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No.
4133 — Posta kanununa ek 2721 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin ( A ) fıkrası
na bir kelime ilâvesi hakkında kanun
3
4134 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Mil
lî Müdafaa vekâleti kısmında değişik
lik yapılmasına dair kanım
4
4135 — Diyanet işleri reisliği teşkilât ve
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı
değişiklik yapılmasına dair olan 3665
sayılı kanunun 2 nci maddesine bir
fıkra eklenmesi hakkında kanun
4
4136 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna
ek kanun
4:5
—
Hudut
ve
sahiller
sıhhat
umum
4137
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde
değişiklik yapılması hakkında kanun 2:3,
5,5,6:9
4138 —• Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelere mütedair 25 tem
muz 1940 tarihli Hususi Anlaşma pro
tokollerinden iki numaralı protoko
lün 4 ncü maddesinde yazılı müddetin
iki ay daha uzatılması hakkında kanun
3,
5,10:13

4139 —• Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelere- mütedair 25 tem
muz 1940 tarihli Hususi Anlaşma
protokollerinden iki nuamarlı pro
tokolün dördüncü maddesinde yazılı
müddetin tekrar uzatılması hakkında
Alman Hükümeti ile teati olunan no
taların tasdiki hakkında kanun 3 :4,5,13 :16
4140 — Deniz gedikli subaylarının tahsisa
tı
fevkalâdelerine yapılacak zam
hakkında kanun
18:19
4141 — Devlet memurları aylıklarının tev-

No:

Sayıfa

hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı
kanuna ek kanun
2,19,27
4142 — İstanbul Üniversitesinin umumî
muvazeneye alınmasına dair olan
3694 sayılı kanuna ek kanun 2,19 :20,27:28
4143 — Avukatlık kanununun muvakkat
sekizinci maddesinde yazılı müddetin
temdidi hakkında kanun
22,22,28:30
4144 — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelere mütedair 25 tem
muz 1940 tarihli Hususi-Anlaşmanın
mer'iyet müddetinin sona erdiği 9
ağustos 1941 den itibaren 2 ay uzatıl
ması hakkında Alman Hükümetiyle
teati olunan notaların tasdikına dair
kanun
5,6,26,30,31 .-32,32:35
4145 — Denizaltı sınıfı mensuplarına ve
rilecek zamlar ve tazminler hakkında
ki kanunun bazı maddelerini değişti
ren kanun
18,22 :23,38:39
4146 — Ağıllar kanununun birinci madde
sindeki mecburi müddetin uzatılması
na dair kanun
22,31,67
4147 — Gedikli çavuş Muhsînoğlu Emin
özçelik'in cezasının affına dair kanun 26,
40,68
4148 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde
değişiklik yapılması hakkmda kanun 22,
38,45,49:62,69,70:73
4149 —• Devlet limanları işletme umum
müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına dair ka
nun
18,44,62:63,69,73:76
4150 — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye
kanununa bağlı (D) işaretli cetvele
bir kamyon ilâvesine dair kanun
44,63,
69,77:80

No.

Sayıfs

4151 — Tabiiyet muamelâtrndan alınacak
harçlara dair 1260 sayılı kanunun se
kizinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun
22,30:31,66:67,69,69:70,
80:83
4152 — Askerlik kanununun 39 nen ve 61
nci maddelerini değiştiren kanun
39:40,
67:68,70,83:86
4153 — Türkiye ile Almanya arasında Ti
carî mübadelelerin tanzimi ile Tediye
lerin tanzimi hakkında 9 birinciteşrin 1941 tarihinde Ankarada akit ve
imza olunan iki Anlaşma ile bu anlaş
malara bağlı protokol ve mektupların
tasdikma dair kanun
26,40:41,68,69,70,
87:90
4154 — İngiliz lirası sahasma dahil mem
leketler listesine yeniden ilâve edile
cek memleketlere tatbik edilecek usu
le mütedair ingiliz Hükümetiyle te
ati edilen notalarm tasdiki hakkında
kanun
26,40,45,93,96,97,97:100
4155 — Türkiye ile Eomanya arasında mev
cut 26 eylül 1940 tarihli ticaret ve te
diye anlaşmalarmun merbutları ile
beraber 1 teşrinievvel 1941 tarihinden
itibaren iki ay uzatılmasına dair ka
nun
4156 —• Millî

26,

41,45,93:94,96,97,101:104
korunma kanununun bazı

No.

Sayıfa
maddelerinin değiştirilmesi hakkında
kanun
92,93,106,106,107:114,114:117

4157 — Posta telgraf ve telefon idaresinin
Biriktirme ve yardım sandığı haklan
da kanun
38,45,68:69,120:121
4158 — Ecnebi Devletlerden temin edilen
ve edilecek olan kredilere mahsus celbolunan harp teçhizat ve levazımının
gümrük resmi ile sair vergi ve resim
lerden istisnası hakkında kanun
44,
69,121,122:125
4159 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
nin kaldırılmasına dair kanun
106,
107,120,128:134,138,138,138:141
4160 — Bazı maddelerin gümrük resimle
rinde îcra Vekilleri Heyetince yapı
lan tadillerin tasdikma dair kanun
48,96 :
97,97,137:138,138,138,142:145
4161 — Maaş kanununa ek kanun

48,94:96,
134:137,149

4162 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve mü
teakip günlerde vukubulan zelzelede
felâkete uğrayanların kurtarılmasında
fevkalâde hizmetleri görülen bazı mah
kûmların affı hakkında kanun
92,106:
107,149 :150
4163 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü
nün 1938 malî yılı hesabı kati kanunu 128,
148:149,149,150,150:153

KARARLAR
1262 — Altı vilâyette ilân edilen ve üç defa
uzatılmış olan örfi idarenin altı ay
daha uzatılması hakkında

44

1264 — Lüleburgazm Karabeyli köyünden
Süleymanoğlu Hüsmen Haylaz'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında
120,134

1263 — Palonun Haylan köyünden Kâzımoğullarından Ahmedoğlu Ali Özateş ile
Ahmedoğlu Fettah özateş'in ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında
38,45

1265 — Turgutlunun Kurtuluş mahallesin
den Eagıboğlu Hüseyin Gümüş'ün
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 120,
149,150

LÂYİHALAR
1 — Alelûmum seyyar küçük Sıhhat
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi
hakkında (1/727)
128
2 — Avukatlık kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/715)
3 — Avukatlık kanununun muvakkat

2

8 nci maddesinde yazılı müddetin temdidi
hakkında (1/718)
22,22,28:30
4 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/720)
22,38,45,
49:62,69,70:73

Sayıfa
5 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 36 976
22
liralık münakale yapılmasına dair (1/719
6 — Buğdayı koruma karşılığı vergi
sinin kaldırılması hakkında (1/725) 106,107,120,
,128:134,138,138,138:141
7 — Devlet demiryolları ve limanları
işletme umum müdürlüğü 1939- malî yılı
katî hesabı hakkında (1/716)
18
8 — Devlet limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik
yapılmasına dair (1/717)
18,44,62:63,69,73:76
9 — Hâkimler kanununun 120 nci mad
desinin tadiline dair (1/721)
44
10 — Millî korunma kanununun bazı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(1/724)
92:93,106,106,107:114,114:117
11 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı
1941 malî yılı bütçesinde münakale yapıl
masına dair (1/726)
106
12 — Muamele vergisi kanununun 12
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
(1/723)

48

13 — Türkiye - Romanya arasında mev
cut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmalarının bir ay uzatılması hakkın
da teati edilen notaların tasdikına dair
(1/728)

128

14 — Vakıflar umum müdürlüğü 1941
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına
dair (1/722)

44

1 — Askerlik kanununun 39 ve 61 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/698)
39:
40,67:68,70,83:86
2 — Bankalar ve Devlet müesseseleri me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3659 sayılı kanunun 13 ncü madde
sinin (B) fıkrasının tadiline dair (1/446)
48,
94:96,134:137,149
3 — Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün 1938 malî yılı katî hesabı hakkında
(1/597)
128, 148:149,149,150,150:153
4 — Denizaltı sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 3629 sa
yılı kanunun birinci ve ikinci maddelerinin
tadiline dair (1/641)
18,22:23,38:39

Sayıfa
5 — Deniz gedikli subaylarının tahsi
satı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kında (1/689)
18:19
6 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) numaralı cetvelin Millî
müdafaa vekâleti kara kısmına blir me
mur ilavesine daâr (1/674)
4
7 — Devlet memurları
aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna ek kanun lâyihası (1/699)
2,19,27
8 — Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı de
ğişiklik yapılmasına dair olan 3665 sayılı
kanunun ikinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında (1/711)
4
9 — Ecnebi Devletlerden temin edilen
ve edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve levazımının güm
rük resmiyle vergi ve resimlerden is
tisnası hakkındaki 3729 sayılı kanunun
2 nci maddesi hükmünün iki sene daha
uzatılmasına dair (1/704)
44,69,121,122:125
10 — Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin
özçeliğin mahkûm olduğu cezanın affına
dair • (1/696)
26,40,68
11 — Gümrük tarifesi kanunu ile 2255
sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren kanun lâyihası
93
12 — Hudut ve sahiller sıhhat umum
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/712)
2:3,5,5,6:9
13 — İngiliz lirası sahasına dahil mem
leketler listesine yeniden ilâve edilecek
memleketlere tatbik edilecek usul hakkın
da teati edilen notaların tasdikma dair
(1/655)
26,40,45,93,96,97,97:100
14 — istanbul Üniversitesinin umumî
muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/697) 2,19:20,
27:28
15 — Maaş kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkında (1/519)
48,94:96,134:
137,149
16 —• Noter kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/701) 128,150
17 — Orman umum müdürlüğü 1938
malî yılı hesabı katisi hakkında (1/401) 128,149
18 — Posta kanununa müzeyyel 2721

— 4
Sayıfa
sayılı kanunun 4 ncü maddesinin ( A ) ben
dinde değişiklik yapılmasına dair (1/683)
3
19 — Posta, telgraf ve telefon idaresi
Biriktirme ve yardım sandığı hakkında
(1/514)
38,45,68:69,120:121
20 — Tabiiyet muamelâtından alınacak
harçlara dair olan 1260 sayılı kanunun 8
,
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
(1/601)
22,30:31,66:67,69,69:70,80:83 '
21 — Türkiye - Almanya arasında ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı
protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edilmiş
olan müddetin iki ay daha' uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair
(1/671)
3,5,10:13
22 — Türkiye - Almanya arasında ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı
protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edilmiş
olan müddetin iki ay daha uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair
(1/681)
3:4,5,13:16
23 — Türkiye - Almanya arasında ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmanın iki ay temdidi
hakkmda teati olunan notaların tasdikma
dair (1/692)
5,6,26,30,31:32,32:35
24 — Türkiye ile Almanya arasında ti
cari mübadele ve tediyelerin tanzimi hak
kında akit ve imza olunan iki Anlaşma ile

Sayıfa
bu Anlaşmalara bağlı protokol ve mektup
ların tasdikma dair (1/707)
26,40:41,68,69,
70,87:90
25 — Türkiye ile Fransa arasında mev
cut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşma
sına zeylolarak imzalanan lahikanın tas
dikma dair (1/324)
148
26 — Türkiye - Fransa ve İngiltere Üç
taraflı yardım muahedesine merbut Hususi
Anlaşmanın tatbiki zımnında 8 sonkânun
1940 tarihinde Pariste imzalanan Kredi
Anlaşmasının tasdiki hakkında (1/352)

144

27 — Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaş
masına zeylolarak imzalanan Anlaşmanın
tasdiki hakkında (1/342)

148

28 — Türkiye - Romanya arasında mev
cut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye
Anlaşmalarının merbutlariyle beraber iki
ay uzatılması hakkında teati edilen notala
rın tasdikma dair (1/708)
26,41,45,93:94,96,
97,101:104
29 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/370)

4:5

30 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve
müteakip günlerde vukubulan zelzelede
felâkete uğrayanların kurtarılmasında fev
kalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmla
rın cezalarının affı hakkında (1/714)
92,106:
107,149 :150

MAZBATALAR
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Avukatlık kanununun muvakkat 8
nci maddesinde yazılı müddetin temdidi
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/718)
22,
22,28:30
2 — Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin
özçelik'in mahkûm olduğu cezanın affına
dair kanun lâyihası hakkında (1/696)
26,40,
68
3 — Lüleburgaz 'm Kayabeyli köyünden
Süleymanoğlu Hüsmen Haylaz 'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet
tezkeresine dair (3/385)
120,134
4 — Noter kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha

sına dair (1/701)

128,150

5 — Palo'nun Haylan köyünden Kasımoğullarmdan Ahmedoğlu Ali Özateş ile
Ahmedoğlu Fettah Özateş'in ölüm cezasına
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/142)
38,45
6 — Turgutlu'nun Kurtuluş mahalle
sinden Ragıboğlu Hüseyin Gümüş'ün ölüm
cezasına Çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/417)
120,149,150
7 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve
müteakip günlerde vukubulan zelzelede fe
lâkete uğrayanların kurtarılmasında fevka
lâde hizmetleri görülen bazı mahkûmların

— 5 —
Sayıfa
cezalarının affı hakkında
na dair (1/714)

kanun lâyihası
92,106:107,149:150

1 — Askerlik kanununun 39 ve 61 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/698)
39:40,67:68,70,83:
86
i_ı . .. .
AEUZHAL ENCÜMENİ MAZBAT ASI '
1 — Eize mebusu Fuad Sirmen'in, Ar
zuhal encümeninin 15.IV.1940 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 1159 sayılı kararın
Umumî heyette müzakeresine dair takriri
hakkında (4/15)
44,63:66
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALAEI
1 — Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
hakkındaki 3659 sayılı kanunun 13 ncü
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair
1/446 ve Maaş kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkında 1/519 sayılı kanun lâ<
yihalarına dair
48,94:96,134:137,149
2 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu
maddesindeki «Mahalli» tabirinin tefsiri
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/229)
2,18
3 — 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihasına
dair (1/720)
38,45,49:62,69,70:73
4 — Denizaltı sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 3629 sa
yılı kanunun birinci ve ikinci maddelerinin
tadiline dair kanun lâyihası hakkında
(1/641)
18,22:23,38 :39
5 — Devlet limanları işletme umum
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/717)
44,62:63,69,73:76
6 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/699) 2,19,
27
7 — Ecnebi Devletlerden temin edilen
ve edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve levazımının güm
rük resmiyle sair vergi ve resimlerden istis
nası hakkındaki 3790 sayılı kanunun 2 nci

Sayıfa
maddesi hükmünün iki sene dara uzatılma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/704)
44,
69,121,122:125
8 — Gümrüklerde bulunan ve suni el
yaf ile mahlut bulunmasından dolayı ithal
edilemeyen pamuklu mensucatın bir defaya
mahsus olmak şartiyle resim hadleri 2294
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da 3/189 ve gümrüklerimizde bulunan pa
muklu mensucatın ithalini temin için 2294
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarın tasdiki hakkında 3/230 sayılı Baş
vekâlet tezkeresine dair
48,96 ¡97,97,137:138,
138,138,142:145
9 — İdare Heyetinin, 1940 malî yılı
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D)
işaretli cetvelin nakil vasıtaları kısmında
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi
hakkında (2/30)
44,63,69,77,80
10 — İstanbul Üniversitesinin umumî
muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında
(1/697)
2,19 :20,27:28
11 — Posta, telgraf ve telefon idaresi
Biriktirme ve yardım sandığı hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/514) 38,45,68:69,120 :121
12 — Tabiiyet muamelâtından alınacak
harçlara dair olan 1260 sayılı kanunun 8
nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/601)
22,30:31,66:67,
69,69:70,80:83
13 — Türkiye ile Fransa arasında mev
cut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaş
masına zaylolarak imzalanan lahikanın tas
dikma dair 1/324, Türkiye - İngiltere Tica
ret Anlaşmasına zeylolarak imzalanan An
laşmanın tasdiki hakkında 1/342 ve Türki
ye - Fransa ve ingiltere Üç Taraflı Yardmı
Muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın
tatbiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihin
de Pariste imzalanan Kredi Anlaşmasının
tasdiki hakkında 1/352 sayılı kanun lâyi
halarına dair
148
1 — Deniz gedikli subaylarının tahsi
satı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kında kanım lâyihasına dair (1/689)
18:19

— 6 —
Sayıfa
2 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) numaralı cetvelin Millî
müdafaa vekâleti kara kısmına bir memur
ilâvesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/674)

4

3 — Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı de
ğişiklik yapılmasına dair olan 3665 sayılı
kanunun ikinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun lâyihasına dair
(1/711)

GÜMRÜK V E İN HİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
.

4

4 — Hudut ve sahiller sıhhat umum
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası
hakkında (1/712)
2:3,5,5,6:9
5 — Posta kanununa müzeyyel 2721
sayılı kanunun 4 ncü maddesinin ( A ) ben
dinde değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası hakkında (1/683)
6 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasına dair (1/370)

Sayıfa

2 — Orman umum müdürlüğü 1938
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Orman umum müdürlüğü 1938 malî. yılı hesabı ka
tisi hakkında kanun lâyihasına dair (3/419,
(1/401)
128,149

1 — Ecnebi Devletlerden temin edilen
ve edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve levazımının gümrük
resmiyle sair vergi ve resimlerden istisnası
hakkındaki 3729 sayılı kanunun 2 nci mad
desi hükmünün iki sene daha uzatılmasına
dair kanun lâyihası hakkında (1/704)
44,69,
121,122:125

3-

4:5

D A H İ L İ Y E ENCÜMENİ M A Z B A T A L A R I
1 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu
maddesindeki «Mahallî» tabirinin tefsiri
hakkında
Başvekâlet
tezkeresine dair
(3/229)
2,18
2 — Tabiiyet muamelâtından alınacak
harçlara dair olan 1260 sayılı kanunun 8
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun lâyihasına dair (1/601)
22,30:31,66:
67,69,69:70,80:83
3 — Yozgad mebusu Sırrı İçöz'ün,
ağıllar hakkındaki kanunun birinci madde
sindeki müddetin uzatılmasına dair kanun
teklifi hakkında (2/47)
22,31,67
DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 — Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün 1938 malî yılı hesabı katisine ait
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle Beden terbiyesi genel direktörlüğü
nün 1938 malî yılı katî hesabı hakkında
kanun lâyihasına dair (3/420, 1/597)
128,148:
149,149,150,150:153

2 — Gümrüklerde bulunan ve suni el
yaf ile mahlut bulunmasından dolayı ithal
edilemeyen pamuklu mensucatın bir de
faya mahsus olmak şartiyle resim hadleri
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki
hakkında 3/189 ve gümrüklerimizde bulu
nan pamuklu mensucatın ithalini temin
için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete
istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz
edilen kararın tasdiki hakkında 3/230 sa
yılı Başvekâlet tezkerelerine dair
48,96:97,97,
137:138,138,138,142:145
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — ingiliz lirası sahasına dahil memle
ketler listesine yeniden ilâve edilecek mem
leketlere tatbik edilecek usul hakkında teati
edilen notaların tasdikma dair kanun lâyi
hası hakkında (1/655)
26,40,45,93,96,97,97:100
2 — Türkiye ile Almanya arasında ti
cari mübadele ve tediyelerin tanzimi hak
kında akit ve imza olunan iki Anlaşma ile
bu Anlaşmalara bağlı protokol ve mektupla
rın tasdikma dair kanun lâyihası hakkında
(1/707)
26,40:41,68,69,70,87:90
3 — Türkiye ile Fransa arasında mevcut
23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşma
sına zeylolarak imzalanan lahikanın tasdi
kma dair 1/324, Türkiye - İngiltere Ticaret
Anlaşmasına zeylolarak imzalanan Anlaş-

— 7—
Sayıfa

manın tasdiki hakkında 1/342 ve Türkiye Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mua
hedesine merbut Hususi Anlaşmanın tat
biki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde
Pariste imzalanan Kredi Anlaşmasının tas
diki hakkında 1/352 sayılı kanun lâyiha
larına dair
148
4 — Türkiye - Eomanya arasında mev
cut 26 eylül 1940 tarihli ticaret ve tediye
Anlaşmalarının merbutlariyle beraber iki
ay uzatılması hakkmda teati edilen notala
rın tasdikma dair kanun lâyihası hakkında
(1/708)
26,41,45,93:94,96,97,101:104
1 — Türkiye - Almanya arasında Ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı
protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edilmiş
olan müddetin iki ay daha uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair
kanun lâyihası hakkında (1/671)
3,5,10:13
2 — Türkiye - Almanya arasında Ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı
protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edilmiş
olan müddetin iki ay daha uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair
kanun lâyihası hakkında (1/681)
3:4,5,13:16
3 — Türkiye - Almanya arasında Ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmanın iki ay temdidi hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair
kanun lâyihası hakkmda (1/692)
5,6,26,30,
31:32,32:35
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Gümrüklerde bulunan ve suni el
yaf ile mahlut bulunmasından dolayı ithal
edilemiyen pamuklu mensucatın bir defa
ya mahsus olmak şartiyle resim hadları
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında 3/189 ve gümrüklerimizde
bulunan pamuklu mensucatın ithalini te
min için 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden İcra vekilleri heyetince
ittihaz edilen kararın tasdiki hakkında
3/230 sayılı Başvekâlet tezkerelerine dair 48,96:
97,97,137:138,138,138,142:145

Sayıfa
2 — İngiliz lirası sahasına dahil mem
leketler listesine yeniden ilâve edilecek
memleketlere , tatbik edilecek usul hak
kında teati edilen notaların tasdikma dair
kanun lâyihasına dair (1/655)
26.40.45.93,
96,97,97 :100
3 — Türkiye ile Almanya arasında ti
cari mübadele ve tediyelerin tanzimi hak
kında akit ve imza olunan iki Anlaşma
ile bu Anlaşmalara bağlı protokol ve
mektupların tasdikma dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/707) 26,40:41,68,69,70,87:90
4 — Türkiye
ile Fransa
arasında
mevcut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye
Anlaşmasına zeylolarak imzalanan lahi
kanın tasdikma dair 1/324, Türkiye ingiltere Ticaret Anlaşmasına zeylolarak
imzalanan Arılaşmanın tasdiki hakkında
1/342 ve Türkiye - Fransa ve İngiltere
üç taraflı yardım muahedesine merbut
Hususi Anlaşmanın tatbiki zımnında 8
son kânun 1940 tarihinde Pariste imza
lanan Kredi Anlaşmasının tasdiki hak
kında 1/352 sayılı kanun lâyihalarına da
ir

148 -

5 — Türkiye - Romanya arasında mev
cut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tedpye
Anlaşmalarının merbutlariyle beraber iki
ay uzatılması hakkmda teati edilen nota
ların tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/708)
26,41,45,93:94,96,97,101:104
1 —• Türkiye - Almanya arasında Ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tatarihli Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numara
lı protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edil
miş olan müddetin iki ay daha uzatılması
hakkında teati olunan notaların tasdikma
dair kanun lâyihası hakkında (1/671) 3,5,10:13
2 — Türkiye - Almanya arasında Ticari
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 ta
rihli Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı
Protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edil
miş olan müddetin iki ay daha uzatılması
hakkında teati olunan
notaların tas
dikma dair kanun lâyihası hakkında
(1/681)
3:4,5,13:16
3 — Türkiye - Almanya arasında Ti
cari mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940

— 8 —
Sayıfa

Sayıfa
tarihli Hususi Anlaşmanın iki ay temdidi
hakkında teati olunan notaların tasdikma
dair kanun lâyihası hakkında (1/692)
5,6,
26,30,31:32,32:35
M A A R İ F ENCÜMENİ M A Z B A T A L A R I
1 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu
maddesindeki « Mahallî » tabirinin
tefsi
ri hakkında
Başvekâlet tezkeresine dair
(3/229)
•
2,18
2 — Devlet memurları aylıklarının tev hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası hakkında (1/699) 2,19,27
3 — İstanbul Üniversitesinin Umumî
muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında
(1/697)
2,19:20,27:28
MALİYE ENCÜMENİ M A Z B A T A L A R I
1 —; Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
hakkındaki 3659 sayılı
kanunun 13 ncü
maddesinin (B) fıkrasının
tadiline dair
1/446 ve Maaş kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkında 1/519 sayılı kanun lâyi
halarına dair
48,94:96,134:137,149
2 — Ecnebi Devletlerden temin edilen
ve edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve levazımının gümrük
resmiyle sair vergi ve resimlerden istisnası
hakkındaki 3729 sayılı kanunun 2 nci mad
desi hükmünün iki sene daha uzatılmasına
dair kanun lâyihası hakkında (1/704)
44,
69,121,122:125
3 — Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf
ile mahlut bulunmasından dolayı ithal edi
lemeyen pamuklu mensucatın bir defaya
mahsus olmak şartiyle resim hadleri 2294
sayılı kanunun verdiği
salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/189 ve Gümrüklerimizde bulunan pa
muklu mensucatın ithalini temin için 2294
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen
kararın tasdiki hakkında 3/230 sayılı Baş
vekâlet tezkerelerine dair
48,96:97,97,137:138,
138,138,142:145
4 — Posta, telgraf ve telefon idaresi Bi
riktirme ve yardım sandığı hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/601) 38,45,68:69,120:121

5 —• Tabiiyet muamelâtından alınacak
harçlara dair olan 1260 sayılı kanunun 8
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına, dair (1/601)
22,30:31,66:67,69,
69:70,80:83
1 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâ
tı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek kanun
lâyihasına dair (1/370)

4:5

MECLİS HESAPLARI TETKİK ENCÜMENİ
MAZBATASI
1 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur ve Divanı muhasebat 1940 malî yılı
hasabı katileri hakkında (5/45)
128,149
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ
MAZBATALARI
1 — Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
hakkındaki 3659 sayılı kanunun 13 ncü
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair
1/446 ve Maaş kanununun bazı maddele
rinin tadili hakkında 1/519 sayılı kanun
lâyihalarına dair
48,94:96,134:137,149
2 — Beden terbiyesi kanununun 19
ncu maddesindeki «Mahallî» tâbirinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair
(3/229)
2,18
3 — Denizaltı sınıfı mensuplarına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki ka
nunun bazı maddelerini değiştiren 3629
sayılı kanunun birinci ve ikinci maddele
rinin tadiline dair kanun lâyihası hakkın
da (1/641)
18,22:23,38:39
1 —• Askerlik kanununun 39 ve 61 nci
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
lâyihası hakkında (1/698)
39:40,67:68,70,
83,86
2 — Deniz gedikli subaylarının tah
sisatı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kında kanun lâyihasına dair (1/689)
18:19
NAFİA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1 — Posta, telgraf ve telefon idaresi
Biriktirme ve yardım sandığı hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/514) 38,45,68:69,120:121
1 — Posta

kanununa

müzeyyel 2721
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Sayıfa

Sayıfa

sayılı kanunun 4 ncü maddesinin ( A ) ben
dinde değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası hakkında ( 1 / 6 8 3 )

3

SIHHAT V E İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI
1 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu
maddesindeki «Mahallî» tabirinin tefsiri
hakkında .Başvekâlet
tezkeresine
dair

lar hakkındaki kanunun birinci madde
sindeki müddetin uzatılmasına dair kanun
teklifi hakkında ( 2 / 4 7 )
22,31,67
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI
1 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi
nin kaldırılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/725)
120,128:134,138,138,138:141

Z İ R A A T ENCÜMENİ MAZBATASI

2 — Millî korunma kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair ( 1 / 7 2 4 )
106,106,107:114,

1 — Yozgad mebusu Sırrı İçöz 'ün, Ağıl-

114:117

(3/229)

2.18

SABIK ZABIT HULÂSASI
9 ncu inikada ait
10

»

11 nci
12

»

13 ncü
14

»

»
»
»

»

48

15 nci inikada ait

2

»
»
»
»
»

18

16

:»

22

17

»

26

18

»

38

19 ncu

44

20 nci

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»

92
106
120
128
148

SUALLER VE CEVAPLAR
lerinden muhtelif şekillerde kesilen para
lar hakkında suali ve Millî müdafaa ve
kili Saffet Arıkan'm tahriri cevabı

Millî müdafaa vekâletinden
1 — Manisa mebusu Refik Ince'nin
Millî müdafaa için alman hayvanlar bedel

TAKRİRLER
1159 sayılı kararın Umumî
zakeresine dair ( 4 / 1 5 )

Rize fFuad Sirmen] 1 — Arzuhal
encümeninin 15 - I V 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki

Heyette mü
44,63 :66

TEFSİR
No.

Sayıfa

237 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu

Sayıfa

No.

2,18

maddesinin tefsiri

TEKLİFLER
Yozgad [Sırrı İçöz] -

[îdare heyeti] 1 — 1940 malî yılı Muvazenei umumiye
kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin nakil
vasıtaları kısmında değişiklik yapılmasına
dair ( 2 / 3 0 )

44,63,69,77

2 — Ağıllar hakkındaki kanunun bi
rinci maddesindeki müddetin uzatılmasına
dair ( 2 / 4 7 )

22,31,67
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TEZKERELER
Sayıfa

Sayıfa

tasdiki hakkında (3/230)

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
Geri verme istekleri
1 — Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı
kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyi
hasının geri verilmesi hakkmda *
93
Ölüm cezaları
1 — Lüleburgazm Kayabeyli köyünden
Süleymanoğlu Haylaz'm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında (3/385)
120,134
2 — Palonun Haylan köyünden Kasımoğullarmdan Ahmedoğlu Ali Özateş ile
Ahmedoğlu Fettah Özateş'in ölüm cezasına
çarptırılmaları hakkında (3/142)
38,45
3 — Turgutlunun Kurtuluş mahallesin
den Ragıboğlu Hüseyin Gümüş'ün ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/417) 120,149,
150
Örfi idare
1 — Altı vilâyette ilân edilen ve üç de
fa uzatılmış olan örfi idarenin altı ay daha
uzatılması hakkında
Tasdik istekleri
1 —• Ticaret vekâletinde kurulan İaşe
müsteşarlığı teşkilât kadrosunda yapılan
değişikliğin tasdikma dair (3/424)

48,96:97,97,137,138,
138,138,142:145

2 — Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf
ile mahlut bulunmasından dolayı ithal edi
lemeyen pamuklu mensucatın bir defaya
mahsus olmak şartiyle resim hadleri 2294
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da (3/189)
48,96:97,97,137:138,138,138,142:145
Tefsir istekleri
3 —• Askerî fabrikalar Tekaüt ve mua
venet sandığı,hakkındaki 3575 sayılı kanu
nun 36 nci maddesinin
tefsirine dair
(3/423)
4 —• İhraç olunacak yaprak tütünlerin
4040 sayılı kanunun 36 nci maddesi hük
münün şümulüne girip girmediğinin tefsiri
hakkında (3/421)

92

1 — Beden terbiyesi kanununun 19 ncu
maddesindeki «Mahalli» tâbirinin tefsiri
hakkında (3/229)
2.18
44

106

1 — Gümrüklerimizde bulunan pamuk
lu mensucatın ithalini temin için 2294 sayılı
kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra
Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararın

DÎVANI MUHASEBAT TEZKERELERİ
1 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü
1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/420)
2,
128,148:149,149,150,150:153

1 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/419)
128,149
DÜZELTME

6,97,138,150

Tahfifi fihrist

Sayıfa

Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kal
dırılması hakkındaki kanun münasebetiyle

Sayıfa

sözleri
130
Atıf Bayındır (İstanbul) - Maaş kanu
nuna ek kanun münasebetiyle sözleri 94,95,135

B
Berç Türker (Afyon Karahisar) - Buğ
dayı koruma karşılığı vergisinin kaldırıl

ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
129,130

D
Damar Arıkoğlu (Seyhan) - 1941 malî
yılı muavezenei umumiyesine dahil bazı
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri

57

— Buğdayı koruma karşılığı vergisinin
kaldırılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri

131

Dr. Ali Suna Delilbaşı (Kütahya) - İlyas Tekyılmaza ait Arzuhal encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri

65

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine da
hil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
59,60
— İstanbul Üniversitesinin umumî mu
vazeneye alınmasına dair kanuna ek kanun
münasebetiyle sözleri
27
Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Buğdayı
koruma karşılığı vergisinin kaldırılması
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
129

E
Ekrem Ergun (Ankara) - Avukatlık
kanunun muvakkat 8 nci maddesinde yazılı
müddetin temdidi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
— 1941 malî yılı muvazenei umumiyesi
ne dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik
yapılması hakkındaki kanun münasebetiyle

sözleri

59

Emin Arslan Tokad (Denizli) - Maaş
kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri

94

Emin Sazak (Eskişehir) - Buğdayı ko
ruma karşılığı vergisinin kaldırılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
128,132

— 12 —
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Sayıfa

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Buğ
dayı koruma karşılığı vergisinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
ısı
Fayık Öztrak ( Dahiliye vekili ) - îlyas
Tekyılmaz'a ait Arzuhal encümeni mazba
tası münasebetiyle sözleri
64,65

yapılması hakkındaki kanun münasebeityle
sözleri
52
— Buğdayı koruma karşılığı vergisinin
kaldırılması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
129,130,132
— Maaş kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri
95

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Avukat
lık kanununun muvakkat 8 nci maddesinde
yazılı müddetin temdidi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri
— 1941 malî yılı muvazene! umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik

Fuad Sirmen (Rize) - îlyaz Tekyılmaz'a
ait Arzuhal encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri
63,64,66
—• Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
107

Galib Pekel ( Tokad ) - îlyaz Tekyıl
maz'a ait Arzuhal encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri
Gl. Ahmed Yazgan (Urfa) - Ağıllar ka
nununun birinci maddesindeki mecburi
müddetin uzatılmasına dair kanun münase
betiyle sözleri

30

Gl. Ali Fuad Cebesoy (Nafia vekili) Maaş kanununa ek kanun münasebetiyle
64

sözleri

31

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) Askerlik kanununun 39 ve 61 nci madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun müna
sebetiyle sözleri
39,40

95

H
Hamdi Şarlan (Samsun) - îlyas Tekyıl
maz'a ait Arzuhal encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri
65
Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) - 1941
malî yılı muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 56,57
Hasan Fehmi Ataç (Gümüsane) - Buğ
dayı koruma karşılığı vergisinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri

İbrahim Alâettin Gövsa (istanbul) İstanbul Üniversitesinin umumî muvaze
neye alınmasına dair kanuna ek kanun

130

Hikmet Bayur (Manisa) - Buğdayı ko
ruma karşılığı vergisinin kaldırılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri

129

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - 1941 malî yılı
muvazenei umumiyesine dahil bazı daire
bütçelerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
49,50,51,53,
55,59
— İstanbul Üniversitesinin umumî mu
vazeneye alınmasına dair kanuna ek kanun
münasebetiyı'e sözleri
27

münasebetiyle sözleri
İbrahim Ârvas (Van) - 1941 malî yılı
muvazenei umumiyesine dahil bazı daire

28

Sayıfi

bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
İsmail Alpsar (Corum) - Avukatlık
kanununun muvakkat 8 nci maddesinde
yazılı müddetin temdidi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri

Sayıfa

61

İsmet Eker (Corum) - İlyas Tekyılmaz'a ait Arzuhal encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri

65

•—• Maaş kanununa ek kanun münase
betiyle sözleri

94

30

Kemalettin Kamu (Rize) - Avukatlık
kanununun muvakkat 8 nci maddesinde ya
zılı müddetin temdidi hakkındaki kanun

münasebetiyle sözleri
30
Kemal Turan (İsparta) - Maaş kanu
nuna ek kanım münasebetiyle sözleri
134,135

M
Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - 1941
malî yılı muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılması
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri

— Buğdayı koruma karşılığı vergisinin
kaldırılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
—• Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri

55

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
108,112,113

Mümtaz ökmen (Ticaret vekili) Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kal
dırılması hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
— Millî korunma
kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri

Muhlis Erkmen (Ziraat vekili) - 1941
malî yılı muvazenei umumiyesine dahil
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
58,59

VS

110

131

109

Û
Orgeneral îzzettîn Çalışlar (Muğla) 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dâ
hil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl-

ması
hakkındaki
sözleri

kanun

Rasih Kaplan (Antalya) - Millî korun
ma kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesi hakkındaki
sözleri

kanun

Sami Erkman (Tunceli) - Maaş kanu

münasebetile
55,56,

münasebetiyle
107,110

nuna ek kanun münasebetiyle sözleri

95

Sayıfa

Sırrı îçoz (Yozgad) - Ağıllar kanunu
nun birinci maddesindeki mecburi müdde
tin uzatılmasına dair kanun
münasebe
tiyle sözleri

Sayıfa

31

Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri) - Avu
katlık kanununun muvakkat 8 nci madde-

sinde yazılı müddetin temdidi hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri

29

—- Buğdayı koruma karşılığı vergisinin
kaldırılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri

133

s
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Asker
lik kanununun 39 ve 61 nci maddelerinin
değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle
sözleri
— Avukatlık kanununun muvakkat 8
nci maddesinde yazılı
müddetin temdidi

40

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - 1941
malî yılı muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde
değişiklik yapılması
.hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
49,51,

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
29,30
Şükrü Saraçoğlu (Başvekil vekili ve
Hariciye vekili) - Millî korunma kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
112

53,56,58,59,60
—• Buğdayı koruma karşılığı vergisinin
kaldırılması hakkındaki
kanun münasebe
tiyle sözleri
130

