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ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa. 

1 — Başvekil Dr. Befik faydamın, da-
Sayıfa 

îrflî ve- hariÖ Myasei hacında beyanatı '314:315 

KAKUNLAR 
No. 
3931 

3932 

3933 

3934 

3935 

3936 

393? 

3938 

394$ 

39a 

Sayıfa 
— Ankara şehri îraar müdürlüğünün 
1937 malî yılı hesabı katı kanunu 2:3,4,5:8 
—«inhisarlar umum müdürlüğünün 
19â7 malî yılı hesabı katî kanunu 3,4,9:1ü 
— Askerî memurlar kânununun dör
düncü maddesinin tadiline dair ka
nun 3:4,29 
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 numaralı 
kanunun* 1 numaralı cetvelinde tas-
hîftat yapılması hakkında kanun 4,29 
— Ankarada bir Tıp fakültesi tesisi 
hakkındaki 3228 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 2,14:15,30 
— 1940 malî yılı muvazenei umumiye-
sise dahil bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 14,18,23: 

29,30,35,36:39 
•— Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
60 neı maddesi ve bu madde ile 67 
noi maddesine eklenmiş fıkraların de-
getirilmesi hakında kanun 14,19:20,42:43 
-r-rGöçmertlorle nakledilenlere ve muh
taç çütçüere tohumluk ve yemeklik 
dağıtılması bakkaldaki 3242 sayılı ka
nuna ek kanun 14,20,43,46,46,48:51 
— Emniyet , teşkilât kanununun 49 
nou maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun 22,43,74:75 
.— İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununa yeniden ba>z* hükümler ilâ
vesine dair katran 22,44:47,75 
— Şehir ve kasabalardan uzak yerler
de inşa edü*a jandarma karakol bina> 

No* . Sayıfa 
knna karakol komutanı ile ailesinin 
ikameti için ilâve yepılması hakkında 
kanun ~ 22^47:48,75 

3942 ^ Devlet koaservatuvar ve Riyaseti -
Cumhur Fîârmonik orkestra® tara
fından verilecek temsil ve konser
lerin giriş ücretine tâbi tutulması 
hakkında kanun 18,30:35,73:74,76, 

77,78:81 
3943 — Devlet kinini mütedavil sertoayesi 

hakkındaki kanuna ek kanun İS/28:29, 
74,76,77,^1:84 

3944 — Gümrük muhafaza ye muamele sı
nıfı memurları teşkilâtı Jıakktsda 
kanun 42,55 #2,92:94 

3945 —?. Defince Travers iafeikasöım 
Devlet demiryeüarr ve idmanları- îş-̂  
letme umum müdürlüğüne devri hak
kında kanun f 42,63^7,94 ;95 

3946 *-̂ - Belediyeler İmar heyetinin fen. 
işleri, teşkilâtına ait 3042 sayılı ka-

:nunu değiştiren kanun 54,75:7t,U8:119 
3947 _ Telgraf ve telefon kanununun 

-7 nşi -maddesini tadil eden 1899 nu
maralı kanunun birinci maddesine 
bir-frkrs ilâvesine dair , kanun 22,54, 

^ 76;77,İ19 
3948 — Askerî izin kanununa^ bir mad

de ilavesine dair alan -kânunun bi
rindi maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanan , " 70,95,119 

3949 — Jandarma erat kanuşunun bazı 
mâddeîeriiıin değjştirihâ*âsîne ve. bu 

T-îânqna: yeniden başı- Bükümler "üaV 



No. Sayıfa 
vesine dair kanun 70,97:99,120 

3950 — Bina ve arazi vergilerinden is
tisna edilmiş olan mukataalı gayrim 
menkullere kıymet takdiri hakkında 
kanun 70,95:97,111:113,149,152 

3951 — tsveçe sipariş edilmiş olan şimen
difer muharrik ve müteharrik leva
zımının Türkiyeye ithalleri müddeti
nin temdidi hakında kanun 70,97;113:115, 

152,155,179,180:183 
3952 — Türkiye ile Almanya arasında 

imzalanmış olan ticarî mübadelelere 
mütedair hususî anlaşmaya bağlı 
«B l» listesinde isim tashihi ya
pılmasına dair kanun 70,99:100,115,153, 

155,179,183:186 
3953 — Türkiye ile Fransa arasında 23 

ağustos 1939 tarihinde imzalanmış 
olan ticaret kontenjan ve tediye an-
laşmalarile merbutları hükümlerinin 
31 ilk kânun 1940 tarihine kadar tem
di hakkında kanun 70,100,115:116,153,155, 

179,186:189 
3954 — Millî Korunma kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair 
karnin 54,118,157:179,179,189:192 

3955 — Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kasında bloke olan ve Türk malı mu
bayaa edilerek harice çıkarılması meş
rut bulunan yabancı memleketler ala
caklarından Hükümetçe teshit edilecek 
miktarının Fransız sefaretinee Türki-
yede kullanılmasına müsaade olundu
ğuna dair kanun 102,194,194:195,202: 

203,203,203:206 
3956 — 23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya 

merbut protokolün ikinci maddesi 
hükümlerine tevfikan Fransaya tesvi
ye edilen 7 milyon Fransız fırangınm 
tenzilâta tâbi olmadığı hakkında ka
nun 194,194:195,203,203,207:210 

3957 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine 
dair 688 sayılı kanunun birinci mad
desine müzeyyel kanun 86,134:140,213 

3958 — Gözlükçülük hakkında kanun 86,140:144, 
2135215 

3959 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf-
zıssıhha müessesesi teşkilâtına dair 

y kanun 86,116,120:134,153:156,217:218 

No. Sayıfa 
3960 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 

vazifeleri hakkındaki kanunda bazı 
değişiklik yapılmasına dair olan 3665 
sayılı kanuna ek kanun 118,156:157,218:219 

3961 — Türkiye ile Romanya arasında 
mevcut 9 son teşrin 1939 tarihli ti
caret anlaşmasına zeylen 15 haziran 
1940 tarihinde imzalanan protokolün 
tasdikına dair kanun 102,144:145,215,218, 

246,246:249 
3962 — Türkiye ile Romanya arasında 

29 son kânun 1940 tarihinde teati 
edilen mektup ile buna müteferri 
30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli 
mektupların tasdiki hakkında kanun 102, 

145,215:216,218,246,250:253 
3963 — Türkiye ile Romanya arasında mev

cut 9 son teşrin 1939 tarihli tediye 
anlaşması mucibince açılmış bulunan 
kliring hesaplarına yapılacak peşin te
diyeler hakkındaki anlaşmanın ve iki 
ticarî protokolün tasdiki hakkında ka
nun 102,145,216,218,246,253:256 

3964 — Türkiye ile Yugoslavya arasında 
mevcut hükmü 31 kânunuevvel 1939 
tarihinde bitmesi üzerine 31 mart 
1940 tarihine kadar uzatılan ham af
yon satışı anlaşmasının 1 nisan 1940 
tarihinden itibaren ikinci defa olarak 
üç ay temdidi hakkında kanun 102,146,216: 

217,220,246,260:263 
3965 — Ham afyon ihracına mütedair 31 

mart 1939 tarihli Türk - Yugoslav 
anlaşmasına munzam protokolün tas
dikına dair kanun 102,145:146,216,220,240, 

256:259 
3966 — Türkiye ile Yunanistan arasında 

11 mart 1940 tarihinde aktedüen ti
caret ve tediye anlaşmasının tasdi
kına dair kanun 102,146,217,220,246, 

263:266 
3967 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye-

sine dahil bazı daire bütçelerine fev
kalâde tahsisat verilmesine dair olan 
3949 sayılı kanuna ek kanun 42,212,219, 

219:220,^25,246,266:269 
3968 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656. 



— 3 — 
'#«• Sayıfa 

ve 3888 sayılı kanunlara ek kanun 194,220: 
; : . 246,290:292 

396R. — Maaş kanununa müzeyyel 1574 sa
yılı kanunun 3 neü maddesini değiş-
^ ' I ş u u i î , j 212,290,292:293 

3970 —. Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve mo-
düs vivendiler aktine ve bunların 
şümulüne giren maddelerin gümrük 
resimlerinde değişiklikler yapılmasına 
ve anlaşmaya yanaşmayan Devletler 
müvar^datına karşı tettârler alınma
sına salâhiyet verilmesi hakkında ka
nun " 212,293:294,294,295:293 

3971 •;— Türkiye ile ingiltere arasmda 
2 birineikânun 1940 tarihli tediye an-

. taşmasının tasdikuıa dair kanun 102,212, 
ı' 294,294,298:301 

3&72 ~~-> Askerlik kanununun 5 nci madde-
. sine muvakkat bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun 272,272,309 

'3973;— Muamele vergisi kanununa ek 
kanun 272,306,309:310 

3974%- Türk parası kıymetini koruma 
kanununa müzeyyel kanun 22,272,306, 

310:311 
3&75 — Hazinenin taksitle sattığı bütün 

Ne, Sayıfa 
^ayrimenkullerin satış bedellerinin 
tahsil' sureti hakkındaki 3524 saydı 
kanuna ek kanun " 148,304,306,3li 

3976 — Orta; tahsil mkteplerinde yardım
cı muallim çalıştırılması-hakkındaki 
kanunun' meriyet müddetinin uzatıl
ması-hakkında kanun 194,304,306,311 ;312 

3977 — Hatay, Hükümetinden devrolunan 
mütekait-ve yetimlerin aylıkları hak
kında kanun ' 304,312,312:313 

3978 — Türkiye, Cumhuriyet Merkez 
bankası kanununun muvakkat 8 nci 
maddesindeki müddetin uzatılması 
hakkmdaJkanun , 304,312,313 

3979 — Devlet demiryolları ve Liman-
- lan işletme umum müdürlüğü 1940 
malf yriı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun 212,272,306,307, 

313,315:318 
3986 — Münakalât vekâletine 16 milyon 

liraya kadar taahhüt icrasına sala-
'hig$t verilmesi hakkında kanun 154,212, 

272,306,307 ;308,31â,318:321 
3981 — İ940 malî yık muvazenei umu-

miyesine dahil bazî daire bütçelerin
de değişiklik yapılması hakkında 
kanun '" 102,272,272,308 ̂ 309,313,3221325 

KARARLAR 
£19$ — Altı vilâyette ilân edilmiş olan 

•örfî idamenin üç ay daha temdidi 
»hakkında! 103 

12QQı— Kütahya Merkez jandarma komu
tanı yüzbaşı Zeki Berkmana bağ
lanan tekaüt maaşı hakkında 86,110:111 

1201; — Adliye Harç tarifesi kanununun 
.100 ncü maddesinin 5 nci fıkrasının 
tefsirine mahal olmadığı hakkında 148,195 

120&>~ İçel mebusu Ferit Celâl Güvenin 
^ vteşriî masuniyeti' hakkında 148,195:197, 

198:202 

1203 — Jfuğİa mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkında 148,202 

1204 —T Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu-
mut teşriî masuniyeti hakfeöıda 148,202 

1205 — Haziran : Ağustos 1940 ayiarma 
âitıDivönı muhasebat raporuna dair 148, 
, 195,273 

1206 -r- Divanı muhasebatın üç ̂ aylık ra- " 
porlşrı üzerine ittihaz edilmekte otan "" -
kararların - mahiyet ve - şümulünün 
foyinkbâkkmda - 212,275:290 

LÂYIHAI*AR 
I.— Adlî mahkemeler teşkilâtı hakkında 

2 •*— Askerlik kanununun 5 nci madde

sine muvakkat bîr madde ilâvesi hakkında 
( # & ^ 27^272,809 

3 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye-



Sayıfa 
sine dahil Jjazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına dair (1/518) 14,18,23:29,30,35,36:39 

4 — 19(40 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil jbazı daire bütçelerine fevkalâde 
tahsisat v0£İlmesi hakkındaki 3849 sayılı 
kanuna ekt; kanun lâyihası (1/527) 42,212,219, 

219:220,225,246,206:269 
5 .-r-r Dievlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
bütçesinde; değişiklik yapılmasına dair 
(1/536) ; 212,272,306,307,313,315:318 

6-*-Devlet demiryolları ve limanları 
işletme unıum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçesine 3 200 000 liralık fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkında (1/537) 212,272,306,307: 

308,313,318:321 
7 — Devlet demiryolları ve limanları ve 

Devlet denizyolları işletme umum müdür-
lüklerile t)evlet havayolları umum müdür
lüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhi
zat ve malzemenin temini hakkında (1/534) 194, 

272,306,307:308,313,318:321 
8 — Hazinenin taksitle sattığı bütün 

gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil 
sureti hakkındaki 3524 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/533) 148,304,306,311 

9 — Maaş kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında (1/519) 14 

10 — Mahkemelerle idarî makam ve 
merciler arasında ceza işlerinden maada 
hususlarda vazife ihtilâflarının halli hak
kında (1/521) 22 

11 — Millî korunma kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/529) 54, 

118,157:179,179,189:192 
12 — Orta tahsil mekteplerinde yardım

cı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 
3299 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 
(1/535) 194,304,306,311:312 

13 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz 
taksitlerinin Fransa sefaretince istimaline 
müsaade olunabileceğine dair (1/530) 102,194, 

194:195,202:203,203,203:20^ 
14 — Telgraf ve telefon kanununun 7 nci 

maddesinin tadiline dair 1899 sayılı kanu
nun birinci madesine bir fıkra ilâvesi hak
kında (1/522) 22,54,76:77,119 

15 — Türkiye - Almanya arasında imza
lanan ticarî mübadelelere mütedair hususî 

Sayıfa 
anlaşma ve ticarî mübadelelere ait tediye 
anlaşmasında mevzubahs bazı hükümlerin 
tavzihi hakkında teati olunan notaların tas
dikma dair (1/525) 22 

16 — Türkiye - Finlandiya arasında 9 bi 
rinci teşrin 1940 tarihinde imzalanan Tica
ret ve tediye anaşmalarınm tasdikma dair 
(1/528) ' 42 

17 — Türkiye - İngiltere arasında 3 şu
bat 1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve 
tediye anlaşmasının 3 neü maddesinin 2 nci 
bendinin tavzihine dair teati olunan nota
ların tasdiki hakkında (1/520) 18 

18 — Türkiye - ingiltere arasında 2 bi
rinci kânun 1940 tarihinde aktedümiş olan 
tediye anlaşmasının tasdikma dair (1/531) 102, 

212,294,294,298:301 
19 — Türkiye - İsveç kliring anlaşması

nın küsbe bedellerine müteallik hükümleri
ni tadilen yapılan anlaşmanın tasdiki hak
kında (1/524) ' 22 

20 — Türk parası kıymetini koruma ka
nununa müzeyyel kanun lâyihası (î/523) 22, 

272,306,310:311 
21 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve 

müteakip günlerde vukubulan zelzelede fev
kalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların 
cezalarının affi hakkındaki 3804 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/532) 118 

1 — Ankara belediyesi İmar müdür
lüğünün 1937 malî yılı katî hesabı hakkında 
(1/459) 2:3,4,5:8 

2 — Ankarada bir tıp fakültesi tesisi 
hakkındaki 3228 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/316) 2,14:15,30 

3 — Askerî izin kanununa bir madde ilâ
vesine dair 3129 sayılı kanunun 1 nci mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında (1/450) 70, 

95,119 
4 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü 

maddesinin tadiline dair (1/508) 3:4,29 
5 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 

66 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (1/182) 14,19:20,42:43 

6 —- Belediyeler imar heyetinin fen işleri 
teşkilâtına dair 3042 sayılı kanuna bir mad
de ilâvesi hakkında (1/480) 54,75:76,118:119 



Sayıfa 
7 U- Bina ve arazi vergisi kanunları hü

kümlerine tevfikan vergiden istisna, edil
miş olan. hükmî şahıslara ait mukataalı gay-
rimenkullerin kıymetlendirilmesi hakkında 
(1/407) , 70,9^97,111:113,149:152 

8 — 1937 malî yılı .hesabı katî kanun 
lâyihası (1/11). 304 

9 —.1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bası daire bütçelerinde mü
nakale yapılmasına dair (1/515) 18,23:29,30, 

35,36:39 
10 — Dahiliye memurlarından bir kıs

mının tahdidi sinlerine dair 2169 sayılı ka
nunun tadili hakkında (1/433) 14 

11 —̂  Devlet kinini mütedavil sermayesi 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası 
(1/515) 18,28:29,74,76,77,81:84 

12 — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti 
Günıhur filârmonik . orkestrası tarafından 
verilecek temsil ve konserlerin- giriş ücreti
ne tâbi tutulması hakkında (1/484) 18,30:35,73.: 

74,76,77,78:81 
13 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve' teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna e^ kanun lâyiham (1/258) 194,220546, 

290:292 
14 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Maarif 
vekâleti kısmında tashihat yapılması hak
kında (1/423) 4,29 

15 ~L- Diyanet işleri reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanunda! bazı değişik
lik yapılmasına dair olan 3665 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/485) 118,156:157,218:219 

14 — Emniyet teşkilât kanununun 49 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
(1/463)- 22,43,74:75 

VJ — Göçmenlerle nakledilenlere ve 
mul$»§ çiftçilere tohumluk ve yemeklik 
dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/512) »4,20,43,46,48,48 M 

i a — Gözlükçülük hakkında (1/12) 86,14a: 
144,213:215 

19'.—- Gümrük muhafaza memurları teş
kilât ve memurin kanunu lâyihası (1/400) 42,55: 

62,92:94^ 
2Ş — Hatay Hükümetinden devrolunan 

û  

8 -
Sayıfa 

mütekait^ ve yetimlerin aylıkları hakkında 
(1/356)- 304,312,312:313 

21 — Hava taarruzlarına karşı korunma 
kanununa ek kânun lâyihası (1/490) 18,35,54 

22 — Hudut-ve sahiller.sıhhat umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı'katisi hak

kında (1/23İ) 304 
23 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 

malî yılı katî hesabı hakkında (1/15) 3,4,9:12 
• 24 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar 

hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı madde
lerinin tadiline ve yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair (1/175) 22,44:47,75 

25 — îsveçe sipariş edilmiş olan şimen
difer müteharrik levazımının Türkiyeye it
halleri mühletinin temdidi hakkında (1/494) 70, 

97,113:115,152,155,179,180 d83 
26 — Jandarma erat kanununun, bazı 

maddelerÖMin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı -hükümler eklenmesine dair (1/225) 70,97: 

99,120 
27 ~ Jandarma teşkilâtı için yapılacak 

hasalar hakkında (1/226) ' 22,4748,75 
28 — Maaş kanununa müzeyyel 1574 sa

yılı kanunun 3 ncü maddesinin tadili hak
kında (1/323) 212,290,292293 

29 — Meri gümrük tarifesinde muvak
kat mahiyette değişiklikler yapılması ve ya
bancı memleketlerle muvakkat ticaret anlat
maları akti ye ticarî anlaşmalar aktine ya- -
naşmayan- Devletler muvaredatına karşı ted
birler ittihaa hususlarında Hükümete sala-
hiyet yerilmesi hakkında (1/473) 212,293:294, 

- • 294,295:298 
30 — Milli korunma kanununun 36 ncı 

maddesine bir fıkra ilâvesine daiı> (1/466) 212, 
273:275 

31 —.Muamele vergisi hakkındaki 384& 
sayılı-kanuna ek kanan lâyihası (1/513) 27ŞS> 

306,30&310 
32 — Nafıa vekâletine bağlı Derince tra

vers fabrüçasuıın Devlet demiryolları ve li
manlan işletme umum müdürlüğüne devri 
hakkmda (1/496) - 42,63:67,94:95 

33: ~ Tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı îerasına dair 1219 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/452) • ' t f 2 

34-— Türkjye - .Aimttnya asasmda imza-
tamuj o t o t*«frf « « W * l * ı » mftte-teir 
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^,5— Askerî tayinat ve yem kanununa 
müzeyyel 1495 sayılı kanuun 1 nei maddesi
nin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/267) 70,86:92,103:110 

6 —Bina ve arazi kanunları hükümleri 
ne tevfikan vergiden istisna'; edilmiş olan 
hükmî şahıslara ait mukataalı gayrimen-
kullerin kıymetlendirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/407) 70,95:97,111:113, 

149:152 
7 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde 
münakale yapılmasına dair 1/515, Ziraat 
vekâleti 1940 malî yılı'bütçesinde 78 820 
liralık münakale yapılmasına dair 1/517 
ve 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik ya
pılmasına dair 1/518 sayılı, kanun lâyi
halarına dair 18,23:29,30,35,36 -.39,74,76,77, 
••; 81:84 

8 —• 1940 malî yılı muvazenei umumiye
sine dahil bazı daire bütçelerine fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 3849 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/527) 212, 

219,219:220,225,246,266:269 
9— Bolü mebusu Lûtfi Çrorenin, askerî 

ve mülkî tekaüt kanununun 66 nei madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi-
le askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (2/19, 1/182) 14,19: 

20,42:43 
10 f-r Devlet demiryolları ve limanları 

işletime umum müdürlüğünün 1940 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına, dair 
kanun lâyihası hakkında (1/536) 272,307,313, 

315:318 
11 T - Devlet demiryolları ve limanları 

ve Devlet denizyolları işletme umum mü-
dürlüklerile Devlet havayolları umum mü
dürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teç
hizat ve malzemenin temini hakkında ka
nun lâyihası ve Nafıa encümeni mazbata-
sile Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe
sine 3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/534, 537) 272,307:308,313,318:321 

Sayıfa 
12 — Devlet konservatuvarı ve Riyaseti 

CümhTif iflârmonik orkestrası tarafından 
verilecek temsil ve konserlerin giriş ücre
tine tâbi tutulması hakkmda kanun lâyi-
haşım dair (1/484) 18,30:35,73:74,76,77,78:81 

13 *** Devlet memurları aylıklannm tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na ek kanun lâyihasına dair (1/258) 194,220: 

246,290:292 
14 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanu
nun muvakkat 6 ncı maddesindeki maiyet 
memuru tabirinin tefsiri hakkmda Başve
kâlet tezkeresine dair (3/295) 18,22:23 

15 — Diyanet işleri reisliği teşkilât, ve 
vazifeleri hakkındaki kanımda bazı değişik
lik yapılmasına dair olan 3665 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/485) 118,156 : 

157,218 L219 
16 — Emniyet teşkilât kanununun 49 

neu maddesine bir fıkra ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkmda 22,43,74:75 

17 — Göçmenlerle nakledilenlere ve 
muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik da
ğıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/512) 14,20,43,46, 

48,48:51 
18 — Gözlükçülük hakkmda kanun lâ

yihasına dair (1/12) 86,140:144,213:215 
»19^-~ Gümrük muhafaza memurları teş

kilât ve memurin kanunu lâyihasına clai* 
(1/400) 42,55:62,92:94 

20 — Hatay Hükümetinden devrolunan 
mütekait ve yetimlerin aylıkları hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/356) 304,312,312:313 

21 — Hazinenin taksitle sattığı bütün 
gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil 
sureti hakkındaki 3524 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasına dair (1/533) „"' 304,306,311 

22 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 2/33 ve Büyük Millet Meclisi 

1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair 2/35 sayılı kanun teklifleri hak
kında 272,308: 

309,313,322:325 
23 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar --"• 

hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı madde
lerinin tadiline ve yeniden bazı maddeler 
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ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/175) 22,44:47,75 

24 —; Jandarma erat kanununun bazı 
, maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu

na bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/225) 70,97:99,120 

25 •—j Jandarma teşkilâtı için yapılacak 
binalar hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/226) 22,47:48,70,75 

26 — Maaş kanununa müzeyyeî 1574 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin tadili hak
kında kafaun lâyihasına dair (1/323) 212,290, 

292:293 
27 —> Meri gümrük tarifesinde muvak

kat mahijyette değişiklikler yapılması ye ya
bancı memleketlerle muvakkat ticaret anlaş
maları akti ve ticarî anlaşmalar aktine ya-
naşmayaiı Devletler muvaredatına karşı ted
birler ittihazı hususlarında Hükümete salâ
hiyet verilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/473) 212,293:294,294,295:297 

28 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/513) 272,306,309:310 

29 —'* Nafia vekâletine bağlı Derince tra
vers fabrikasının Devlet demiryoolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğüne devri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/496) 42, 

63:67,94:95 
30 —t- Orta tahsil mekteplerinde yardım* m 

eı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 
3299 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası hak
kında (1/535) 304,306,311:312 

31 -;- Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci 
maddelerinin tadili hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/474) 304,312,313 

32 ~j~ Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıf-
zıssıhh^ enstitüsü ve Hıfzssıhha mektebi teş

kiline daûr kanun lâyihası hakkında (1/345) 86, 
: 116,120:134,153:156,217:218 

1 —j- Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı 1 numaralı cetvelin Maarif vekâ
leti kısjmında tashihat yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/423) 4,29 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -i- Belediyeler imar heyetinin fen iş

leri teşkilâtına dair 3042 sayılı kanuna bir 
madde ilâvesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/480) 54,75:76,118:119 

2 — Bina ve arazi vergisi kanunları hü- •" 
kümlerine tevfikan vergiden istisna edil
miş olan hükmî şahıslara ait mukataalı 
gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/407) 70,95:97, 

111:113,149:152 
3 — Bolu mebusu Lûtf i Görenin, askerî 

ve mülkî tekaüd kanununun 66 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek
lif ile askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 ner maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (2/19, 1/182) 14,19: 

20,42:43 
4 — Emniyet teşkilât kanununun 49 

ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/462) 22,43,74:75 

5 — Hava taarruzlarına karşı korunma 
kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/490) 18,35,54 

6 — Jandarma erat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı hükümler eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/225) 70,97:99,120 

7 — Jandarma > teşkilâtı için yapılacak 
binalar hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/226) 22,47:48,75 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1— 1937 malî yılı Hazine katî hesabına 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat Riyaseti tezke-
resiie 1937 malî yık hesabı katî kanunu lâ
yihasına dair (3/311;, 1/11) 304 

2 — Haziran - ağustos 1940 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi hakkında (3/304) 148,195, 

273 
3 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1938' malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez-
keresile Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/324, 
1/231) 304 
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4 —• Kütahya merkez jandarma komu-
• tanvyüzbaşı Zeki Berkmana- bağlanan te
kaüt maaşının maluliyet - derecesile tashi
hine imkân olup olmadığının tayibi hak-
]^S«k(5/24) i 86,110:111 

1 T— Ankara şehri îmar müdürlüğünün 
1937 malî yılı katî hesabına ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Pivanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Ank$ra be--
tediyesi îmar müdürlüğünün, 193JT malî 
yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihasına 
eter (â/310, 1/159) ' 2:3,4,5:8 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
yılına ait bilançonun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresile İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı katî hesabına ait 
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) 3,4,5,9:12 

OÜMKÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Gümrük muhafaza memurlarJ teş-
küât ve memurin kanunu lâyihasına 
dair -{1/400) - , 42,55:62,92:94-

3 — Meri gümrük tarifesinde muvak
kat mahiyette değişiklikler yapılması 
Ye( yabancı memleketlerle muvakkat tica
ret anlaşmaları akti ve ticarî anlaşmalar 
âktihe yanaşmayan .Devletler muvaredatı-
ha- karşı tetbirler ittihazı hususlarında 
Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
J&nun lâyihasına dair (1/473) 212,293:294, 

/ . 294,295:298 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
-' İ — İsveçe sipariş edilmiş olan şimen

difer -müteharrik levazımının Türkiyeye 
ithalleri mühletinin _ temdidi hakkında^ 
'kanun lâyihasına dair (1/494) 70,97,113 .-115, 

152,155,179,180:183 
2 — Meri gümrük tarifesinde muvak

kat mahiyette değişiklikler yapılması ve 
y&baneı memleketlerle .muvakkat ticaret 

' anlaşmaları akti ve ticarr anlaşmalar akti-
ne yanaşmayan* Devletler muvaredatma 

Sayıfa 
karşı tetbirler ittihazı hususlarında Hü
kümete. salâhiyet, verilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair, (1/473) 212,293:294,294, 

' ' ' r • 295:298 
& — Millî korunma kanununun 36 neı 

maddesine bir fıkra ilâvesrae dair kanun 
lâyihası Jı^kkında (1/466) • . - 212,273:275 

4 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istik
r az taksilerinin fr^nsa sefaretmce isti-
malüıe-müsaade olunabileceğine dair ka-
mm'lfryiteaı hakkında (1-/530) 194,194:195, 

202:203503,203 £06 
i 5^— Türkiye - Almanya :arasrnda im-
«a-ianmiş jokaa. ticarî mübadelelere müteda
ir hususî anlaşmaya bağlı (5- I) listesin
de isim tashihi yapılmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/499) 70,99:100,115 153,155, 

179,183:186 
6 — Türkiye - Fransa • ticaret, konten

jan; ve tediye anlaşmalarile merbutları 
hükümlerinin temdidi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/501) 70,100,115:116/153,155, 

- - " 179,18$ :189 
7 — Türkiye *•' İngiltere arasında-2* bi

rinci kânun 1940 tarihinde" aktedilmiş olan 
tediye * anlaşmasının tasdikma dair kanun 
lâyihası hakkında (1/531) $12,294,294.298:30i 

8 — Türkiye - Romanya Ticaret an
laşmasına zeylen imzalanan protokolün 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/475) 102,144:145,215,218,246,24e :249 

9 — Türkiye - Romanya arasında 29 son 
kânun 1940 -tarihinde teati ediJen mektup 
ile-buna müteferri 30 temmuz ve 9 ağustos 
1940" tarihli mektupların tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına d&ir (1/502) 102,145, 

215:216,218,246,250 ;253 
10 — Türkiye - Romanya tediye anlaş

ması mueibince açılmış bulunan kliring he-
sâpfenfea-yapılacak peşin tediyeler hakkm-
dâki-aniasmanm ve iki ticarî'protokolün tas-' 
d % ş a ; d â i r Iç&nun lâyihası- ve. Hariciye ve ' 

;lktıset encümenleri maibatalam (1/504) 102, 
" ' _ . - " . " ' ^145^6,218,2^6,253:256 

' lVh —:Türk - Yugoslav ham; afyon satışı 
anlaşmasaıa munzam protokolün ' tasdiki- , 
na dair,şanun lâyihası hakkında (1/505) 102, 

. - 145:146,216,220,246,256:259 
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12 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon sa
tışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 1 
temmuz 1940 tarihine kadar üç ay temdidi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/414) 102, 

146,216:217,220,246,260:263 
13 — Türkiye - Yunanistan arasında im

za edilen Ticaret ve tediye anlaşmasının tas
dikma dait' kanun lâyihası hakkında (1/363) 102, 

146,217,220,246,263 :266 
14 — 23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya 

merbut protokolün 2 nei maddesi hükümleri
ne tevfikan Fransaya tesviye edilen 7 mil
yon Fransız frangının tenzilâta tâbi tutul
maması , hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/469) 194,194:195,203,203,207:210 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 -— İsyeçe sipariş edilmiş olan şimendi

fer müteharrik levazımının Türkiyeye it
halleri mühletinin temdidi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/494) / 70,97, 

113:115,152,155,179,180:188 
2 — Meri gümrük tarifesinde muvakkat 

mahiyette değişiklikler yapılması ve yaban
cı memleketlerle muvakkat ticaret a nlaş-
maları aktı ve ticarî anlaşmalar aktine ya
naşmayan [Devletler muvaredatına karşı ted
birler ittihazı hususlarında Hükümete salâ
hiyet verilmesi hakkında kanun lâyihasına* 
dair (1/473) 212,293:294,294,295:298 

3 -— Millî korunma kanununun 36 ncı 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/466) 212,273:275 

4 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 
sayılı kanuna ek kanun .lâyihası ve İktisat, 
Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/513) 272,306,309:310 

5 — Türkiye - Almanya arasında imza
lanmış olan ticarî mübadelelere mütedair hu
susî anlaşmaya bağlı. (B. I ) listesinde isim 
tashihi yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında:; a /499) 70,99: 

100,115,153,155,179,188:186 
6 — Türkiye Cumhuriyet Merkez ban

kası kanununun 51 nei ve muvakkat 8'nci 
maddelerinin tadili hakkında kanım lâyiha
sına dair%1/474) 304,312,313 

7 — Türkiye - Fransa ticaret, kontenjan 
-ve tediye aniaşmnlarile merbutları hükümle-

Sayıfa 
! rinin temdidi hakkında kanun lâyihasına 
I dair (1/501) 70,100. 
j 115:116,153,155,179,186:M) 

8 — Türkiye - İngiltere arasında 2 bi-
! rinci kânun 1940 tarihinde aktedilmiş olan 
! tediye anlaşmasının tasdikma dair kanun 
I lâyihası hakkında U/531) 212,294,294,298:301 
j 9 — Türkiye - Romanya Ticaret anlaş-
; masına zeylen imzalanan protokolün tasdi-
I ki hakkında kanun lâyihasına dair (1/475) 102, 
j 144:145,215,218,246,246:249 
I 10 — Türkiye - Romanya arasında 29 
! son kânun 1940 tarihinde teati edilen mek-

tup ile buna mütef erri 30 temmuz ve 9 ağus-
I tos ve 1940 tarihli mektupların tasdiki hak-
| kında kanun lâyihasına dair (1/502) 102,145, 

215:216,218,246,250:258 
' 11 — Türkiye - Romanya tediye anlaş

ması mucibince açılmış bulunan kliring he-
\ saplarına yapılacak peşin tediyeler hakkm-
I daki anlaşmanın ve iki ticarî protokolün 
I tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
j (1/504) 102,145,216,218,246,253:256 
j 12 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon 
I satışı anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 
I 1 temmuz 1940 tarihine kadar üç ay tenı-
j didi hakkında kanun lâyihasına dair (1/414) 102, 
J 146,216:217,220,246,260:268 

18 — - Türk - Yugoslav ham afyon satışı 
anlaşmasına munzam protokolün tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/505) 102,145: 

146,216,220,246,256:25:) 
I 14 — Türkiye - Yunanistan arasında 

imza edilen Ticaret ve tediye anlaşmasının 
! tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
! (1/363) 102,146,217,220,246,268:266 
| 15 — Türk parası kıymetini koruma 
! kanununa müzeyyel kanun lâyihasına dair 
' (1/523) 272,306,310:311 
i 
| 16 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istik-
! raz taksitlerinin Fransa sefaretince istima-
..; lirıe müsaade olunabileceğine dair kanun. 
| lâyihası hakkında (1/530) 194,194:195,202:203, 
I 203,203:206 
j 17 — Yerli kumaştan elbise giyil mesi-
! ne dair 688 sayılı kanunun 1 nci maddesi

ne müzeyyel kanun lâyihası hakkında 
! (1/507) 86,134:140,213 
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f- , " . Sayıfa 

2aurlaınnıv'\ferilecek ihtisas ücretleri hak;- . 
kındaki 380pt sa-yılı kanunun birinci mad
desinin (0)[ fıkrasının- tefsirine dair Baş
vekâlet tezlijffiesi- hakkında- (3/280)' . 54,73 

3 — Askerî tayinat ve yem kanununa * 
müzeyyel lf95 sayılı kanunun 1 nei mad
desinin tef^ri hakkında Başvekâlet tes
keresine daijr' (3/267) 70,8ü :92;103: J10 

4 — Askerlik kanununun 5 nei mad
desine muvakkat bit madde ilâvesi hak
kında kan ı | i lâyihasına dair (1/538) 272,309 

5 — Güfarük muhafaza memurları teş
kilât ve mimurin kanunu lâyihasına dair 

(1/400) j ; 42,55 ;62,92:94 
6.— Hatay Hükümetinden-devrolunan-

mütekait. Y|1, yetimlerin aylıkları hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/356) 304,312,312:313 

T — JH&va taarruzlarına karşı koruıı-
ma kanunıöıa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/490) , 1- , ; 18,35,54 

8 — japıdarma erat kanununun bazı 
maddeierhşn değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı Ihüküraler eklenmesine dair ka
nun l â y i h a hakkında (1/225) 70,97 #9,120 _ 

9 —ÛKŞtahya merkez jandarma komu
tanı yüzlıkşı Zeki Berkınana bağlanan 
tekaüt maaşının maluliyet dereeesile tâs- • 
hihine iml#n olup olmadığının tayini hak
kında (ty$k) 86=110:111 

10 — jjla-aş kanununa müzeyyef 1574 
saylı kaaıl|faun 3 ncü maddesinin tadili 
hakkında fonun lâyihasına dair (1/323) 212. 

'İ 29G;292-:293 
13 -+- Ijıİıllî korunma kanununun 36 

ncı m a d d e n e bir fıkra ilâvesine dair lU-
nu lâyihafk hakkında (1/466) 212,273:275 

12 — [Terli kumaştan elbise giyilmesi
ne dair 6$8 sayılı kanunun 1 nei maddesi- , -
ne müzeydi kanun lâyihası hakkında (1/507) 86, 

(•' 134:140,213 

İ tkerî, memur]ar kanununun 4 
ncü maddesinin tadiline dair kanun 
yi hası h ı k ı n d a (1 /508) 

lâ-

$ • 

3 ;4,29 

N 4 F İ A ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 T - îfafia vekâletine bağlı Derince tra-

vers fabHkasmın Devlet demiryolları ve 
lim^nlânfeflet'me umum müdürlüğüne devri ~ 

Sayrfe 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/496) 42, 

63:67,94:95 
-. 2 — Telgraf ve teleftik kanununun 7 noi 

•maddesinin tadiline dair 1899 sayılı kanu^ 
•mm birnei maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyhasına dair (1/522) 54,76: 

77,119 

1 -— Devlet demiryolları ve limanları ve 
îîevlet denizyolları işletin e umum müdür-
lüklerile Devlet havayolları umum müdür
lüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhi
zat ve malzemenin temini hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/534) 272,307: 

308,313,318:321 
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENRT ENCÜ

MENİ MAZBATALARI 
1 — Ankarada bir Tıp fakültesi tesisi 

hakkındaki 322S sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/316) . 2,14:15,30 

2 — Gözlükçülük hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/12) ' 86,140:144,213:215 

3 — ispençiyari ve tıbbî müstahazarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı madde
lerinin tadiline ve yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair kanun' lâyihası hakkında 
.(1/175) 22,44:47,75 

4 •— Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıf-
zıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline dair kanun , lâyihası hakkında 
(1/345) 86,116,120:134,153.156,217:218 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Trabzon mebusu Sırrı Dayın, Diva
nı muhasebatın üç ayhk raporları üzerine 
ittihaz edilmekte olan kararların meriyet ve 
şümulünün tayini hakkında takririne dair 

. (4/6) 212,275:290 
ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı: kanunun bazı mad

delerinin tadiline ve yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair kanun: lâyihası hakkında 
(1/175) 22,44:47,75 

MUHTELİT ENCÜİMEN MAZBATALARI 

[Adliye - Teşkilâtı esasiye] 
1 — içel mebusu J?erid Celâl Güvenin 



- 1 3 -
Sayıfa 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (,3/278) 148,195: 

197,198:202, 
2 — Muğla mebusu Yunus Na dinin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/271) 148,202 

3 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlıı-
nun teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/108) 148,202 

4 — Siird mebusu Şefik özdemirin teş-

âayılra 
ıiî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-

I vekâlet tezkeresine dair (3/284) 272,309 
| MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
' 1 — Devlet memurları aylıklarının teAr-
jhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka-
| nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/258) 194, 
! 220,246,290:292 
I 2 — Millî korunma kanununun bazı 
! maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası hakkında (1/529) 118,157: 
179,179,189:192 

SABIK ZABIT HULASALARI 
10 ncu inikada ait 
11 nci » » 
12 nci » » 
13 ncü » » 
14 ncü .» » 
15 nci » » 
16 nci » » 
17 nci » » 

SAYIN 
Andiçme 

1 — Afyon Karahisar mebusu Şevket 
Raşit Hatipoğlunun andiçmesi 

2 — Antalya mebusu Nurullah Esat 
Sümerin andiçnıesi 

3 — Bolu mebusu Celâl Said Sirenin 
andiçmesi 

4 — Çankırı mebusu Avni Doğanın 
andiçmesi 

5 — Diyarbakır mebusu Dr. Şükrü 
Emedin andiçmesi ı 

6 — Kars mebusu E tem izzet Benice-
nin andiçmesi 

İntihap mazbataları 
1 — Afyon Karahisar mebusu Şevket 

Raşit Hatipoğlunun intihab mazbatası 
2 r-r- Antalya mebusu Nurullah Esat 

Sümerin intihab mazbatası 
3 — Bolu mebusu Celâl Said Sirenin 

intihab mazbatası 
4 — Çankırı mebusu Avni Doğan n in

tihab mazbatası 
5 — Diyarbakır mebusu Dr. Şükrü 

2 
14 
18 
22 
42 
54 
70 
86 

18 nci 
19 ncu 
20 nci 
21 nci 
22 nci 
23 ncü 
24 ncü 

inikada ait 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

102 
118 
148 
194 
212 
272 
304 

ÜYELER İŞLERİ 

306 

306 

306 

306 

306 

306 

306 

306 

306 

306 

Emedin intihab mazbatası 306 
6 — Kars mebusu E tem izzet Beniee-

nin intihab mazbatası 306 

İzinler 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 305:306 

Seçimler 
1 — GHimrük ve inhisarlar encümenine 

aza seçimi 103,104,116 

Teşriî masuniyet * 
1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçüka-

nm teşdî masuniyeti (3/321) 42 
2 — îçel mebusu Perid Celâl Güvenin 

teşriî masuniyeti (3/278) 148,195:197,198:202 
3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/271) 148,202 
4 — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu-

n un teşriî masuniyeti (3/198) 148,202 
5 — Siird mebusu Şefik özdemirin teş

riî masuniyeti (3/284) 272,309 

Vefatlar 
1 — Afyon Karahisar mebusu Cemal 
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Âkçıntiı 
2 — 

Sayıfa 
jfcfotı (3/325) , 149" , 
$Uıtaly&- mebusu. Cezmi İfirginin -

vefa t ı ;?^ 212 

âayıla 
3 — Bolu mebusu l)r. "Emin Cemal Su

danın vefatı 103 

SİTAft&I» m CEVAPLAR 
Dahiliye vekâletinden 

1 -*~ Manisa mebusu Refik İncenin* as
ker ailelerine yardım şekli hakkında suali 

ve Dahiliye vekili F4yık öztrakın şifahî 
cevabı \ 23,70:73 

TAKKELER 
1 [01. -Kasım Karabekir] 

eşfeilâtı esasiye kanununun 11 nci 
eki, (Mebusluk müddetinin Jaita-
le Dahilî nizamnamenin 180 nci 
jı 2 rit3İ fıkrasındaki (Devre sa-

in tavzihi hakkında - 198J202 
l [%vya Kammursal] 

• 2 -r-^;Arzuhal encümeninin' 20 - ^ 1 -
1940 tapihti haftalık karar cetvelindeki 
226,4 «a|fh. kararın Umumi Heyette mü
zakeresine dair (4/29) 102 
•, Malajjya [Mahmut Nedim Zabct] 

h- İnhisarlar beyiyelerinin üçte bi--3 
rinin'hj 
leıfine.^ 
kanunu: 
tefsiri 

malûllerine, ve şehit vetim-
ve tevziine. dair 1485 sayh 

, 2 nci maddesinin son" fıkracının 
kında (4/30.) ••' '194' 
[Refik tnce] 

:flava taarruzlarına karşı pasif • 
ya mütedair nizamnametün 22 
$i maddelerine bazı hükümler 

hakkındaki nizamnamenin ka-
JİEfayir olduğuna dair (4/26), 18 

MajjjB. [Edip Ergin] 
5 r-l!'Memurin -muhakemat kanunu Hü

kümlerine nazaran hangi vazife sahipleri
nin memurin muhakematı hükümlerine 
tâbi tutulacaklarının tefsiri hakkında 
(4/27) 

Sivas [Abdurraht^an Naci Demirağ] 
6 — Muamele vergisi kanununun 2 nci 

maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geri veril
mesine dair 

Tokad [Nâzım Poroy] 
7 — Arzuhal encümeninin 6 - XII -

1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2292 sayılı kararın Vınumî Heyette mü
zakeresine dair (4/3$) 

Trabzon [Hasan Haka] ve Seyhan [Hil
mi Uran] 

8 — Meclis inikadının 10 mart 
pazartesi gününe talikna dair 

54 

55 

1941 

304 

313 

Trabzon' [Sırrı D,ay] 
1 — Divan muhasebatın üçTaylk rapor

ları üzerine ittihaz edilmekte olan karar
ların meriyet ve şümulünün tayini hak
kında (4/6) ' > 212,275:290 

TEFSİRLER 
£.9656 tâyılı kanunun muvakkat- al^ 
|ci,maddesindeki (Maiyet memur

la!*) tabirinin tefsiri ,' ' 18,22:23 
233-^Askerî mühendislerle fen memur-

kjfîna verücek ihtisas ücretlerine 
-.' ,dfc • olan 2204 sayılı, kamımın bi

rinci maddesinin «C» fkrasmııı tef-
" siri ' 54,73i 

234 — Askerî tayinat ve yem kanununa |; 
müzeyyel 1495 .saylı kanunun birinci j 
maddesinin te&iri 70,86:92,103:110 
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TEKLİFLER 

Sayıfa 
[İdare Heyeti] 
1 ~- Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 

bütçe'siude değişiklik yapılmasına dair 
(2/35) 272,272,308:309,313,322 :325 

2 — Divanı ımıhaseat kanununun 73 
neü maddesinin tadiline dair (2/34) 148 

3 — Riyaseti Cumhur 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkıda 
(2/33) 102,272,308:309,3i 3,322:325 

Malatya FMuhmud Nedim Zabcıl 
4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu-

S;J: ifa 

nun 39 ucu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/32) 18 

Bolu [Lûtfi Gören] 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/19) 14,19:20,42:43 

Sivas" f Abdurrahman Naci Demirağ] 
2 — Muamele vergisi kanununun 2 nei 

maddesinin (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında 55 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Dahiliye memurlarından bir kısmı

nın tahdidi sinlerine dair 2169 sayılı ka
nunun tadili hakkındaki kanun lâyihası
nın geri verilmesi hakkında (3/319) 14 

2 — Tababet ve şuabatı sanatlarının 
tarzı icrasına dair 1219 sayılı, kanuna ek 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında 
(3/318) 2 

3 — Türkiye - İngiltere arasında 3 
şubat 1940 tarihinde imza edilen ticaret 
ve tediye anlaşmasına müzeyyel anlaşma
nın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/320) 18 

4 — Türk ve İtalyan Hükümet ko
misyonlarının birinci içtima devresi pro
tokolüne bağlı 2 numaralı listeye 7 bin 
ton krom kontenjanı ithaline müteallik 
notaların tasdiki hakkındaki kanun Lâ
yihasının geri verilmesine dair (3/326) 149 

Muhtelif 
1 — Afyon karahisar mebusu (îemal 

Akçınm vefat ettiğine dair (3/325) 149 
2 — Antalya mebusu Cezmi Ercinin 

vefat ettiğine dair (3/328) 212 
3 — Bolu mebusu Dr. Emin Cemal Su

danın vefat ettiğine dair (3/322) 103 

1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
yılma ait bilançonun gönderildiğine, dair 

Örfî idare 
1 — Altı vilâyette ilân edilmiş olan 

Örfî idarenin üç ay daha temdidi hakkın
da (3/323) 

Tefsir istekleri 
1 — Divanı muhasebat raporları üzerine 

Meclisi Âlice ittihaz olunan 814 sayılı kara
rın 7 nci fıkrası hükmünün halen meri olup 
olmadığının tefseri hakkında (3/327) 

103 

1 — Adliye harç tarifesi kanununun 100 
ncü maddesinin tefsiri hakkında (3/273) 

194 

148, 
195 

2 — Askerî tajdnat ve yem kanununa 
müzeyyel 1495- sayılı kanunun 1 nci mad
desinin tefsiri hakkında (3/267) 70,86: 

92,103:110 
3 — Askerî mühendislerle fen memurla

rına verilecek ihtisas ücretleri hakkındaki 
2204 sayılı kanunun birinci maddesinin 
(C) fıkrasının tefsirine dair (3/280) • 54,73 

4 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
muvakkat 6 neı maddesindeki maiyet me
muru tabirinin tefsiri hakkında (3/295) 18,22:23 

Teşrii masuniyet 
1 — Denizli mebusu Neeib Ali Küçük-

anm teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/321) 42 

2 — içel mebusu Ferid Celâl düvenin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

(3/190) 3,4,5,9:12 (3/278) 148,195:197,198:202 
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Sayıfa 

3 — - Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/271} ' 148,202 

4 - r Seyhan mebusu Sinan Tckelioğlu-
nun teferiî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (B/198) 148,202 

' ;"> -± Siird mebusu Şefik özdemirin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/284) 272.309 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmüsi hakkında 305:306 

İSYANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 —- Hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüsünün 1938 malî yılı hesabı katisine 

Sayıf * 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/324) 148,304 

1 — Ankara şehri İmar büdürlüğünün 
1937 malî yılı kati Hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/310) 2:3? 

4,5:8 

304 

2 "—. 1937 malt yılı Hazine katı hesabı
na ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/311;) 

3 --- Haziran - ağustos 1940 aylarına ait 
raporun sunulduğuna dair (3/304) 148,195,273 

4 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı katî hesabına ait mutabakat be

yannamesinin sunulduğuna dair (3/274) 3,4, 
5,9:12 

DÜZELTMELER 
5 

179 
24, ncü inikadın 290 ncı sayfasının birinci 

sütununa 46 neı satırından sonra aşağıdaki ifade 

ilâve edilecektir: (Takririn ikinci fıkrası muci
bince Maliye encümeni mazbatasını reye koyuyo
rum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir.) 
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Sayıfa 
Dr. AH Süha Delübaşı (Kütahya) -

Devlet komservatuvarı ve Riyaseti Cum
hur filârmonik orkestrası tarafından veri
lecek temsil ve konserlerin giriş ücretine 
tâbi tutulması hakkındaki kanun münase
betile sözleri 30,31,32,33 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 231 

— Gözlükçülük hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 141,142,143 

— ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar ka
nununa yeniden bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun münasebetile sözleri 44,45 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf
zıssıhha en'stitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline dair kanun münasebetile sözleri 128,129, 

"•' 130,131,132,134,154,155 
Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî 

muavenet vekili) - Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanuna ek kanun münasebetile sözleri 230,240, 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıs
sıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline diair kanun münasebetile sözleri 124, 

126,128,129,130,132,133,134 
Dr. Hüsamettin Kural (Ağrı) - Türki

ye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıhha ensti
tüsü ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 
kanun münasebetile sözleri 127,128,132,156 

Dr. İbrahim Tali öngören (Diyarba
kır) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf
zıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline dair kanun münasebetile sözleri 123, 

125,129,131,132,133 
Dr. Muhtar Berker (İçel) - Gözlükçü

lük hakkındaki kanun münasebetile sözleri 142 
— Millî korunma kanununun 36 ncı 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka-

Sayıfa 
nun lâyihasına dair mazbata münasebetile 
sözleri 274 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf
zıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline dair kanun münasebetile sözleri 121, 

126,127,128,130 
Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -

Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ve 
67 nei maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetile sözleri 19,20, 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 235 

— Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 56,58,59,60 

— Kütahya merkez jandarma komuta
nı yüzbaşı Zeki Berkman hakkındaki 
mazbata münasebetile sözleri 110 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf
zıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mekte
bi teşkiline dair kanun münasebetile söz
leri -: - 128,130,131,155,156 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Da
hilî ve haricî siyaset hakkında beyanatı 314 

•''.—• Jandarma teşkilâtı için yapılaeak 
binalar hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 47 

— Millî korunma kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 173,177 

Dr. Sadi Konuk (Bursa) - İspençiyari 
ve tıbbı müstahzarlar kanununa yeniden 
bazı hükümler ilâvesine dair kanun mü
nasebetile sözleri 44,46 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıf
zıssıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi 
teşkiline dair kanun münasebetile söz
leri 121,130,155 

E 

Edib Ergin (Mardin) - îçel mebusu 
Ferid Celâl Güvenin teşriî masuniyeti hak
kındaki Muhtelit encümen mazbatası ve Teş
kilâtı esasiye kanununun 17 nei maddesile 

dahilî nizamnamenin 180 nei maddesindeki 
ikinci fıkranın tavzihi hakkındaki sözleri 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 

199 



Sayıfa 
münasebetile sözleri 173 

J&njn Sazak (Eskişehir) -Türkiye 
Cumhuriyeti Merezv HıfzıssıİÖıa enstitüsü 
ve Hifiıssıhha mektebi teşkilini dâir kanun 

âayrfa 
münasebetile sözleri 122 

— Yerli; malından elbise giyilmesine dair 
kanunuit bî|ÎHei".mttddesine müzeyyel kanun 
münasefetife sözleri ' 185 

P 
Fahri Kiper (Vakıflar umum müdürü) -

Bina ve arazi vergilerinden- istisna edilmiş 
olaA mükataalı gâyrimenkullere kıymet tak
dirî hakkındaki kanun münasebetile sözle
ri , , ! 111,113 

Feridun Fikri (Bingöl) - Askerî ta-
yinat .te yem kanununa müzeyyel kanunun 
birinci maddesMin .tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetile sözleri .90,91,92,105 

-r- Bina ve arazi vergilerinden istisna 
edilmiş olan mükataalı gâyrimenkullere kıy
met takdiri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 112,113 

-*-* Devlet memurları ayıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 222,227, 

228,233,236,238,239,243,245,290,292 
— Divanı muhasebatın üç aylık rapor

ları üzerine ittihaz edilmekte olan kararla
rın mahiyet ve şümulünün tayaini hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 277, 

\ 281,282,286 
— İçel mebusu Ferit Celâî Güvenin teş

riî masuniyeti hakkındaki Muhtelit encümen 
mazbatası ve teşkilâtı esasiye kanununun 17 
nci jftaddesîle? dahilî nizamnamenin 180 nci 
majestedeki ikinci fıkranın tavzihi hak
kındaki sözleri 200,201 

-f*- Jandarpa erat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
yniden bazı hîikümler ilâvesine dair kanun 
münasebetile sözleri 99 

— Jândarnıa teşkilâtı için yapılacak bi
nalar hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 47-

— Millî korunma kaöunuitun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun -
münasebetile 'sözleri 164, 

165,iaM67,16%170>174 
— JMSUî korunma kanununun 3&ncı 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair mazbata münasebetile 
sözleri 273,274 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıs-
sıhha enstitüsü ve Hıf zıssıhha mektebi teşki
line dair kanun münasebetile sözleri 133,154 

Fuad Sirmen (Bize) - Bina ve arazi 
vergilerinden istisna edilmiş-olan mükataalı 
gâyrimenkullere kıymet takdiri haakkmda-
ki kanun münasebetile sözleri - 97 

-T* Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki kanun mü-
nasebetfie sözleri 55̂ 60̂ 61,62 

— İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer 
mütehaterik ttfey&zımınan- Türkj^ ithalleri \ 
müddetinin temdidi hakkındaki -kanun mü-
nasebetile sözleri 114 

— Mîllî korunma kanununun bazı mad-- _ 
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri , 157 

— HüHi korunma kanununun' 36 ncı 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair mazbata münasebetile 
sözleri 273,274 

— Türkiye - Fransa tiearetr kontenjan -
ve tediye ankşmalarile merbutları, hüküm- . 
lerinin temdidi hakkındaki kanun, münase
betile sözleri İIŞ 

— Yerli malından elbise giyilmesine 
dair kampla' binnei maddesine müzeyyel 
kanun münasebetile sözleri 135,139,140 
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Sayzfa 
Ibraüim Alaettin Gövsa (istanbul) -

Devlet konservatuvarı ve_ Riya&eti Cumhur 
Filârmonik orkestrası tarafından verile-
temsil ve konserlerin- giriş ücretine tâbi 
tutulması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 33 

İbrahim Dıblan (Kocaeli) - Derince 
travers fabrikasının Devlet demiryolları 
ve Umanları imletme umum müdürlüğüne 
devri hakkındaki kanun, münasebetile söz
leri 63 

ismail Kemal Alpsar (Çorum) - As
kerî tayinat ve yem kanununa mszeyyel 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 91 

— .Gümrük muhafaza ve.muamele, sı
nıfı memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri v 61 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıs-
sıhha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi teş
kiline -dair kanun münasebetile. sözleri 127 

İsmail Sabuncu (Giresun) - Millî ko
runma kanununun 36 neı maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair mazbata münasebetile sözleri 273 

— Yerli malından elbise giyilmesine 
dair kanunun birinci maddesine müzeyyei 
kanun münasebetile sözleri 138 

ismet Eker (Çorum) - Askerî tayinat 
ve yem kanununa müzeyyei kanunun bi
rinci maddesinin tefsiri hakkındaki maz
bata mijnasebetile spzleri 90,91 

— Jlina ve^arazi verdilerinden istisna 
edilmiş jolan mukajtaalı gayıimenkullere 
^kıymet takdiri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 113 
- - .— Berine© Travers fabrikasınınDev
let demiryolları VQ limanları işletee umum 
müdürlüğüne âe^ri hakkuıdafci^kanun mü
nasebetile sözleri 66 

OftJN^A 

— Pevlet. konservatuvari v,i Biy-aseti 
Cumhur .i^rnjronik orkestrası gaf ından 
verilecek temsil ve konserlerin giriş üc
retine tâbi tutulması hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 35 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna^ek kanun mü
nasebetile sözleri 220,243 

— Divanı muhasebatın üç aylık, rapor
ları üzerine ittihaz edilmekte olan kararla
rın mahiyet ve şümulünün tayini hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 289 

— Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı, hakkındaki kanun- mü

nasebeti^ sözleri 59 
— İspençiyari- ve tıbbî- müstahzarlar ka

nununa yeniden bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun- münasebetile sözleri 46 

izzet Arukan (Eskişehir) -Derince 
travers fabrikasının Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğün^ devri 
hakkındaki.kanun münasebetile sözleri 63,64,6$ 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 233 

— îsveee sipariş edilmiş olan şimendifer 
müteharrik levazimmm Türkiyeye ithalleri 
müddetinin temdidi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 114 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 173 

— MiUî korunma kanununun 36 ncı 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki ka
nun Caymasına dair mazbata münasebetile 
sözleri 274 

— Telgraf ve-telefon kanununun 7 nci 
maddesini tadil eden kanunun birinci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun mü-
nasebeiüe. sözleri 77 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - Askerî 
tayinat ve yem kanununa müzeyyei kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki 

mazbata münasebetile sözleri . 90 
Kemal Turan (İsparta) - Bina ve arazi 

vergilerinden istisna edilmiş olan muka-
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taalı gayrimenkullere kıymet takdiri hak
kındaki kâuun münasebetile sözleri , 150,151 

— Dsvlet iftemurları aylıklarımı: ftev-" 
hit ve: t|adülü hakkındaki kamına efe ka-

Saytfa 
nun münasebetine sözleri 243 

- -7 Millî Korunma kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri - 168 

V 

LÛtfİ, Gören (Bolu) - Askerî ve mülkî 
tekaüt Ikammunun 66 ve 67 nei maddele-

L 
rinin değiştirilmesine dair kanun münase
betile sözleri 19,20 

M 
Müfid Kansu (Çoruh) - İçel 
id Celâl Güvenin- teşriî masu-

ckındaki Muhtelit encümen maz-
Teşkilâtı esasiye kanununun 

-maddesile dahilî nizamnamenin 
lesindeki ikinci fıkranın tav* 

ıdaki sözleri 196 
1 ?Qümhuriyeti Merkez Bifzıs-

sıhha •mstitusü' ve Hıfzıssıhha mektebi 
dair kanun münasebetile söz-

125,126 
Aydın (Trabzon) - Divanı mu-
üç aylık raporları ürerine' itti-
jkie olan kararların mahiyet ve 

şümulünün tayini hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri \. 275,287 

Muhli» Erkmen (Ziraat veldü) - De
rince travers fabrikasının Devlet demir
yolları ve limanlan işletme umum müdür
lüğüne devri hakkındaki kanun münase
betile sözleri 65,66 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek ka
nun münasebetile sözleri 238 

Mümtaz ökmen (Ticaret vekili) - Mim 
korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 163 

N 
Poroy (Tokad) - Askerî tayinat 

kanununa müzeyyel kanunim bi-
idesinıh i&Üsiri hakkındaki m6zBa-

itUfi sözleri : SÎ,fO7,100 
Ayaş (Bursa) - Devlet memur-. 

trmm tevhit ve teadülü hskkın-
iuna ek kanun münasebetile söz-

ege sipariş edilmiş olan şimendifer 
tk levazımının Türkiyeye ithialleri 
n temdidi hakkındaki kanun mü-

1 ı 

114 

— Telgraf ve telefon kanununun 7 nci 
maddesini tadil eden, kanunun birinci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun mü- ,' 
nasebetile sözleri ' - , 76,77J 

— Türkiye - Framsa ticaret, kontenjan 
ve tediye anlaşmaları* merbutları hüküm
lerinin temdidi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 115, 

— Yerli malından elbise giyilmesine da- , 
ir kanunun birinei maddesine müzeyyel ka
nun münasebetile sözleri 134,136,139 
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lan üzerine ittihaz edilmekte olan karar
ların mahiyet ve şümulünün tayini hakkın

daki mazbata münasebetile sikleri 287 

Sayıfa 
— Millî korunma kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 162,166 

Sinemi Devrin (Zonguldak) - Gözlük
çülük bakamdaki kanun münasebetile söz-

ş 
leri 141,142,143,144 

Vehbi Bilgin (Konya) - Jandarma erat 
kanuntıürun bazı maddelerinin değiştirilme

sine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler 
ilâvesine dair kanun münasebetile sözleri 98 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri 243 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri V 159,161,111 

Yuauf Ziya özer (Eskişehir) - Bina ve 
arazi Vergilerinden istisna edilmiş olan mu-

kataalı gayrimenkullere kıymet takdiri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 152 

— İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin 
teşriî masuniyeti hakkındaki Muhtelit encü
men mazbatası ve teşkilâtı esasiye kanunu
nun 17 nci madadebile dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesindeki ikinci fıkranın tavzihi 
hakkındaki sözleri 199,201 

Ziya Gevher Eitüi (Çanakkale) -As
kerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel ka

nunun birinci maddesinin tefsiri hakkındaki 
mazbata münasebetile sözleri 89,90,105,106,108 

— Derince travers fabrikasının Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğüne devri hakkındaki kanun münase
betile sözleri 63J54 

— Devlet memurları aylıklarının tev~ 
hit ve teadülü hakkındaki-kanuna ek ka

nun münasebetile sözleri 220,225,228,229, 
230,231,233,234,235,238,239,240 

— Devlet konservatuvarı ve Riyaseti 
Cumhur filârmonik orkestrası tarafından 
verilecek temsil ve konserlerin giriş ücreti
ne tâbi tutulması hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 30,31,32*33,34 

— Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 57,59,60,61,62 


