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Sayıfa 

memurları [aylıklarının tevhit ve teadülüme 
dair olan JÇ59 sayılı kanunun 14 ncü mad
desinin aön fıkrasının tadiline daîr ' 
(1/551) i - 2 

6 — B^rat,. patlayıcı maddeler, silâh 
ve tef errua|ı inhisarı hakkında (1/587) 48 

7 — Be|efen terbiyesi genel direktörlüğü. 
1941 maunla bütçe kanunu lâyihası (1/540) 2 

8 — Bif&a ve arazi vergileri tadilât ko-
misyonlaraka icap eden mahallerde mu
vazzaf oİarik teşkili hakkında (1/553), 2 

9 — %9m senesinden itibaren Tıp fakül
tesinden neşet, edeeek tabiplerin mecburî 
hizmetlerinin; İâğvi ve-leylî tıp talebe yur
duna alına^tıp talebesinin tâbi olacakları 
mecburi^etjier hakkındaki 2000 sayılı ka
nuna ek kafeun lâyihası (1/554) 2,44:49:50 

10 — l p 9 malî yılı Hazine hesabı katisi 
hakkında (İ/588) 48 

H — 1Ü4Û malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahi| bazı daire bütçelerine fevkalâ
de tahsisat [verilmesine dair olan 3849 sayılı 
kanuna ek Jtanun lâyihası (1/569) 20,24,25, 

[• 26,27,30:33 
12 -r- 1^0 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununa "Sağlı bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yakması hakkında (1/573) 24,48,54: 

{!- 62,02,62.65 
13 -r- 1İÜ&0 malî yılı muvazenei umumi-

yesine $&H1 k&zi daire bütçelerinde de
ğişiktik y^&ıas ı hakkında (1/574) 44,48,54:62, 

1; 62,32:65 
14 — IfMtl malî yılı muvazenei umumi

ye kanuruUjâyihası (1/539) 2 
15 —HJuenos Aires posta kongresi ka

rarlarım h t̂yi senetlerin tasdikına dair 
(V«&> |: . 2 

1B — Epvlet demiryolları ve limanları 
işletme umfbn müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanu|u lâyihası (1/541) 2 

17 — EJ&vlet denizyolları işletme umum 
müdürlüJü|İ1940 malî ydı bütçesinde müna
kale yapjlmfesma dair (1/576) 44,54 

18 —- fifeylet denizyolları işletme umum 
müdür!ü|Ş|J041 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (İj|İ§42) ' 2 

19 -—'IpFİet havayolları umum müdür
lüğü 194& U&BİÎ yıJı bütçe kanunu lâyiha
sı {i/m) f 2 

Sayıfa 
20 — Devlet iktisadî teşekkülleri me

murları Tekaüt sandıkları hakkında 
(1/589) 48 

21 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/544) 2 

22 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne mütedair kanuna ek 
3Ş88 sayılı kanunun 3 rieü maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında (1/577) 44 

23 — Diyarbakır istasyonundan Irak 
ve Iran hudutlarına kadar yapılacak demir
yollarının ikmali için istikraz aktinedair 
(1/578) 44 

24 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam • icrasına dâir olan 
3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/570) 20 

25 — Gümrük ve ihhisarlar vekâleti 
1940'yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/590) 48 

26 — Hariciye vekâleti 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(1/575) " 44,48,54:62,62,62:65 

27 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın
daki 3312 sayılı kanuna, ek kanun lâyiha
sı (1/556) 2 

28 — Hariçten satın alınan buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair 3339 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/555) 2 

29 — Hatayın anavatana iltihakından 
önce orada öğretmenlik yapanlar hakkında 
(1/579) 44 

30 — Hava taarruzlarına karşı korun
ma kanununun 10 ncu maddesinin tadiline 
ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun lâyihası (1/571) 20 

31 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/545) 2 

32 •— İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/546) 2 

33 — îşçi sigortaları idaresi teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihası (1/580) 44 r 

34 — îzmir vilâyeti, hususî idaresince 
yapılacak istikraza Hazinenin kefaletine 
dair (1/057) 2 
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Sayıfa 

yesinin tamamı Devlet tara-. 
ı-efe slıretîle kurulan iktisap 
teşkilâti-fe idare ve murakabe* 

i*: 3460 sayılı kanunun bazı 
tadiline ve mezkûr kanuna 

tf ilâvesine dair (1/292) 21 

Sayıfa 

10 — Tapulama kanunu lâyihası (1/467) 45 

11 — Türkiye - Fransa Dostluk muahe
desi ile müşterek beyanname ve optanlara 
mütedair- protokolün .'tasdikma dair 
(1/95) : 4:5 

MAZBATALAR 
ADMYf JKNCÜMBNÎ MAZBATALARI 
1 — Bupa viîâyetj iskân işlerinde kul

lanılmakta ifsen vekalet emrine alman î*-
, mail Hafektt bıkkında Şûrayi devletçe itti
haz olunan Mukarrera^a dair Arzuhal encü
meni mazt>a|îsı halikında ('5/2) 44̂ 49 

2 — Denizcinin Azizbey köyünden Halfl. 
îbrahimoğhş. Veli Acann ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/fo) "' 48,62 

3 — ISl^kirdın Celi köyünden-Koçak- , 
oğuUarında$ "Selimoğlu Namaz Koçağın ö> 
lüm cezasın^t çarptırdmas^ hakkmda Baş
vekâlet tezkferfesine dair (3/289) 48,62 

4 — (Jeypenin 'Mak$udiye köyünden ö% -
feroğlu Hş>an Yılmazın ölüm cezasına * 
çarptınlnfasj; hakkında Bagyekâlet tezkere
sine dâir .(3|l69) 54 

teli kazaanın Karabayır kö-
oğlu ' ismail Dedenin ölüm 
tırılması hakkında Başvekâ-
dair (3/191) , 54 

ya mustantıkı Memet Saidin, 
hâkimler kanununun muvakkat maddesinin 
A fıkrasmafj tevfikan tekaüde sevkile müd
deti hizmet&e göre verilmek istenile&para-
mn vizesi h j t a ı d a (5/3) ; 18,21 

7 — Beş^diyenin Soğukpınar mahalle
sinden MelNmoğullar'ından îbrahimoğlu 
Aşçı Alî Q|Pann "ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/192) }; .İ 44,49 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATAUARI 
1 — Aj|feara mebusu Aka Gündüzün., * 

Arzuhal en|ümeninm 7 - VII - 1940 tarih
li haftalık Jtear cetvelindeki 2031 sayılı ka
rarın Umuiıî 'Heyette müzakeresine dair 
takriri h a t a d a (4/21) . 20,25 

2 — Yozgad eski mebusa Enim Drama-

5 — 
yünden 
cezasına 
let tezkere 

6 —Şü 

n-ın, Arzuhal encümeninin 13 - IV - 1936 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 263 "sa-

- yılı kararın Umumî Heyiette müzafcesine 
dair takriri hakkında (4/1) 16,18 

1 — Bursa vilâyeti isMn işlerinde kulla
nılmakta iken vekâlet eterine alman is
mail Hakkı hakkında Şûrayi devletçe itti
haz olunan mukarrerata dair Arzuhal en
cümeni mazbatası hakkmda Adliye ve Ma
liye encümenleri mazbataları (5/2) 44,49 

^ . BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALABI 
1 — 1932 senesinden itibaren Tıp fa

kültesinden neşet edecek 'tabiplerin mecbu
rî hizmetlerinin lâğvi ve1 leylî tıp talebe 
yurduna alınan tıp talebesinin tâbi olacak
ları mecburiyetler hakkındaki 2000 sayılı 

* kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/554) 44, 
1 49:50 

2 — 1^40 malî yılı muvazenei umumi-
yegine dahil bazı - c(aire bütçelerine 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair olan 
3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak-

'kında (1/Ö69) 24,25,26,27,30:33 
3 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye • 

kanununa bağlı bazı dair* bütçelerinde de-
. Eşiklik yapılması hakkında 1/573, 1940 
malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
Jdaire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında İ/574, Hariciye vekâleti 1940 
'malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/575 sayılı kânun lâyihalarile 
î&are Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 
inialî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında g/37 ve Divanı muhasebat 194Ö 
malî yılı.bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında fü/38 sayılı kaimn tekliflerine 
dair 48,54:62,62,62:65 

4 — Devlet Denizyolları işletme umum 

İ' 



Sayıfa 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılmasına dair karnın lâyihası 
hakkıida [1316) , '- 54 

5 — Sıhliat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât vje memurin kanununun 53 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihasına dairf (1/55J) "", . 44,50:52 

6"-^- Vakiflar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütgesinde değişik&ik.* yapılması 

hakkında kinun lâyihasına dair (1/566) 20 
..25:26,26,27,27:30 

Zira it bankasının göndereceği "Ha
zine paraları idan posta ücreti alınıp alın
mayacağının tefsiri hakkında (3/73) 

DÎVANİ Mt 

1 — Dfev 
dürlüğü'193i 
mutabakat r 
dair Divanı 
Devlet 
malî yılı 
1/461) 

2 
Türkerin, H 
maddesinin . 
sevküe 
istenilen 

3 — MİL 
yılına ait 
Başvekâlet 

HASEBAT ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

et havayolları umum mü-
malî yılı hesabı katisine ait 

tteyannamesinin , sunulduğuna 
fauhasebat riyaseti- tezkeresile 

arı umum müdiirl^ğü 1938 
katisi hakkında (3/331, 

24,37,37,38:41 
müstantıkı Memet Sait 

ikimler .kanununun muvakkat 
fıkrasına tevfikan tekaüde 

hikmetine göre verilmek 
vizesi hakkında (5/3) 18,21 

piyango idaresinin 1940; malî 
onun gönderildiğine dair 

tezkeresine dair (3/347) 48,62 

hâvaj oll 
hfes; ibı 

Kütı thya 

müdd ati 
par; tnın 

bil in§c 

36,45 

1 — 1937,malî yılı Hazine* katî.hesa
bına ait mutabakat beyannamesinin. sunul
duğuna, dafrr - Divanı, muhasebat riyaseti 
tezkeresüVl£37 malî yılı hesabı kâtî kanu
nu lâyihası h akında (3/311, y i l ) 5:6,6,7,8-:ll 

2 — Huc ut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğüm n 1938 malî yılı hesabı kati
sine. ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair: Divanı muhaşeJb t̂ riyaseti 
tezkergsile Hudut ve sahiller'sıhhai umum 

müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisi hak
kında kanun İâyihasma dair (3/324,1/231) "6,6, 
••;. . 11:14 

= BCA&Î^t ENCÜMENİ MAZBATALARI 
: 1 — ©ursa vilâyeti iskân işlerinde kul-

lanıhuakta-iken vekâlet emrine alman İs
mail Hakkı hakkında Şûrayi devletçe itti

k t e olunaıi;BMîkarrerata dair Arzuhal encü
meni mazbatası hakkında (5/2) 44,49 
- 2 - r Ziraat bankasının göndereceği Ha
fine pa*alajönxlan- posta ücreti, sfenıp aLım-
mıyacağının tefsiri hakkında (3/73) 36,45 

MECÜtS HESAPLARININ TETKİKİ 
. ^ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı bi
rinci ve î$41 yılı ikinci kânun ayları he
sabı hakkında (5/38) . 3,16 

2 — Büyük Millet. Meçlisi 1941 yılı 
şubat ayı 'hesabı- hakkında (5/39) 24,37 

[ NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Zfraat bankasının göndereeeğt Ha-

z'me paralarından posta ücreti alınıp almmı-
yaeağınm teMri fiakkında Başvekâlet tez
kiresine jjair .(3/73)^ _ 36,45 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET EN
CÜMENİ MAZBATALARI 

; - 1 *-~ 19H2 senesinden itibaren Tıp fakül
tesinden neşet edecek tabiplerin mecburî 
hizmetlerinin lâğvi ve leylî tıp talebe yur-
.duna alman tıp talebesinin tâbi olacakları 
ıiiecbu^3|^"'hakkmda 2000 sayılı kanu
ni-ek SâmUK-itâyihasma dair (1/554) 44,49:50 

2,— , Ş ı ^ ^ ve- içtimaî muavenet vekâ-
leti teşlgî|^vs< memurin kanununun 53 ncü 
>tıaddesij^#^iştirilmesine dair kanun lâ-
^iha^naJ4lfe^l/559) 44,50:52 

3 —Utjıumî hıfzıssıhha, kanununun 181 
rici. maddeci metninde yazılı maddtr numa
rasının 4asİih,i hakkında kanun lâyihasma 
'dair (İ/565) 20,26,45 



SABIK ZABIT. HULÂSALARI 

25 nei inikada ait 
26 hcı | » » 
27 nci » » 
28 nci » » 
29 ncu » » 

Sayıfa 
2 

16 
18 
20 
24 

30 neu inikada ait 
31 nci » » 
32 nei » » 
33 ncü » » 

Sayıca 
36 
44 
48 
54 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
izinler 

V— Şaym üyelerden bazılarına kin 
verilmesi 24:25 

Seçimler 
1 — Efazı encümenlerdeki münhallere 

aza intihajbı 24,26:27 
2 — Bütçe encümenindeki münhale 

bir aza intihabı 36,37 
Teşrii masuniyet 

1 — Konya mebusu Şevki Ergunun teş
riî masuniyeti (3/352): 24 

Vefat 
1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Sa

manlının vefatı 16 

TAKRİRLER 
Bursa [Dr. Galib Kahraman] 
1 — Mühendislik ve mimarlık hakkında

ki 3458 sayılı kanunun muvakkat madde
sindeki (diplomalar) ve (altı ay) tabirleri
nin tefsirine dair (4/34) 

2 — Mühendislik ve mimarlık hakkında
ki 3458 sayılı kanunun muvakkat madde
sindeki (diplomalar) ve (altı ay) tabirleri
nin tefsirine dair takririnin geri verilme
si hakkında 

. Giresun. [General îhsan Sökmen ve iki 
arkadaşı] 

3 — Dahilî nizamnamenin 53 ve 54 ncü 

20,36 

36 

maddelerinin tadiline ve 56 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair olan nizam teklifi
nin geri verilmesi hakkında 49 

Ankara [Aka Gündüz] 
1 — Arzuhal encümeninin 7 - VII -1940 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2031 sayı
lı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 
(4/21) 20,25 

Yozgad eski mebusu [Emin Draman] 
2— Arzuhal encümeninin 13 - IV -1936 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 263 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair takriri (4/1) 16,18 

TEKLİFLER 
[tdare Heyeti] 
1 — Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkinda 
(2/37) 18,48,54:62,62,62:65 

2 — Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/38) 18,48,54:62,62,62:65 

Kırklareli [Dr. Fuad Umay] 
3 — Qn beş yaşını bitirmemiş çocukla

rın sinema, tiyatro, daaıs salonu ve bar gi
bi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 
(3/36) 

Giresun [General ihsan Sökmen ve iki 
arkadaşı] 

1 — Dahilî nizamnamenin 53 ve 54 ncü 
maddelerinin tadiline ve 56 nci maddecine 
bir fıkra ilâvesine dair nizam teklifi 49 
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örfî idare 
1 —[Altı vilâyette ilân ve üç ay müd

detle tecdit edilmiş olan 5rf î idarenin |3 ay 
daha tecdidi hakkında (S/351) 21 

_ Tefsir istekleri 
1 — İDevlet memurları aylıklarının tev

hit ve''teadülüne dair olan 3656 sayıli ka
nunun 7Jnci maddesi hükmünün 3546 sayılı 
kanuna göre Devlet şûrası azalığma intihap 
edilenlerle şümulü olup olmayacağının , tef
siri haklbnda (3/346) . 20 

2 -^-;Ordu, bahriye ve jandarma subay 
ve memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 
6 ncı maddesindeki (Muhakeme âltma fclm-
mak) tatanin^ tefsirine dair (3/333) 3 

3 — jpeşkilâtı esasiye kanununun 57 nei 
maddesinin Askerî adlî hâkimlerle Temyiz 
mahkemesi müddeiumumi ve muavinlerine 
de şümulü olup olmadığının tefsiri hak- . 
kında ($/336) 3 

4 i—;,Vilâyet idaresi kanununun % ncı 
ve 71 ncfi maddelerini değiştiren 3001 sjayılı 
kanunu^ 1 nci maddesini tadil eden 345J1 sa
yılı kanonun birinci maddesinin (E) fikra-
smdaki \ Belediye kanununun .7 nci madde
sinde y^sılı usule riayet edilmek üzere)-
kaydinh| tefsiri hakkında (8/337) ] 3 

Ziraat bankasının göndereceği Ha-

Sayıfa 
zine paralarından posta ücreti alınıp almmı-
yacağmın tefsiri hakkında (3/73) 36,45 

Teşriî masuniyet 
1 — Konya mebus» Şevki Ergunun teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/352) 24 

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

rilmesi hakkında 24:25 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 —- Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/331) 3,24,37,37,38:41 

1 — 1937 malî yılı Hazine katı hesabı
na ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/311) 5:6,6,7,8:11 

2 — Hudut ve sahiller sıhhat umum mü-
dürülüğünün 1938 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/324) - 6,6,11:14 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 — Adliye vekilliğinden istifa eden 

Bolu mebusu Fethi Okyarm yerine Mardin 
mebusu Hasan Menemencioğlunun tayin 
edildiğine dair (3/340) 18 

DÜZELTME 
7 
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