
EV£J2 : VI ÎÇHİMA : â 

T. B. M.M. 

ZABIT CERİDESİ 
• v — «was>»e-

1 teşrinisani 1940 tarihli birinci hıikaddail 
29 teşrinisani 1940 tarihli onuncu inikada kadar 

. İ l l i» ı • ! ! 

6. M. M. 
Kütüphanes i 

Es. No. : /ff'^- ^35~ 
Remiz : - 4 , f ' ^ / ^ ^ -

1940 5;X *r 

Ankara 
î . B. M. M. Matbaası 



Fihrist 
* • » 

ÎORA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, Millî 
yardım komitesinin mesaisinden dolayı te
şekkürü 

2 — Münakalât vekilliğinden istifa eden 
Afyon Karahisar mebusu Ali Çetinkayanm 

62 

Sayıfa 
yerine Sinob mebusu Cevdet Kerim Ineeda-
yınm tayini. , 4?» 

3 — Ticaret vekilliğinden istifa . eden 
Aydın mebusu Nazmi Topcoğlunun yerine 
Ankara mebusu Mümtaz ökmenin tavirıi. 62 

KANUNLAR 
No. 
3924 

3925 

3926 

3927 

Sayıfa 
— Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 2,22,25, 

25,26:29 
— Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun 2,22,25,29:32 
— Türkiye ile Romanya arasında 26 
eylül 1940 tarihinde akid ve imza edi
len Ticaret ve tediye anlaşmalarile 
merbutlarının tasdiki hakkında ka
nun 2,42,43,44„45,46:49 
— Türk - İngiliz adlî muzaheret mu
kavelenamesine müzeyyel olarak 10 
şubat 1939 tarihinde Ankarada imza-

No. Sayıfa 
lanmış olan ek mukavelenamenin ka
bul ve tasdikma dair kanun 24,38:39„53, 

53,54:57 
3928 — 1940 malî yılı muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde ve 
(D) ve (L) cedvellerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 2,52,62:63, 

' 64:67 
3929 — Askerî muhakeme usulü kanunu

nun 53 ncü maddesini değiştiren ka
nun 24,34:38„44:45,71 -.72 

3930 — Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti 
Cumhur 1940 malî yılı bütçelerinin ba
zı fasılları arasında münakale yapıl
masına dair kanun 52,60,71,72,73:76 

1194 — Mütekaid yüzbaşı Enver Türksal 
hakkında 34,43:44 

1195 — Mütekaid binbaşı Memduh Oeleson 
hakkında 34,44 

1196 -— İstanbul, Edirne, Kırklareli, Te
kirdağ, Çanakkale ve Kocaeli vilâ
yetlerinde örfî idare ilânına dair 52 

KARARLAR 
1197 - Millî Yardım komitesinin faaliyeti

ne nihayet verilmesine dair 60:62 
1198 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sa

yılı kanunun 3 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasının tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 60,70:71 

LÂYİHALAR 
1 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü 

maddesinin tadiline dair (1/508) 18,70 
2 — Bazı maden hurdalarının dışarı çı

karılmasının yasak edilmesi ve satın alın-
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42 

2 

Sayıfa 
ması hakkındaki 3284 sayılı kanunun değiş
tirilmesine dair (1/511) 

3 — Belediyeler imar heyetinin fen isleri 
teşkilâtına dair 3042 sayılı kanuna bir 
madde ilâvesi hakkında (1/480) • 

4 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde ve 
(D) ve (L) cedvellerinde değişiklik yapıl
masına dair (1/481) 2,52,62-.63,64 :(i7 

5 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde mü
nakale yapılmasına dair (1/515) 42 

6 •— Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazaifine dair 
olan 1042 sayılı kanunun 32 nei maddesinin 
tadili hakkında (1/482) 2 

7 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umumî idaresinin 1938 malî yılı katî 
hesabı hakkında (1/483) 2 

8 — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti 
Cumhur filârmonik orkestrası tarafımdan 
verilecek temsil ve konserlerin giriş üore-
tine tâbi tutulması hakkında (1/484) 2 

9 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı değişik
lik yapılmasına dair olan 3665 sayılı kanuni.. 
©k kanun lâyihası '(1/485) 2 

X0 — Erzineanda ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mıntakada zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 3773 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/486) 2 

11 — Erzineanda ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mıntakada za
rar görenlere yapılacak yardım hak
kındaki 3773 sayılı kanunun dördüncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair (1/487) 2 

12 — Göçmenlerle nakledilenlere ve 
muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik da
ğıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/512) 42 

13 — Gümrük tarife kanununa bağlı 
gümrük idhalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 ncı numarası
nın kaldırılmasına dair (1/516) 52 

14 — Hatay kadastrosu itiraz müddeti 
hakkında (1/488) 2 

15 — Hatay vilâyeti hususî idaresine 
devredilecek gayrimenkul ler hakkında 
(1/489) 2 

Sayıfa 
16 — Hava taarruzlarına karşı korunma 

kanununa ek kanun lâyihası (1/490) 2 
17 — TTudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hak
kında (1/491) 2 

18 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/492) 2,22,25,25, 

26 .-29 
19 — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

hakkında (1/493) 2 
20 — İsveçe sipariş edilmiş olan şimen

difer müteharrik levazımının Türkiyeye id-
lıalleri mühletinin temdidi hakkında (1/494) 2 

21 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/495) 2 

22 — Kütahyanın Köprüören nahiyesine 
bağlı Ağızören köyünden .îbrahimoğlu Halil 
İbrahim Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, 
(Jaferoğlu Hüseyin Aydoğan ve Süleyman-
oğlıı Kâzım Eğe haklarındaki cezanın af fi
ne dair (1/510) 22 

23 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/513) 42 

24 — Nafia vekâletine bağlı Derince 
travers fabrikasının Devlet Demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğüne 
devri hakkında (1/496) 2 

25 — Perakende ticarette etiket koyma 
mecburiyetine dair (1/497) 2 

26 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 
biriktirme ve yardım sandığı hakkında 
(1/514) 42 

27 — Seferde ve hazarda bilûmum as
kerî şahısların hukuk davalarının görülme 
tanrile kira haklarının korunması hakkında 
(1/498) 2 

28 — Türkiye - Almanya arasında im
zalanmış olan ticarî mübadelelere mütedair 
hususî anlatmaya bağlı (B. 1) listesinde 
isim tashihi yapılmasına dair (1/499) 2 

29 — Türkiye - Bulgaristan ticaret an
laşmasına merbut (A) lahikasında derpiş 
olunan takas müddetinin altı aydan bir se
neye iblâğı hakkında yapılan anlaşmanın 
tasdikma dair (1/500) 2 

30 — Türkiye - Fransa ticaret, konten
jan ve tediye anhşn alarile merbutları hü-
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Sayıfa 

kümlerinin temdidi hakkında (1/501) 
31 — Türkiye - İngiltere arasında 3 şu

bat 1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve te
diye anlaşmasına müzeyyel anlaşmanın tas-
dikına dair (l/50£) 

32 —• Türkiye - Romanya arasında 29 
son kânun 1940 tarihinde teati edien mek-
tub ile buna müteferri 9 temmuz ve 9 ağus
tos 194̂ 0 tarihli mektublarm tasdiki hak
kında (1/502) 

33 — Türkiye - Romanya arasında 26 
eylül 1940 tarihinde akid ve imza edilen Ti
caret ve Tediye anlaşmalarile merbutlarının 
tasdiki hakkında (1/503) 2,42,43,44,45,46:' 

34 — Türkiye - Romanya Tediye anlaş
ması mucibince açılmış bulunan kliring he-
sablarına yapılacak peşin tediyeler hakkın
daki ı anlaşmanın ve iki Ticarî protokolün 
tasdiki hakkında (1/504) 

35 — Türk - Yugoslav ham afyon satışı 
anlaşmasına munzam protokolün tasdikına 
dair (1/505) 

36 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
Üsküdar - Kadıköy Halk tramvayları şirke
tindeki hissesinin İstanbul Belediyesine 
devri hakkında (1/506) 

37 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine 
dair 688 sayılı kanunun birinci maddesine 
müzeyyel kanun lâyihası (1/507) 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî muhakeme usulü kanunu

nun 5ı3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/455) 24,34: 

38,44 :45,71 :72 
2 — Türkiye - İngiltere adlî muzaha-

ret mukavelenamesine müzeyyel 10 şubat 
1939 tarihinde imzalanan ek mukavelena
menin tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/369) 24,38:39,53,53,54:57 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — İstanbul mebusu Ziya Karamur-

salın, Arzuhal encümeninin 1 - XII -1939 
tarihli Haftalık karar cedvelindeki 350 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresi
ne dair takriri hakkında (4/9) 34,43:44 

Sayıfa 
38 — Ziraat vekâleti 1940 malî yılı büt

çesinde 78 820 liralık münakale yapılmasına 
dair (1/517) 52 

2 — Tokad mebusu Nâzım Poroyuri, 
Arzuhal encümeninin 6 - XII -1939 tarih 
ve 10 numaralı Haftalık karar cedvelin-
deki 463 sayılı kararın Umumî Heyette 
müzakeresine dair takriri hakkında 
(4/11) 34,44 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sa

yılı kanunun 3 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/121) 60,70:71,72 

2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde 
ve (D) ve (L) cedvellerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/481) 52,62:63,64:67 

18 
1 — Ankara Belediyesi İmar müdürlü

ğünün 1937 malî yılı katî hesabı hakkında 
(1/459) 70 

2 — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/455) 24,34:38,44:45,71:72 

3 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka-

49 nuna bağlı 1 numaralı cedvelin Maarif ve
kâleti kısmında tashihat yapılması hakkında 
(1/423) 70 

4 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/15) 70 

5 — Meteoroloji umum müdürlüğü teş
kilâtının Başkomutanlık emrinde bulundu
ğu zamanlarda Devlete aid vasıtalarla nak
ledilecek bu idare memur ve her nevi alât 
ve eşyası için alınacak ücret hakkındaki 
kanun lâyihası (1/458) 18 

6 — Türkiye - İngiltere Adlî muzaharet 
mukavelenamesine müzeyyel 10 şubat 1939 
tarihinde imzalanan ek mukavelenamenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/369) 24,38: 

39,53,53,54:57 

TALAR 



Sayıfa 
3 —- Devlet memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 numaralı cedvelin Maa
rif vekâleti kısmında tashihat yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/423) 70 

4 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/492) 22,25,25,26 :29 

5 — î d a r c Heyetinin. Büyük Millet 
Meclisi ve Eiyaseti Cumhur 1940 malî 
yılı bütçelerinde 40 000 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/31) 60,71,72,73:76 

6 — İdare Heyetinin, Divanı muha
sebat 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/27) 22,25,29:32 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı 
kanunun 3 neü maddesinin 6 neı fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/121) 60,70:71,72 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ankara şehri İmar müdürlüğünün 
1937 malî yılı katî hesabına aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile An
kara belediyesi İmar müdürlüğünün 1937 
malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/310, 1/459) 70 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılına aid bilançonun gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresile İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı katî hesabına aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 
katî hesabı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/190,274 1/15) 70 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Türkiye - İngiltere Adlî muzaharet 
mukavelenamesine müzeyyel 10 şubat 1939 
tarihinde imzalanan ek mukavelenamenin 

Sayıfa 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/369) ' 24,38:39,53,53,54:57 

2 — Türkiye - Romanya arasında 26 
eylül 1940 tarihinde akid ve imza edilen Ti
caret ve Tediye anlaşmalarile merbutlarının 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/503) 42,43,44,45,46:49 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Türkiye - Romanya arasında 26 

eylül 1940 tarihinde akid ve imza edilen Ti
caret ve Tediye anlaşmalarile merbutlarının 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/503) 42,43,44,45,46:49 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 —- Devlet memurları aylıklarının tev

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 numaralı cedvelin Maarif, ve
kâleti kısmında tashihat yapılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/423) 70 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı 

kanunun 3 ncü maddesinin 6 neı fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/121) 60,70:71,72 

MECLİS HESABLARININ TEDKİKI 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı 
ağustos ayı hesabı hakkında (5/33) 3,19 

2 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ey
lül ayı hesabı hakkında (5/34) 3,19 

1 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ni
san ve mayıs ayları hesabı hakkında (5/31) 18 

2 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ha
ziran ve temmuz ayları hesabı hakkında 
(5/32) 18:19 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/508) 70 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/455) 24,34:38,44:45, 

71:72 
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Reisicumhurun nutku 

NUTUKLAR 
Sayrfa 

3:8 
Sayrfa 

1 nei inikada aid 
2 nei » » 
3 ncü » » 
4 ncü » » 
5 nei » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
12 
18 
22 
24 
34 

6 ncı 
7 nei 
8 nei 
9 ncu 

inikada 
» 
» 
» 

aid 
» 
» 
» 

42 
52 
oO 
70 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
izinler 

1 — Sayın üyelerden bazı lar ına izin ve
rilmesi hakkında 24:25,42:43 

Seçimler 
1 — Encümenle r seçimi 12:13,13:16 
2 — Meclis Reisi seçimi 8,8 
3 — Reis vekilleri, idare âmir ler i ve kâ-

tiblei' seçimi 8:9 

Teşriî masuniyetler 
1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman

lının teşriî masuniyeti 
2 — Ordu mebusu Alınıed îhsan Tok-

gözün teşriî masuniyeti 

Vefatlar 
1 — Çankırı mebusu Ziya îsfendiyar-

oğlunun vefatı 
2 — Diyarbakır mebusu Zülfü Tiğrelin 

vefatı 
3 — Kars mebusu Gl. Muhittin Akyüzün 

vefatı 

12 

24 

18 

18 

42 

TAKRİRLER 
[İdare Heyeti] 
1 — Divanı muhasebat 1940 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair (4/23) 

. 2 — Muhasebei umumiye kanununun 
(A) fıkrasının tadili 

teklifinin geri veril-
83 ncü maddesinin 
hakkındaki kanun 
meşine dair (4/24) 

Seyhan [Hilmi Uran] 
3 — Millî yardım komitesinin faali-

53 

53 

yetine nihayet verilmesi hakkında (4/25) 60:62 

İstanbul [Ziya Karamursal] 
1 — Arzuhal encümeninin 1-X1I-1939 

tarihli Haftalık karar cedvelindeki 35f» 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/9) 34,43:44 

Tokad [Nâzım Poroy] 
2 -— Arzuhal encümeninin 6-XII-1939 

tarih ve 10 numaralı Haftalık karar ced
velindeki 463 sayılı kararın Umumî Hey
ette müzakeresine dair (4/11) ' 34,44 

TEKLİFLER 
[İdare Heyeti] 
1 — 1940 malî yılı muvazenei umumi

ye kanununa bağlı (D) işaretli cedvelin 
nakil vasıtaları kısmında değişiklik ya
pılmasına dair (2/30) 24 

2 — Büyük Millet Meçlisi ve Riyaseti 
Cumhur 1940 malî yılı bütçelerinde 

40 000 liralık münakale yapılması hak
kında (2/31) 52,60,71,72,73:76 

3 — Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde, değişiklik yapılması hakkın
da (2/21) "; / : ., " 2,22,25,29:32 

4 — piyanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkın-
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Sayıfa 

da (2/28) 2,53 
5 — Muhasebei umumiye kanununun 

Sayıfa 
83 ncü maddesinin (A) fıkrasının tadili 
hakkında (2/29) 3,53 

T£ZKrjR£ıXı£xv 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Meteoroloji umum müdürlüğü teş

kilâtının Başkomutanlık emrinde bulun
duğu zamanlarda Devlete aid vasıtalarla 
nakledilecek bu idare memur ve her nevi 
alât ve eşyası için alınacak ücret hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair (3/307) 18 

Muhtelif 
1 — Çankırı mebusu Ziya îsfendiyar-

oğlu ve Diyarbakır mebusu Zülfü Tiğrelin 
vefat ettiklerine dair (3/306) 18 

2 — Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
1936 malî yılı ayniyat katği hesabının gön
derildiği hakkında (3/301) 3 

3 — Kars mebusu Gl. Muhittin Akyü-
zün vefat ettiği hakkında (3/312) 42 

70 

1 — inhisarlar umum müdürlüğ 1937 
yılma aid bilançonun gönderildiğine dair 
(3/190) 

ölüm cezaları 
1 — Afyon Karahisarın Çobanlar nahi

yesinden Bekiroğlu Süleyman Yılmazın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/317) 70 

2 — Trabzoımn Kemerkaya mahallesin
den Hacı Ibralıimoğullarından Zaim diğer 
adı Saimoğlu Naci Erdikerin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/305) 12 

örfî idare 
1 — İstanbul, Edirne, Kırklareli, Te

kirdağ, Çanakkale ve Kocaeli vilâyetle
rinde örfî idare ilânına dair (3/315) 52 

Tefsir istekleri 
1 — Askerî ceza kanununun 81 nci mad

desine tevfikan cezalandırılan askerî şahıs
lara aid mahkûmiyetlerinin tekaüd kanunu
nun 53 ncü ve askerî ceza kanununun 30 ncu 
maddelerindeki (sahtekârlık) tabirinin şü
mulüne dahil olub tekaüd maaşı tahsis edi-

lib edilmiyeceğinin tefsirine dair (3/298) 
2 — Belediye kanununun 15 nci madde

sinin tefsiri hakkında (3/299) 
3 — Gümrük tarife kanununu değişti

ren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna eklenen 
2256 sayılı kanunun birinci maddesinin tef
siri hakkında (3/300) 

4 — 3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 
muvacehesinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanunu ile ihdas edilmiş olan kredi
ler yüksek nâzım heyeti ve idare komitesi
nin mülga olub olmadığının tefsiri hakkın
da (3/302) 

1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin 6 nci fıkrasının 
tefsirine dair (3/121) 60,70:71 

Teşriî masuniyet 
1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman

lı nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/303) 12 

2 — Ordu mebusu Ahmed thsan Tok-
gözün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/308) 24 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazıların izin ve
rilmesi h akkmda 24:25,42:43 

DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 
1937 malî yılı katî hesabına aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/310) 34,70 

2 — 1937 malî yılı katî hesabına aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/311) 34 

3 — Haziran : ağustos 1940 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/304) 12 

1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî vılı katî hesabına dair mutabakat be-
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Sayıfa 

yannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi (3/274) 70 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 

1 — Münakalât vekilliğinden istifa eden 
Afvon Karahisar mebusu Ali Cetinkavaıım 

Sayıfa 
yerine Sinob mebusu Cevdet Kerim tnceda-
yının tayin edildiğine dair (3/314) 43 

2 — Ticaret vekilliğinden istifa eden 
Nazmi Topçoğlunun yerine Ankara mebusu 
Mümtaz ökmenin tayin edildiğine dair 
(3/316) " 62 

TASHİH 
72 



Tahlilî fihrist 

D 
Sayıfa 

Doktor Refik Saydam (Başvekil) - Mil
lî yardım komitesinin mesaisinden dolayı 

teşekkürü 

Edib Ergin (Mardin) - Bina vergisi ka
nununun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrası
nın tefsirine mahal olmadığına dair maz
bata münasebetile sözleri 

E 

70 

Emin Arslan Tokad (Denizli) - Bina 
vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri 

F 
Feridun Fikri (Bingöl) - Askerî muha

keme usulü kanununun 53 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 

GU. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî muhakeme usulü kanununun 53 

ncü maddesinin değiştirilmesi 
ki kanun münasebetile sözleri 

hakkında-

H 
Hamdi Şarlan (Ordu) - Enver Türk-

sala aid Arzuhal encümeni mazbatası 
münasebetile sözleri 43,44 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - As
kerî muhakeme usulü kanununun 53 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 37 

Hilmi Uran (Seyhan) - Millî yardım 
komitesinin faaliyetine dair beyanatı 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Bina vergisi 
kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkra
sının tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri 



9 — 
t 

ibrahim Dıblan (Kocaeli) - Bina ver
gisi kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı 

Sayıfa Sayıfa 
fıkrasının tefsirine mahal olmadığına dair 
mazbata münasebetile sözleri 71 

Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) -

M 
Reisliğe intihabından dolayı teşekkürü 

E 
Receb Peker (Kütahya) - Askerî mu

hakeme usulü kanununun 53 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 37,38 

Refet Canrtez (Bursa) - Beis vekilliğine 
seçildiklerinden dolayı şahsı ve arkadaş
ları namına teşekkürü 9 

Refik înce (Manisa) - Askerî muhake
me usulü kanununun 53 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 34,35,36 

— Türk - ingiliz adlî muzaheret mu
kavelenamesine ek mukavelenamenin ka
bul ve tasdiki hakkındaki kanun münase
betile sözleri 38 

Saffet Arıkan (Millî Müdafaa vekili) -
Askerî muhakeme usulü kanununun 53 

S 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 36 

Şinasi Devrin (Zonguldak) - Askerî 
muhakeme usulü kanununun 53 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 35,36,37,38 

— Türk - İngiliz adlî muzaheret muka
velenamesine ek mukavelenamenin kabul 
ve tasdiki hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 39 

Ziya Karamursal (İstanbul) - Enver 
Türksala aid Arzuhal encümeni mazbatası 

münasebetile sözleri 43,44 



* * 


