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Sayıfal 
— 1§32 senesinden itibaren Tıp fa
kültesinden neşet edecek tabiplerin 
meclurî hizmetlerinin jlâğvi ve Leylî 
ti]b talebe yurduna alman tıp talebe 
siiir tâbi olacakları mecburiyetler 
hstkl andaki 2000 sayılı kanuna ek ka 
nıjın 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilat ve memurin kanununun 
53 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun 

Devlet denizyolları işletme umum 
ıriücürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 
mür akale yapılmasına dair kanun 3,4,4,5:8 

] lava taarruzlarına karşı korun-
14a lakkmdaki 3502 sayılı kanuna ek 
k|uıın 10.22:23 

1 fedek subay ve askerî memurlar 
hŞtk nndaki kanunun 3923 sayılı ka
nlım La deriştirilen 3 ncü maddesine 
bbz hükümler ilâvesine dair kanun 10.23 

r T 24 
3ami ve mescitlerin tasnifine ve 

tksıtif harici kalacak cami ve meseit 
hacfemesine verilecek muhassasata 
cfai? 2845 sayılı kanunun birinci 
ıba İdesine bazı fıkralar ilâvesi hak
kında kanun 2,11,32 
4- inhisarlar umum müdürlüğü 1940 
ma i yılı: bütçesinde 35 000 liralık 
J ü aakala yapılması hakkında kanun 28r, 
i 40:41,42,43,43:46 

Orman Umum müdürlüğü 1940 
çıalî yılı bütçesinde ^5 000 liralık 
münakale icrasma dair kanun > 28,41,42, 

43,46:4£ 
i -Pos ta , telgraf ve-telefon umum 

{' ıı dürlü|ünün 1^40 maİî yılı bütçe
mde değişiklik yapılmasına dair 

No. Sayıfa 
.kanun 28,41:42,42,43,50.53 

3998 — Belediye kanununa ek kanun 10,21: 
22,57 

3999 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve 
müteakip günlerde vukubulan zelze
lede felâkete uğrayanlarm kurtarıl
masında fevkalâde hizmetleri görü
len bazı mahkûmların affi hakkında 
kanun 10,24 ;25,57 

4000 — Erzincanda ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mıntaka-
da zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki kanunun 5 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesine ve bu kanuna ye
niden bazı hükümler eklenmesine 
dair kanun 28,42,73:74,74,75:78 

4001 -7 Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umumî idaresi memurları te
kaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 
sayılı kanunlara bazı hükümler eklen
mesine ve bu kanunların bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun 2,11: 

18,21,32,42,57:61,85:88 
4002 — Ordu subaylar heyetinin terüine 

ait 863 sayılı kanunu tadil eden 3342 
sayılı kanunun birinci maddesini de-

. ğiştiren kanun 10,34,62,89 
4003 — Türkiye ve Irak Hükümetleri ara

sında aktedilen veteriner mukavele-
namesinin tasdiki hakkında kanun 28,61: 

62,88:89,96,116,116:119 
4004.—- Devlet demiryolları ve limanlarile 

Devlet denizyolları ve Devlet liman
larında yapılacak askerî nakliyattan 
alınacak ücretler hakkında kanun 56,74, 

89:90,96,116,120:123 
400& — Jandarma efradı hakkındaki 1861 

sayıh kanuna ek kanun 64,81ı 
127:128 



M>. Sayıfa 
4006 — DeMet memurları aylıklarının tev-

hit v& teadülüne dair 3656 sayılı kâ-
nunlaj bu kanuna ek 3888 sayılı ka
nuna Jıağlı cetvellerin Kiyaseti Cum
hur kamalarında değişiklik yapılması 
hakkımda kanun 20,80, 

i; 96:97,143 
4007 — Mamurların tahsil müesseselerin

de ta|ebe ol&mıyacaklarına dair ka
nun t 80,97: 

. ^ 111,143:144 
4008 — Vi^Iyet idaresi kanununun altıncı 

maddesinin tadili hakkında kanun 80,111: 
| 112,144 

4009 -p D.^yletf denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 
değişildik yapılması hakkında kanun 64, 

;' 126,131,136,148,149:152 
4010 — Vakıflar umum müdürlüğünün -

1941 Şıalî yılı bütçe kanunu 126, 
İ* 131,142,144,148,152:155 

4011 — Aîitakya ve İskenderun elek-trik 
müesseselerinin mahallî belediyelere 
devrine mezuniyet verilmesi hakkın
da kapun 80,90: 

j. 96,142:143,144,148,155:158 
4012 — Türkiye ile Belçika arasında mev-

eut â^. mayıs 1934 tarihli Ticaret ve 
31 ma^ıs 1934 tarihli Takas itilâfna-
mekriFile 31 mayıs 1934 tarihli Tica
ret ve<; Takas itilâf i amelerine müzey-
yel Anlaşmanın 1 haziran 1940 tarihi
ne ka<|ar temdidi hakkında kanun 80,111, 

i/ 112,144,146,148,158:161 
4013 —-Türkiye ile Bulgaristan arasında 

mevcul 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına merbut « A »lahikasında 
de*pişj|plunari takas müddetinin 6 ay
danltseneyö iblâğı hakkında yapılan 
Anlaşmanın taşdikma dair kanun 80,111, 

[• 112:113:114:145,146,148,162:165 
4014 — Türkiye ile Bulgaristan' arasında ". 

meveu|i 27 mjayıs 1935 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına merbut « A » lahikasın
da deıj>ış edilip bir seneye çıkarılan 
altı a y | ^ takas müddetinin tekrar altı . 
ay tenfdidi hakkındaki notaların tas-
dikınafdair kanun 80,111,113,145,146,148, 

> 165:168 

Ho. Sayıfa 
f4015 — Türkiye ile Finlandiya arasında im

zalanan 9 ikinci teşrin 1940 tarihli Ti
caret ve tediye Anlaşmalarının tasdiki 
hakkında kanun 80,111,113:114,145,146, 

148,168:171 
4016 — Türkiye ile Hollanda arasında mev

cut 27 şubat 1937 tarihli Tediye An
laşması ve İktisadî iş birliği Protokolü 
ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret An
laşması ve bunların merbutlarının hi
tam tarihinden itibaren 1 mayıs 1940 
tarihine kadar iki ay müddetle temdidi 
hakkında kanun 80,111,114,145:146,146,148, 

172:175 
4017 — Türkiye ile Hollanda arasında 

mevcut 27 şubat 1937 tarihli Tediye 
Anlaşması ve İktisadî iş birliği pro
tokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret 
Anlaşması ve bunların merbutlarının 
15 mayıs 1940 tarihine kadar temdidi 
hakkında kanun 80,111,114,146,146,148: 

175:178 
4018 —' Türk - ingiliz Ticaret ve Tediye 

Anlaşmasının 3 ncü maddesinin ikinci 
bendinin tavzihine dair kanun 80,111,114: 

115,146,147,148,178:181 
4019 — Türkiye - İsveç Kliring Anlaşma

sının küsbe bedellerine mütetllik hü
kümlerini tadilen İsveç ile nota teatisi 
suretile yapılan Anlaşmanın kabul ve 
tasdiki hakkında kanun 80,111,115,146: 

147,147,148,182:185 
4020 — Türkiye ile İsviçre arasında mev

cut 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî 
itilâf ile 31 mart 1938 tarihli Tediye 
Anlaşmasının, bunların inkıza tarihi 
olan 31 mart 1940 dan itibaren 31 ma
yıs 1940 tarihine kadar iki ay tem
didi hakkında kanun 80,111,115,147, 

147,148,188:191 
4021 — Türkiye ile İsviçre arasında 30 ma

yıs 1940 tarihinde akit ve imza edi
len Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
tasdikma dair kanun 80,111,115:147,148, 

185:188 
4022 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Al

man Anlaşması protokollerinden 2 nu
maralı protokolde tamamen veya kıs-
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b î 
ü#i 

feshedilecek mukavelelere ait te-
, er ve mahsupların icrası için ta-
odilmişi olan dört aylık müddetin 

daha, temdidi ve ayni anlaşmaya 
C listesindeki 1 000 000 liralık 
kontenjanının kaldırılması ve 

a,/ 

iurı 

1215 -f 
! Cpf&oğlu 
^ sıjna 

121$ 
t ytinie: 
- öjüıh 

1217 — 
•* Del 

oğllL 
> na 

121$ 
abskiroç 

me" 
ması 

1219 

12$0 
jdeı 
di{:< 
£>lûm 

1221 

1^22 
Şii;. 

Ih 
1423' — 

^ [h:t 
i : y lı 

ı n in 

3İ224 — 

_ 3 -
Sayıfa No. 

Sayıfa 
-bunun ilâvesile ceviz ve fındık konten
janının 2 000 Ö00 liraya çıkarılması 
hakkında Alman, sefaretile "teati olu-
,nâîı notaların tasdikma dair kanun 80,111, 

115:116,14:7:148,148,192:195 

KAKARLAR 

2,1İ 

2,11 

mıı kim 
<Ş>ğla 
nn 

ıı ;da 

|eyvenin Maksudiye köyünden 
Hasan Yılmazın ölüm ceza

lı» çarptırılması hakkınca 
Jorkuaeli kazasının Karabayır kö-

jn Ahmedoğlu ismail Dedenin 
cezasına çarptırılması hakkında 

Of kazasının Yaranoz köyünden 
ibrahimoğullanndan Sadullah-
Mustafa Korkmazın ölüm cezası-

şarptışılması hakkında 
Şokenin Konak mahallesinden Ka-

jğullarından Hüseyinoğlu Me-
Gökgözün ölüm cezasına çarptırıl-
hakHında 

Bayındırın Yenice mahallesinde 
ıı Aydmlıoğullarmdan Hüseyin-
Altaıdiş Mustafa Küçükaydınlı-

ölüm cezasına çarptırılması hak- ; 
10,20:21 

Trabaonun Kemerkaya mahallesin-
Jlacı îbrahimoğullarından Zaim 

;er adı Saimoğlu Naci Erdikerin 
eezasına çarptırılması hakkında 10,21: 

Akdağmadeninin Emerek köyünden 
Mfrstafaoğlu Ş û W Ilbasmışm ölüm 

çarptırılması hakkında 20,28, 
Rizeriin Çamlıbel .mahallesinden 

VTVıroğuilarından îbrafymoğlu Memet 
Sulımenin ölüm cezasına çarptırılması ? 
jkkında 2 0>2 8 : 2 9 

Devlet memurları aylıklarının tev-
ve teadülüne dair olan 3656 sa- . 
kanunun 7 nci maddesi hükmü-
Devlet şûrası azalığma intihap 

silenlere şümulü / olup olmadığının 
tesirimi mahal olmadığı hakkmda 20,29:32 

Biğadiçin Servi mahallesinden 
dellât HaHloglu Kasım Afacan ile 
Kuyu mahallesinden , Memedalioğlu •• 

cefasına 

Kare Mustafa ,özkulanın ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında 28,34 

1225 — Muşun Orgunos köyünden Selim-
oğlu Cemil Yurgamn blum cezasına 
çarptırılması hakkında 28,34:35 

1226 — Nizibin Kefelicebel köyünden Ali-
'* osmanoğullarından Memedoğlu Da

vut Turgudun ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında 34>56 

1227 — Ordunun Karaeaömer köyünden 
Gedikoğullarından Salihoğlu Asım 
Gediğin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında 34,56:57 

1228 — Sungurlunun Memedbeylı köyün
den Abdülganioğlu Hacı Osman Sel-
cukun ölüm cezasına çarptırılması 
Takkznda 5 6>6 5 : 6 7 

1229 — Tokadın Sulusaray köyünden 
İmamoğullarından Salihoğlu Hasan 
Yılmazın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında ' 

1230 — Karaderenin Geçitli köyünden 
Hüseyinoğlu Ali Öztürkün ölüm ce-
'iaaına çarptırılması hakkında £>4,»ı 

1231 — Kayserinin Molu köyünden Ha-
sanoğlu Memet Bektesin ölüm ceza-
sına. çarptırılması hakkında _ 64,81 

İ2S2 — Çorumun Alaca kazasının Küre 
köyünden Hüseyinoğlu Bayram Pu-

' ' run ölüm cezasına çarptırılması hak-
kında 

1233"— Tarsusun Alifakıh köyünden Os-
^manoğlu Ali Riza Çölgeçenin ölüm 
..cezasına çarptırılması hakkında 80,»ö 

1234 — Kastamonu mebusları Hacer 
- Dicle ve Muharrem Celâl Bayarm 

teşriî masuniyetleri hakkında- 84,127 
1235 — Aksaray kazasının Çardak köyün

den Mevlûdoğlu Kadir jAygünüa 



— * -
Nû. Sayıfa No. 

ölüm ;cezasma çarptırılması hakkın
da 84,127 1238 

1236 — Ürteübün Dere mahallesinden Mah-
mutogjlu Memet Altmışın ölüm cezası- 1239 
na çaktırılması hakkında 84,127 

1237 — Miradiyenin Duavan köyünden 1240 
•Mirzajoğlu Memet Yaylalının ölüm ce-

Sayıfa 
zasına çarptırılması hakkında 126,131 
— Ankara mebusu Ahmed Ulusun 
teşriî masuniyeti hakkında 130,199 
— Trabzon mebusu iŞerif Bilgenin teş
riî masuniyeti hakkında 130,199 
— Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
masuniyeti hakkında 130,199 

LÂYIHALAR 
1 — Aljnanyaya ihraç edilecek Türk 

mallarına mukabil kliring hesabındaki Al
man matlubatında yapılacak değişiklik ile 
Türkiye - Almanya arasında ticarî müba
delelere mütedair hususî anlaşma hakkın
da Almanya sefaretile teati olunan nota
ların tasdikma dair (1/596) 10 

2 — Ankara Elektrik ve Havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletilmeleri hakkında (1/615) 126 

3 — Arazi vergisi kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/616) 126 

4 — Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 1938 malî yılı katî hesabı hak
kında (l/5$7) 10 

5 — Oeza muhakemeleri usulü kanunu
nun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 ncı 
maddesinin tadili hakkında (1/603) 34 

6 — Çeltikçi çiftliği taksit bedeli ba
kiyesi olarak göçmenlerden arandan pa
ranın kaydindn terkinile birinci taksit 
bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tek
rar köylülere satılması hakkında (1/609) 64 

7 — DaEiliye memurlarından bir kıs
mının tahdidi sinlerine dair olan 2169 sa
yılı kanunun 2 nci maddesinin birinci fık
rasının değiştirilmesi hakkında (1/598) 10 

8 — Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü :1940 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/611) 64,126,131, 

136,148,149:152 
9 — Devlet havayolları umum mü

dürlüğü 19Ş9 malî yılı katî hesabı hak
kında (1/509) 10 

10 — Devlete ve mülhak bütçeli daire
lere ait mukataa ve icareteynli gayrimen-
kullerin Valkıfla ilişiğinin kesilmesi hak-
kanda^ (1/6İ0) 64 

11 — Fenerler hasılatının yarısının Ha
zineye ödenmesi hakkında (1/602) 20 

12 — istiklâl harbi ınalûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında (1/617) 126 

13 — Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun bazı maddelerini değiştiren 
2900 sayılı kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında (1/600) 10,34,62,89 

14 — Sıtma mücadelesi kanununa göre 
tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydının 
tasdiki hakkında (1/612) 64 

15 — Şeker ve glikozdan alınan istihlâk 
vergisinin arttırılması hakkında (1/595) 2 

16 — Tâbiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair olan 1260 sayılı kanunun se
kizinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/601) 10 

17 — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında (1/613) 64 

18 — Türk ceza kanununun 18 nci ve 
403 ncü maddelerinin tadili hakkında 
(1/604) 34 

1 9 — Türkiye - Almanya arasında Ti
carî mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli hususî Anlaşmaya bağlı 3 nu
maralı protokolün 4 ncü maddesinde ta
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uza
tılması hakkında teati olunan notaların 
tasdikma dair (1/618) 126 

20 -—• Türkiye - italya arasında mevcut 
29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve sey-
risefain muahedenamesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında 
(1/605) 34 

21 — Türkiye - Romanya arasında teati 
olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notala
rın tasdikma dair (1/606) 34 

22 —- Türkiye - Yugoslavya arasında 
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Sayıfa 
Caferoğhı Hasan Yılmazın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/169) 3 

2 — Korkudeli kazasının Karabayır 
köyünden Ahmedoğlu İsmail Dedenin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/191) 3 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun Ar

zuhal encümeninin 6 - XII - 1940 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 2292 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/32) 56,67 :73 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 —- Antakya ve iskenderun elektrik 

müesseselerinin mahallî belediyelere devri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/283) 80, 

90:96,142:143,144,148,155:158 
2 —* Cami ve mescitlerin tasnifine ve 

tasnif harici kalacak cami ve mescit hade
mesine yerilecek muhassasata dair 2845 sa
yılı kanunun birinci maddesine bazı fık
ralar ilavesi hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/376) 2,11,32 

3 —r Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umumî idaresi memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı ka
nunlara bazı maddeler eklenmesine ve bazı 
maddelerin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/41) 2,11:18,21,32,42,57:61, 

85:88 
4 —-"• Devlet demiryolları ve limanları 

umumî: idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 
olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesi
nin tadili hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/482) 56,74,89:90,96,116,120:123 

5 —- Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
na dair (1/611) 126,131,136,148,149:152 

6 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun ;7 nci maddesi hükmünün 3546 sayılı 
kanuna göre Devlet şûrası azalığma intihap 
edilenlere şümulü olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/346) 20,29:32 

Sayıfa 
7— Erzincanda ve Erzincan yer sarsın

tısından müteessir olan mmtakada zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 3773 
sayılı kanuna ek 1/479 ve Erzincanda ve 
Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan 
mmtakada zarar görenlere yapılacak yardım # 

hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 1/487 sayılı -
kanun lâyihaları hakkında 28,42,73:74,74,75:78 

8 — Hava taarruzlarına karşı korunma 
kanununun 10 neu maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/571) 10,22:23 

9 — idare Heyetinin, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Riyaseti Cumhur dairesi memurlarına ait 
kısmının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/39) 80,96:97,143 

10 — inhisarlar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/590) 28, 

40:41,42,43,43:46 
11 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkm
da (1/495) 64,81,127:128 

12 — Orman umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/591) 28, 

41,42,43,46:4£ 
13 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/592); 28,41:42,42,43,50:53 

14 — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanun lâyihası hakkmda 
(L/549) 126,131:142,144,148,152:155 

1 — 1932 senesinden itibaren Tıp fa
kültesinden neşet edecek tabiplerin mec
burî hizmetlerinin lâğvi ve Leylî tıp tale
be yurduna alınan tıp talebesinin tâbi ola
cakları mecburiyetler hakkındaki 2000 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/554) 3:4 

2 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/576) 3,4,4,5:8 
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kanun Uta 
Sayıfa 

hakkmda (1/588) 80,111, 
118:lU,145,146,148,ieS :171 

S — Tü$Bye 11$ Hollanda arasında mev
cut 27 şttbı|t =1937 tarihli .Tediye anlaşması 
vo İftaa&'Şf biıiK|i î>yotokolü üe 19 mart 
1937 tariK ĵj Ticaret aslaşması ye buniann' 
merbutktıîlm hitam tarihinden itibaren 1 
mayıs l&4fi|&rihîne kadar iki ay müddetle 
temdidi hakanda kanun lâyihasına dair 
^1/302) l: .g0,ltt,114,145:146,146r14S,m:175 

9 — Tüfekiye - Hollanda Tediye Anlaş
ması ve ikfşadî iş birliği protokolü ile 
Ticaret anlaşması ve bunların merbu^ar;-
nın temdidi;'hakkında kanun lâyihasına 

80,111,114,146,146,148,175:17& 
İngiltere arasında 3 şu-

hînde imza edilen Ticaret _ve 
imasının 3 ncü maddesinin 

tavzihine dair teati olunan 
hakkında kanun lâyiha-

dair ( 1 / 
1 0 ' ~ 

bat İ§40 
tediye 
2 nci ben 
notaların 
sına dair (ljm2Q) 80,111,114:115,146,147.H8, 

j; 1*78 ;181 
11 — Tilkiye - İsveç Kliring Anlaşma."-

-sınm küsbe|bedellerine müteallik hüküm
lerini tadilin yapilan Anlaşmanın tasdiki 
hakkında k^nun lâyihasına dair (1/524) 80, 

!. 111,115,146:147,147,148,182 ;185. 
12 — Tülrkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye' 

Alajşmasınınj8 tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair Jl/447} 80,111,115,147,148,185:188 

13 — .TtjjşĞkiye He İsviçre arasında mev
cut Ticarî i t o f Üe Tediye Anlaşmasının 
temdidi hitlŞanda kanun lâyihasına- dair . 
(1/396) "\ 80,111,115,147,148,188:191 

14 — T t o y e ve İrak Hükümetleri 
arasında afetjgdüen Veteriner mukavelename
sinin tasdikpi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/6641 28,61:62,88:89,96,116,1le :119 

15 — :Tfî rkiye - Yunanistan arasında 
26 eylül 193f tarihinde imza edilen Kliring 

merbutlarının tasdiki hakkın
da kanun IŞfeastna dair (1/448) 196 

16 — fu^kıye - Yunanistan Kliring An
laşmasının, nr_ ay müddetle uzatılması hakr 
kında l/8$%irTürkjye - Yunanistan Kliring 
Anlaşmasüıım. bir ay daha uzatılması hakr 
kında İ/32TJ$§rkiye - Yunanistan Kliring 
Anlaşması h^ktimlerinin 10 mart 1M0 tan? 
hine kadar fft gün müddetle temdidi hak-

Sayıfa 
kmda 1/350 ve Türkiye- Yunanistan Kli-

-ring Anlaşması hükümlerinin 20 mart 1940 
tarihine kadar 10 gün müddetle temdidi 
hakkında 1/351 sayılı kanun lâyihalarına 
dair 198 

17 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Al
man Hususî Anlaşmasına mütedair notala
rın tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/561) 80,111,115:116,147:148,192:195 

, IKTISAT ENCÜMENI MAZBATALARI 
1 — Türkiye - Almanya arasında imza

lanan Ticarî mübadelelere mütedair hu
susî Anlaşma ve Ticarî mübadelelere ait 

"Tediye Anlaşmasında mevzubahs bazı hü
kümlerin tavzihi hakkında teati olunan 
notaların tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkında (1/525) 198 

2 — Türkiye - Belçika Ticaret ve ta
kas itilâfnameleri ile bunlara müzeyyel 
Anlaşmanın temdidi hakkında kanun lâyi
hasına dair ((1/434) 80,111,112,144,146,148,158: 

161 
3 — Türkiye - Bulgaristan Ticaret An

laşmasına merbut (A) lahikasında derpiş 
olunan takas müddetinin altı aydan bir 
seneye iblâğı hakkında yapılan Anlaşma
nın tasdikma dair kanun lâyihası hakkın
da (1/500) 80,111,112:113,144:145,146,148, 

162:165 
4 — Türkiye - Bulgaristan arasında 

mevcut Ticaret Anlaşmasına bağlı (A) la
hikasında derpiş edilip bir seneye çıkarı
lan altı aylık takas müddetinin altı ay da
ha temdidi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/562) 80,111,113,145,146,148,165:168 

.5 — Türkiye - Finlandiya arasında 
9 birinci teşrin 1940 tarihinde imzalanan 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/528) 80, 

111,113:114,145,146,148,168:171 
6 — Türkiye ile Hollanda arasında mev

cut 27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması 
ve iktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 
1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve bunların 
merbutlarının hitam tarihinden itibaren 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müd-
<3*iie temdidi hakkında kanun lâyihasına 
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Sayrfa 
. 3 ~ - 1 

yılı kanun 
(l/m) = 

4-r-Cfe 
f i kanu: 
2900 şayifr 

.sı

rma eratı hakkındaki 1861 sa-
; ek kanun lâyihası hakkında 

64,^127:128 
subaylar-heyetine mahsus ter-
bazı .midelerini deHiştiıjen 

ntamu birinci maddesinin de* 
ğiştirilmeşiiie. dair olan kanunun birinci 
maddesimBjteBdüi hakkında kanun IâyitapK 
na dair (1/&G) 34,6^0 

5 T - Y:epek subay ve askerî memurlar 
kanlnuaün &923 sayılı kanunla tadil edil
miş olan 3 |LCÜ maddesine iki fıkra ilâvesi 
hakkında 3§Ş84 ye yedek subay ve askerî 
memurlar *3feıununun' 3923 sayılı kanuna 
tadil edilmiş olan 3 ııcü maddesi sonuna bir 
fıkra üâvfeae dair 1/594. sayüı kanun 
hakkında h: 10,23 i24 

NAFÎAİENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — A|jfekya ve iskenderun elektrik 

müesseselerdin mahallî belediyelere devri 
hakkmdfik|feun layihasına dair (1/283) < 80, 

90;96,142,143,144148)I55:158 
« Aires posta kongresi karab
etlerin tasdikına dair kanun 
d a . (1/552) 196 
demiryolları ve Umanları 

ı idaresi memurları tekaüt 
ndakı 2454 ve 2904 sayılı k i -
maddeler eklenmesine ve basa ' 
eğiştirilmesine dair kanun lâ-

(1/41) 2,11:18,^,32,42, 
\. 57:61,85:88 

4 — E ê-ftet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 
olan 1042 sjyüı kanunun 32 nci maddesi
nin taîîilt hp&kmda kanun lâyihasına dair 
(1/482) \ . 56,74,89:90,^6,116,1^0:123 

5 — ^l|lletlerarası Telekomünikasyon 
mukavelea«fesine bağlı telgraf ve telef oi 
nfcamnaınBİfe ve nihaî protokollan ile Rad
yo komünikasyon umumî nizamnamesi, nihaî ' , 
protokölü-v^i ilâve nizamname protokolü re* 
visionlarısnf tasdiki hakkında kanun lâyi* 
hasına^ dair |İ/558> ; 198 

2 — 
larım hâvi 
lâyihası h 

3^ -Be ' 

sandığı 
nunlara b 
maddelerin 
yihasi'E 

sffiHA! VE ÎÇJTÎMAl MUAVENET 
MENİ MAZBATALARI t 

~ î -
senedinden itibaren Tıp fa-

Ğayıfa 
kültesinden neşet edecek tabiplerin mec-

' burî hizmetlerinin lâğvi ve Leylî tıp tale-
- be yorduna alınan tıp talebesinin tâbi ola

cakları mecburiyetler hakkındaki 2000 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 

* (1/554) 3:4 

2 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti Teşkilât ve memurin kanununun 53 
neü maddesinin değiştirilmesine dair ka-

; nun lâyihası hakkında (1/559) 4 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — istanbul mebusu Gl. Kâzım Kara-
.'"bekirin, Teşkilâtı esasiye kanununun 17 
-. nci maddesindeki (mebusluk müddetinin 

hitamı) kaydile Dahilî nizamnamenin 180 
nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki (Devre 
sonu) tabirinin tavzihi hakkında takriri
ne dair (4/31) 28,35:40 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Türkiye ve Irak Hükümetleri 

arasında aktedilen Veteriner mukavelena-
-mesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası 
.hakkında (1/564) 28,61:62,88:89,96,116,116:119 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
(Adliye - Teşkilâtı esasiye) 

1 — Ankara mebusu Ahmed Ulusun teş
riî- masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/283) 130,199 

2 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman
lısın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/303) 84, 

127 
3 — Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve 

MSharrem Celâl Bayarın teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/294) / 84,127 

4 — Ordu mebusu Ahmed ihsan Tokgö-
~3JHI teşriî .masunyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/308) 84,127 

5 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/236) 130,199 

6 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
-iaaeuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/221) 130,199 
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SABIK ZABIT HjTlI^ 

Sayıfa 
2 

10 
20 
28 
34 
56 

40 neı inikada ait 
41 aîeir - » » 
42 ısei j » » 
43 ÖCÜ . » » 
44. neü ; » » 
45 sfti : » » 

Sayıfa 
64 
80 

' 84 
126 
130. 
19Ş 

İzin 
1 _jd Sjıym üyelerden. bazıjlafma izin 

verilmeği l?al|kında= | ! . 2 , 3 
Teştiî masuniyet [ 

mebusu Turhan Öenfal Beri-
masuniyetinin Çaldırılması 

|363) ; i 126 

teşriî ı^asTjbışretinin kaldırılmadı lJLakkında 
(3/283] [ j | | 130,199 

2 - 4 Denfali mebusu Dr. Kâfcmf Saman
lının ' ' İeşıiî 
hakkında 

sine d«|ir r(4f37) 

ncı 

2Vo. 
235 - İ Tfa: 

ÖAYIN ÜYELS» IfUSRt 
3 -*-v Kastamonu mebusu Hacer Dicle 

ye Muhf rrent Celâl Bayârm teşriî masuni
yetlerisin kaldırılması hakkında (3/294) 

ara mebusu Ahme4 Ulusun 

masuniyetinin 
(3f303) 

İa]|dırrlması 
' ! 84,127 

84, 
127 

4 —*Qrdu mebusu Ahmed İhsan Tok-
jgozttn feşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkınca (3/308) 84,127 

5 —f Trabzon mebusu Şerif Bilgenin 
•t«§rü -masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (8/ŞB&) 130,199 

' 6 -— tTrfa mebusu Şeref Uluğun tes
iri! masuniyetinin kaldırılması hakkında 
' (8/221)!'1 ' ' 130,199 

TAKRİRLER 
Burjsa tmvzat Ayaş] [ ; 
1 -4- Arzuhal encümeninin |2(İJII-1941 

tarihli haitaftık k^rar. cetvelindeki 2435 
sayılı karkrin Umumî Heyette! nküzakere-

IstakıbıJLİ VGÎ. Râztm Karab(\k%] 
1 4 - Tfeşfeilâtı esasiye k a i u i u m m 17 

middesmdeki ' (mebusluk jmuddetinin 

14- T 
i 

TE 
Sayıfa 

saçakları nizamnamesinin bi
rinci maddesinin ve bu Inijzamname 
iîe maddin nizamnamesini^. bazı mad-

' hitamı); .kâydile Dahilî nizamnamenin 180 
ttjci maide^inin 2 nci fıkrasındaki (Devre 

; s > n u ) ' 4 ^ t o * tavzihi hakkında (4/31) 28, 
' ' 35:40 
, Tofcfcg. [Nâwm PfiroyJ 

2 -^ Arzuhal encümeninin 6-XH-1940 
1 tarihli-îhaftalık karar cetvelindeki 2292 
t s&yilı karârın Umumî Heyette müzakeresi
n e daj* (4/32) 56,67:73 

. '? . Sayıfa 
dfleşai tadil eden 608 numaralı ka-
müşaa tefsiri 64,81 

:&o* 

İLM 'i G&enf 
üikiye Cumhuriyeti [Ziraat ban-

TEKLtftıER 
;^ası-k$ıwfiûnun 64 ncü maddesinin iki 
; ttumafŞJk:fekrasmm değiştirilmesi hakkın-

file:///Litfi
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da (2/40) 
[İdare Heyeti] 
2 —'' Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Riyaseti 
Cumhur: dairesi memurlarına ait kısmının 

Sayıfa 
56 

Sayîfa 
değiştirilmesi hakkında (2/39) 20,80,96:97y143 

Denizli [Emin Asîm Tokadî 
1 — Belediye kânununun 23 neü mad

desine bir fıkra eklenmesine dair (2/17) 10, 
21:22,57 

T£J2JIV£J R E XI£! XC 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Geri verme istekleri 

1 -— Belediye kanununa ek kanun lâyi
hasının seri verilmesi hakkında (3/369) 131 

2 — Küçük sanatlar kanunu lâyihası
nın geri verilmesi hakkında (.3/361) 64 

3 — Perakende ticarette etiket koy
mak mecburiyetine dair kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında (3/367) 127 

4 — "Vakıf paralar ikrazatmdan müte
vellit alacakların takip ve paraya çevril
mesine dair olan kanun lâyihasının geri 
verilmesi hakkında (3/362) 85 

Muhtelif 

1 — Millî Piyango idaresinin 1939 yı
lma ait bilançonun gönderildiği hakkında 

| (3/279) : 198 
ölüm cezaları 

1 — Ispartanm Sinirkent nahiyesinin 
îlegüp köyünden Rüzgâroğullarından Ali-
oğlu Ali Derebekin ölüm cezasına çarptı-. 
rılması hakkında (3/364) 126 

2 — Sütçüler kazasının Ayvalı köyün
den îsmaıl kızı Gülsüm Kotanakm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/365) 126 

3 — 37. Piyade Alayı erlerinden Memet 
Diri ve onbaşı Memet Sitilin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında (3/366) 126 

1 — Âkdağ madeninin Emrek köyün
den olup Karaçorak köyünde mukim Mus-
tafaoğlu (Şükrü îlbasmışm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/238) 20,28 

2 — Aksaray kazasının Çardak köyün
den Mevlfdoğlu Kadri Akğünün ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/269) 84,127 

3 — Bayındırın Yenice mahallesinde 
mukim Aydınoğullarından Hüseyinoğlu ,; 

Altın diş Mustafa Küçükaydınlmm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/241) 10,20: 

"21 
4 — Bigadicin Servi mahallesinden Cel

lât Haliloğlu Kasım Afacan ile Kuyu ma
hallesinden Memet Alioğlu Kara Mustafa 
özkulanm ölüm cezasına çarptırılmaları , 
hakkında (3/242) 28,34 

5 — Çorumun Alaca kazasının Küre 
köyünden Hüseyinoğlu Bayram Purun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/243) 80,85 

6 — Geyvenin Maksudiye köyünden 
Caferoğlu Hasan Yılmazın Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/169) 3 

7 — Karaderenin Geçitli köyünden Hü
seyinoğlu Ali öztürkün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (S/293) 64,81 

8 —• Kayserinin Molu köyünden fia-
sanoğlu Memet Bektaşm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında ( 3/172) . - . ' ' . - 64,81 

9 — Korkudeli kazasının Karabayir kö
yünden Ahmedoğlu İsmail Dedenin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 3 

10 — Muradiyenin Duavan köyünden 
Mirzaoğlu Memet Yaylalının ölüm cezasına 
çarptmlması hakkında; (3/291) 126,131 

11 — Muşun Orguiios köyünden Selim-
oğlu Cemil Yurganın! ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/166) 28,34:35 

12 — Nizibin Kefericebel köyünden Ali 
Osmanoğullarmdan Memedöğlu Davut Tur-
gudun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/244) 34,56 

13 — Of kazasınınYaranoz köyünden 
Deli îbrahimoğullarmdan.Sadullahoğlu Mus
tafa Korkmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/170) ; 

14 — Ordunun Karaeaören köyünden 
Gedikoğullarmdan Salihoğlu Asım Gediğin 

2,11 



- 15 
Sayıfa 

ölüm ce^as&aj çarptırılması hakkında (3/334) 
i 34,56:57 

• 15 —i- BizAıin Çamlıbel mahal(esmden 
ŞatırojMlaı|ınjIan Ibrahimoğlu Menjet Salı-
menin öijümj cesasma^çarptirılması hiakkmda 
(3/143) j ! ' 20,28:29 

16 — Scfkepin Konak mahallesinden Ka-
bekiroguHarfııdan - Hüseyinoğlu '• Memet 

cezasına çarptırılması hak-(îlüjn 
ra 
Gökgözü|n c 
kında (g/262; 

den Abcjülöaıfr 
Ölüm ceijasıfta 

18 "4- Ttoljadm 
amöğjı 

zın ölÜHİ 
(3/213)' 

19-4 
'I 

manoğluj AJİ 
na çarptırılması 

20 4 
sinden Hac* 
ğer adı Şaim<jı 
zasma 

olan 

1 — jEşkıyk 
larm i&tıs^dî 
den ve ijnhişa: 
hususlarında 

Jarına dâir 
maddesinin, tel 

2 —-JDîjıipl 
olan kısş, h^pip 
fından Vrerijen 
yetinin jtayîni 

1 —i 
desinin tefsdrij 
. 2 - - 'Devleft 

hit vete^dtjl 

'i 

2,11 
Sungurlunun Memetbeyli( köyün-

oğlu Hacı Osman Sielçukun 
çarptırılması hakkınca (3/263) 

56,65:67 
Sulusaray köyünden 

îmamö^llaTıAdan Şalihoğlu Hasan, Yılma-
cefeaima çarptırılması hakkında 

56,67 
Tarsbsun Ali Fakıh köyümden Os-

piza Çölgeçenin. ölüm cezası-
hakkmda (3/199): 80,85 

tralbzonun Kemerkaya mahalle-
ljbrahimoğullarından l̂aim di-
ğlu Naci Erdikerin ölüm ce-

çtoMılması hakkında (3/3(05) 10,21 
21 —ı Ürgiibün Dere mahallesinden Mah-

mudoğl^ Memet Aİtmısm ölüm pezasma 
çarptırılması hakkında (3/259) 84,127 

Tefsir istekleri 
müsademesinde malûl olan-

buhran vergisi istisnaiyetin-
eşyası beyiyesinden.istifade 

4arp malûlü hükmünde olduk-
2591 sayılı kanunun birinci 

jfsiri hakkında (3/360) 
in âıajiri tarafından iverilmiş 

ceza&rile mahkemeljer tara-
kısa hapis cezalarınızı mahi-
hakkmda (3/359) : 

56 

10 

Belecjiye kanununun 15 nşci mad-
hakkmda (3/299) : 10,21 
memurları aylıklarınım tev-
daiır olan 3656 sayılı kanu-uhe 

Sayıfa 
nun 7 nçi maddesi hükmünün 3546 sayılı 
kanuna görs Devlet şûrası azalığma intihap 
edilenlere şümulü olup olmadığının tefsiri 
hakkında, (3/346) 20,29:32 

3 — Taşoeakları nizamnamesinin birinci 
maddesinin «tefsiri hakkında (3/149) 64,81 

4 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 
71 nci maddesini değiştiren 3001 sayılı ka
nunun 1 nci maddesini tadil eden 3451 sa
yılı kanunun birinci maddesinin (E) fıkra
sındaki (Belediye kanununun 7 nci mad
desinde yazflı'usule riayet edilmek üzere) 
kaydının tefsiri hakkmda (3/337) 198 

Teşriî masuniyet 
, 1 — içel- mebusu Turhan Cemal Berike-

rin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/363) ^ 126 

; 1 — Ankara mebusu Ahmed Ulusun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/283) 130,199 

2 —Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman
lının teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kmda (3/30&), 84,127 

3 — rKastamonu mebusu Hacer Dicle 
ve Muharrem Celâl Bayann teşriî masuni- > 
yetlerinin kaldırılması hakkmda (3/294 84,127 

, 4 — Ordu mebusu Ahmed îhsan Tokgö-
zün teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kmda (3/308) 84,127 

5 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/236) 130,199 

6 — Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında (3/221) 130, 

199 

B. M; M. RÎYASETÎ TEZKERELERİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında 2,3 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZ
KERESİ 

1 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yıh hesabı kafisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/368) 130 



— 16 — 
DÜZELTIŞ 

— 41 nci inikadın münderieat sayfasında 
«Riyaset Divanının Heyeti ümumiyeye mam- Küçük sanatlar kanunu lâyihasının ge-
zatı» başlığının altına aşağıdaki hulâsa konu- ri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
çaktır: | (3/361) 
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lebe^lamıfacaklaflana dair kanun münase
betile soil 

Ekrem 
tahsil mö 
lanna daî^i- kattujgr münasebetile sözleri 

ÜSşssfc kanununun 6 noı mad' 
tol&İfindaki kanun mûnasebe-

— 18 
Sayıfa 

desinin 
tile sftzleiri 

Emin sak (Eskiçehir) - Abdülgani-

Sayıfa 
oğlu Hacı Osman Selçukun ölüm cezasına 

104r£lÛ,14&*j •çarptırılması hakkmdakj mazbata münase-
n (Ankara) - Memurlaısn;* Metile-sözleri 66 

seferinde talebe olamıyacak* , \ _ Devlet demiryolları ve limanlan iş-
107"* İetme umumî idaresi memurları tekaüt san

dığı hakkındaki kanunlara bazı hükümler 
eklenmesine ve bu kanunların bazı maddele-

112 J'rinin değiştirilmesine dair kanun münase-
.betile sözleri 59 

E 

Fatof Iftger (Vakıflar umum müdürü) -
Vakıflar ışium müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kamjjpn münasebetile sözleri , 134,139 

Faik B ^ a l (Kayseri) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
kanunun 7 fici -mıırcldijtf Mkmüiiün 354'6:;sa--
yılı kanuna|göre Devlet şûrası azahğma in

lere şümulü olup olmadığının 
daki mazbata münasebetile söz-

idaresi 

tihap edil 
tefsiri 

,leri 
ırak (IJahiliye vekili) - Vilâyet 
tonu» 6 lıcı ma&desirihr tadili" 

31 

hakkındaki ffeanun münasebetile sözleri ÎÎ2 

Feridun Fikri (Bingöl) - Antakya ve 
İskenderun Elektrik müesseselerinin mahallî 
belediyelere devrine mezuniyet verilmesi 
"hakkındaki kanun münasebetile sözleri 96 

' — Gümrük mnhafazar alayı Kilis.- tabuaru 
efradından. Bozan. Demiîtürke-aiıt^mazbata< 
münasebetile sözleri 68,69,70,73 

— Memurların tahsil müesseselerinde ta-
jilebe olamıyacaklanna daîr kanun münasebe
tile sözleri 101 

— Vakıflar umum miidurlüğülî^l mair 
yrlı Bütge kanunu münasebetile sözleri 133,138" 

<# 

tahsil mi^s$^s«i^:^£ta^^ 
na dair-kajarr, müiftagebetfte' sözleri- 99;504;11(J7V 

ÖL-A1İ 
Antakya ^^sketî^^nırr Elök^rik .müessese-
le^inmmahâUî belediyeleri»devrine rneeısöp. 
yet vef^ıep tokadaki kamm* münasebe
tile sözj&îi 

— Memİrların tahsil müesseselerindi 
talebe otejngjramklarma dair kanun münase
betile sözieı 

CH, Klzıfc Karafce&f (istanbul) - Heb-

95 

109 

sslarm te^iî^'masuniyetlerine'-daİ'r'Te'şki'lâtı^ 
Jikasiye *'• k$nunumm.'-17' nei - maddesindeki-
(Mebusluk* ınüddetmiri -h it'amr) kaydite^Da- * 
hilî nizaımramenin-186 nei-,madd*sin«i'ikın<îi 
iı&sasnîefceösi (Devre sonu) tâbirinin tavsif -
hakkındalkfc mazbata müsksBbdtile^özleri:. 3S:38 

Gl. Kiazım Sevükte1îln-<Diyari>akö');-
Hava ta«FWzlarma kar^i-kerunma* haîdten-; 
diki' kanuna ek kanun münasebetile sözleri 22#3? 

— Yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki kanunun 3923 sayılı kanunla değiş
tirilen 3 neü maddesine bazı hükümler Hâ-

jyesine dair kanun münasebetile sözleri 24 



uknt^kya ye 
|elfe^ik^^üesöesel^BAr^.niabaHl 

-hakkı 

faz&alaU £i 
Bemirt^rke a;fc 

gerilmesi 
eri 90,94 

s muha-
Bozan 
sözleri 68, 

69,71 
Hasan Alil Yüce| (Maarif velri$) - Me-

a: îan (Ordu) - ö<knrü 
is tabjıru efrâİmdajı 

mazlfata münasebetile 

ksnd 
beledi 
bakkî 

^leıe 
lalii. 

— 19 ^ 

Sayıf% 

MeTnurlarıi. lahsil 'müesseselerinde1 talebe 
o lamıy j&a^ tına -dfir'- kaıujnF-sıüstaebetale 
gözleri! j j * [ 106,108,111 

Ibrd[ü4^ıblattîj(Kocaelit)e--Aft:alîya ve 
î s k â ^ r u i ş îlektrSk müesseşiiariatin' ma
halli ttftadlyi lere dfevrine-mj&zuEİyet veril
mesi İ& kk n( :aki k^nun münasebetile söz-
leri 

_ ar (Şöram j —- An 
taky*4j e l i rkı wder^;el-etofcriWîii:iM^»eseleri-
rtİKL j6İ&3i$. ıbeledİT-elere'ids^PİaeJ mezuni
yet VfiŞköM \ h a k j m d f t ^ k » ı u n : müöase-
betilMuft ad * \ 

fsa&M îk »r (Çc^ıuttV - A&iafeia ve Is
ın simetrik «müesseselerinin mahallî 

d&vr^ue. m e z t t û ^ t yerilmesi 

91 

:anun.(müî3LâSehetile sözleri 

evlet demiryolları ve limanları iş-
letme^muml idaresi memnrlaaei te taü t san
dığı Kşskınc aki kanunlara Ümzı bükümler 
ekle 
leri 
sebetü 

asine 
i de h 

-s£ f 

ve bu kanunlarla ;ba# madde-
irilm'^sine dair|sanı::n müna-. 

s|zllri } " ' 59:61 
ev lel ^emijrları.ayUfelajaiLiü tevhit 

ve te$]lülun> dair [kanunun ff-'nci madde
si ÖOaıüıft^ 3546^ayıl ıkansna ifârç Dev
let şifası a: alığına intihap .-ecBlenlere şü-
muiüf i İUÎ i Imadifinm, tehiri /kajfckındaki 

i)îarlarwDrt«fv3İl müessfisekrindâ>talebe ola* 
ıb^yfic^ia^i^•. daif kamın . mün^sebetile • 

| ;J — ^^^â^ ,umum mü^ürlüğiidMimalî 
y İ^M^^amna^ i^sebe t i l e 'Spz ie s i "* 136 
] ^Hfe^vÂlnti Ataç» (G-ümüş^e) - Me-
B^!irlarm tahsil müesseselerinde talebe ola- -
İi^ya«aklaiBia dair kanun münasebetUV 

-/' ' ' > ." ' 110,111 

93 

91,93, 
95,96 

^4zbat©î^3|fıasBbeti|e sizleri 29,8& 
,- j -4- Ğffî ü&L muhafaza alâyıjîilis tabu-
Hi efrâ^^a^û Basan DeındrtüEke.aii maz^ 
'|s|ta', n ^ a ^ e M i e sözleri • , 
*;-, — 3Ş&sşte- :tfîa«ruziarına - karfi - korunma. 
^mkkıiKteikİ-kaııuna. ek kanan- münasebe-
|dîe solleri j -
[ i,. — %%£ter umum- nıMürîüğü'' 1941 
•glHaJî jityjşçfçe kanumt müıiasebetile söz-
"jldri* --•* \ ' ' 
"\ fyM&$tfs^4'$^Ffe&)> - Antakya v^ 

pNk.en^^ş^lekt»kr< mü^ssefieîe^inin ma-
ıl^"l^y^y&ere 4evHne mesiHİyet ve- - J 

indaki . kanun münâsebetime 
9S,ââ,95 

m kanununun İ-5 uei madde-, - -
|&ıin tefsiri hakkındaki-maz-ba:taarıiiııase-

71 

23 

133 

21 
|- ; — p&$p£ demiryolları ye-limanları i§-
ils^tme^.uîtturöî idaresr memurları tekaüt 
Sandığı 5ıa|:kindala kanunlara bazı hüküm
ler eklenmesine ve bu kanunların bazı 
!^addei$eijfİE değiştirilmesine dair -kanun 
j -münas^İ | lö sözleri 12,16 
[HJ —-'Hİğ&ije - Finlandiya arasmda imsa-
[|^nan{ tiıe^ret ,ve_ tediye anlatmalarının 
liasâi5sÎRi1dair kanun münasebetüe: sözleri 113 

138 

ı. t —"^lİEflar umum müdürlüğü- 1941 
jîitalî y^j^îültçe kanunu münasebetUe söz-

t 1 

E i . 
:•< _ 3 £ 

r-.' . • i ' ihl. h s « \-. 

http://fy.Se


fce 

Sayıfû 

Fyjlltni 
tediye 
nun iffi 

murisi 

<Sgl«k {BJletffc) - Türkiye y 
arçâs?n&a imzalanan ticaret ve 
şualarının tasdikma dair ka-
ebetîîe sizleri ". . ' 

^Kâranı Cfep&f**) - Devlet ime-« 
•yft&larmıa tevhit ve teadülüne 

ıı& 

Sayıfa 
dair iahunun 7 nci in&ddesi hükmütoün 
3546̂  sayılı kanuna göre Devlet §ûr,ası 
azalığına intihap edilenlere şümulü ©lüp 
olmadıkının tefsiri hakkındaki 
münasebetile sözleri 31 

Müfit Kaasu (Çoruh) - Antak
ya ye isJŞ^ıderun elektrik müesseselerinin 
mahaîlî jilediyelere devrine mezuniyet 
verilmİâ|hakkmdâkî kanun münasebfffeiJe 
sözlerî  j5 ' • 

jîlt-memırita~ayİikîa2mm tevhit 
ve te^diaipte dair kannnun 7 nci maddesi 
hüî^ü$f||t3546 Sayılı kanuna göre Devlet 

|ına intihap edilenlere, şüaöılü 

ölüp olmadığının tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetile sözliri 31 

— Memurların taîtsfl. müesseselerinde 
talebe olamayacakların^ dair kanun müna
sebetile gözleri r 98,99 

Mitat Aydın (Trabzon) - Hüseyinoğlu 
Altındiş Mustafa Küçükaydınlınm Şifim 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazba
ta münasebetile sözleri 20,21 

S 
jjEoifoy, (VolAd). * Gümrük muha

faza âlay|-p:ilis taburu efradından Bozan 
D.emirtürffe: alt mazbata münasebetile söz
leri I • ' . : 

tfiamfrAyas (Bsm) - Afedülganioîltt 
Haeiosmaş: Selçukun ölüm «cezasına çarp-
tınlmma. .Jftkkmdaki mazbata münasebeti
le sözleri % r * ' , , • 

' , • ı ' • • \ 

— Hef«şiarın teşriî masuniyetlerine 

67 

6M6 

dair Teşkilâtı esasiye İkanununun 17 nci 
'maddesiadeki (mebusörik müddetinin hita
mı) kaydile dahil! nizamnamenin 180 ninci 
maddesinin ikinci fıkrasındaki (devre so
nu) tabirinin tavzihi hjakkındaki mazbata 
. münasebetile sözleri 40 

— Memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olâmıyacaklarına^dair kanun münase
betile sözleri 101,104,109,110,111 

Raif 
vekili) TÇ 
ru ateşli 
t a -m 

Ra&£& 
teşriî m 
siye kan 
busluk 
nizamna 
fıkraı 

R 

eniz (Gümrük ve inhisarlar 
ırük|muhafa^a alayı BSüs ta^u-
i Bpzan Demirtürke ait ma|Wv 

ktite «Merî , 67,68j72 
-pla# <&aialya) - Kebuslajın 
iyetlerrae dâir Teşkilâtı ek
im 17 net maddesindeki (nie- -
et&ia hitamı) fcayâîle Da#ÜÎ 
£ İfiÖ ncj maddesinin ikinci 
(Divre sonıa) tabirinin tavjşi-

hi hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 40 

RasiSoyer (Urfa) -İDevlet demiryolları 
ye limanları işletme umlumî idaresi memur
ları tekaüt sandığı hakkındaki kanunlara 
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunla
rın bazı maddelerinin-eleştirilmesine dair 
kanun münasebetile sözleri 14,15,16^7:59,61 

EeosfCPeker (Kütahya) - Mebusların 
. teşriî masuniyetlerine djair Teşkilâtı Bsa-
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siye! kajnununun 17 nci maddesindeki (Me
busluk müddetinin hitamı) kaydile dahilî 
nizamnan enin 180 nci maddesinin ikinci 
fıkrasındaki (devre sonu) tâbirinin tavzi
hi hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 38:40 

Refik tnce (Manisa) - Devlet Demiryol
ları ive!lir ıanları işletme umumî idaresi 
memurları tekaüt sandığı hakkındaki ka
nunlara tazı hükümler eklenmesine ve bu 
kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine dî ir kanun münasebetile sözleri 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair kanunun 7 nci mad

d im 
lan ve liı&anları 
murları 

ipay (Trabzon) - Devlet demiryol-
işletme umumî idaresi me-

tfekaüt sandığı hakkındaki kanun-
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Sayıfa 
desi hükmünün 3546 sayılı kanuna göre 
Devlet Şûrası azalığma intihap edilenlere 
şümulü olup olmadığının tefsin hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 30,31 

— Hava tarruzlarına karşı korunma 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri 22,23 

— Vakıflar Umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu münasebetile söz
leri 131:133,133 

Rüştü Bekit (Diyarbakır) - Vakıflar u-
mum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe 
kanunu münasebetile sözleri 138,140 

s 
lara bazı hükümler eklenmesine ve bu ka
nunların bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun münasebetile sözleri 12,15,16 

Şinâsi Devrin (Zonguldak) - Abdülgani 
oğlu Hjac:, Osman Selçukun ölüm ceza
sına çarpi ırılması hakkındaki mazbata mü-
nasebetil* çözleri 

— Deflet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanunun 7 nci maddesi 
hükmühüp. 3546 sayılı kanuna göre Devlet 

66 

şûrası azalığma intihap edilenlere şümulü 
olup olmadığının tefsiri hakkındaki maz
bata münasebetile sözleri 30 

— Hüseyinoğlu Altmdiş Mustafa Küçük 
Aydınlının ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki mazbata münasebetile sözleri 20,21 

Uevher Etili (Çanakkale) - An-
îskenderun elektrik müessesele-

maâallî belediyelere devrine mezu-
lmesi hakkındaki kanun müna-

sÜzleri 93,94,95,96 
ırük muhafaza alayj Kilis tabu

ru efraıdıhdan Bozan Demirtürke ait maz

bata münasebetile sözleri 70,72 
— Memurların tahsil müesseselerinde 

talebe olamıyacaklarma dair kanun mü
nasebetile sözleri 99,100,105,107,108,110,111 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetile 
sözleri 134:136,140 




