun 2,58,70:71,110:111 

3347 — Demiryolları ile eşya nakliyatına 
aid beynelmilel mukavelenin tatbiki 
için ittihaz olunacak kararların sure
ti meriyeti hakkında kanun 2,30,36:39, 

68,87:88,127 
3348 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 

bütçesinde (33 500) liralık münakale 
yapılması hakkında kanun 86,110,115,126, 

127,127:130 
3349 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununa bağlı bütçe ve cedvellerin 
bazılarında değişiklik yapılmasına da
ir kanun 54,68,110,116:126,127,130:133 

KARARLAR 
1034 — Mart : mayıs 1937 aylarına aid Di

vanı muhasebat raporuna dair 8 
1035 — Eylül : ikinci teşrin 1936 aylarına 

aid Divanı muhasebat raporuna dair 7:8, 
14:16 

1036 — Gazi Antebin Şeyhçe mahallesinden 
Bostacıpaşaoğullarından Ukkaşoğlu 
Tahir asıl adı Mehmed Zorarabacının 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 16 

1037 — Maraşm Urçan köyünden Mehmed-
oğlu Mustafa Kargının ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 27 

1038 — Haziran : ağustos 1937 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporuna dair 8,30 

1039 — Yenişehrin Ulupınar köyünden 
Hüsmenoğullarından Mustafaoğlu İb
rahim Türkün ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında 30 



LÂYİHALAR 
Sayrfa 

1 — Ankara şehri otomatik telefon ka
nununun 7 nci maddesini değiştiren 1366 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/946) 2 

2 — Arazi vergisi kanununun 2 nei mad
desine bir fıkra eklenmesine dair (1/970) 110 

3 — Avukatlık kanunu lâyihası (1/962) 30 
4 — Bazı pamuklu mensucat gümrük 

resimlerinden yapılan tenzilâtın tasdiki 
hakkında (1/972) 114 

5 — 1936 senesi hesabı katği kanun lâ
yihası (1/955) 14 

6 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) cetvelinin Jandarma 
genel komutanlığı kısmına üç şoför ilâvesi 
hakkında (1/956) 14,58,68,69:71,72:75 

7 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerine munzam 
ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve bazı da
ire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/968) 68,110,116:126,127,130:133 

8 — 1938 yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası (1/938) 2 

9 — Demiryolları ile eşya nakliyatına 
müteallik beynelmilel mukavelenameye is
tinaden teşekkül eden heyetle beynelmilel 
nakliyat komitesi tarafından ittihaz oluna
cak kararların meriyet sureti hakkında 
(1/947) 2,30,36,39,68,87:88,127 

10 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme. umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe 
kanunu lâyihası (1/939) 2 

11 — Ecnebi memleketlerden idhal edi
lecek yirmi bin ton kok kömürünün güm
rük resminin tenzili hakkında (1/948) 2 

12 — Gümrük tarifesinin 552/B pozis
yonunda Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanların Türkiye -
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dair 
(1/973) 114 

13 — Gümrük tarife kanununun 6 nci 
maddesinin 1 numaralı bendinin son fık
rasının değiştirilmesi hakkında (1/963) 30 

14 — Havayolları Devlet işletme idare
sinin 1938 yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/940) 2 

15 — Hayvanlar vergisi hakkındaki 
2897 sayılı kanunun bazı maddelerinin de-

Sayıfa 
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 
eklenmesine dair (1/965) 54,56,68,88:99 

16 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu lâyiha
sı (1/941) 2 

17 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/974) 114 

18 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinde 33 500 liralık müna
kale yapılmasına dair (1/969) 86,110,115, 

126,127,127:130 
19 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 

yılı bütçe kanunu lâyihası (1/942) 2 
20 — iskân kanununa ek kanun lâyiha

sı (1/957) 14 
21 — İspençiyari ve tıbbî müstahzar

lar kanununun 18 nci maddesinin değişti
rilmesine ve mezkûr kanunun 16 nci mad
desini değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 
nci maddesinin kaldırılmasına dair (1/975) 114 

22 — İstanbul vilâyeti et ihtiyacı için 
hariçten idhal olunacak kasablık hayvanlar
dan alınan gümrük resminden yapılan tenzi
lâtın tasdiki hakkında (1/971) 110 

23 — İsveç grubundan alınacak paranın 
1936 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesine tah
sisat kayid ve sarfına dair (1/949) 2,58,70:71, 

110:111 
24 — İzmir telefon tesisatının satın alın

masına dair Hükümetle şirket arasında ak-
tedilen mukavelenin tasdiki hakkında (1 / -
976) 114 

25 — Millî Müdafaa vekâletince ecnebi 
memleketlere gönderilecek talebe masrafla
rının 1937 yılı bütçesinin 930 ncu faslın
dan verilmesi hakkında (1/967) 54,110,116:126, 

127,130:133 
26 — Muhasebei umumiye kanununun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
(1/977) 114 

27 — Mülga Seyrisefain idaresinin 1933 
yılı haziran ayı hesabı katgisi hakkında 
(1/978) 114 

28 — Ordu subaylar heyetinin terfile-
rine aid 2162 sayılı kanunun 3 ncü madde
sinin (B) fıkrasına ek kanun lâyihası 
(1/979) 114 



İ-
Sayrfa 

29 — Orman kanununa ek kamın lâyi
hası (1/958) 14 

30 — Orman ramımı müdürlüğü 1937 ma
lî yılı bütçesine 277 275 lira munzam tah
sisat konulmasına dair (1/980) 114 

31 — Orman umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/943) 2 

32 — Osmanlı bankası imtiyaz müdde
tinin temdidi hakkındaki 2292 sayılı kanuna 
ek kanun layihası (1/964) 30,58,71,71,72,81:84 

33 — ödünç para verme işleri hakkında
ki 2279 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/950) 2 

34 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu (1/944) 2 

35 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve mu
rakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna 
bazı hükümler ilâvesine dair (1/966) 54 

36 — Subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddelerini değiştiren 
2900 sayılı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair'(1/959) 14,42,55:56,86:87 

37 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/981) 114 

38 — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü, Hariciye vekâleti ve Millî Müdafaa 
vekâleti (Deniz kısmı) 1937 malî yılı bütçe
lerinde 17 403 liralık münakale yapılmasına 
dair (1/951) 2,58,68:69,71,72:75 

39 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganis
tan Hükümeti arasında münakid muhadenet 
ve teşriki mesai muahedenamesinin temdidi 
hakkındaki protokolün tasdikma dair 
(1/982) ' 114 

40 — Türkiye ile Çekoslovakya arasında 
aktedilmiş olan 12 mayıs 1936 tarihli ticarî 
mübadele anlaşmasına ek olarak tanzim olu
nan protokol ile merbutu listelerin tasdiki 
hakkında (1/960) 14 

41 — Türkiye - Lettonya arasında Riga-
da imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları 
ve merbutlarının tasdiki hakkında (1/953) 2,114 

42 — Türkiye - Lettonya ticaret muka
velenamesinin tasdiki hakkında (1/952) 2,114 

43 — Türkiye - Romanya ticaret ve te
diye anlaşmaları hükümlerinin tasdiki hak
kında (1/961) 14,114 

44 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 

Sayrfa 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki hakkmda 
(1/954) 2,114 

45 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
yılı bütçe kanunu lâyihası (1/945) 2 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
3 ncü maddesinin subay ve askerî memurlar 
hakkındaki fıkralarının değiştirilmesine 
dair (1/853) 54,64:65 

2 — Askerî ve müM tekaüd kanununun 
48 nci maddesinin tadili hakkında (1/912) 34, 

42:45,69 
3 — Devlet demiryolları ve limanlan iş

letme umum müdürlüğü 1933 yılı son hesabı 
hakkında (3/455, 1/454) 86,102:103,103, 

104:107 
4 — Devlet müesseselerile Türkler veya 

Türk sermayesile müteşekkil şirketler tara
fından satın alınan buharlı gemilerle mem
lekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanm gümrük resminden istisnasına dair 
olan 3044 sayılı kanunun bazı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında (1/897) 34,45:46, 

69:70,71,71:72,75:78 
5 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 yılı 

son hesabı (hakkında (3/445, 1/19) 4,7,9,9:12 
6 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak

kındaki 2223 sayılı kanunun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun lâyi
hasının geri verilmesi hakkında 3 

7 — Hava saldırmalarına karşı passif 
koruma tedbirleri hakkında 18 

8 — İcar ve isticar kontratolarile ferağ 
ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hü
viyet cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl
ması hakkında (1/735) 34,46,48 

9 — Müze ve millî saraylardan alınacak 
duhuliye ücreti hakkında (1/743) 34,48:49,70,71, 

72,78:81 
10 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaç

larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkmda (1/808) 16 

11 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci 
maddelerine müzeyyel kanun lâyihası 
(1/738) 8:9,30:31 

12 — Orta okul öğretmenleri yetiştirmek 
maksadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan 



Sayıfa 
kursa devam eden öğretmen okulu mezun
ları hakkında (1/875) 34,49:51,58:64,103 

13 — Türk parasının kıymetini koru
ma kanununa ek kanun lâyihası (1/914) 34,51:52 

14 — Yüksek mühendis mektebinin 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Gazi Antebin Şeyhçe mahallesin

den Bostancıbaşı oğullarından Ukkaşoğlu 
Tahir asıl adı Mehmed Zorarabaeının ölüm 
cezasına çarptırılmasına dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/322) 16 

2 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaç
larının aşılanması ve zeytin mahsulleri
nin iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
hakkında (1/808) 16 

3 -—• Maraşın Urçan köyünden Meh-
medoğlu Mustafa Kargının ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/403) 27 

4 — Yenişehirin Ulupınar köyünden 
Hüsmenoğullarından Mustafaoğlu İbrahim 
Türkün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/405) 30 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Seyhan mebusu General Naci Bi

denizin, Arzuhal encümeninin 22-XII-1937 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 1122 sa
yılı kararm Umumî Heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında (4/65) 42,54:55 

1 — Manisa mebusu Refik İncenin, 
Arzuhal encümeninin 24 - XI -1937 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 1099 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/61) 4:7,18:27 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 

3 ncü maddesinin subay ve askerî memur
lar hakkındaki fıkralarının değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/853) 54, 

64:65 
2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 48 nci maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/912) 34,42:45,69 

Sayıfa 
1934 malî yılına aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Yüksek mühen
dis mektebi 1934 yılı son hesabı hakkında 
(3/472, 1/582) 114 

3 — Devlet müesseselerile Türkler veya 
Türk sermayesile müteşekkil şirketler tara
fından satın alınan buharlı gemilerle mem
lekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın gümrük resminden istisnasına dair 
olan 3044 sayılı kanunun bazı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/897) 34,45:46,69:70,71,71:72,75:78 

4 — İcar ve isticar kontratolarile ferağ 
ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hü
viyet cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/735) 34,46:48 

5 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı bütçesinde 33 500 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/969) 110,115,126,127,127:130 

6 — İsveç grupundan alınacak paranın 
1936 malî yılı Nafıa vekâleti bütçesine tah
sisat kayid ve sarfma dair olan 3024 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/949) 58,70:71,110:111 

7 — Millî Müdafaa vekâletince ecnebi 
memleketlere gönderilecek talebe masrafları
nın 1937 yılı bütçesinin 930 ncu faslından 
verilmesi hakkında 1/967 ve 1937 malî yılı 
muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerine munzam ve fevkalâde tahsisat 
verilmesine ve bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 1/968 sayılı ka
nun lâyihaları hakkında 110,116,126,127,130:133 

8 — Müze ve millî saraylardan alına
cak duhuliye ücreti hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/743) 34,48:49,70,71,72,78:81 

9 — Orta okul öğretmenleri yetiştirmek 
maksadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan 
kursa devam eden öğretmen okulu mezun
ları hakkında kanun lâyihasına dair (1/875) 34, 

49:51,58:64,103 
10 — Osmanlı Bankası imtiyaz müdde

tinin temdidi hakkındaki 2292 sayılı ka-

MAZBATALAR 



Sayıfa 
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/964) 58,71, 

71,72,81:84 
11 — Tapu ve kadastro umum müdür

lüğü, Hariciye vekâleti ve Millî Müdafaa 
vekâleti deniz kısmı 1937 malî yılı büt
çelerinde 17 403 liralık münakale yapılma
sına dair 1/951 ve 1937 malî yılı muva-
zenei umumiye kanununa bağlı (D) cet
velinin Jandarma genel komutanlığı kıs
mına 3 şoför ilâvesi hakkında 1/956 sa
yılı kanun lâyihaları hakkında 58,68:69,71,72:75 

12 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/307) 110,115 

13 •— Türk parasının kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası hakkmda 
(1/914) 34,51:52 

14 — Üsküdar ve Kadıköy Türk ano
nim su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın 
alınmasına dair mukavelenin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/954) 114 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Orta okul öğretmenleri yetiştirmek 

maksadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan 
kursa devam eden öğretmen okulu me-
znları hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/875) 34,49:51,58:64,103 

2 — Tekirdağ mebusu Faik Öztrak ve 
9 arkadaşının, memurlar hakkındaki ka
nun teklifinin Muvakkat bir encümende 

müzakeresine dair 35:36 
3 •— Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 

su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/954) 114 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1933 malî yılı 
son hesabına aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 1933 
yılı son hesabı hakkında kanun lâyihasına 
dair (3/455, 1/454) 86,102:103,103,104:107 

2 — Yüksek mühendis mektebinin 1934 
malî yılma aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya-

Sayıfa 
seti tezkeresile Yüksek mühendis mektebi 
1934 yılı son hesabı hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/472, 1/582) 114 

1 — Mart - mayıs 1937 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresine dair (3/415) 8 

2 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 
malî yılı mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Evkaf umum müdürlüğü 1933 
yılı son hesabı hakkında kanun lâyihasına 
dair (3/445, 1/19) 4,7,9,9:12 

3 — Eylül - ikinci teşrin 1936 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresine dair (3/316) 7:8, 

14:16 
4 — Haziran - ağustos 1937 aylarına 

aid raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/416) 8,30 

GÜMRÜK ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Devlet müesseselerile Türkler veya 

Türk sernıayesile müteşekkil şirketler tara
fından satın alınan buharlı gemilerle mem
lekette yapılan mümasilleri için getirile
cek eşyanın gümrük resminden istisnası
na dair olan 3044 sayılı kanunun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 'layihasına dair (1/897) 34,45:46,69:70,71, 

71:72,75 :78 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -— Türkiye - Lettonya arasında Riga-

da imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları 
ve merbutlarının tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/953) 114 

2 — Türkiye - Lettonya ticaret muka
velenamesinin tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/952) 114 

3 — Türkiye - Romanya ticaret ve te
diye anlaşmaları hükümlerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/961) 114 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet müesseselerile Türkler veya 

Türk sermayesile müteşekkil şirketler tara
fından satın alınan buharlı gemilerle mem
lekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın gümrük resminden istisnasına da-



Sayrfa 
ir olan 3044 sayılı kanunun bazı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/897) 34,45:46,69:70,71,71:72, 

75:78 
2 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci 

maddesinin tefsiri hakkındaki Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/307) 110,115 

3 — Türkiye - Lettonya arasında Riga-
da imzalanan ticaret ve kliring anlaşmaları 
ve merbutlarının tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/953) 114 

4 — Türkiye - Lettonya ticaret muka
velenamesinin tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/952) 114 

5 — Türkiye - Romanya ticaret ve te
diye anlaşmaları hükümlerinin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/961) 114 

6 — Türk parasının kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihasına dair (1/914) 34. 

51:52 

1 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaç
larının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/808) 16 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Orta okul öğretmenleri yetiştir

mek maksadile Gazi terbiye enstitüsünde 
açılan kursa devam eden öğretmen okulu 
mezunları hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/875) 34,49:51,58:64,103 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI > 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 3 ncü maddesinin subay ve askerî 
memurlar hakkındaki fıkralarının değişti
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/853) 54,64:65 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
48 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/912) 34,42:45,69 

3 — Devlet müesseselerile Türkler ve
ya Türk sermayesile müteşekkil şirketler 
tarafından satın alınan buharlı gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getiri
lecek eşyanm gümrük resminden istisnası
na dair olan 3044 sayılı kanunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında ka-

Sayıfa 
nun lâyihasına dair (1/897) 34,45:46,69:70,71, 

71:72,75:78 
4 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci 

maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/307) 110,115 

5 — Türk parasının kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/914) 34,51:52 

MECLİS HESABLARININ TEDKİKİ ENCÜ 
MENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1937 yılı bi
rinci kânun ve 1938 yılı ikinci kânun ayları 
hesabı hakkında (5/61) 18,30 

2 — Büyük Millet Meclisi 1938 yılı şu
bat ayı hesabı hakkında (5/63) 54,58 

3 — Büyük Millet Meclisi ve m üstem il â-
tındaki eşya hakkında (5/64) 54,58 

MEMURİN MUVAKKAT ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Memurin kanununun 84 ve 85 nci 
maddelerine müzeyyel kanun lâyihası hak
kında (1/738) 8:9,30:31 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
3 ncü maddesinin subay ve askerî memur
lar hakkındaki fıkralarının değiştirilmesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/853) 54,64: 

65 
2 — Subaylar heyetine mahsus terfi 

kanununun bazı maddelerini değiştiren 
2900 sayılı kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/959) 42,55:56,86:87 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

[Bütçe, Maliye ve Ziraat encümenlerinden 
mürekkeb] 

1 — Hayvanlar vergisi hakkındaki 2897 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkıdna (1/965) 68, 

88:99 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Demiryolları ile eşya nakliyatına 



Sayıfa 
müteallik beynelmilel mukavelenameye isti
naden teşekkül eden heyetle beynelmilel nak
liyat komitesi tarafından ittihaz olunacak 
kararların meriyet sureti hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/947) 30,36:39,68,87:88,127 

2 — Üsküdar ve Kadıköy Türk anonim 
su şirketi imtiyazı ile tesisatının satın alın
masına dair mukavelenin tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/954) 114 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Demiryolları ile eşya nakliyatına 

SABIK ZABIT 
29 ncu inikada aid 2 
30 ncu » » 14 
31 nci » » 18 
32 nci » » 30 
33 ncü » » 34 
34 ncü » » 42 
35 nci » » 54 

Manisa [Refik înce] 
1 — Arzuhal encümeninin 24 - X I -1937 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1099 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/61) 4:7,18:27 

Sayıfa 
müteallik beynelmilel mukavelenameye isti
naden teşekkül eden heyetle beynelmilel 
nakliyat komitesi tarafından ittihaz oluna
cak kararların meriyet sureti hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/947) 68,87:88,127 

ZÎRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçla
rının aşılanması ve zeytin mahsullerinin 
iyileştirilmesi hakkında kanuna lâyihasına 
dair (1/808) 16 

HULÂSALARI 
36 nci inikada aid 58 
37 nci » » 68 
38 nci » » 86 
39 ncu >> » 102 
40 nci » » 110 
41 nci » » 114 

Seyhan [General Naci EJdenizJ 
2 — Arzuhal encümeninin 22-XII-1937 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 1122 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/65) 42,54:55 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
Encümen teşkili 

1 — Hayvanlar vergisi kanunu muhtelit 
encümeni teşkili 56 

2 — iskân kanunu muvakkat encümeni 
teşkili 14 

3 — Memurin kanunu muvakkat encü
meni teşkili 35:36 

4 — Orman kanunu muvakkat encüme
ni teşkili 14 

İzin 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi 34:35 

istifa 
1 — Bolu mebusu Cemal Hüsnü Taraym 

mebusluktan istifası 3 
ölümler 

1 — Ankara mebusu Easim Aktarın ve
fatı 3 

2 — Manisa mebusu Sabri Toprağın ve
fatı 3 

3 — Sinob mebusu Dr. Galib Üstünün 
vefatı 3 

Teşriî masuniyet 
1 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşı-

riî masuniyeti (3/471) 68 

TAKRİRLER 
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TEFSİR 

No. 
229 

Sayıfa 
Teşviki sanayi kanununun 31 nci 

No. 
maddesinin tefsiri 

Seyhan IGeneral Naci Eldeniz] 
1 — ŞeUıid kurmay albay Süleyman Fet

hinin kardeşi Fatma Safiye Gı Igüle vatan 
hizmetleri tertibinden maaş tahsisi hakkın-

TEKLÎFLER 
da (2/64) 

Sayıfa 
110,115 

58 

Tekirdağ [Faik öztrak ve 9 arkadaşı] 
1 — Memurlar hakkındaki kanun teklifi 35:36 

110 

3 

18 

3:4 

3 

34 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

G-eri verme istekleri 
1 Gümrük muhafaza kıtalarındaki 

takım basılarının tekaüd kanununun 19 
nen maddesinden istifade edib edemiyeeek-
1 erinin tefsiri hakkındaki tezkerenin g^ri 
verilmesine dair' 

2 —• Hariciye vekâleti teşkil âtı hakkın
daki 2223 saydı kanunun 4 neü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun lâyihası
nın geri verilmesi hakkında 

3 — Hava saldırmalarına karşı passif 
koruma tedbirleri hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair 

4 —• Ordunun Nenlü köyünden Hüse-
yinoğlu Melımed Karahavzanın ölüm ceza
sına çarptırılmasına dair olan tezkerenin 
geri verilmesi hakkında 

5 — Orman nizamnamesinin 16 nci 
maddesi mucibince alınacak yaylakıye res
minin ilgasına dair olan kanunun tefsiri 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair 

Muhtelif 
1 — Ankara mebusu Rasım Attarın 

vefat ettiğine dair 
2 — Manisa mebusu Sabri Toprağın 

vefat ettiğine dair 
3 — Sinob mebusu Dr. Galib Üstünün 

vefat ettiğine dair 
ölüm cezaları 

1 — Bafranın Dededağr köyünden 
Melrmedoğlu Çete namile maruf Çolak Ha
san Bayrakın Ölüm cezasına çarptırılması
na dair (3/466) 

2 — Halepli Hacı Mehmedoğlu Devvarc 
oğulları soyadlı Abdonun ölüm cezasına 

çarptırılmasına dair (3/468) 
3 — Gazi Antebin Lohan köyünden 

Karahacıoğlu şöhretli Mehmedoğlu Mehmed 
Ali Karanın ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (3/467) 

4 —• Poshofun Humamis köyünden Os-
ımınoğlıı Habib Kııeakın ölüm cezasına çarp

tırılmasına dair (3/458) 

1 — Gazi Antebin Şehçe mahallesinden 
Bostancrbaşı oğullarından Ukkaşoğlu Ta-
hir asri adı Mehmed Zorarabacmrn ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair (3/322) 

2 — Maraşın Urçan köyünden Meh
medoğlu Mustafa Kargının ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair (3/403) 

3 —• Ordunun Nenlü köyünden Hüse
yin oğlu Mehmed Karahavzanın ölüm cezası
na çarptırılmasına dair 

4 — Yenişehirin Ulupınar köyünden 
Hüsmen oğullarından Mustafaoğlu İbrahim 
Türkün ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
(3/405) 

Tefsir talebleri 
1 — Donanmanın devriçark ihtiyacı 

için getirilmekte olan mazot, benzin, ve 
yağ gibi müştail maddelerden belediyeler
ce alınmakta olan istihlâk resminin 423 
numaralı kanunun 28 nci maddesile 692 sa
yılı kararın hükümleri dahilinde bulunub 
bulunmadığının tefsiri hakkında (3/456) 

2 — Gümrük mruhafaza kıtalarındaki ta
kım basılarının tekaüd kanununun 19 ncıı 
maddesinden istifade edib edemiyecekleri
nin tefsiri hakkında 

3 — Orman nizamnamesinin 16 nci mad
desi mucibince alınacak yaylakiye resminin 

34 

34 

16 

27 

3:4 

30 

110 
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Sayrfa 

ilgasına dair olan kanunun tefsiri hakkın
da 7 

4 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci 
maddesinin tefsiri hakkında 110,115 

Teşriî masuniyet 
1 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/471) 68 , 
BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ RİYASETİ 

TEZlCEİREıSÎ 
1:— Sayın üyelerden ibazılarma izin ve

rilmesi hakkında 34:35 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
TEZKERELERİ 

1 — Eylül - ikinci teşrin 1937 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/475) 114 

2 — Havayolları Devlet işletme idaresi
nin 1934 malî yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/470) 54 

3 — Htudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/473) 102 

4 — Yüksek mühendis mektebinin 1934 

Sayıfa 
malî yılına aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi (3/472) 86,114 

1 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum! müdürlüğü 1933 malî yılı 
son hesabına aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair (3/455) 86,102:103, 

103,104:107 
2 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî 

yılı mutabakat beyannamesinin sunnılduğu-
na dair 4,7,9,9:12 

3 — Eylül - ikinci teşrin 1936 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/316) 7:8, 

14:16 
4 — Haziran - ağustos 1937 aylarına 

aid raporun sunulduğuna dair (3/416) 8,30 
5 — Mart - mayıs 1937 aylarına aid ra

porun sunulduğuna dair (3/415) 8 

GÜMRÜK VE ÎNHÎSAHLAR VEKÂLETİ 
TEZKERESİ 

1 — Gümrük muhafaza genel komutan
lık ve teşkilâtının 1935 ve 1936 yıllarına aid 
ayniyat katği hesab cetvellerinin gönderildi
ği hakkında (3/457) 2 

DÜZELTME 
9 I 56 



Tahlilî fihrist 

Sayjfa 
Ahmed Hilmi Kalaç (Kayseri) - Demir-

yollarüe eşya nakline müteallik beynelmilel 
nakliyat komitesi tarafından ittihaz oluna
cak kararların meriyet sureti hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 37,38,39,88 

Sayrfa 
Ali Çetinkaya (Nafıa vekili) - Demir-

yollarile eşya nakline müteallik beynelmilel 
nakliyat komitesi tarafından ittihaz oluna
cak kararların meriyet sureti hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 39 

E 
Emin Praman (Yozgad) - Eylül - ikinci 

teşrin 1936 aylarına aid rapor hakkındaki 
mazbata münasebetile sözleri 7,14,15 

Emin Sazak (Eskişehir) - Hayvanlar 
vergisi kanununun bazı hüyümlerinin değiş
tirilmesine ve ibu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair kanun münasebotile sözleri 89 

Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ) - Hayvan
lar vergisi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - îcar ve 
isticar kontratolarile ferağ ve intikal ilmü
haberlerinin ve nüfus ve hüviyet cüzdanla-

93 

nnın bedel mukabilinde satılması hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 46 

— Müze ve millî saraylardan alınacak 
duhuliye ücreti hakkındaki kanun münase
betile sözleri 48 

— Osmanlı bankası imtiyaz müddetinin 
temdidi hakkındaki kanuna ek kanun mü
nasebetile sözleri 71 

a 
General Kâzım Özalp (Millî Müdafaa 

vekili) - Receb Toroğluna aid Arzuhal en
cümeni mazbatası münasebetile sözleri 20,21,24 

General Kâzım Sevüktekin (Diyarba
kır) - Receb Toroğluna aid Arzuhal encü
meni mazbatası münasebetile sözleri 6,20 

General Naci Eldeniz (Seyhan) - Al
bay Fethinin ablası Safiye GelgüUe aid Ar
zuhal encümeni mazbatası münasebetile 

sözleri 54 

— Receb Toroğluna aid Arzuhal encü
meni mazbatası münasebetile sözleri 26 

General Şefik Tursan (Denizli) - Hay
vanlar vergisi kanununum bazı hükümleri
nin değiştirilmesinde ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun münasebe
tile sözleri 93 



M — 

gayıfa 
Hakkı Tarık Us (Giresun) - Demiryol-

larile eşya nakline müteallik beynelmilel 
nakliyat komitesi tarafından ittihaz olu
nacak kararların meriyet sureti hakkında
ki kanun münasebetüe sözleri 39,87,88 

Halil Menteşe (îzmir) - Hayvanlar ver
gisi kanununun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair kanun münasebetüe sözleri 88, 

91,92,94 

Sayrfa 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 48 nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun münasebetüe söz
leri 43,44 

— Hayvanlar vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
münasebetüe sözleri 94,95 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Eylül -
ikinci teşrin 1936 aylarına aid rapor hak
kındaki mazbata münasebetüe sözleri 

tsmail Memed Uğur (Sivas) - Hayvan-
16 

lar vergisi kanununun bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun münase
betüe sözleri 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - Orta 
okul öğretmenleri yetiştirmek maksadile 
Gazi terbiye enstitüsünde açılan kursa de

vanı eden öğretmen okulu mezunları hak
kındaki kanun münasebetüe sözleri 63 

M 

Mazhar Müfid Kansu (Denizli ) - Orta
okul öğretmenleri yetiştirmek maksadile 
Gazi terbiye enstitüsünde açılan kursa de
vam eden öğretmen okulu mezunları hak
kındaki kanun münasebetüe sözleri 62 

Mitat Aydın (Trabzon) - Eylül - ikin
ci teşrin 1936 aylarına aid rapor hakkın
daki mazbata münasebetüe sözleri 15,16 

— Müze ve millî saraylardan alınacak 
duhuliye ücreti hakkındaki kanun münase
betüe sözleri 48,49 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 48 nci maddesi
nin tadili hakkındaki kanun münasebetüe 
sözleri 45 

N 
Nagid üluğ (Kütahya) - Hayvanlar ver

gisi kanununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler 

eklenmesine dair kanun münasebetüe söz
leri 90,91 
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m 

Sayıfa 
Raif Karadeniz (Trabzon) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununun 48 nci maddesi
nin tadili hakkındaki kanun münasebe-
tile sözleri 43,44,45 

— Hayvanlar vergisi kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bu kamı
na bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
münasebetıle sözleri 92,93,95 

•— îcar ve isticar kontraitalarile ferağ 
ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve 
hüviyet cüzdanlarının bedel mukabilinde 
satılması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 47,48 

— Müze ve millî saraylardan alınacak 
duhuliye ücreti hakkındaki kanun müna-

Saffet Arıkan (Maarif vekili) - Receb 
Toroğluna aid Arzuhal encümeni mazbatası 
münasebetile sözleri 25,26 

— Orta okul öğretmenleri yetiştirmek 
maksadile Gazi Terbiye enstitüsünde açılan 
kursa devam eden öğretmen okulu mezun
ları hakkındaki kanun münasebetile sözleri 58, 

59,62,64,103 
Salâh Yargı (Kocaeli) - îcar ve isticar 

Tabir Hitit (Manisa) - Orta okul öğ
retmenleri yetiştirmek maksadile Gazi ter
biye enstitüsünde açılan kursa devam eden 
öğretmen okulu mezunları hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 62 

Sayıfa 
seb etile sözleri 49 

— Orta öktıl öğretmenleri yetiştirmek 
maksadile 'Gazi terbiye enstitüsünde açılan 
kursa devam -eden öğretmen okulu mezun
ları hakkındaki kanun münasebetile söz
leri "50,60 

Refik ince (Manisa) - DemiryoTlarile 
eşya nakline müteallik beynelmilel nak

liyat komitesi tarafından ittihaz olunacak 
kararların meriyet sureti hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 36,38,39 

— Receb Toroğluna aid Arzuhal encü
meni mazbatası münasebetile sözleri 5,6,22,24, 

25,26 

kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaberle
rinin ve nüfus ve hüviyet cüzdanlarının be
del mukabilinde satılması -hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 47 

Sun îçoz (Yozgad) - Hayvanlar vergisi 
kanununun frazı hükümlerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair kanun müasebetile sözleri 91 

Tahsin San (Aydın) - Orta okul 'öğ
retmenleri yetiştirmek maksadile Gazi ter
biye enstitüsünde açılan kursa devam eden 
öğretmen okulu mezunları hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 62,63 

S 

ş 
Şerif tiden (Kstamonu) - îcar ve isticar 

kontratolarile ferağ ve intikal ilmühaber
lerinin ve nüfus ve hüviyet cüzdanlarının 
bedel mukabilinde satılması hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 

Yaşm (Çanakkale) - Orta okul 
öğretmenleri yetiştirmek maksadile Gazi 
terbiye enstitüsünde ağılan fcnrsa devam 
eden öğretmen okulu (mezunları hakkındaki 

48 kanun münasebetile sözleri 51 
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Sayıfa 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - De 

miryollarile eşya nakline müteallik bey
nelmilel nakliyat komitesi tarafından itti
haz olunacak kararların meriyet sureti hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

— îcar ve isticar konturatolarile ferağ 
ve intikal ilmühaberlerinin ve nüfus ve hü
viyet cüzdanlarının bedel mukabilinde satıl
ması hakkındaki kanun münasebetile sözleri 

37 

46, 
47 

Sayıfa 
— Orta okul öğretmenleri yetiştirmek 

maksadile Gazi terbiye enstitüsünde açılan 
kursa devam eden öğretmen okulu mezun
ları hakkındaki kanun münasebetile sözleri 50, 

51,59,60,64 

Ziya Karamursal (İstanbul) - Receb 
Toroğluna aid arzuhal encümeni mazbatası 
münaseebtile sözleri 18,27 
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