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KANUNLAR
NV
Sayfa |
4605 — Gümrük Tarife Kanununa bağlı
jjriris umumî tarifesinin 695 nci nu
marasının (C) ve (D) fıkralarının
değiştirilmesine dair kanun
4
4606 — Yeniden on milyon liralık madenî
ufaklık para basılması hakkında ka
nun
10 26:27
4607 — Devlet men J urları
aylıklarının
tevhit ve teadülüne, dair olan 3656 sa
yılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde değişiklik yapılması ve Güm
rük ve inhisarlar Vekilliği teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 2825 sayılı
kanuna iki madde eklenmesi hakkın
da kanun
3:4,32
4608 — Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat
hakkında kanun
.4:5,32:33
4609 •— Devlet memurları aylıklarının
j
tevhit' ve teadülüne dair kanunun
18 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun
2,11:13,35
4610 —-Bazı İsviçre mamul mallarının
muayyen bazı Türk mallariyle mü
badelesini tanzim maksadiyle Tür
kiye ile İsviçre arasında 9 Birincikânun 1942 tarihine kadar akit ve imza
edilen protokolün tasdiki hakkında
kanun
3,31:32,37,38,39 :42
4611 — Romanya'dan 70 vagon ve 3270
demir varil alınması ve bedellerinin
kısmen muayyen mallar ve kısmen
de ley olarak ödenmesi hususunda
Türkiye ile Romanya arasında yapı
lan Anlaşmanın tasdiki hakkında
kanun
.
5,33,37,38,42:45
4632 — Türkiye ile Almanya arasında
Ticari mübadelere ve tediyelerin
tanzimine mütedair 18 . IV . 1943
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S a y f a

tarihli Anlaşmalara bağlı I I nci liste
ye 14 milyon liralık munzam bir kon
tenjan ilâvesine, incir ve üzüm kon
tenjanlarında münakale yapılmasına
dair Alman sefaretiyle 19 Şubat 1944
tarihinde teati olunan mektupların
tnsdikına dair kanun
6,33,37,38,46:49
4613 — Türkiye ile Almanya arasında ti
cari mübadelelere ve tediyelerin tan
zimine mütedair 1 8 . I V . 1943 tarihli
Anlaşma esasları dâhilinde Almanlar
tarafından 5 aded tayyare verilmesi
ve mukabilinde muayyen Türk malla
rının ihracı için Alman sefareti ile ,
teati olunan mektupların tasdikına
dair kanun
6,33:34,37,38,49 :52
4614 — Türk - Macar Ticaret ve Tediye '
Anlaşmalariyle
merbutlarının 22
Mart 1944 tarihinden 31 Mayıs 1944
Uırihine kadar temdidi hakkında te
ati olunan mektupların tasdikına
dair kanun
6:7,34,37,38,53:56
4615 — Romanya ile Türkiye arasında 10
Birincikânun 1943 tarihinde Bük
reş'te imzalanan Tasfiye Protokolü'nün tasdikına dair kanun
7,34,37,38,56:
59
4616 — Türk - Rumen Ticaret ve Tediye'
Anlaşmalariyle merbutlarının 2 ay
müddetle temdidi hakkında teati
olunan mektupların tasdikına dair
kanun
7,34:35,37,38,'60:63
4617 — Belediye Kanununun 127 nci mad
desine ek" kanun
10,17,67:68
4618 — Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı
kanuna bazı hükümler eklenmesine
ve 4446 sayılı kanuna bağlı cetvelde

N*.
değişiklik yapılmasına dair kanun

Sayfa
10,17:
20,68

4619 •— İstanbul Teknik Üniversitesi hak
kında kanun
10,20:26,68:70
4620 — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Umum Müdürlüğü memur
ve müstahdemlerinin ücretlerine da
ir olan kanunun bazı maddelerini
değiştiren 3173 numaralı kanuna
ek kanun
10,35:37,80:83
4621 — Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve tedülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun
bazı maddelerinin
değiştirilmesine
ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun
72,83:96
4622 — İstiklâl harbi malûllerine

verile-

No.

Sayfa
66,79:80,83,
98:99,99:102
— Yersarsmtısmdan evvel ve sonra
alınacak tedbirler hakkında kanun 78,105,
108:114
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanunla eklerine bağlı cetvellerin
Maarif Vekilliği kısımlarında deği
şiklik yapılması hakkında kanun ' 104,105,
105:106,108,116,117,117:120
— Diyarbakır ve Elâzığ istasyonla
rından Irak ve İran hudutlarına ka
dar yapılacak demiryollarının inşnsı
için istikraz akdine dair olan 4057 sa
yılı konuna ek kanun
78,105,108,112,
116,121:124
— Memur meskenleri inşası hakkında
kanım
10,78,105,115,116,116,124:127
cek para mükâfatı hakkında

4623

4624

4625

4626

KARARLAR
1411 —Nizip'in Hi yy ara köyünden Cafer- oğlu Salih Sönmez'in ölüm cezasına
çarptırılması hakkında
3
1412 •— Of'un Kuruç köyünden Harunoğlu
Yusuf Kalyon'un ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair
3
1413 — Kayserinin Kuşçu köyünden Memedoğlu Halit Salur'un ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında
11
1 4 1 4 — Mecitözünün Şililar mahallesinden
Hasanoğlu Muharrem Baban'm ölüm
cezasına çarptırılması hakkında
11
1415 — A n k a r a İcra Reis muavini Derviş
Nuri Ataç'a tahsis olunan tekaüt ma
aşı hakkında
"2,11
1416 — Maaş Kanununa ek 4161 sayılı ka
nunun bazı maddelerini değiştiren
4311 sayılı kanunun 1 nci maddesinin
tefsirine mahal olmadığı hakkında
2,11
1417 — Aşkale'nin Çat nahiyesinin Yavi
köyünden Abdurrahmanoğlu Ahmet
Işık'ın ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
16:17
1418 — Seydişehir'in Kızılcalar mahalle
sinden Ahmedoğlu Durmuş Çamur
Sarıoğlu'nun ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında
17

1419 — Kastamonu'nun Akkaya nahiye
sinin Ulyan köyünden . Kâmiloğlu
Sadık Karandi'nin ölüm cezasına
çarptırılması hakkında
16,31
1 9 2 0 — Sille nahiyesinin Tat köyünden
Osmaııoğlu Ali Gönüllü'nün ölüm
cezasına çarptırılması hakkında
16,31
1421 — Devlet Şûrası âzalığma Baha Ar
kaç'm seçildiği hakkında
31,38
1422 —Siverek'in Bucak nahiyesine bağlı
Katına köyünden Osmanoğlu Cuma
Gelener'in. ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında
16,67
1423 — Sürmene'nin Salarat köyünden
Yusuf oğlu Mustafa Güney'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında
16,67
1424 — Yedeksııbay ve askerî memurlar
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 25
nci maddesinin 6 nci fıkrasının tef
sirine mahal olmadığına dair
30,67
1425 -— Niksar'ın Bidze köyünden Hüseyinoğlu Sabrı öztürk'ün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında
16,72
1426 — Görele'nin Nefsi Aralıkoz köyün
den Halil İbrahimoğlu
Ince'nin ..
ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da
16,72

— iNo.
Sayfa
1427 — Urfa'nın Harpetelyalıya köyünden
Hamdooğlu Hamet Ergene'nin ölüm
cezasına çarptırırmlası hakkında
16,79
1428 — Vezirköprü'nün Toprakkale ma
hallesinden §ükrüoğlu Kemal Gü-

Sayla
ney'in ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
16,79
1429 — Sorgun'un Çavuş köyünden Nurettinoğlu Adıgüzel Ayan'm ölüm
cezasına çarptırılması hakkında
16,79
No.

LÂYİHALAR
1. — Arttırma, Eksiltme ve İhale kanu
nuna muvakkat madde eklenmesi hakkında
(1/328)
78
2. — Askerî
Ceza Kanununun
bazı
maddelerinin
değiştirilmesi
hakkında
(1/325)
10
3. — Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı
kati hesabı hakkında (1/329)
78
4. — Devlet Denizyolları ve Limanlan
işletme Umum Müdürlüğü memurları teka
üt sandığı hakkındaki 3137 sayılı kanuna
bazı hükümler eklenmesine ve bu kanunun
15 ve 25 nci maddelerinin değiştirilmesine
dair (1/326)
16
5. — Eskişehir Elektrik Türk Anonim
Şirketi
imtiyazının
kaldırılmasına dair
(1/327)
66
6. — Memur meskenleri inşası hakkın
da (1/324)
10,78,105,115,116,116,124:127
1. — Askerî memurlar kanununa bazı
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun
6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair olan
3280 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B)
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (1/298)

78,
107

2. — Askerî ve Mülkî Tekaüt kanunu
nun 3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 nuü
maddesine
bir fıkra
eklenmesine dair
(1/222)
78,106:107
3. — Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
hakkındaki 3659 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair (1/281)
72,
83:96
4. — Bazı İsviçre mamul mallarının
muayyen bazı Türk mallariyle mübadele
sini tanzim maksadiyle imza edilen Proto
kolün .tasdikıııa dair (1/234) 3,31:32,37,38,39:42

5. — Belediye Kanununun 127 nci
maddesine ek kanun lâyihası (1/299) 10,17,67:6S
6. — Dahiliye Vekâleti Merkez teşki
lâtı ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesine dair (1/263)
10,
1720,68
7. — Depreme karşı alınacak tedbirler
hakkında (1/255)
78,105,108:114
S. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü memurları
tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904
sayılı kanunlara bazı hükümler eklenme
sine ve bu kanunların bazı maddelerinin
değiştirilmesine dair olan 4001 sayılı ka
nuna bir muvakkat madde eklenmesi hak
kında (1/300)
104
9. —- Demiryollar ve limanlar inşaatı
için gelecek yıllara geçici' taahhütlere gi
rişilmesi hakkında (1/313)
104
10. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü memur ve
müstahdemlerinin ücretlerine dair olan
kanunun bazı
maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 3173 sayılı kanuna ek
kanun lâyihası (1/297)
10,35:37,80:83
11. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı
kanuna ek kanun lâyihası (1/115)
104
12. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair . olan 3656 sayılı
kanuna ek kanun lâyihası (1/275)
72,96:
97
13. — Devlet memlrlan aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişüdik yapılması hak
kında (1/270)
'
66,73,
74:75
14. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka-

.
Sayfa
iııina bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair
(1/283) :
104
15. —- Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
j
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına
dair 4446 sayılı kanuna bağlı (II) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması halikında
(1/302)
78,107:108
•16. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik
yapılmasına ve Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâleti Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825
sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair
(1/285)
3:4,32
17. •— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin
Maarif Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/291) 104,105,105:106,108,116,
117,117:120
18. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Ka
dastro Umum. Müdürlüğü kısmında, deği
şiklik yapılmasına dair (1/284)
66,73,75
19. — Devlet memurları aylıklarının tevlıit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun 18 nei maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/239)
2,11:13,35
20. — Devlete ait bazı liman ve iske
lelerin Devlet Demiryolları ve Limanlan
İşletme Umum Müdürlüğüne devri ve
mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hak• kında (1/258)
'
10,37:38
21. — Devlete ait matbaaların biri es
tirilmesi hakkındaki 3558 * sayılı kanuna
ek kanun lâyihası (1/252)
66,73,73
22. — Diyanet İşleri. Reisi iği Teşkilât ve
Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanunun
3665 sayılı kanunla değiştirilen 3 neü mad
desinin tadiline dair (1/244)
66,73:74
23. — Diyarbakır ve Elâzığ istasyon
larından Irak ve İran hudutlarına kadar
yapılacak demiryollarının inşası için istik
raz akdine dair olan 4057 sayılı kamuna

Sayfa
78,105,108,112,116,
121:124
24. — Gümrük muhafaza ve muamele
sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nımda. değişiklik yapılmasına dair (1/212)
66,
74,76
25
Gümrük Tarife Kanununa bağlı
giriş umumî tarifesinin 695 nei numarası
nın (C). ve (D) fıkralarının değiştirilme
sine dair (1/259)
26. — Havadan indirme ve denizden çı
karmalara karşı mücadele hakkında (1/319) 104
27. — İstanbul Teknik üniversitesi hak
kında (1/279)
10,20:26,68:70
28. •— İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında (1/304) 66,79:80,83,
98:99,99:102
29. — Kurs görmek için veya muvak
kat bir vazife ile yabancı memleketlere
gönderilecek olan erata harçlık verilmesi
hakkında (1/214)
72,98
30. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek,
orta ve Teknik öğretim kurunlarmda çalıştıi'ilacak yabancı profesör, öğretmen, mü- •:
tehassıs ve ustalarla gelecek senelere geçi
ci mukaveleler akdi hakkında (1/272)
72,97:98
31. — Millî Korunma Kanununun ba
zı: maddelerinin değiştirilmesine dair olan
4180 sayılı kanunun 30 ncu maddesinin
(1) numaralı fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (1/189)
104
32. — Millî Korunma Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesine ve ek mad
delerinin çıkarılmasına dair (1/294)
04
3 3 . — Muamele
Vergisi Kanununun
.10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine •
dair (1/180)
66,75:76
34. — Muvazzaf subay ve askerî me
murlara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında (1/245)
4:5,32:33
35. — Ordu ve jandarmaya mensup
zabitlerle efradın vesair binek hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve orduya
alınan ahali nakliye vasıtalarının ödenme
sine dair olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/274)
101
36. — "Posta, Telgraf ve Telefon Ka
nunlarına ek 2721 ve 2722 sayılı kanun
ların iki ve üçüncü maddelerinin değişi iek kanun lâyihası (i/318)

Sayfa
rilmesi hakkında (1/253)
105
37. — Romanya'dan 70 vagon ve 3270
varil alınması ve bedellerinin kısmen mu
ayyen mallar kısmen de ley olarak öden
mesi hususunda yap d an Anlaşmanın tas
diklim dair (1/235)
5,33,37,38,42:45
38. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan
4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde
değişiklik yapılması hakkında (1/306)
104
39. — Türkiye ile Almanya arasında
Ticari mübadeleler ve Tediyelerin tanzimine
mütedair Anlaşmaya bağlı I I nci listeye
14 milyon liralık munzam bir kontenjan
ilâvesine, incir ve üzüm kontenjanlarında
münakale yapılmasına dair teati olunan
mektupların tasdiki hakkında (1/241)
6,33,37,
38,46:49
40. — Türkiye ile Almanya arasında
Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzimi
ne mütedair Anlaşma esasları dâhliinde Al
manlar taraf nidan 5 tane tayyare verilmesi
ve mukabilinde muavyen Türk mallarının

Sayfa
ihracı için Alman Sefareti ile teati olunan •
mektupların tsadikma dair (1/254)
6,33:34,37,
38,49:52
41. — Türkiye ile Macaristan arasında
mevcut Ticari mübadelelere ve Tediyelerin
tanzimine mütedair Anlaşmalarla, merbut
larının 31 mayıs 1944 tarihine kadar uza
tılması hakkında (1/247)
6:7,34,37,38,53:56
42. — Türkijre ile Romanya arasında
imzalanan Tasfiye Porotokolunun tasdikma
dair (1/194)
7,34,37,38,56:59
43. — Türkiye ile Romanya arasında Ti
cari mübadelelere ve Tediyelerni tanzimine
mütedair Anlaşmalarla merbutlarının iki ay
temdidi hakkında teati olunan mekutplarm
tasdikma dair (1/267)
7,34:35,37,38,60:63
44. — Yeniden 10 milyon liralık madeni
ufaklık para darbı hakkında (1/323)
10,26:27
45. — Yeiniden 16 kaza teşkiline dair
(1/296)
78,115:116
46. — Yeniden yapılacak su işleri için
gelecek senelere geçici tâahhüt icrasına me
zuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/314)
105

MA2BATALAB
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Devlet
memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye
Vekâleti kısmında
değişiklik yapılması
hakkında kanun lâyihasına dair (1/270)
66,
73,74:75
2. — Devlet memurları
aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına
dair kanun lâyihası hakkında (1/283)
104
3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nununa bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası
hakkında (1/284)
66,73,75
4. — Görele'nin Nefsi Aralıkoz köyün
den Halil İbrahimoğlu Mehmet İnci'nin
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş

vekâlet tezkeresine dair (3/151)
1G,72
5. — Kastamonu'nun Akkaya nahiye
sinin Ulyan köyünden Kâmiloğlu Sadık
Karandi'nin ölüm cezasına çarptırılması
hakkında Başvekâlet
tezkeresine
dair.
(3/112)
'
.
16,31
6. — Niksar'ın Bizdeze köyünden Hüseyinoğlu Sabri Öztürk'ün ölüm cezasına
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine .dair (3/147)
16,72
7. — Sille nahiyesinin Tat köyünden
Osmanoğlu Ali Gönüllü'nün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında
Başvekâlet
tezkeresine dair (3/115)
16,31
S. :— Sivas Mebusu Abdurrahman Naci
Demirağ'm Belediye İstimlâk Kanununun
9 ucu maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifine dair (2/41)
66,7G
9. — Siverek'in Bucak nahiyesine bağlı
Katına köyünden Osmanoğlu Cuma Gelener'in ölüm cezasına. çarptırılması hak-

Sayfa
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/116) 16,67
10. — Sorgun'un Çavuş köyünden Nu- .
rettinoğlu Adı Güzel Ayan'm ölüm ceza
sına çarptırılın;) sı hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/186)
' 16,7i)
11. — Sürmene'nin Sal arat köyünden
olup Zifona köyünde oturan Alaeaoğuİlarından Yusuf oğlu Mustafa Güney'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/121)
16,67
12. — Urfa'nın Harpetelyahya köyün
den Hamdooğlu Hamet Ergene'nin ölüm
cezasına çarptırılmam hakkında .Başvekâ
let tezkeresine dair (3/159)
16,79
13. — Vezirköprü'nün Toprakkale ma
hallesinde Şükrüoğlu Kemal
Güney'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/167)
16,79
14. — Yedeksubay ve askerî memurlar
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 25 nei.
maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/160)
30,67

1. — Aşkale'nin Çat nahiyesinin Yavi
köyünden Abdurrahmanoğlu Ahmet Işık'ın
ölüm cezasına çraptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/150)
16:17
2. — Kayseri' nin Kuşçu köyünden Mehmetoğlu Halit Salur'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine
dair (3/130)
'
11
3. — Mecidözü'nün Şıhlar mahallesinden
Hasanoğlu Muharrem Baha'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/158)
'
11
4. — Nizip'in Iliyyam köyünden Caf eroğlu Salih Sönmez 'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvkeâlet tezkeresine
dari (3/114)

3

5. — Of'un Kuruş köyünden olup Bafra
da seyyar marangoz Harunoğlu Yusuf Kal
yon'un ölüm cezasına çarptırılmasına dair
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/124)

3

6. — Seydişehir'in Kızılcalar mahalle
sinden Ahmetoğlu Durmuş Çamur Sarıoğlu'nun ölüm cezasma çarpıtrılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi hakkmda (3/143)
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Sayf

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALAKI
1. — Askerî ve mülki Tekaüt kanununun
3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 n'cü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/222)
78,106:107
2. — Bankalar ve Devlet müesseseleri
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
hakkındaki 3659 sayılı kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair kanun lâyhiası
hakkmda (1/281)
72,83:96
3. — Dahiliye Vekâleti Merkez teşkilâtı
ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı mad"j
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/263)
10,17:20,68
4. — Demiryollar ve limnalar inşaatı
için gelecek yıllara geçici taahhütlere giri
şilmesi hakkmda kanun lâyihasına dair
(1/313)
104
5. — Devlet Demiryolları ve Limanları
işletme Umum Müdürlüğü memurları Te
kaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı
kanunlara bazı hükümler eklenmesine ve
bu kanunların bazı maddelerinin değşitirilmesine dair olan 4001 sayılı kanuna bazı mu
vakkat madde eklenmesi hakkında kanun
lâyihasına dair (1/300)
"104
6. — Devlet Demiryolları ve Limanları
işletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 3173 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hasına dair (1297) '
10,35:37,80:83
7. — Dvelet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/275)
72,
96:97
8.—• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun 18 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/239)
2,11,13,35
9. •—• Devlet memurları
aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması, hak
kında kanım lâyihasına dair (1/270) 66,73,74:75
• 10. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü baklandaki 3656 sayılı

Sayfa
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik, yapılmasına dair
kanun lâyihası hakkında (1/283)
104
11. —Devlet Memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına
dair 4446 sayılı kanuna bağlı (II) sayılı
cetvelde, değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/302)
•78,107:108
12. — Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü
hakkındaki 3656 ve 3888
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin
Maarif Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihasına
dair
(1/291)
104,105,105:106,108,116,117,117:120
13. — Devlet Memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası
hakkında (1/284)
66,73,75
1.4. — Devlete ait bazı liman ve iskele
lerin Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Umum Müdürlüğüne devri ve mez
kûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/258)
10,37:38
1.5. — Devlete ait matbaaların birleşti
rilmesi hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek
kanun lâyihasına dair (1/252)
66,73,73,
16. — Diyanet İşleri Reisliği Teşkilât
ve .Vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanu
nun 3665 sayılı kanunla değiştirilen 3 ııcü
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası
hakkında (1/244)
66,73:74
17. — Diyarbakır Mebusu Gl. Kiazım
Sevüktekin ve iki arkadaşının, subay ve as
kerî memurların maaşlarına dair olan 3661
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair olan 4600 sayılı kanunun 2 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
tkelifine dair (2/47)
78,108
18. — Diyarbakır ve Elâzığ istasyonla
rından Irak ve İ r a n hudutlarına kadar yapı
lacak demiryollarının inşası için istikraz
akdine dair olan 4057 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/318)
78,105,108,112,
116,121:124

Sayfa
19. — Gümrük muhafaza ve muamele
sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası hakkında (1/212)
'66,74,76
20. — Havadan indirme ve denizden çı
karmalara karşı mücadele hakkında kanun
lâyihasına dair (1/319)
104
21. — İstanbul Teknik Ünivresitesi hak
kında kanun lâyihasına dari (1/279)
10,20:26,
68:70
22. — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında kanun lâyihası
na dair (1/304)
66,79:80,83,98:99,99:102
23. — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki
Uludağ'ın, İstanbul Şehremaneti ve Bele
diyesinde zabıtai belediye hizmetini ifa eden
memurların evvelce ücretle geçen hizmet
müddetlerinin tekaütlükleri hesabında sa
yılmasına dair kanun teklifi hakkında Da
hiliye Encümeni mazbatası ve Maliye En
cümeni Riyaseti -tezkeresiyle Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/115)
104
24. — Kurs görmek için veya muvakkat
bir vazife ile yabancı memleketlere gönde
rilecek olan erata harçlık verilmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/214)
72,98
25. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek,
orta ve Teknik öğretim kurumlarında ça
lıştırılacak yabancı profesör, öğretmen, mü
tehassıs ve ustalarla gelecek senelere geçici
mukaveleler akdi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/272)
72,97:98
26. — Maaş Kanununa ek 4161 sayılı
kanunun bazı maddelerini değiştiren 4311
sayılı kanunun 1 nci maddesinin' tefsirine
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/95) 2,11
27. — Memur meskenleri inşası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/324) 78,105,115,
116,116,124:127
28. — Muamele Vergisi
Kanununun
10 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine
dair kanun lâyihası hakkmda (1/180) 66/75 76
29. — Ordu ve jandarmaya mensup za
bitlerle efradın vesair binek hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve orduya
alman ahali nakliye vasıtalarının Ödenme-

a
Sayfa
sine .dair olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
lâyihasına dair (1/274)
104
30. - ^ Posta, Telgraf ve Telefon Ka
nunlarına ek, 2721 ve 2722 sayılı kanunla
rın iki ye üçüncü maddelerinin - .değiştiril- •
mesi „ hakkında kanun lâyihasına dair
(1/253)
'
'
105
31. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun .
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan
4258 sayılı kanuna bağlı kadro' cetvelinde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/306)
104
32. — Ye deks ııbay ve askerî memurlar
hakkındaki 1.076 sayılı kanunun 25 nei mad
desinin 6 ner fıkrasının tefsirine dair Baş
vekâlet -tezkeresi hakkında (3/160)
30,67
33. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair
kanun lâyihası hakkında (1/296)
78,11.5:116
34. — Yeniden 10 milyon liralık ma
denî ufaklık para darbı hakkında kanun
lâyihasına. dair (1/323)
10,26:27
35. -— Yeniden yapılacak su işleri-için
gelecek senelere geçici'taahhüt icrasına me
zuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/344)
105

Sayfa
ve vazifeleri hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası
hakkında (1/263)
10,17:20,68
3. — Devlete ait bazı liman ve iskelelerin
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme
'Umum Müdürlüğüne devri ve mezkûr
Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/258)
10,37:38
4. — Devlet memurları aylıklarının tvehit ve teadülüne dair olan 3656 -ve 3888 sa
yılı knauülara bağlı cevtellerin Dahiliye
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına
dair 4446 sayılı kanuna bağlı (II) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/302)
78,107:108
5. — Ordu ve jandarmaya mensup zabit
lerle efradın vesair binek hkakı olanların
kendi malı bineklerinin ve orduya alınan
ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair
olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına
dair (1/274)
104
6. —• Sivas Mebusu Abdıırrahman Naci
Demriağ'ın, Belediye İstimlâk kanununun
9 ncu maddesinin değiştirilmsi hakkında ka
nun teklifine dair (2/41)
66,76
7. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/296)
78,115:116

1. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik
yapılmasına ve Gümrük vo İnhisarlar Ve
kâleti Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki
2825 sayılı kamına bir madde eklenmesine
dair kanun lâyihası hakkında (1/285)
3::4,3î
2. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı
giriş umumî tarifesinin 695 nei numarası
nın (C) ve (D) fıkralarının değiştirilme
sine dair kanun lâyihası .hakkında (1/295)
4
3. — Muvazzaf subay ve askerî memur
lara verilecek elbise ve teçhizat hakkında
kanun lâyihasına dair (1/245)
4:5,32:33

]. _ Birincikânun 1939 : Şubat 1940
aylarına ait raporun sunulduğuna dair Di
vanı Muhasebat Eiyaseti tezekesi hakkında
(3/86)'
. . 2,11.

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI

1. — Belediye Kanununun 127 nei mad
desine ek kanım lâyihasına dair (1/299)
10,17,
67:68
2. — Dahiliye Vekâleti Merkez teşkilâtı

1. — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki
Uludağ'ın İstanbul Şehremaneti ve beledi
yesinde zabıtai belediye hizmetini ifa eden
memurların evvelce ücretle geçen hizmet
müddelterinin tkeaütlüklerî hesabında sa
yılmasına dair kanun teklifi hakkında (2/5)

104

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATASI

1. — Bazı İsviçre mamul mallarının
muayyen bazı Türk mallariyle mübadele
sini tanzim maksadiyle imza edilen Proto-

— 0 -~
Sayfa
kolun tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/234)
. 3,31:32,37,38,39:42
2. -— Romanya'dan 70 vagon ve 3270
varil alınması ve bedellerinin kısmıen mu-'
ayyen mallar kısmen de ley olarak öden
mesi hususunda yapılan Anlaşmanın tas
dikma dair kanun lâyihası hakkında ( 1 /
235)
5,33,37,38,42:45
3. — Türkiye ile Almanya arasında
Ticari mübadeleler ve Tediyelerin tanzimi
ne mütedair Anlaşmaya bağlı I I nci lis
teye 14 milyon liralık munzam bir konten
jan ilâvesine, incir ve üzüm kontenjanla
rında münakale yapılmasına dair teati olu
nan mektupların tasdiki hakkında kanun
lâyihasına dair (1/241)
6,33,37,38,46:49
4. — Türkiye ile Almanya arasında
Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
mine mütedair Anlaşma esasları dâhilinde
Almanlar 'tarafından 5 tane tayyare veril
mesi vo mukabilinde muayyen Türk mal
larının ihracı için Alman Sefareti ile te
ati olunan mektupların tasdikma dair ka
nun lâyihası hakkında (1/254) 6,33:34,37,38,49,52
5. — Türkiye ile Macaristan arasında
mevcut Ticari mübadelelere ve Tediyelerin
tanzimine mütedair Anlaşmalarla merbut
larının 31 Mayıs 1944 tarihine kadar uza
tılması hakkında kanun lâyihasına dair
(1/247)
6:7,34,37,38,53:56
6. —. Türkiye ile Romanya arasında im
zalanan Tasfiye Protokolünün tasdikma
dair kanun lâyihası hakkında (1/194) 7,34,37,38,
56:59
7. — Türkiye ile Romanya arasında Ti
cari mübadelelere ve Tediyelerin tanzimi
ne mütedair Anlaşmalarla merbutlarının
İki ay temdidi hakkında teati olunan mek
tupların tasdikma dair kanun lâyihası
hakkında (1/267)
7,34:35,37,38,60:63

Sayfa
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik ya
pılmasına ve Gümrük ve inhisarlar Vekâ
leti Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2825
syaılı kanuna bir madde eklenmesine dair
kanun lâyihası hakkında (1/285)
3:4,32
2. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı
giriş umumî tarifesinin 695 nci numarası
nın (C) ve (D) fıkralarının değiştirilmesine
dair kanun lâyihası hkakmda (1/259)
4

İKTISAT ENCÜMENI MAZBATALARI
1. — Bazı isviçre mamul mallarının mu
ayyen bazı Türk mallariyle mübadelesini
tanzim maksadiyle imza edilen Protokolün
tsadikma dair kanun lâyihası hakkında
(1/234)
3,31:32,37,38,39:42
2. — Romanya'dan 70 vagon ve 3270 va
ril alınması ve bedellerinin kısmen muayyen
mallar kısmen de ley olarak ödenmesi hu
susunda yapılan Anlaşmanın tasdikma dair.
kanun lâyihası hakkında (1/235)
5,33,37,38,
42:45

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI

1. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanuna ek kanun lâyihası hakkında ( 1 /
275)
72,96:97
2. —• Devlet
memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin
Maarif Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair
(1/291)
104,105,105:106,108,116,117,117.420
3. — Devlet
memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanunun 18 nci maddesinin. değiştirilmesi
hakkında kanun lâyihasına dair (1/239)
2,11:
13,35
4. — Devlete ait matbaaların birleşti
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
rilmesi hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek
MAZBATALARI
kanun lâyihasına dair (1/252)
66,73,73
1. — Gümrük Muhafaza ve Muamele sı
5. — İstanbul Teknik Üniversitesi hak
nıfı memurları teşkilâtı hakkındaki kanun
kında kanun lâyihasına dair (1/297)
10,20:26,
da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
68:70
hası hakkında (1/212)
66,74,76
6. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek,
orta ve Teknik öğretim kurumlarında ça1. — Devlet memurları aylıklarının tevI lıştınlacak yabancı profesör, öğretmen, mü-
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.-;•• ,-.

--, S a y f a !

Sayfa

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kânun
tehassıs ve ustalarla gelecek senelere geçici
;
lâyihasına dair ',.(1/298)
' ; ' 78il07
mukaveleler akdi'hakkındakanun lâyiha
2.-^--Diyarbakır Mebusu Gl. Kıazım
sına dair (1/272);:
: ; *5 •::-.'"
.:;:;72,97:9S
Sevüktekîn ve iki arkadaşının, subay ve,.
MALÎYİ: ENCÜMENİ MAZBATALARI
askerî memurların maaşlarına dair olan
1. ,— Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu
36617 sayılı kanunun.; 1 nci maddesinin de
nun 3360 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü
ğiştirilmesine ye tyu kanuna bazı maddeler,,
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
eklenmesine dair olan 4600 sayılı kânunun
nun lâyihası hakkında (1/222)
78,106:107
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
2. — Birincikânun 1939 : Şubat 1940
kanun teklifine dair (2/47)".
"".' 78,108
aylarına ait raporun sunulduğuna dair Di
3. — Havadan indirme ve denizden çı
vanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi hakkın
karmalara
karşı mücadele hakkında ka- ,
da (3/S6)/ : ' [ ' ; y ' C ' ''•'•'••'•'"•v '- y 2 , 1 1 • nun lâyihasına "dair (1/319)
'
104
3. — Devlet Demiryolları ve Liman
4. — Kurs görmek için veya muvak-,
ları İşletme Umum'Müdürlüğü memurları
kat bir vazife ile yabancı memleketlere
tekaüt; sandığı' * 'hakkındaki*: 2454 ve 2904
gönderilecek olan erata harçlık verilmesi
sayılı kanunlara bazı hükümler eklenme
hakkında kânun lâyihasına dâir (1/214), 72,98
sine ve bu kanunların bazı maddelerinin de
5. — Ordu ve jandarmaya mensup za
ğiştirilmesine dair olan 4001 sayılı kanuna
bitlerle efradın vesâir binek hakkı olan
bir muvâkkat madde eklenmesi hakkında
ların kendi malı bineklerinin ve orduya
kanun1 lâyihâsma dair (1/300) "
104
alman ahali nakliye vasıtalarının ödenme
4. —•Diyarbakır ve Elâzığ istasyonla
sine dâir olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü
rından İrak ve İran hudutlarına kadar ya
maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
pılacak demiryollarının inşası için istikraz
nun lâyihasına dair (1/274)
'
104
akdine dair olan 4057 sayılı kanuna ek ka
6. —- Yedeksübay ve askerî memurlar
nun lâyihası! hakkında (1/318) 78,105,108,112,
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 25 nci
116,121:124 maddesinin 6 nci fıkrasının tefsirine dâir
.5. —• Maaş Kanununa ek 4161 sayılı
Başvekâlet tezkeresi hakkiıda (3/160) ' 30,67
kanunun bazı maddelerini değiştiren 4311
sayılı kanunun 1 nei maddesinin tefsirine
1 .— Muvazzaf subay ve askerî me
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında ,(3/95) 2,11
murlara verilecek elbise ve teçhizat hak
6. — Muamele Vergisi Kanununun 10
kında kanun lâyihasına dair (1/24-5) 4:5,32:33
ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair
MÜNAKALAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
kanun'lâviha«ı hakkında (1/180) .
66,75:76
7. —- Yeniden 10 milyon liralık madenî
1. — Devlet Demiryolları ve Limanlan
ufaklık para darpı hakkmcla kanun lâyiİşletme Umum Müdürlüğü memurları Teka
. hasına dair (1/323)
10,26:27
üt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı
kanunlara bâzı hükümler eklenmesine ve bu
kanunların bazı maddelerinin değiştirilme
1. — Gümrük Tarife kanununa bağlı
sine dair "olan 4001 sayılı kanuna bir mu
giriş* umuM' tarifesmin 695 nci nümarâsivakkat madde eklenmesi hakkında kanun
nrrr(C) ye. (D) fıkralarının değiştirilme
layihasına dair (1/300)
' 104
sine dair kânun lâyihası (1/259)
4
2. — Devlete ait bazı liman ve iskelele
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
rin Devlet Demiryolları ve Limanlan
BATALARI
İşletme Umum Müdürlüğüne devri ve mez
kûr Umum Müdürlükçe işletilmsei hakkın
1. — Askerî Memurlar kanununa bazı
da kanun lâyihasına dair (1/258)
10,37:38
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun
6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair olan
3. — Posta, Telgraf ve Telefon kanun
3280 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B)
larına ek 2721 ve 2722 sayılı kanunların iki

11 —
a

Sayfa

ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (İ/253)
105
NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI
1."— Demiıyollar ve limanlar inşaatı için
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişil
mesi hakkında kânun lâyihasına dair (1/313) 104
2 . — Memur meskenleri inşâsı hakkında •.'•
kanun lâyihasına dair (1/324)
78,105,115,116,
.
116,124,127
; 3. •— Sivas Mebusu Abdurrahman Naci
Demirağ'ın, Belediye İstimlâk Kanununun
9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun teklifine dair (2/41)
66,76
4. — Yeniden yapılacak su işleri için
gelecek senelere geçici -taahhüt icrasına
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/314)
105
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI
1. — Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna maddeler eklenmesine dair olan 4258
sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/306)
1Ö4
TİCARET ENCÜMENİ

MAZBATALARI

ilâvesine, incir ve üzüm kontenjanlarında
münakale yapılmasına dair teati olunan
mektupların tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/241)
6,33,37,38,46:49
5. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine
mütedair Anlaşma dâhilinde Almanlar ta
rafından 5 tane tayyare verilmesi ye muka-,
bilinde muayyen Türk mallarının ihracı
için Alman Sefareti ile teati olunan mek
tupların tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/254)
6,33:34,37,38ı49:52
;

6. — Türkiye ile Macaristan arasında
mevcut Ticari mübadelelere ve Tediyelerin
tanzimine'.müted«lir. Anlaşmalarla merbut
larının 31 Mayıs 1944 tarihine kadar uza
tılması hakkında kanun lâyihasına dair
(1/247)
6:7,34,37,38,53:56

7. — Türkiye ile Romanya arasında im
zalanan Tasfiye Protokolünün tasdikma dair kanun lâyihası hakkında (1/194)
7,34,37,
38,56:59
8. -— Türkiye ile Romanya arasında Ti
cari mübadelelere ve Tediyelerin tanzimine
mütedair Anlaşmalarla merbutlarının iki
ay temdidi hakkında teati olunan mektup
ların tasdikma dair kanun lâyihası hakkın
c a (1/267)
7,34:35,37,38,60:63
MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI

1 . — Bazı İsviçre mamul mallarının muayyen bazı Türk mallariyle mübadelesini
tanzim maksadiyle imza edilen Protokolün
tasdikma dair kanun lâyihası hakkında
"(1/234). .. ;;'v,:•:.:,,. »-,<_,;;..•:• .^3,31:32,37,38,39:42
.2. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı
giriş umumî tarifesinin 695 ııei numara
sının (G)iye (D), fıkralarının ; değiştirilme
sine dair kanun lâyihası-baklanda (1/259)
4
3. —-.Romanya'dan, 70 vagon yo 3270
varil alınması ve bedellerinin kısmen mu-,
ayyen mallar? kısmen- de ley olarak ödenme
si hususunda.yapılan;Anlaşmanın tasdikma
dair kanun lâyihası;hakkında (1/235) 5,33,37,38,
42:45
4. — Türidye ile Almanya arasında Ti
cari mübadeleler ve Tediyelerin; tanzimine
mütedair Anlaşmaya bağlı I I nci listeye
14 milyon liralık munzam bir kontenjan

(Adliye - Dahiliye)

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan
âzalık için seçim yapılması baklandaki Baş
vekâlet tezkeresine dair (b/169)
31,38
MUVÂKKAT 1 ENCÜMEN MAZBATALARI
1. —. Depreme karşı .alınacak tedbirler
;
hakkında kanun lâyihasın? dair (1/255) 78,105,..
108:111
2. -—Millî Korunma Kanununun„bazı
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4180
sayılı kanunun 30 ncu maddesinin I numaalı fıkasınm değiştiirlmesi hakkında 1/189
ve Millî Korunma Kanununun bazı. mad
delerinin değiştirilmesine- ve ek maddeleri
nin çüıarılmasma dair 1/294 sayılı kanun
.;i
lâyihaları hakkında
104

SAYIN ÜYELER İŞLERİ
Sayfa
ölüm

1. — Sivas Mebusu Abdürrahman Naci
Demirağ'm ölümü (3/197)

79

•

Teşriî masuniyet
1. — Malatya Mebusu Dr. Cafer özelçi'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması
(3/194)

Sayla

66

SABIK ZABIT HÜLÂSALARI
78 nci inikada
79 ncu V
80 nci
»
81 »
»

ait
»
»
»

2
10
16
30

82 nci inikada ait
83 ncü »
»
84
»
»
»
85 nci
»
»

66
72
78
104

SEÇİMLER
1. — Devlet

Şûrasında

açık bulunan

| âzalık için seçim (3/169)

31,38

TEKLİFLER
Diyarbakır [Gl. Kiazım Sevüktekin ve
iki arkadaşı]
1. — Subay ve askerî memurların maaş
larına dair 3661 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı
maddeler eklenmesine dair olan 4600 sayılı
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (2/47)
10,78,108
İzmir [Halid Onaran!
2. — Belediyeler ve bunlara bağlı mü
esseseler ve Belediyeler Bankası memurları
tekaüt sandığı teşkiline dair olan 4085
sayılı kanunun 2 nci muvakkat maddesinin

değiştirilmesi hakkında (2/48)

104

Konya (Dr. Osman Şevki Uludağ]
1. — İstanbul Şehremaneti ve Belediye- " '
sinde zabıtai belediye hizmetini ifa eden
memurların evvelce ücretle geçen hizmet
müddetlerinin tekaütlükleri hesabında sayıl
masına dair (2/5)
,104
Sivas (Abdürrahman Naci Demirağ]
2. —- Belediye İstimlâk Kanununun
9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/41)
66,76

TEZKERELER
Muhtelif
1. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görülemeyen
borçların terkinine dair (3/195)
2. — Sivas Mebusu Abdürrahman Naci
Demirağ'm vefat ettiğine dair (3/197)

Reşit Ciryan'ın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında (3/196)
72
79

1. — Devlet Şûrasında açık bulunan
âzalık için seçim yapılması
hakkında
(3/169)
31,38
:
ölüm cezalan
1. — Nizip'in Fevkani mahallesinden
Bayramoğlu Reşit Kaptan namiyle maruf

'72

1. — Aşkale'nin Çat nahiyesinin Yavi
köyünden Abdürahmanoğlu Ahmet Işık'm
ölüm
cezasına
captulması
hakkında
(3/150)
16:17
2. —• Görele'nin Nefsi Aralıkoz köyün
den Halil Ibrahimoğlu Mehmet»; İncinin
ölüm cezasma çarptırılması
hakkmda
(3/151)
16,72
3. — Kastamonu'nun Akkaya nahiyesi
nin Ulyan köyünden Kâmiloğlu Sadık Ka
randı'nin ölüm cezasına çarptırılması hak-

ı
Sayfa
kında (3/112)
16,31
4. — Kayserinin Kuşçu köyünden Mehmetoğlu Halit Sulür'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/130)
11
5. — Mecidözü'nün Şıhlar mahallesin
den Hasanoğlu Muharrem Baha'nın ölüm
cezasma çarptırılması hakkında (3/158)
11
6. — Niksar'ın Bizdeze köyünden Hüseyinoğlu Sabri öztürk'ün ölüm cezasma
çarptırılması hakkında (3/147)
16,72
7. — Nizip'in Hiyyam köyünden Caferoğlu Salih Sönmez'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/114)
3
8. — Of'un Kuruş köyünden olup Baf
ra'da seyyar marangoz Harunoğlu Yusuf
Kalyon'un ölüm cezasına çarptırılmasına
dair (3/124)
3
9. — Seydişehir'in Kızılcalar mahalle
sinden Ahmedoğlu Durmuş Çamur Sarıoğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/143)
17
10. — Sille nahiyesinin Tat köyünden
Osmanoğlu Ali Gönüllü'nün ölüm cezasma
çarptırılması hakkında (3/115)
16,31
11. — Siverek'in Bucak nahiyesine bağ
lı Katina köyünden Osmanoğlu Cuma Gelener'in ölüm cezasma çarptırılması hakkında
(3/116)
16,67
12. — Sorgun'un Çavuş köyünden Nurettinoğlu Adı güzel Aya'nın ölüm cezasma
çarptırılması haklanda (3/168)
16,79
13. — Sürmene 'nin Salarat köyünden
olup Zifona köyünde oturan Alacaoğullarmdaıı Yusuf oğlu Mustafa Güney'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkında (3/121)
16,67
14. '— Urfa'nın Harpetelyalıya köyün-

Sayfa
den Hamdooğlu Hamet Ergene'nin ölüm
cezasına çarptırılması hakkında (3/159)
16,79
15. — Vezirköprü'nün Toprakkale ma
hallesinden Şükrüoğlu Kemal Güney'in
ölüm cezasına
çarptırılması
haklanda
(3/167)16,79

Tefsir istekleri
1. — Maaş Kanununa ek 4161 sayılı
kanunun bazı maddelerini değiştiren 4311
sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine
dair (3/95)
2,11
2. — Yedeksubay ve askerî memurlar
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 25 nci mad
desinin 6 nci fıkrasının tefsirine dair
(3/160)
30,67
Teşriî masuniyet
1. — Malatya Mebusu Dr. Cafer özelçi'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması
hakkında (3/194)

6G

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ
TEZKERESİ
1. — Birincikânun 1939 : Şubat 1940
aylarına ait raporun sunulduğuna dair
,(3/86)
2,11
MALİYE ENCÜMENİ TEZKERESİ
1. —- Konya Mebusu Dr. Osman Şevki
Uludağ'ın, istanbul Şehremaneti ve. Bele
diyesinde zâbıtai belediye hizmetini ifa
eden memurların evvelce ücretle geçen hiz
met müddetlerinin tekaütlükleri hesabın
da sayılmasına dair kanun teklifi hakkın
da
104

DÜZEÎLTÎŞ
13
27
38
76

117
Sayfa
84

Sütün
1

Satır
51

Yanlış
verilsin

Doğru
verilmsein

Tahlilî fihrist

- ! > ' ' '

'

Şayia

&ıyiu

H. Ş. Adal (Bolu) - Ycrsarsıntısından
evvel .ve sonra alnıacak tedbirler hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
110,111,114
M. S .Anamur (Trabzon) - Bankalar ve
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve
teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanunun
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair
olan kanun münasebetiyle sözleri
80
— Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Umum müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 3173 sayılı kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri
81,82
î. Anıklan (Elskişehir) - Bankalar ve
Devlet müesseseleri memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair olan kanun münasebetiyle söz
leri
91
— Belediye kanununun 127 nci madde
sine ek kanun münasebetiyle sözleri
17
— Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 1624 sayılı ka
nunlarla Dahiliye Vekâleti merkez kadro
suna mütedair 4446 sayılı kanuna ek kanun
münasebetiylo sözleri
18

— Devlete ait matbaaların birleştiril
mesi baklandaki 3558 sayılı kanuna ek ka
nun münasebetiyle sözleri
— Devlet memurları '.aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun
18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kânun münasebetiylo sözleri
— Romanya'dan 70 vagon, 3270 demirvaril alınması ve bedellerinin kısmen mu
ayyen mallar ve kısmen de ley olarak
ödenmesi 'hususunda Türkiye ile Romanya
arasında yapılan anlaşmanın tâsdildiıa
dair kanun münasebetiylo sözleri

73

12

;

5

M. Aydın (Trabzon) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ye teadülüne dair
kanunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi . , ,( 5
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
12
— İstanbul Teknik Üniversitesi hak•
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
21, 23
— Romanya'dan 70 vagon, 3270 demir
varil alınması ve bedellerinin kısmen mu
ayyen mâllar ve kısmen de ley olarak öden
mesi hususunda Türkiye ile Romanya ara
sında yapılan Anlaşmanın tasdilona dair
kanun münasebetiyle sözleri
5
— Yersarsıntısmdan evvel ve sonra alı
nacak tedbirler hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
109

B
T. B. Balta (Rize) - Bankalar ve Dev
let müesseseleri memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi

ne dair olan kanun münasebetiyle sözleriz
O. S. Barlas (Gazianteb) - Bankalar ve
Devlet müesseseleri memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki.3659.6a-

84,
87

— 15
Sayfa
yılı kanunun baz ımaddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna baz ımaddelei* eklen
mesine dair olan kanun münasebetiyle
sözleri.

83

S. Batu (Çanakkale) istanbul Teknik
Üniversitesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri

22

P. Baysal (Kayseri) - Bankalar ve dev
let müesseseleri memurları aylıklarını tev-

Sayfa
hit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine
dair olan kanun münasebetiyle sözleri
88
— Devlet Demiryolları ve Limanları
İşletme Um.um Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 3173 sayılı kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri
80, 81

O
General A. F. Cebeşoy (Münakalât Ve
kili) - Peylet Demiryolları ye Limanları
İşletme Umum Müdürlüğü memur ye müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki 3173 sayılı kanuna ek kanun
münasebetiyle sözleri

— Romaııyadan 70 vagon, 3270 varil
alınması ye bedellerinin kısmen muayyen
mallar ve kısmen de ley olarak ödenmesi
hususunda Türkiye ile Romanya arasında
yapılan anlaşmanın tasdikına dair kanun
münasebetiyle sözleri
81

O
Orgl. î. Çalışlar (Muğla) - İstanbul
Teknik Üniversitesi hakkındaki kanun

münasebetiyle sözleri

69

D
S. Day (Nafıa Vekili) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair
kanunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
•^ Yer sarsıntısından evvel ve sonra

alınacak tedbirler hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
109
Dr. A. S. Delilbaşı (Kütahya) - İstan
bul Teknik Üniversitesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri
24

12

E
Dr. F. Ecevit (Kastamonu) - Muamele
vergisi kanununun 10 ncu maddesine bir
fıkra eklenmesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri
î. Eker (Çorum) - Bankalar ve Devlet
Müesseseleri memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki' 3659 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine
dair olan kanun münasebetiyle sözleri
86, 87
75

— Muamele vergisi kanununun 10 ncı
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri
N. Elgiin (Erzurum) - Yer sarsıntısın
dan evvel ve sonra alınacak tetbirler hak-

75

w 16—
Sayfa

Sayfa

Üniversitesi hakkındaki 'kanun münasebe
tiyle ©Özleri
•':'•} ]

kındaki kanun münasebetiyle sözleri
- '• 113
E.! Ergin (Mardin). - İstanbul Teknik >

25

F
R. Fenmen (Kocaeli) - İstanbul Tek
nik Üniversitesi hakkındaki kanun mü-

nasebetiyle sözleri

21, 24, 25

a
Ş. Günaltay (Sivas) - istanbul Teknik
Üniversitesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
M. W. Gifrıdüzalp (Edirne) - Bankalar
ve Devlet Müesseseleri memurları aylık-

larmm tevhit ve teadülü hakkındaki 3659
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
83,85,89,91,94,96

25

. Dr. S. Irmak (Konyfa) - İstanbul Tek
nik Üniversitesi hakkındaki kanun müna

sebetiyle sözleri

20

nasebetiyle sözleri
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— Muamele vergisi kanununun 10 ncı
maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri .

75

JX

H. N. Keşmir (Tokad) - Bankalar ve
Devlet Müesseseleri memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna baz ımaddeler eklen
mesine dair. olan kanun münasebetiyle
sözleri
90, 94
__ Devlet Öğretim Kurumlarında çalış
tırılacak yabancı profesör, öğretmen, mü
tehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici
mukaveleler akdi hakkındaki kanun mü

— Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656
sayılı kanuna bağlı cetvel ile 1944 malî
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı
(D) ve (L) işaretli cetvellerde değişiklik
yaplmasma dair kanun münasebetiyle söz
leri
116

Dr. E. Oktay (Kars)
Üniversitesi hakkndaki
tiyle sözleri
H. Oruçoğlu (Sinop)
Üniversitesi hakkındaki
tiyle sözleri

N. Osten (Gj-iresun) - Askerî ve mülkî
tekaüt kanununun 3360 sayılı kanunla
değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
107
—- Belediye Kanununun 127 nci mad-

--İstanbul Teknik
kanun münasebe
21
- İstanbul Teknik
kanun münasebe
24

17
(leşine ek kanun münasebetiyle sözleri
— Devlete ait bazı liman ve iskelelerin
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme

Sayfa
17

Sayfa
Umum Müdürlüğüne devri ve mezkûr
umum müdürlükçe işletilmesi hakkındaki
kanun lâyihası münasebetiyle sözleri

37

o
Y. Özey (Manisa) - Yer sarsıntısından
evvel ve sonra alınacak tetbirler hakkın-

daki kanun .münasebetiyle sözleri

G. Pekel (Tokad) - Dahiliye Vekâleti
merkez teşkilât ve vazifeleri hakkındaki
'1624 ve 4445 sayılı kanunlarla Dahiliye
Vekâleti merkez kadrosuna mütedair 4446
sayiii kanuna ek kanun münasebetiyle söz
leri
18, 19
— Yer sarsıntısından evvel ve sonra
alınacak tetbirler hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
109, 110
E. Peker (Kütahya) - Bankalar ve

Devlet Müesseseleri memurları aylıkları
nın stevhit ve teadülü hakkındaki 3659
sayılı -kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
88,91,92
N. Poroy (Tokad) - Yer sarsıntısından
evvel ve sonra alınacak tetbirler -hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri,

113

110

S
E. Sazak (Eskişehir) - Dahiliye Vekâ
leti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 1624 ve 4445 sayılı kanunlarla Da
hiliye Vekâleti merkez kadrosuna müte
dair 4446 sayılı kanuna ek kanun müna
sebetiyle sözleri
P. Sirmıen (İktisat Veküli) - Bankalar
ve Devlet Müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659
sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti-

H. Tuguç (Ağrı) - Muvazzaf subay ve
askerî memurlara verilecek elbise ve teç
hizat hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
Gl. S. Tursan (îçel) - Romanya'dan
70 vagon, 3270 demir varil alınması ve

18

rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan kanun münasebetiyle
sözleri
84,89,93
R .Ş. Sirer (Sivas) - Devlet memurları
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656
sayılı kanunun 18 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri
12,13
— İstanbul Teknik Üniversitesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
25,69

bedellerinin kısmen muayyen mallar ve kıs
men de ley olarak ödenmesi hususunda
Türkiye ile Romanya arasınla yapılan an
laşmanın tasdikma dair kanun münasebe
tiyle sözleri

— 18

ü
Sayfa
Dr. O. Ş. Uludağ" (Konya) - Devlet me- •'.".
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne
dair 3656 sayılı kanunun 18 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
12,13
— Devlet öğretim kurumlarında çalış-'
tırılaeak yabancı profesör, öğretmen, mü
tehassıs ve ustalarla gelecek yıllara geçici

mukaveleler akdi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
H. Uran (Dahiliye Vekili) - Dahiliye
Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki 1624 ve 4445 sayılı kanunlarla
Dahiliye Vekâleti merkez kadrosuna mü
tedair 4446 sayılı kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri

18

R. Vardar (Zongııîldak) - Devlete ait
matbaaların birleştirilmesi
hakkındaki

3558 sayılı kanuna ek kanun münasebetiy
le sözle ri

73

H. Â. Tüeel (Maarif Vekili) - Devlet
öğretim, kurumlarında çalıştırılacak ya
bancı profesör, Öğretmen, mütehassıs ve
ustalarla gelecek yıllara geçici mukavele-

ler akdi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
98
I — İstanbul Teknik Üniversitesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 22,24,25

Sayfa
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