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î : 10 27.11.1942 C : 1 

İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Par
maksız ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının affı 
hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzakeresi 
icra edildikten sonra; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

verildi. 

lleis vekili 
Avdın 

Kâtip 
Hatay 

Dr. Mazhar Germen Tlamdi Selçuk 

Kâtip 
İsparta 

Kemal Turan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

1. 
Lâyihalar 

Devlet Konser vatu varının tiyatro, 
opera ve balet şubelerinden mezun olanlara 
elbise verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/882) (Maarif ve lUitee encümenlerine). 

2. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3650 ve 3888 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Maarif vekilliği kıs
mında değişiklik yapriması, 3094, 3829, 4142 

sayılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilme
si ve 3050 sayılı kanunun 20 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/883) (Maarif ve Dülee encümenlerine). 

3. —• Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12 
ve 14 ncü maddelerini değiştiren kanun lâyiha
sı (1/884) (Milli Müdafaa ve lüıtce encümen
lerine). 

BÎEÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 15 

REİS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Kemal Turan (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl) 

REİS — Celse açılmıştır. 
Ruznamemizde Divanı muhasebat raporu 

vardır. Yüksek Heyetin evvelce almış olduğu ka
rara nazaran bunun bir hafta sonra müzakeresi 
kabildir. 

Diğer, Maaş kanununa müzeyyel kanun lâyi
hası ise dün tevzi edilmiştir. Encümen veya Hü
kümet bugün müzakeresini ister ve Heyeti Umu

miye de kabul ederse müzakere ederiz. Encümen 
veya Hükümetin böyle bir talebi var mı? (Hayır 
sesleri). 

Şu halde müzakere olunacak bir şey yoktur. 
Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,03 
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T. B. M. M. Matbaan 


