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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Say fil 

1, —• Dahiliye vekili Milini ll ı-an'ın, 
Adapazarı ve havalisinde vukua selen yut*. 

sarsınltsı hakk ında bcvauafı 
Knyfa 

0fi;07.11(1:117 

KAHKmLAB 
M>- Sayfa 

4 4 2 8 1 0 3 9 milli; ytlt hesabı Ualî kanunu 'İX*A' 
R,1J 

442!) — Toprak mahsulleri verdisi kaimim 2,14: 
3fi,îî7,3R,:JR A I 

4430 —- Muamele v«r«-rsi hakkındaki 3843 
Sîiyrlı kanun ile '1:307 numaralı kanıl
ım ek kanım 3fi:37,37,38,4 I :4I 

41 ol ••- Türkiye (hmıhui'iyct Merkez ban
kası hakkındaki 17'lî> sayılı kanuna. 
el; kamın fi,48 

1432 -•- Devlet denis*yıılhırr işlolme umum 
nuidüMüğüniin niSil malî yılı hesabı 
kalî kaimim 74,4fi,fı.'vr>r> :r>8 

4433 — TûVkiye ile Almanya arasında 
ınünakh. O . X . 1041 tarihli Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair An-
loşmaya bağlı II umnanılr îislcde 
•rüsl,-; filen balık kontenjanının ai't-
l.ıi'iJntasr hususunda Almanya hü
kümeti ile teali «dillen imlaların ka
bul ve tasdiki hakkında İhınım 3:4/1(1,47, 

55,5!) ;(!ü 
44?A — Tıîı-k - Alman Tiearet ve Tediye 

Anlaşmalarının temdidi hususunda 
Almanya Hükümeti ile teati edilen 
mektupların kabul ve tasdiki hak
kımla kanım 4,47,5r>Jli2:<;5 

4435 — Türkiye ile Almanya- ifasında 
ıııünnkit O . X . 1 »41 tuı-ilıli Ticari 
laiibadelelei'iıı lanzim.îne dair* AııÜaş-
maya î>ağh {2} numaralı listedeki 
İmlik kontenjanının ar i tmi tu ast ve 
ınnkahitindo ıııcakûr Aldanmanın 
(1) numaralı listesindeki Üasıılye, 

No. "" Sayfa 
bakla, nohut ve dan knıdonjanları-
ımı ayni rıis|)eUe tenzili hususunda 
Aflıııanya Trükümoliylc teati olunun 
notaların tasdiki hakkımla, kanun 5/JK, 

55,(1!) -.Tl 
443(> — Türkiye ile Almanya ara;Ninda 

nıiîııakil. 9 , X . 1041 farildi Ticarî 
tııîilıadelele.rin tanzimine dalı* Anlaş
ırın ecreevesi dahilinde Almanya'dan 
ithal edilecek 013 500 Tîayıştııark 
kıymetinde prokinin mukalıliııde Al
manya'ya ayni kıymo.Me afyon ilıra-
f.ı hakkındaki Anlaşmanın tasdiklim 
dair kamın 4,47,55,r;5 :<|X 

•1437 — Fevkalâde vaziyet dolayısıyla 
bazr vet'H'i vo resimlere Kanı icrasına 
dair olan .'5828, 4040 ve 422fi saydı 
kanunlara ek kanun 14.48:55,55,72:75 

4 I3"S -— Vilâyet idaresi kanununun 58 nm 
maddesiuİıt değiştirilmesi hakkında 
kamın 2,37,78:79 

4439 -— Hâkimler kanununun muvakkat 
maddesindeki 3 ııumafalt kentte ya
zılı fiıüddötin İie ytl dalın nzatılnıa-
sııı.a dair kanun 78,83:84 

4140 -— llareirah kararnamesi ve nıüzey-
yelâtımıı tadili hakkındaki 181'i sa
yılı kamına bağılı eelvel ile 3.135 sa
yılı kamımla değişiklik yapıl nıasr 
hakkında kanun 82.K»:!») 

4441 — İstiklâl harbi mâlullci'iue verile
cek nara mükafatı hakkında kanun 82,87, 

89,00:«!,!)! :84 
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3 
M». Sayfa 
4442 — Ticaret vekâleti' teşkilât ve. vazi

felerine dıtir 3614 sayılı kamına ek 
kamın 86,103:104 

4443 — Başvekâlet teşkülâtı hakkında ka
mın 82,87,88,10(1:107,109,110,110:118 

4444 — Bigadiç kazasının teşkilâtını» dair 
kamın 86,97 =98,1.24 

4445 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı 
kanım mı bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve hn kamına bir madde 
eklenmesine dair kamın 86,98:99.124:125 

4446 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 
ve buna ek 3888 sayıih kanunlara 
bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun 86,99:103,126 

4447 —• Pmarhisar eski posta ve Telgraf 
müdürü Ali Niyazi Erman'ın ağır 
para cezasının affına dair İtamın 86,103, 

126, 

No. Snyfn 
4448 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 
ve, 3888 sayılı kanunlara, bağlı cet
vellerle 3552 sayılı kamında değişik
lik yapılması hakkında kanun 36,90,109, 

lü7;12S 

4449 — Samsun eski Nafia bıısfcn memu
ru Ahmet Nadir GÖksan'm hapis ce
zasının affı hakkında kanun 96,109 =110,128 

4450 ••— Devlet Ktmservatuvarr ve Riya
seti Cumhur Filârmonik orkestrası 
ıniitcdavil semi ay MÜ hakkında kanun 96, 

107:109,126:127,130.131 :13'1 

4451 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
2825 sayıfı kanıma ek kantin 2,106,118: 

120,150 

4451! — Vakıf hır umum müdürlüsünün 
1940 malî yılı hesabı kalî kanunu 82,122, 

119:150,151:152,152:155 

KABAKItâB 
1346 — Diyarbakır - Batman demiryo

lunun işletmeye açılması münasebc 
tiyle yapılacak merasime Büyük 
Millet Meclisi namına iştirak ede
cek heyet hakkında 87,106' 

1347 —- Devlet Şûrası Dördüncü Daire. 
Reisliğine Kemal Arar'm serildiği 
hakkında 82,116,122:123,130 

1348 —- Devlet Şûrası analığına. Mesrur' 

Kip'in seçildiği hakkında 82,116,122: 
123,130 

1349 Samsun mebusluğuna sekilen Nıı-
sııhi Ilrzıırumbı'mıu intihap ıriHKİm-
Lasının reddi hakkında 122,137:149 

135(1 Devlet ("Şûrası Beşinci Daire licis-
ligine Ferit İtileu'iı» Kesildiği hak
kında. 82,MO,I22:123,130,:I37,15] 

LÂYÎKA&AE 
1. --- Alman sanayii tarafından Tür

kiye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3 000 
kilo atebrin verilmesi ve .mukabilinde Al
manya'ya aynı kıymette Türk afyonu.ih
raç edilmesi hakkında teati olunan mek
tupların kabulüne'dair (1/114) 96 

2. — Ankara Belediyesi tarafından is
viçre'den mubayaa olunacak otübüslere 
mutabık mektubun 5 uci numarasında 
derpiş olunan müddetin temdidi hakkın
da (1/H3) 96:136 

3. — Denizlerdeki batıklarla kıyılara 

vuran sahipsiz eşya hakkında. (1/105) 
1, - Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nılını ek kanını lâyihası- (1/1.15 

fi. — 4122 ve 4304 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında (1/110) 

(i. — Hreğlİ kömür havzasındaki neak-
hırın Devletee işlettiribııcsi hakkındaki 
38(>7 sayılı kanuna ek kanım lâyihası 
(1/120) 

7, — Gümrük kanunu lâyihası (1/95) 
S. — Gümrüklere emaneten yatırılan 

78 

116 

86 

136 
2 



Sayfa 
paraların müruruzamanı haklımda 2 

9. •— Oıi-mriilı Tarifesi kamımı lâyihası 
(1/90) 2 

.10. -'-• (Ijtrıırük '1'aril'e kamııııma bağlı 
İthalât umumi tarifesinin 370 ııei numa
rasının değiştirilmesine dair (İ/İİH) 2 

i l . — (lümrük V(s itıhisai'liiL- vekâleti 
teşkilat. ve vazifdleri hakkındaki 2825 
sayılı kamına ek kanım lâyihanı (l/9ü) 

2,100,118:120,150 
12. — İktİnadi Devlet. teşekkülleri me

murları Lekaiil sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanuna ek kamın lâyihası (1/119) 122 

13. - - ineklıaııeler 20!V1 yaydı kartım hü
kümlerine güre mütertavil sermaye veril
mesi hakkında (J/110) 110 

14. •— İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı kati hesabı hakkında (1/100) 2 

J5. — K5y ebeleri ve koy sağlık memur
lar* teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti Teşkilât ve memu
rini hakkındaki 11017 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair (1/100) 82, 

82:83,13a 
10. — Mamak Gaz maske fabrikasının 

Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
(1/04) *2 

17. — Meslekî ve teknik okullar açılma
sı ve mevcutlarının büyütülmesi hakkında
ki 43IM sayılı kanuna ek kamın lâyihası 
(1/111) 80 

.18. - Uıdıı inut.iir.lu.silâh ve vasıtaların
da kullauılaeak îierel.li sivil makinist ve 
şoförlere er melbusatı ve teçhizatı veril
mesine dair (1/107) 82 

19, - Pasaport kanununun 10 iıeiı mad
desinin ladiline dair olan 4001 sayılı ka
mına ek kanını lâyihası (1/117) 110 

20. — Rasathane kanunu lâyihası 
(1/108) 82 

21. - Subaylar heyetine mahsus 427li 
sayılı Terfi kanununun 10 ve 10 net mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kamına bit* 
muvakkat mailde eklenmesine dair (1/109) 82, 

122,150:151 
22. y*ırk lıaiılan ve kİlimleriyle enı-

ualiniu (Serbest mahal) rejimine tabi tu 
tulması hakkında (1/1.01) 2 

Sayfa 
23. — Tasfiye halinde bulunan (A) he

sabı hakkında 17 . X I I . 1940 tarihli mek
tuba bağlı 2 numaralı listede yazılı kon
tenjanların değiştirilmesi hususunda Tür
kiye - Almanya arasında teati ohınan mek
tupların tasdikimi dair (1/121) 13ü 

24. — Türkiye İle Almanya arasında 
münakit 25 . V I I . 1940 tarihli Husnsi An
laşmaya bağlı (A ve B) listelerinde deği
şiklik yapılması hakkında (1/102 2 

25. — Türkiye ile Almanya arasmda 
18 nisan 1943tarilıhıde imza edilen Ticari 
mübadelelerin ve Tediyelerin tanzimine 
dair Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı pro
tokol ve mektupların tasdiki hakkında 
(1/103) 2 

20. --•• Türkiye - isviçre Ticaret An
laşmasının uzatılması hakkında (1/104) 2 

27. — 3834 sayılı kanuna bağlı eetveiiu 
değiştirilmesi hakkında (1/112) 80 

1. —- Askerî sahra postalarında müstah
dem Posta, telgraf ve telefon idaresi me
murlarına parasız elbise verilmesi hakkın
da (1/40) 116,128:129 

2. — Başvekâlet Teşkilâtı haklımda 
(1/93) 82,87:88,10G :107,109,110,110:113 

3. — Bigadiç, kazasının teşkiline dair 
(1/75) 86,97:98,124 

4. — 1939 ntalî yılı Hazine hesabı katisi 
hakkında (1/22) 3,5,5,8:11 

5. --- Dahilîye vekâleti merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki 1024 sayılı 
kanun ile bu kaimim tadil eden 2533, 3040 
ve 3571 mimara] ı kanunlarda değişiklik 
yapılmasına ve .1024 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair (1/09) 80,98:99,124:125 

0. —• Devlet denizyolları umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hak
lımda (1/70) 14,46,55,55:58 

7, — Devlet Konser vatnvarı ve Riya
seti Cumhur Filârmonik orkestrası mü-
tedavil sermayesi hakkında (1/77) 96,107:109, 

120:127,130,131:134 
8. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3050 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağü cetvellerin 
Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair (1/70) 86,59:103,126 

http://inut.iir.lu


- 4 -
Sayfa 

I). — Hâkimler kamıııımıııı muvakkat 
maddesinin (I*>) fıkrasının üç, nımıaratı 
bendinde yazılı müddetin üç sene daha 
uzatılmasına dair (1/71) 78,83:84 

.11).' — .İstiklâl harbî mâlîılSerirıe- veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/47) 82,87,8!), 

90:91,91:94 
.1.1. —- Kazanç vergisi kaimini i!e fev

kalâde va/.iyef dolayısiy le bazı 'vergi ve 
resimlere /.anı terasına ve banı ıııaddele- -
ı-in mükellefiyet mevzuıuıa alınmasına 
dair oîan 3K2S ve 4040 sayılı kalıntılara 
bazı hükümler ilâvesi hakkında (i/84) J4,48: 

. '' 55,55,72:75 
İSİ. — Müfettiş. vo müfettiş muavinlerinin 

yevmiye ve harcırahlarına dair olan -SÖÎJ 
sayıl.t kanuna ek kanun lâyihası (1/07) 82, 

88:90 
13. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilât vo 'vazifeleri hakkında 
( i /72) 130 

14. — Şehir Ve kalabalarda mahalle 
muhtar vo ihtiyar heyetleri teşkili hakkın
da (J./25) . 110,129:130 

15. — Ticaret vekâleti teşkilât ve va
zifelerine dair olan 3614: sayılı kanıma ek 
kanım lâyihası (1/08) 80,103:104 

• İÜ. — Toprak mahsulleri vergisi hak
kında (J./8Ö) 2,14::M;.n,İyi,iiiit4;.[.,4l-M. 

.1.7.'— Türkyİe - Almanya arasında mü-
nakit Ticari mü had ele I erin tanzimine dair 
Anlaşmaya bağh 11 numaralı listede gös
terilen balık kontenjanının arttırılması 

ADhlYK K N C O A I M N İ M A Z I İ A T A I J A H I 

1. —Hâkimler kanununun muvakkat 
maddesinin (Ji) fıkrasının üç uuııtaralı 
bendînde ya/ılı müddetin üç sene daha 
uzatılmasına dair kanını lâyihası hakkın
da (.1/71) " 78,83:84 

2. -— l'ıuarhisar eski fosta ve telgraf 
müdürü Ali Niyazi Knııan'ııı ağır para ce
zasının afline dair (5/7) 8li, 103,120 

3. — Samsun eski Nal'ia baş J'eıı me : 

nıuvıı Ahmet Nadir (lüksaıı'm hapis ceza-

Sayfa 
hakkında teati edilen notaların tasdiki 
hakkında (1/31) 3:4,40,47,55,59:(Î2 

.18, - - Türkiye ile Almanya arasımla 
Ticari mübadelelerin tanzimine mütedair 
Anlaşmanın temdidi hakkında teati edilen 
mektupların tasdikimi dair (l/3(i) 4,47, 

55,02:G5 
M). — Türkiye ile Almanya arasında, 

Ticari mübadelelerin tanzimine dair olan 
Anlaşma çevresi dahilinde prokinİıı mu
kabili afyon ihracı hakkındaki Anlaşma
nın fasdikuıa dair (1/58) 4,47,55,05:08 

20.- --- Türkiye ile Almanya arasında 
miinakjl; Ticari mübadelelerin tanzimine 
dair Arılaşmaya bağlı 1 vo 11 numaralı lis
telerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/59) 5,48,55,09:72 

21. - - Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası kanununun muvakkat sekizinci 
maddesindeki müddetin uzatılmasına dair 
olan 3!)78 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1G3) 5,48 

22. — Türkiye ile Finlandiya arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma
sının tasdiltına dair (1/73) 130 

23. — Türkiye ile Macaristan arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlatmala
rının tasdiki lıakkmda (1/74) 130 

24. — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı. hesabı katisi hakkında (1/01) 82,122, 

149:150f151,'152,152:155 
25. — Vilâyet idaresi kanununun 58 ııei 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/88) 2,37,78:7!) 

sının afl'İ hakkında (5/8) 9G,109:Iİ0/128 

1. -— 09 neti tümen 9. Dağ .[.'. A, Kıttı 
çavuşlarından Talip CMHk'in »Kim ecza
sına earplırtlıtıasr hakkında Jtaşvckâlel, 
tc/kcresiue dair (3/2) 2:3 

\IİY\V,1) H N İ J U M K N J MAKUATALAIH 
1. -••• Askerî sahra, postalarında müs-

lahdem 'Pusta, telgraf ve fdlel'oıı idarnsıi 
memurlarımı parasız elbise verilmesi hak
kında kanun lâylınsnıa dair (J/40) 11.0,128:129 

M A Z B A T A I L A E 
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b 
Sayfa 

2. — Başvekfılet Teşkilâtı hakkında 
kamın lâyihasına ciııît* (î/fKİ) S2,87,8S,10(İ:107, 

190,1 10,1 10:1 l'l 
.''. - - IJifîad'İe, kazasının teşkiline dair 

kainin lâyihası hakkında (1/75) 80,97:98,124 
4. - Dahiliye vekâleti merkez teşki

lâtı ve vazİfeüeri hakkındaki Hİ24 sayılı 
kainin ile İni kanunu tadil eden 25:!], 
ilOKİ ve :5571 numaralı kanunlarda deği
şiklik ya[nlıııasına ve 1024 sayılı kanuna 
lıit- madde eklenmesine dair katımı lâyihası 
hakkında (i /09) («»,08:99,124:12;'] 

5, — Devi ot Ivonservatuvarı ve Hİya-
setİ CÜmhur Mİlârnıoıuk orkestrası müfe-
davi! sermayesi hakkında kanım lâyiha
sına dair (1/77) 9(i,.lü7;.lü9J.l2(i::i27,l;;0,UU :i:U 

ti. — Devlet memurları ayliklarmın tev
hit ve teadülü hakkındaki :J050 ve bunu 
ek J1888 .sayılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye vekâleti ktsımnda değişildi!k ya-
jMİnıasına dair kamın lâyihası hakkında 
(,1/70) ÖÖ,9!);10;J,I.2(İ 

7. — (lüııırük ve inhisarlar vekâleti 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sa
yılı kanuna ek kanım lâyihasına dair 
(1/99) 100,118:120,150 

8. — .idare Heyetinin, Jlüyük Millet 
Meclisi uıemurSannm teşkilâtına daîı* 
;!552 sayılı kanuna ek kamın teklifi hak
kımla (2/.I4) 90,109,127:128 

9. — Jstklâl harbi malullerine veriîe-
eek para mükâfatı hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/47) 82,S7,89,90;91,91:94 

.1.0. — Müfettiş ve nıüfetlıiş muavin
lerinin yevmiye ve hareırahlarma dair olan 
999 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/07) 82,88:90 

1.1. — Ticaret vekâleti teşkilât ve va-
y.l'elerİne dair ulan ;!014 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/6*8} 80,10:;:1.04 

.1. — Türkiye Cumhuriyet Al erke?, ban
kası kanununun muvakkat sekizinci mad-
...-.illideki müddetin uzatılmasına dair elan 
IJ978 sayılı kanuna ek kamın lâyihası hak
kında. (1/63) VfK 

hANİDİYK KNOOMKNİ MAKItATALAIM 
1. - • .lüyadiç karasunu (eskiline dai)' 

Sayfa 
kanun lâyihasr hakkında (1/75) 80,97:98,124 

2. — Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 1(124 .sayılı ka
nım İle hu kamum (adil eden 25;M, ;>040 
ve '5571 numaralı kanunlarda değişiklik 
yanılmasına ve 1024 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanım lâyihası 
hakkında. (1/09) 80,98:99,124 :12b 

'.',. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki Iİ050 ve htıtıa 
ek :İ888 sayılı kanunlara, bağlı cetvellerin 
Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik 
ya 11 il ı ıı asına dair katımı lâyihası hakkın
da (1/70) 80,99:10:1,(20 

4, —- geliri* ve kasabalarda, mahalle 
nıtıhluı- ve ihtiyar heyetleri' leşkili hak
kında kamın lâyihasına dair (1/25) 110,129: 

K.10 
5, — Vilâyet idaresi kanununun 58 ııci 

maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/88) *i,:i7,7H:7!) 

DİVANİ AIUIIAKICİİAT UNCtİMKNİ MAZI1A-
TAI'JAJÎ.I" 

1. — Devlet Denizyolları Ununa mü
dürlüğü 19o9 malî yılı katı hesabı hak
kında kanun lâyihasına dair (1/70) 14,10, 

55,55 ;58 
2. — Millî Tiyanyo idaresinin 1942 malî 

yılı bilançosunun jjüııdeıii' ildiği ne dair 
Daşveknlet lezkeresi hakkında (Ü/72) i:?0 

;!. — Vakıflar Unıııın müdürlüğü HM0 
malî yıh hesabı katisine ab mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Vakıflar 
Unıuıtı müdürlüğü 1940 malî yılı hesabı 
kafisi hakkında kamın lâyihasına, dair 
('1/74, 1 /Ol) 122,149 :150,151,152,152 ; 155 

1. - - 19*19 malî yılı Mazine hesabı kafisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/22) 'i,5,5, 

8:11 

(lOMRdK Vf-I İNlIlSAlUiAli, KNOtİMMNl. 
MAZliATASl 

1. — (îüuırük ve inhisarlar vekâleti 
Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sa
yılı kanıma ek kanun lâyihası (1/99) 100,118: 

120,150 



6 
Sayfa 

HAİUOİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —• Ankara Belediyesi ihtiyacı için 

satın alınacak otübilsler hakkında Türk ve 
İsviçre hükümetleri arasında teatİMtluııan 
mektubun tasdiluna dair kantin lâyiham 
hakkında (1/89) J.3G 

2. — Türkiye ile Finlandiya arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye .Anlaşmasının 
tasdikimi dair kainin lâyiham hakkında 
{l/ti) 1W 

'i. —- Türkiye üe Macaml.au arasında 
imza edilen Ticaret, ve Tediye Anlaşmaları-
nm tajalikr hakkında kainin lâyihasına 
dair (1/74) lîlfi 

] . ' - - Türkiye - Almanya aratanda tııü-
nakii, Ticari mübadelelerin tanzimine dair 
Anlaşmaya ba^li fi numaralı listede {gös
terilen balık kntıfetıjaniLiuL arttırılması 
hakkında teali «Iden notaların tasdiki 
hakkında katımı lâyihasına dair (l/ÜI) 8:4, 

'Uî:'i7,E*ri.r»:h(ia 
Ü, •--• Türkiye ile Almanya arasında Ti-' 

cari mübadelelerin fauzİtıriııc mütedair An
laşmanın temdidi hakkında teati edilen 
mektupların tasdikimi. dair kanını lâyihası 
hakkında ( l /U; 4,4T^5,fia,fifi 

'.i, • •— Türkiye ile Almaııyaa arasında 
Ticari mübadelelerin 1.aıı/,imİne dair elan 
Anlaşma <;evresi dahilînde [irukİuiıı muka
bili Afyon İlıraeı hakkındaki Anlaşmanın 
tasdikimi dair kamın lâyihası hakkında 
(1/5» ^.flrı.dfî :(>8 

4. - Türkiye ile Almanya anısında mü 
nakit Ticari mübadelelerin tanzimine dair 
An'Iaşınaya bağlı I ve II numaralı listelerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (İ/Îİ9) 5,-18X ,̂11!) u'i 

JKTİMAT KNOÜM HNI MAZBATA1.A1I1 
1, — Aııkava Belediyesi ihtiyacı i<;iıı 

natuı alınacak ntobüsler hakkında Türk ve 
isviçre Hii İdi mel, I eri anuii.ii.da teati «lııııan 
ıııektuhıın timdik ma diıir kanım lâyilııısı 
hakkımla (!/«!)) Mii\ 

Ü. — Ticaret vekâleti teşkilât ve v;ıy,i-
-l'elci'ini) dair olan ÎÎ674 sayılı kanıma ek 
kamın lâyihası hakkında (1/tiS) 86,103:104 

Sayfa 
3. — Türlciyo ilo Finlandiya arasında 

h ı m edilen Ticaret vo Tediye 'Anlaşma-
sının tiLsdilcına dair kanun lâyihası hak
kında (1/73) 

4, •— Türkiye ile Macaristan arasında 
İm/.a edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın Uındikı hakkında kanını lâyihasına dair 
(J/74) 

!İKİ' 

13Ü 

L — Türkiye - Almanya arasında ııü'nı 
akit Tirari mübadelelerin tanzimine dair 
Anlatmaya bağlı I I numaralı listede yes-
terilen halik kontenjanının arttırılması 
hakkında teati edilen notaların tasdiki 
hakkında kantin lâyihasına dair ( i /31) il:4, 

4(i:47)Ö&)f)lt:tiiî 
İî. - - Türkiye ile Almanya arasında 

Tieari mühadeleleriıı tanzimine mütedair 
Anlaşmanın temdidi hakkında teati edi
len inek tunların. tasdikimi dair kanun lâ
yiham hakkında (]/3C) 4,47,5B,C2 :«> 

',i, — Türkiye ile Almanya arasında 
Tieari mübadelelerin tanzimine dair elan 
Anlaşma çevresi dahilindi) ı»rokiniu mu
kabili afyon ihracı hakkındaki Anlatma
nın tasdikına dair kanun lâyiham hak
kında (J./&Ö) 4)47,r>r>,t>f> :t;.s 

4 —- Türkiye ile Almanya arasında 
laüuakit Tieari mühadeleleriıı lauaiıuine 
dair Anlaşmaya bağlı 1 ve II numaralı lis
telerde derişiklik yapılmam hakkında ka
nım lâyihasına dair (l/5*1) fi,48,î>5,6!);'<a' 

5. - - Türkiye Cumhuriyet merkez ban
kası kanununun muvakkat sekizinci mad
desindeki müddetin ıiMitılmasına dair elau 
İİÎIÎ8 sayılı kanuna ek kamın lâyihası hak
kında (1/C3) M& 

MAAltliv ENCÜMUNt MAZBATA»! 

I. — Devlet konservatuvan ve Riyaseti 
Cumhur filârmonik orkestranı ıııütcdavil 
sermayesi lıak'kında kanım lâyihasına dair 
(1/77) 06/107:iüy,i2«:r27,uto,ı;vı :ı;;-ı 

MAUVH KNCOMMNL MA/,IÎATAI,AKI 
I. Müfettiş ve mtifeffİy muavinle 

i'ıiniıı yevtıiıiyc ve harcırahlarına dair olan 

http://Macaml.au
http://anuii.ii.da


00!) sayıth kanıma <Jk kanım Jaytlıa.'a hak
kı ıırlfi (1/67) S:>,8K;!)<) 

I. Türkiye f'umhunye.l Merkez 
bankası kanununun muvakkat .«lokÎBİnfîi 
maddesindeki ırıiuhbdî]) uzadlmasına dall
ıdan ÎÎ97S sayılı kanuna ek Isınını layihası 
hakkında ( l / l v î ) fi,4^ 

ftl A7J-1ATA f.A [î l TKTK İ l \ UNr f İ M KİSTİ 
MAZBATASI 

I. Samsun mobıtshı£ıtııa seeifeıı Na
rinin tfıv.unımlu hakkında (IS/fl) !22,1:IY:M!I 

MİM-J M(İF>AKAA RNÜt lMMNl IIAÜIKA-
T A L A K I 

I. ••-• Askerî sahra posalarında IIIÎÎIN-
lahdenı Posta, telgraf ve lelefutı .idaresi 
nıemuriarına parası/ elbise verilmesi hak
kında. hanım lâyihasına dair (1/10) 'I Ui.ltiK :Tri» 

'Jl. Subaylar heyeliııe nıahsıiK <I27:{ 
sayılı Terf i kiuıııııunn'H .10 ve !(i jı«t mad
delerinin değiştirilmesine TC bit kanuna 
bir muvakkat madde eklenmeline dair 
kaııntı lâyiha») hakkında (1/109) 122,150 :l.r.l 

M l ' I I T l î M T liNOÜMtSN MAîî l îA T A L A K I 

[Adliye - Dahiliye] 
I. Devirt soranında acık' bulunan 

âzalık ir in şeşini yapıl tııasr hakkında Raş-
vekfılel Tezkeresine dair (M/Tl) 11 fi, 122:123, İ M 

2. — - Devlet şûrasında arık bulunan. 
dördüneii ve besiuei daireler reisli kler i no 
şeşini yapılması hakkında Başvekâlet 1e./.-
keresiııe dair (:!/7f)) I 10,122 :12::, J'UJ,1.in,1 Fi I 

M U V A K K A T KNII0M.HN MAZBATALARI 

1. Kazam: verdisi kanıınıt ile. fevkal
âde vfiKİyfil: dnkıyruyle bazı yer^İ ve re
simlere i'.aııı İbrasına. ve ba/t maddelerin 
ıı uı kel tefiydi. mevKiınını ıı'inımasına dair 
(dan ;IK28 ve 4040 sayılı kanunlara. Im/,ı 
hükümler ilâvesi hakkımla katımı lâyiha
sına daiı- (1/8-1) •I4,4S:r>5.5r»,7a:7S 

2. •— Köy «İllileri vıı köy suŞlık nıe-
nıuHarı leşkilâlı yapılmasına ve. Sıhhat ve 
İeliuıai muavenet vekâleti teşkilât ve ine 
ıımrhıİ hakkındaki 11017 sayılı kaininim 
ba/,ı "Haddelerinin d ik iş i ir ilmesine divit
lerimin lâyihası hakkında (1/1.0(0 1:Î(! 

;î. -• l'usfa, telgraf ve lelefnn Umum 
mîidi ir l i i j* i i teşkilât ve vazifeleri hakkında. 
kanun lâyihasına dair ( V72) Milî 

•t, - •• Toprak mahsulleri verdisi hali
kında. kamın lâyihasına dair (1/80) 2,14: 

;î(î^(i::{7;!7 ;:t8;4l/J!:'14 

MI tıi'i inikada ati. 
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SABIK ZABIT HULASALARI 
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90 
100 
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•|:i(i 

BAYIN ÜYÜLEK İŞLERİ 
Audiçıııe 

1. — Muş mebusluğuna, seçilen Tlakkr 
Kıheoğhı'nım îiııdiçuıcsi 78 

întihap maabatîîlan 
1. - Sanısını ıiK'IniMİıığınifi seıdileıı Na-

stılıi Erzurumlıı'ııim intihap ınaKbatastıını 
roddi 122,137:149 

İsin 
1. — Sayın üyelerden bnzılımııa İKİIJ. 

veriltncsi 117:118 

Seçim 
1. — Diyarbakif - Batmatı deııûvyıdu-

nım açılına töreinno Meclis ııamTiıa iştirak 
edeeek heyetin seçimi S7,J0(> 



B — 

8EÇJMI1EE 
Sayfa 

1. —• Devlet şûrasında aejk bulunan 
â zahit için seç.İııı (3/71) 82,1 K>,122 :I23,130 

2. — Devlet şûrasında açık bulurum 

Sayfa 
dördüncü vo beşinci daireler reisliklerine 
Keçim (3/70) K2,1l(i,l22:I23,13CI,t37fir>l 

TAKEtELEE 
Tcıkad [O. Pekel] 
1. — Arzuhal encümen inin 5 . VI . 3942 

tarjjı vo 57 saydı Haftalık karar cetvelin
deki S819 sayılı kararın Umuıtıî Heyette 
müzakei'CKİııe dair olan "takririnin geri ve
rilmesi hakkında (4/7) 

Yossgarl [S. Ivöz] 
2. — Gözlükçülük hakkındaki *i9f>8 sıt-

yılı kanunim muvakkat 2 neî maddesin -

8G 

deki (Bir ticarcllıaııo aymak) 
ııiıı tefsirine dair (4/G) 

ibarasi-

Tukad [G. Pekti] 
I. — Arzuhal encümeninin 5 . VI . 1912 

tarih vo 57 «ayılı Haftalık karar cetvelin
deki 3819 «aydı kararın Umumî Heyetle 
ımizakcrcsino dair (4/3) 

TEKLÎFLEE 
liiutföl jff. Fikri JHi^ümd] 
1. — Dahilî nizamnamenin 22 vo 120 

net mıaddclerinin değiştirilmesine vo mu
vakkat bir madde konmasına dair (2/J5) !)G 

[İdare Heyeti] 
% —• Büyük Millet Meclisi ırıomurları

nın leşkilâlâına dair 3552 Nayılı kanıma ok 
kaınuı teklifi (2/14) İJC.Dfi,109,127;128 

3. —• Kiyaseti Cumhur dairesi Teşkilât.. 
kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
35(İ8 sayılı kanuna bağlı (1) Kaydı cet
velde değişiklik yapılmasına dair (2/Ki) 

Kenya [Dr, O. Ş. Uludağ] 
4. — Çocukların görebilecekleri sinema 

vo tiyatro piyeslerinin tahdidi hakkında 
(2/13) 

TEZKEEELEE 
B A Ş V K K A I J H T •TRZKKJÎKld'İKİ 

Muhtoldf 
1, --• Devlet Sjınısıııda ac.ık hıılııııai'i. 

iiüalık için seçim yapılması hakkında 
(3/71) 82,:ri(vl22:123,130 

2. — Devlet Şûrasında acık bulunan 
dördüncü ve besinli daireler reisliklerim1, 
seçim .yapıJhtiiiST hakkında (3/70) 82,rUi,I22: 

123,130,137,151 
.'!, •-- Millî niyatift-o idaresinin 1942 malî 

yılı I »i I miçosun 1111 gönderildiğine dair 
(3/72) 82,13<İ 

Ölüm cezaları 
1. - Adıyaman'ın Samsat nahiyesini! 

bağl, l.îi'rinıaı.1 köyünden Müslim Kâîıya-
oğlıı çucııit Meıııetl'olul'ın ölüm cefasına 
çarptırılması hakkında (3/(i9) 82 

2, — Develi'nin Kclgil köyünden Dıu'-

muşoğhı Memet Kara'mu ölüm <Mv.as.111a 
çarptırılması hakkında (3/76) 

;!. —- Sivas'ın Kartalca köyünden ila-
sanoğlıı l!il;İ)l Aydın, Ibrahimoğlıı Mehmet, 
Yıldız, tsmaîloğhı ilacı Mahmut Aslan ve 
(iÖ^meıı köyünden Muslai'aoğlo Mev.lût 
Taş diğer adr Adı^üzel'in ölüm eczasına 
<;ar|ilınbunları hakkında (3/73) 

1. ••-. ö9 nen tümen 9. Dağ ].\ A. Kıla 
çavuşlarından Talip Çelik'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/2) 

Tefsir istekleri 
1. - - (Jünırük Tarife kanununu doğiş-

ı.ireıı 3.1 mayıs 1933 tarihli kanuna ekle
nen 2251} sayılı kanunun. 1 nci maddesinin 
telsini haklımda (3/68) 

14 

m 

122 

mı; 

82 

http://--M.il
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Rnyffî 

B. M. M. KİYASETİ TEZKERESİ 
I. — Mayın üyelerden bazılarına inin 

verilmesi Imkknıda {B/77) 1İ7:118 

DİVANI MUHASEBAT KİYASET] TEZKE-
BELERİ 

İ. — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 
malî yıür hesabı katisine ait mutabakat 
beyan nam asini ıı sunulduğuna dair (3/T4) 82, 

122,149:150,151,152,152:155 

Sayfa 

1. — 193!) malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair .(3/42) 3,5,5:8:1!. 

2. — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabına 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (.3/59) 14,46,55,55:58 

NAFİA VEKALETİ TEZKERESİ 
J. —- Diyarbakır - Batman demiryollu-

ııuıı açılma törenine B. M. Meclıisi namına 
iştirak edecek heyete dair (3/75) 87,106 

DÜZELTİŞ 
6:7 

1'i.o sayfanın ikimii siilıımııiH 4li ııcı tsatırnı 
dan sonra aşağıdaki satır konacaktır 

S, Ürgcovrcn (Balıkesir) — Tabiî 

-w«3i"ra-<* 



Tahlilî fihrist 

"" Sayfa 
Y, Abadan (Eskişehir) - Samsun me-

Iıusltığuna seeîlen Maaulıî Krzunımhı hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 142 

F. Ağralı (Maliye Vekili) - Devlet kon-
servatuvart ve Riyaseti Cumhur;- filâr
monik orkestrası ınütedavil scfinayesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle» sözleri 108 

—- Fevkalâde vaziyet dolnyısiylo bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
kaıuııılai'a ek kanun münasebetiyle sözleri 53,54 

— Harcırah kararnamesi re müzeyye-
lâlımn tadili hakkındaki 1848 sayılı ka
mına bağlı cnl-vel ile ft1.3f> ((ayılı kanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 

it. Apak (Teürirdağ') - Subaylar heye
tin» mahsus terfi kamtmıımtı 10 ve 16 
neı maddelerinin değiştirilmesine ve bn 
kanuna bir muvakkat madde eklenmeline 
dair kamın münasebetiyle sözleri 

1 Arakan (Eskişehir) - Toprak mahsul
leri verdisi hakkındaki kanım münasebetiy
le sözleri 

— - Vilâyet idaresi kanununun &8 ncî 
maddesinin değiştirilmesine dair kıt

ının münasebetiyle .sü/,l<ırİ 

Sayfa 

90 

İtil 

Îİ7 

B 
T, B. Balta (Bize) - Devlet şûrasında 

açık bulunan dördüncü ve besjnej daireler 
reisliklerine seçim yapılması hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 122 

F. A. Barutçu (Trabzon) - Tnprak 
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle, sözleri ÎJO 

A. Bayındır (İstanbul) - Şehir ve ka
sabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri teşkili hakkındaki kamın nıünase-
hetiyle sözleri !;;J0 

F. Baytttıl (Kayseri) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit, ve teadülü hak
kındaki- İl(i5(i ve İÎ888 sayılı kanunlara 
bağlr cetvellerle 851)2 sayılı kamında de
ğişiklik yanılmasına da İr kanun nıi'masc-
hetiyle sözleri, (Meclis memurları Teş
kilât kanunu) .128 

- - .Harcırah kararnamesi ve müzeyye-
lalıııın tadili hakkındaki 1848 sayılı kamı
na bağlı cetvel île 3.K15 sayılı kanımda. 
değişiklik yapılmasına dair kanını mü
nasebetiyle sözleri î>( > 

Orgrl, t. Çalılar (Muğla) - Subaylar 
heyetine mahsus Terfi kanununun 10 ve 
16 neı maddelerinin değiştirilmesine ve 

bu kanuna bir muvakkat madde eklenme-
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 150 



n — 
S 

Hay I» 
Dr, A. ö. Dclilbaşı (Kütahya) - Vilâ

yet İdaresi kanununun 58 ııei maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun nıutiiiaclıoliylo 
sözleri 37 

A. Kf. Dcmn-ağ (Sivas) - Subaylar hoye« 
I itıe mahsus Tevfİ kanununun 10 vo 16 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine ve İm kanu
na bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 151 

-— Toprak mahsulleri vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 23,31,32,33,34,35 

Ş.Dcvrİll (Zonguldak) - Devlet koıısor-
vfitıtvai'i ve lliyaseti Ouıulnır Filârmonik ı 
orkestrası nıütedavil sermayesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 107 

••— Devlet Şûrasında açık bulunan dör
dünün vo 'bcşîıttü daireler reislikleri no se
çim yapılması hakkındaki maabııln müna
sebetiyle sözleri 123 

— Fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı 
\«\'g\ vo resimlere /.anı icrasın.» dair nltın 

fin-yfa 
kanunlara ek kanını münasebetiyle Köz
leri 50,51,52,53 

— Hakimler katmnunuu muvakkat 
maddesindeki (3) numaralı bentte yazılı 
müddetin üç yıl daha uzatılması baklan
daki kanun münasebetiyle sözleri 83 

— Talip Çoliğ'in ölüm eczasına çarptı-
rrlması baklandaki mazbata münasebetiyle 
sözleri 3 

— Toprak mahsulleri vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 15,21,22,23,24, 

25J2G,27,28,2fll31.,33,84,8İ>,3t; 

GI. E, Daraltan (Hatay J-Subaylm* he
yetine mahsus Terfi kanununun 10 ve lfi 
ıveı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesin» 
dair kanun münasebetiyle sözleri 151 

— Talip Çelik'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözlerj t} 

K 

i. JSkor-(Çorum) - Devlel. kfHiscrval.it-
viin ve Kiyaseti Oınııhtır Filârmonik or
kestrası nıütedavil sermayesi hakkındaki 
kamın münasebetiyle sözleri 108 

-— TTareıralı kararnamesi ve ııiHzeyyelâ-
tınıu tadili hakkındaki 1S48 sa.yıH kanun» 
bağlı eetvel ile 31W sayılı kamında defet-
siklik yapılmasına dalı- kanını münasebe
tiyle sözleri Öî),!)0 

•••— Toprak mahsulleri verdisi, hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 17,21,22,23,24, 

25,27,31,32 
E, Ergin (Mardin) - Vilayet idaresi 

kanununun 58 nci maddesinin değiştirilme

sine ila-.ii- kanını münasebetiyle sözleri 37 
E. Erişiı-gil (ZontfnMak) - Devlet koıı-

servatuvarı ve Riyaseti Onın hur Filâmıo*. 
ııİk orkestrası nıütedavil sormayfssi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 107 

N\ Eraırumlu (Samsun) - Kendi hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 145 

A, E. Esen (Siird) - Hâkimler kanunu
nun muvakkat maddesindeki (3) numaralı 
bentte yazılı' mfıdcttin üe. yıl daha uzatıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri B3 

— Toprak mahsulleri vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle soaleri 20,25 

İl. Fenmcn (Kocaeli) - Toprak malısııl-
lori vergisi hakkındaki kanun münasebe

tiyle sözleri 27,28,29,31 

http://kfHiscrval.it-
http://ila-.ii-


— ıs 

Sayfa 
M. N. CftindiÛMtlp (Etlirtte) - (üimrük Ye 

İnhisarlar v'Rİtîi-lfll-r Teşkilat ve vazifeleri 

Sayfa 
hakkındaki kanuna ek kanun ıniinasebe-
I.iyk sözleri II!* 

H. Işık (Sivas) - Toprak mahsulleri 
vergisi hakkındaki kamın. münasebetiyle 

sözleri 31 

S. IçÖz (Yozgad) - Samsun mebusluğu
na seçilen Na^ıılıİ TÜJmırunıli! hakkındaki 

t 
mazbata )iıiiıııı«»îln!İ,iy'Ui sözleri 141 

JK. 

A, H, Kalaç (Kayseri) - Toprak malı-
silileri vergisi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 27 

Z. Karamuraal (İstanbul) - Devlet, me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerle 3552 saydı kanamla değişiklik 
yapılmasına, dair kantin münasebetiyle söz
leri (Meclis memurları Teşkilât kanunu) 

—• Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki ka
mın münasebetiyle sözleri 

Dr. S. Konuk (Bursa) '- Samsun mebus 

128 

120 

İlığınla seçilen Nasıılâ l'lraırııuılu hakkın
daki nıa?,lmtn münasebetiyle HÖzleri 14li 

E, Koraltan (tçcl) - Toprak mahsulleri 
vergisi haakkındald kanun münasebetiyle . 
nözlerİ 17,11» 

E. S. Kunt (Hatay) - lügudie kazasının 
teşkilâtına dair kamın münasebetiyle söz
leri !>7 

N. Kügülıa (Denizli) - Fevkalâde va
ziyet dolay isiyle bazı vergi ve resimlere 
y,auı icrasına dair olan kiiiiiiiila.ru ek kanını 
münasebetiyle sözleri b4 

A. Menderes (Aydın) - Haremdi ka 
ramanıesi ve ıtıüzeyyelâlının tadili hak
kındaki 1848 sayılı kanuna ııbğlı «etvel 
ile 3135 sayılı kanılınla derişiklik yapıl 

M 
masına dair kanun münasebetiyle sö/.lcri 88,8f) 

TC. Menteşe- (tamir) - Toprak mahsulle
ri vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 14,15,19,^2,23,^30 

C. Oral (Sfiylıan) - Toprak mahsulleri 
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

B. Onma (Bitlis) - Harcırah kararrıa-

0 

w 

ıncsi ve ıniizeyyelsituuıı. tadili hakkındaki 
1848 arıydı kanuna bağlı cetvel ile'3135 
sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kamın münasebetiyle sofileri 89 

http://haklcin.da.ki
http://ha.akkinda.ki
http://kiiiiiiiila.ru
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o 

S. Örg'cevreii (Balıkesir) - Sanınım imi-
btısluğuna seçilen Naaulıi ; firzıımmlıı 
tifilrkıntlalıi mi'ıaİJaLı m iînaacbliyle FHİZ-

fîayr-ı Sayfa 
Ifcri 144,149 

— Toprak mahsulleri vergisi hâklcıit-
dıiki kimııIL mnrın.tchntiyle Hözleri 2(1 

M, B. Pars (Bursa) - Stımsı ıcbusiu 
• yuna suç i lun iNfisulıi lîramıııılıı hakkın
daki ninnimi ıı mütniKüheÜylt; söjilori 

S. Pek (Kocaeli) - Hamsıın nmhııslıı-
yııııa silileri Nıısıılıî Erzurumlu hakkın
daki mazbata nıüııasnlıetiylo sİîal«i'i 

it. Poker (Kütahya) - Hamsim tımbııslu-
şiıınıı .sf<;ileıı Nıısııhi Itlrziıi'HiNtu hakkıııdıı-

ı-ır> 

143 

ki ma/ba la ıiiiiılasüİHiUylc sos-lci'i I-.IOJİI, 1-1.7, 
:i 18,149 

N. Poroy (Tftka4) - l-YvUalfulo vaziyet 
fluliisısiyıo banı vergi vo resmi lero KSIIIL 

!<• camım dair olan kımıltılara ok katanı 
ıniinasetıeÜyJe sözleri S3 

~ - Sanıyım mcbm-İıığtımı seçilen Ntıstıhi 
,1'Jramıuüu hakkındaki mazbata müna-
Kolttitİylı: siiv.lüri yM,U()M'İ,148,119 

a 
Ş, Sarocufiîiı (lîıü'vekü) - Toprak IHÎI/İI-

Mı İleri vfirgİMİ tıııkkındakİ katıntı 'IIIÜUÎINI!-
betiyi* NÜzleri :irt,'l(i,l7,.l!),l!<'l 

H. Sarlıau (Manisa) - Fevkalâde vazi-
y«l. (l-ülayıaiyJe IMIKI vergi vo rejimlere 
Kanı iıa'ufnna dalı* ulan kamııılıu'a ek kn-
İnin nıîiıtfiKtîlıel.ij-'le sözleri -li-l 

V. Sanda l (İfitanbul) - SIMIIMUN. muhıı*-
I uy ima sekilen Nasaıhi E m ı r um hı hakkın-
tlaki mazbata tjuiuaaı4»vlivln ••iiy.leri N'if 

Îİ. &mk (İâaldaeııİr) - İ ^vka İMn irîi-
üiyuL dolayısıyla bazı vergi vo resimler» 
zam turamiıa dair olatı katunılai'a ok ka
nını münasebetiyle aözlori f>İ,f>U,53 

— Toprak umlumlleri vergisi hakkın
daki kuuun miınaaelaitiylo sözleri :lf>,Xf> 

&. g . fjiröu (S ivas ) - Devini koniibrvu-
ı*ı vo Kiyiuaiticıımlııır Üilâârmouîk u-r'keıı -
tı-auı u ıü todavi l «erıaayoai h a k k ı n d a k i ka
n ım lütiuaMebetiylo titizleri HB 

İ t . fâsafote (Ûi ' i lu) - T o p r a k MakcaÜerî 
vergbi hakkındaki kimim ııtiîımt'ebutiylt' 

0 

emmi 83,24,25 

Gp 

d i it "i'mai* (âtn-sfi) * ftcvlet metnıiir-
l a n aylıklurınm tevhit vo teadülü hak
kındaki 3Cöft vo buna ok <JÜ8S «ayılı kıt-
htıuljıra buglt cetvellerin Dahiliye vekâ
leti kifuuıtıda değişiklik yapılının um dair 

kanun müniiflöbotiyîo soslci'l Î)Ö 
Ş. Itogay (î$el) - Samsun mebushtğu-

ııa seçilen Naauhi Erzurumlu hakkındaki 
mazbata münasebetiyle aözlori J.42 

A. ft, "Siirol (Adliyo veldli) - Rigadtç 

http://Sfttu.su


14 
Sayfa 

kazasının teşkilâtına dair kanun ınitunsc-
hetiylo sözleri 

—• Hâkimler kamımıiıun muvakkat 
Oî, 

ınmld esindeki (3) numaralı bcıırtdo' yk-
Kth müddetin \ıç yıl daim uzatılması hak
kındaki kamın Tmîımselıeliylo niteleri ü\'3,M 

u 
Di*. O. §v Uluda* (Konya) - Gümi-ult 

v« hılıiâitrJaı' vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanıma ek kamın mütıasebe-
tfylo sözleri 118,116,120 

M. Uran (Dahiliye vekili) - Adapazarı 
vi) lıııvaliaiııde vukua tî*-'*11 yersarsmUsı 
Juıkkmda beyanat) '96,118 

— Devlet İLicmurİun aylıklım hm {av
lat VÖ tcaduln* hakkındaki 3(i5(i ve buna 
ok 3888 «ayılı ktımmlara bağlı cetvellerin 
Dahilîyu vekâleti lehtin nida değişiklik ya-
pıItıUıHıiıa dttir kamın mfiniiHelıetiyle «öz
leri Joa 

B. H. Ürgüplü (öiiınrük ve iiintaarliU' 
vekili) - Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

Ü 

imlâ\tıL ve vanı/elerİ hakkındaki itanniırt 
ük kanun miiınuıebetiylti aiishü-i İ.UJ 

^ f - ^ ü j ö s* İt9 -


