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Fihıtîs 

KANUNLAR 
No. Sayıfa 
4192 — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 

memuralarına hayvan yem bedeli ve
rilmesine dair kanun 24:25 

4193 — Nakil vasıtaları hakkındaki ka
nuna ek kanun 30,35 

4194 — 1941 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı (D) cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 2,38, 

42,45,59,59:62 
4195 — Tasarruf bonoları ihracına dair 

olan 405*8 ve 4120 sayılı kanunlara ek 
... £anun 3,42,82:83,84,84:87 

4İ96 — Bankalar kanununa ek kanun 3,42,83, 
84,88:91 

4197 — Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 1939 malî yılı hesabı katı 
k a n u n u - 32 68,95,100,10^:103 

4198 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü ;941 malî 
yılı bütçesinde d e l i k l i k yapılması- ; 

; na dair kanun 64,68,95:98,100,104:107-
4199 — Devlet havayolları umum müdür

lüğünün 1939 malî yılı hesabı katî 
kanunu • 38,68,98:99,100,107:110' 

4200 — Devlet havayolları umum- mü- ' 
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılmasına dair kanun 38,68,99,l 

100,110-:113^ 
4201 — Hudut ve sahiller srhhat umum. 

müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı : 

. katî kanunu 32,68,99 :100,100,114:117> 
4202 — Macaristan ile aramızda mevcut 3 

mayrs 1941 tarihli Ticaret Anlaşma
sına merbut A ve A 1 listelerinde 

~^<^ yazılı kontenjanlar haricinde ola
rak Macarlar la mübadele • edilecek; 

..'- demir ve çelikler hakkında 15 ilk kâ-, 
nun 1941-tarihinde Macaristan Hü-
kûmetiyle-teati edilen notaların tas- < 

No. Sayıi* 
dikına dair kanun 42,82,120,123,124, 

125:128 
4203 — Türkiye - Kamanda Ticaret ve te

diye Anlaşmalarının 1 son kânun 
1942 tarihine kadar temdidi hakkın
da kanun 42,83:84,121,123,124,128:131 

4204 — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fa
kültesine bağlı bir «Türk inkılâp ta
rihi enstitüsü» kurulması hakkında 
kanun 42,69:82,121:123,143:146,152:154 

4205 — 1941 malî yılı Muvazenei umumi-
yesine dahil bazı .daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 64,134, 

158,175:184,186,200,200:203 
42Ö6 — 1941 malî yılı muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 64,158, 

184:185,186,200,204:207 
4207 — Türkiye ile Macaristan arasında, 

Sümerbank ve Titaş'm Macaristan'da' 
kâin Manfert Weiss ve Mavağ firma- • 
lariyle akdetmiş oldukları iki muka
velenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk -
Macar Ticaret Anlaşması hükümleri 
haricinde olarak tatbikma müsaade 
edilmesi hakkında, yapılan Anlaşma
nın tasdikına dair kanun 38,142,155,156, 

185:186,200,207:210* 
4208 —* Türkiye ile Romanya arasında 12 

ilkteşrin 1941 tarihinde akit ve im
za edilen Ticaret ve Tediye Anlaş-
mâlâriyle merbutlarının tasdiki hak- '\'" 
kında kanun 142,171,213,232,233:236 

4209 ••— 1941 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 212, 

212,238:241,252,267,267:270 
4210 — Devlet denizyolları işletme u m u m ; , ' J | ^ J ( ^ 

; müdürlüğü 1941 malî yılı b ü t ç e s i n d e k i ? ^ w. 



Jf#* 

4211 

4212 

4313 

1278 

1279 

Sayıl* 
değişiklik yapılmasına dair kanun^ 142, 

212,242,252,267,271:274 
— Orman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 134,212,242:243, 

,252,267,274:277 
— Posta, telgraf ve telefon umura 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesine 
1 058 000 liralık munzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun 64,142,212,243, 

252,2,67,281:284" 
-«- Vakıflar umum müdürlüğü 1941 

No. ^ âayıia 
malî yılı bütçesine munzam tahsisat *V 
verilmesine dair kanun 142,212,243': 

244,252,267,277 :280 
4214 — Memurların tahsil müesseselerin

de talebe olamayacaklarına dair 4007 . 
numaralı kanunun birinci maddesinin 
tadili hakkında kanun 2:3,134,146:147,174, 

232,287 
4215 — Kazanç vergisi kanununun 3 ncü 

madesinin 13 ncü fıkrasının değişti
rilmesi hakkında kanun 158,231:232,287;i i--

302,304,304:307 

KLAJULRLAR 
~* Akyazı'Mir Balballı köyünden Hü-
s«yinoğlu Tevfik ATpek hakkındaki 
ölünv cezasının yitfmi sene ağır hapse 
tahvHi! hakkttıda 4:24 
— Mücbir ve zaruri sebepler dola-
yısiyle takip ve tahsiline imkân gö-
rüliûiyen 'alacakların kayıtlarının si-
linmesi hakkında 38,42:45 

1280 — Çorum 'un Osmancık kazasının 
Pelitecik köyünden Mustafaoğlu Mus
tafa Karabaş'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında 238,286 
— Sütçüler kazasının Ayvalı köyün
den İsmail kızı Gülsüm Kotanak'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkm-

1281 

da 238,286 :287, 

LÂYIHALAR 
1. — Beden>terbiyeşi.unıuın müdürlüğü

nün., 1942, malî yılı Bütçem kanunu lâyihası 
(1/76Q) 2 

2. — 1941 malî yılı, Muvazenei umumi
ye kanununa bağjı (D) cetvelinde değişik
lik yapılmasına dair (1/770) 2,38,42,45,59, 

' 59:62 
3. — 1941 -malt.yıl) muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/785) 64, 158, 175: 

184,186,200,200:203 
4. — 1941 malî yılı Muvazenei umumi-

y63İno dahil1 barı /daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/786) 64,158,184: 

185,186,200,204:207 
5. — 1941 malî yılı muvazenei uınumiye-

sine dahil başa daire bütçelerinde değişik? 
lik yapılmasına dair (1/807) 212,212,238:241,252, 

267,267:270 
6. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanunu lâyihası, (1/759) 2 
7. — Devlet demiryolları ve limanları 

bütçesinde değişiklik, yapılmasına dair 
v( 1/784) 64,68,95 ;98,1Q0,1O4:107 

8 . — D e v l e t demiryolları ve limanları 
işletme; umum müdürlüğü 1942 malî i yılı 
bütçe kanunu lâyihası (1/761) 2{ 

9. —.Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/795) 142,212, 

242,252,267,271:2U-
10. —Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası (1/762) 2; 

11. —Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1940 malî, yılı hesabı katisi hakkında 
(1/771) 2,68 

12. — Devlet havayolları umum, müdür
lüğü 1941 malî.yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair (1/779) 38,99,100,110:113 

13. — Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyiha
sı (1/763) 2 

14. —Devle t limanları işletme umum 
müdürlüğü 1941 malî. yılı bütçesinde değk 
siklik yapumasnıa dair•; (İ/797) 142 

15. —< Djevlet limanları işletm© tunumv. 
müdürlüğü 11942 malî yılı Bütçe» kanunu lâ-



— s — 
Sayıfa 

y&sm (l/tm 2 
16. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve taadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanıma bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair (1/794) 142 

17. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve taadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetve
lin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair (1/796) 142 

18. — Devlet mem arlan aylıklarının 
tevhit ve taadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 3 nu
maralı cetvelin tadili ve 4088 sayılı kanu
na bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/803) 174 

19. —- Devlet memurları aylaklarının 
tevhit ve taadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetveller
le 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı cetvellerin Maanif vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkmda 
(1/780} ' 38 

20. — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
3127 sayılı kanunla 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 
(1/798) 142 

2 1 . — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teş
kilâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadro
lara dahil maaşlı ve daimî ücretli memur
lara bir er tayını istihkakı verilmesine da
ir (1/788) ' 68,238,303 

22. — Fevkalâde kazanç vergisi kanu
nu lâyihası (1/805) 174 

23. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam ierasma dair olan 
3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi 
ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
(1/772) 2 

24. — Hazine ile İstanbul Belediyesi
nin bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkmda (1/810) 286 

• 25. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyftası (1/765) 2 

Sftyıfa 
26. — faffisaıterTimtön mttdürhtğü Î942 

malî yrîr Bütçe kanunu lâyihası (1/766) 2 
27. — JnMsarlar umum müdürlüğü te

kaüt sandığı mıkkmdaki 2921 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/781) * 38 

28. — İnhisarlar umum ımiâürlflp Teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayîlı 
kanuna ek kanım lâyihası (1/806) Î74 

29. — Kahve ve çaym inhisar altına 
alınması Tıakkmda (1/804) 174,174 

30. — ÎCöy okulları ve enstitülerini teş
kilâtlandırma kanunu lâyihası (1/789) 134, 

135:137 
3.1. — Küçük sanatlar kantom lâyi

hası (1/776) ' 28,142:143 
32. — Maliye vekâleti Baş hukuk mü

şavirliğinin ve Muhakemat umum müdür
lüğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrolarında değişiklikler yapılmasına dair 
(1/801) 150 

33. — Memurtarxn tahsil müesseselerin
de talebe olamryacaklarma dair olan 4607 
sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair (1/773) 3,134,146:147,174,232,287 

34. — MiHî Müdafaa vekâleti 1941 malî 
yıb bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/808) 238 

35. — Orman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkmâa (1/790) 134,212,242543,252,267,274: 

277 
36. — Orman umum müdürlüğü 1941 

malî yılı bütçesinde âeğişîkHk yapılması 
hakkmda (1/791) 134,212,242:243,252,267,274: 

277 
37. — Orman umum müdürlüğü 1942 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/767) 2 
38. — örfî idare kanununun 7 nci mad

desinin değiştirilmesine dair (1/792) 134,288, 
303:304 

39. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yafaJmasraa dair (1/787) 64,212,243,252, 

267,281:284 
40. — Posta, telgraf ve telefon umum 



.~4_ 
Sayıfa 

müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/799) 142,212,243, 

252267,281:284 
.41. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 194? malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası (1/768) 2 

42. — Rumeli demiryolları işletme ni
zamnamesinin zıya ve hasar tazminatına 
müteallik hadlerinin tadiline dair olan 3259 ,^'r 
sayılı lamına ek kanun lâyihası (1/782) 38,94, 

{ 123:124 
43. %— Sanayide kullanılan iptidai mad

delerle I makine, alât ve edevat ve bunların 
yedek ve tecdit parçalarının gümrük resim
leri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlarla tasdikına dair olan 3746 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/793) 134 

4 4 . h - Sanayi kanunu lâyihası (1/777) 28, 
142:143 

45. r—- Şeker ve glikozdan alman istih
lâk vergisinin arttırılmasına dair olan 4041 
sayılı ^anuna ek kanun lâyihası (1/778) 28 

46. -i— Şose ve köprüler inşaatı için ge
lecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında (1/811) 286 

47. — Tasarruf bonoları ihracına dair 
olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 
sayılı Bankalar kanununa ek kanun lâyihası 
(1/774) < 3,42,82:83,84,84:87,88:91 

48. — Türkiye ile isviçre arasında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen Ti
caret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/802) 158 

49. — Türkiye ile İtalya arasında mev
cut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve 
seyrisefiain muahedesinin temdidine dair te
ati olunan notaların tasdiki hakkında 

•(1/775) 3 
50. — Türkiye ile Macaristan arasında, 

Sümer bank ve Titaş'm Macaristan'da kâin 
Manfred Weiss ve Mavag f irmalariyle ak
detmiş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 
1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaş
ması hükümleri haricinde olarak tatbikma 
müsaade edilmesi .hakkında, yapılan Anlaş
manın tasdikına dair (1/783) 38,142,155:156, 

185:186,200,207:210 
51. — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 

malî yı](ı bütçesinde değişiklik yapllması-

Sayıfa 
na dair (1/800) 142,212,243:244,252,267,277:280 

52. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/769) 2 

53. — Vakıf memba sulariyle orman ve 
zeytinliklerin işletilmeleri hakkında 3913 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/809) 238 

1. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilme
si hakkında (1/727) 24:25 

2. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 
fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü» kurulması hakkında (1/736) 42,69: 

82,121:123,143:146,152:154 
3. — Askerî ceza kanununa ek kanun 

lâyihası (1/750) 38,45:56 
4. — Beden terbiyesi genel direktörlü

ğünün 1939 malî yılı katı hesabı hakkında 
(1/660) 68,95,100,100:103 

5. — Devlet havayolları umum müdür
lümü 1939 malî yılı katî hesabı hakkmda 
(1/599) 68,98:99,100,107:110 

6. — Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkmda (1/589) 212, 

244 .-267,287:302 
7. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hak
kmda (1/491) 68,99:100,100,114:117 

8. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri 
(1/659) 212,302:303 

9. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine da
ir (1/472) 29 :30,150,171:172,186:200,213: 

231,244 
10. — Macaristan ile aramızda mevcut 

3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
bağlı A ve A 1 listesinde yazılı konten

janlar haricinde olarak Macarlarla müba
dele edilecek demir ve çelikler hakkında 
teati olunan notaların tasdikma dair (1/732) 42, 

82,120,123,124,125:128 
11. — Nahiye teşkil ve idaresi hakkmda 

(1/743) 286 
12. — Nahiye müdürlerinin intihap ve 

istihdam usullerine dair (1/744) 286» 
13. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/583) 30,35 



— 5 — 
Sayıfa 

14. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında (1/613) 142,154:155 

15. — Türkiye - Romanya arasında akit 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma-
lariyle merbutlarının tasdiki hakkında 
(1/748) 142,155,171,213,232,233:236 

Sayıf* 
16. — Türkiye - Romanya arasında 

mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının bir ay uzatılması hak
kında teati edilen notalaam tasdikma dair 
(1/728) 42,83:84,121,123,124,128:131 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî ceza kanununa ek kanun 

lâyihası hakkında (1/750) 38,45:56 
2. — Çorum'un Osmancık kazasının 

Pelitecik köyünden Mustafaoğlu Mustafa 
Karabaş'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/403) 238,286 

3. — istanbul mebusu Kâzım Karabe-
kir'in, Ereğli havzai fahmiyesi maden 
amelesinin hukukuna müteallik 151 sayılı 
kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkın
da takririne dair (4/20) 150,158:17! 

4. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkın
da 1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap 
ve istihdam usullerine dair 1/744 sayılı 
kanun lâyihaları hakkında 286 

5. — örfi idare kanununun 7 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/792) 238,303:304 

6. — Sütçüler kazasının Ayvalı köyün
den ismail kızı Gülsüm Kotanak'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/365) ' 238,286:287 

7. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/613) 142,154:155 

1. — Akyazının Balballı köyünden 
Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkmda Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/163) 4:24 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 29,30,150,171: 

172,186 .-200,213:231,244 
3. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/583) 30,35 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü» kurulması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/736) 42,69:82,121:123,143:146, 

152:154 
2. — 1941 malî yılı Muvazenei umumi

ye kanununa bağlı (D) cetvelinde değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/770 38,42,45,59,59:62 

3. — 1941 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına air 1/785 sayılı kanun lâyiha-
siyle idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair 2/54, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde münakale yapıl
masına dair 2/55, Riyaseti Cumhur 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkmda 2/56, Divanı muhasebat 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 2/57, Divanı muhasebat 1941 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 2/58 
ve Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 2/59 
sayılı kanun tekliflerine dair 158,175:184,186, 

200,200:203 
4. — 1941 malî yılı muvazenei umumiye-

sine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına air kanun lâyihası hakkında 
(1/786) 158,184:185,186,200,204:207 

5. — 1941 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihası hakkın
da (1/807) 212,238:241,252,267,267:270 

6. — Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/784) 68,95:98,100, 

104:107 



Sayıfa 
7. — Büçîet iettfeydkrı ifletro© umum 

müdürlüğü Î941 malî yjftı bütgeektde de- * 
ğişikük yakılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (İ/195) 212,242,252,267,271:275 

8. — Dsvlet havayoHarı umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/779) 68,99,100,110:113 

9. — Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı hakkında kanun lâyiha
sına dair d /589) 212,244 £67,287:302 

10. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
'Gümrük mtıh-afaza ve muamele sınıfı teşki
lâtı hakkmdaki kanunlara bağlı kadrolara 
dahil maaşlı ve daimî ücretli memurlara bir 
er tayını istihkakı verilmesine dair kantin 
lâyihası hakkmda (1/788) 238,303 

11. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Mîllî Müdafaa vekâletine devri 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/659) 212, 

302:393 
12. — Müebir ve zaruri sebepler do-

layısiyle takip ve tahsiline mahal ve im
kân görülemiyen borçların terkinine dair 
3/332 ve mücbir ve zaruri sebepler dola-
sısiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemeyen borçların terkinine dair 
3/407 sayılı Başvekâlet tezkereleri hak
kında (3/407) 38,42:45 

13. — Ifehiye teşkili ve idaresi hakkın
da 1/743 ye nahiye müdürlerinin intihap 
ve istihdam usullerine dair 1/744 sayılı 
kanun lâyikaları hakkmda 286 

14. — ©rman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/790 ve Orman umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında 1/791 sayılı kanun lâ
yihalarıma âmr 212,242:243^52^67^74:277 

15. — Fosta, telgraf ve telefon umum 
müdürlü#a 1941 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair 1/787 ve Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 
maii yık bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/799 sayılı kanun lâyihaları hak
kına 2Î2,243,252,2S7,281:284 

16. — JSeyham mebusu Sinan TekeM-
oğlu'nun, Kazanç vergisi hakkındaki 2305 I 
sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü | 

Sayıfa 
fıkrasının tadiline dair kanun teklifi hak
kında (2/45) 158,231:232,287,302,304,304:307 

17. — Tasarruf bonoları ihracına dair 
olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 
sayılı Bankalar kanununa ek kanun lâyiha
sı hakkında (1/774) 42,82:83,84,84£7,88:91 

18. — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/800) 212,243: 

244,252,267,277:280 

1. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/727) 24:25 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/472) 29:30, 

150,171:172,186:200,213:231,244 
3. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkın
da (1/583) 30,35 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Emniyet umum müdürlüğü ile 

Grümrük muhafaza ve muamele sınıfı teş
kilâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadro
lara dahil maaşlı ve daimî ücretli memur
lara bir er tayını istihkakı verilmesine da
ir kanun lâyihası hakkmda (1/788) 238,303 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ni
zamnameye yeniden bazı maddeler ilâvesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/472) 

150,171 =172,186:200,213 :231,244 
3. — Manisa mebusu Refik Ince'nin, 

bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine daifl(2/50) 38,56:59 

4. — Memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyacakl arına dair olan 4007 
sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası hakkında (1/773) 134,146: 

147,174,232,287 
5. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkın

da 1/743 ve nahiye müdürlerinin inti
hap ve istihdam usullerine dair 1/744 sayı
lı kınım lâyihaları hakkında 286 

6. — örfi idare kanununun 7 nci mad-



~f_ 
Sayıfa 

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/792) 238,303:304 

7. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına da-
dair (1/613) 142,154:155 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğum dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle Beden 
terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 malî 
yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası -
na dair (3/447, 1/660) 68,95,100,100:103 

2. — Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti teakeresiyle Dev
let havayolları umum mü^rifigü 1939 ma
lî yık katî hesabı hakkında kanun lâyihası
na dair (3/449, 1/599) 68,98:99,100,107:110 

3..— Hudut ve sahiller sahhat umuni 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na. dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle Hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/448, 1/491 68, 

99:100,100 114 417 
4L — Yalova kaplıcaları işletme idaresi

nin 1 temmuz 1939 dan , 31 mayıs 1940 ta
rihine kadar 11 aylık işletme muamelâtı 
hakkında tanzim kılman raporun sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi hakkında (3/440) £4,68:69,286 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Grümrük muhafaza ve muamele sınıfı teş
kilâtı hakkındaki kanunlara . bağlı kadro
lara dahil maaşlı ve daimî üeretli memur
lara bir er tayım istihkakı verilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/788) ^ 238,303 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Macaristan ile aramızda mevcut 

3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına 

sayıl 
bağlı A vê  A 1 lostesinde yazılı; kontenjen-
lar haricinde olarak Macarlarla mü
badele edlecek demir ve çelikler hakkında • 
teati olunan notaların tasdikına dair kanun 
lâyiham hakkında (1/732) 42,82,120,123,124, 

125:128 

2. — Türkiye ile Macaristan arasında, 
Sümerbank ye Tîtaş'm Macaristan'da kâ
in Manferd Wiess ve Mavag firmalariyle 
akdetmiş oldukları iki mukavelenin 3 ma
yıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret An
laşması hükümleri haricinde olarak tatbi-
kına müsaade edilmesi hakkında yapılan 
Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/783) 142,155:156,185:186,200, 

207:21Û 
3. — Türkiye - Romanya arasında akât 

ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş-
malarîyîe merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/748) 142,155,171,213, 

232,233:236 

4. — Türkiye - Romanya arasında 
mevcut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalarının bir ay uzatılması 
hakkında teati edilen-notaların tasdikma 
dair .kanun lâyihası hakkında (1/728) 42,83: 

84,121,123,124,128:131 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Devlet iktisadi teşekkülleri me- • 
murları tekaüt sandığı hakkında (1/589) 212, 

244:267,287:302 
2. — İstanbul mebusu Kâzım Karabe-

kir 'in, Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna mütaallîk 151 sayılı ka
nunun 7 nei maddesinin tefsiri hakkmda 
(4/2Û) 150,158:171 

3. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
deleriyle Taşacakları nizamnamesinin tadili 
hakkındaki 608 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin tefsirine dair (3/397) 120,139 

4. — Macaristan ile aramızda mevcut 3 
mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına 
bağlı A ve A 1 listesinde yazılı kontenjan- ' x . 
lar İmEİeiade olarak Macarlarla. mübadele 
edilecek demir ve çelikler hakkmda teati 
olunan notaların tasdikına dair kanun la-
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yihası hakkında (1/732) 42,82,120,123,124, 
125:128 

5» — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü fıkra
sının tadiline dair kanun teklifi hakkında 
(2/45) 158,231:232,287,302,304:307 

6. — Tasarruf bonoları ihracına dair 
olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 
sayılı Bankalar kanununa ek kanun lâyi
hası hakkında (1/774) 42,82:83,84,84:87,88:91 

7. — Türkiye ile Macaristan arasında, 
Sümerbank ve Titaş'ın Macaristan'da kâin 
Manfred Weiss ve Mavag firmalariyle ak
detmiş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 
1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaş
ması hükümleri haricinde olarak tatbikma 
müsaade edilmesi hakkında yapılan Anlaş
manın tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/7.83) 142,155:156,185:186,200,207:210 

8. — Türkiye - Komanya arasında akit 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş-
malariyle merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/748) 142,155,171,213, 

232,233:236 
9. — Türkiye - Romanya arasında mev

cut 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tedi
ye Anlaşmalarının bir ay uzatılması hak
kında teati edilen notaların tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/728) 42,83:84,121, 

123,124,128:131 

1. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 29:30,150, 

171:172,186 -.200,213 -.231,244 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

fakültesine bağlı bir «Türk inkılap tarihi 
enstitüsü» kurulması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/736) 42, 69:82,12i -.123,143:146, 

152:154 
2. — Memurların tahsil müesseselerin

de talebe olamıyaeaklarına dair olan 4007 
sayılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası hakkında (1/773) 134,146: 

147,174,232,287 

Sayıfa 
MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —Devlet iktisadi teşekkülleri memur

ları tekaüt sandığı hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/589) 212,244:267,287:302 

2. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü fık
rasının tadiline dair kanun teklifi hakkın
da (2/45) 15.8,231:232,287,302,304,304:307 

3. — ta sa r ru f bonoları ihracına dair 
olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 
sayılı Bankalar kanununa ek kanun lâyihası 
hakkında (1/774) 42,82:83,84,84:87,88:91 

1. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 29:30,150,171: 

172,186:200,213:231,244 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı 
birinci kânun ve 1942 yılı ikinci kânun ay
ları hesabı hakkında (5/47) 38,39 

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Askerî ceza kanununa ek kanun lâ
yihası hakkında (1/750) 38,45:56 

2. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teşki
lâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadrolara 
dahil maaşlı ve daimî ücretli memurlara 
bir er tayını istihkakı verilmesine dair ka
nım lâyihası hakkında (1/788) 238,303 

3. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/659) 213, 

302:303 
4. — Memurların tahsil müesseselerinde 

talebe olamıyaeaklarına dair olan 4007 sa
yılı kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası hakkında (1/773) 174,232, 

287 
5. — örfi idare kanununun 7 nci mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/792) 238,303:304 



Sayıfa 
NAFÎA ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Erzurum - Kaçabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/659) 213, 

302:303 
2. — Rumeli demiryolları işletme nizam

namesinin zıya ve hasar tazminatına mü-
taallik hadlerin tadiline dair olan 3259 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/782) 94,123:124 j 

Sayıfa 
3. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 

korunma hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/613) 142,154:155 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilme
si hakkında kanun lâyihasına dair (1/727) 24: 

25 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

ncü 
nei 
nei 
nci 
nei 
ncu 
nci 
nci 
nci 

inikada 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ait 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
28 
32 
34 
38 
42 
64 
68 
94 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

* 51 

ncü 
ncü 
nci 
nei 
nci 
nei 
ncu 
nci 
nci 

120 
134 
142 
150 
158 
174 
212 
238 
286 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERJ 
İntihap mazbataları 

1. — Denizli mebusluğuna seçilen Hay
dar Günver'ıin intihap mazbatası 4 

2. — İçel mebusluğuna seçilen Refik 
Koraltan'm intihap mazbatası 4 

3. —İstanbul mebusluğuna seçilen İs
mail Hakkı Ülkmen'in intihap mazbatası 4 

4. — Tokad mebusluğuna seçilen Halit 
Nazmi Keşmir'in intihap mazbatası 4 

İstifalar 
1. — Bursa mebusu Fazlı Güleç'in me

busluktan istifası 4 
2. — Kastamonu mebusu Rauf Orbay'-

m mebusluktan istifası 4 

İzinler 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi 150:152 

Seçimler 
1. — Adliye, Bütçe, Millî Müdafaa ve 

Nafıa encümenlerindeki münhallere âza 
seçimi. 29,30 

Teşriî masuniyet 
1. — Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un 

teşriî masuniyeti (3/437) 3 
2. — Tokad mebusu Hasip Ahmed Ay-

tuna hakkında meni muhakeme kararı ve
rildiğine dair 64:65 

3. — Van mebusu İbrahim Arvas'm 
teşriî masuniyeti (3/439) 3 

Vefatlar 
1. — İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengi

su'ııun vefatı 28 
2. — Kars mebusu Hüsrev Kızıldo-

ğan 'm vefatı 94 
3. — Kocaeli' mebusu Kemalettin 01-

pak'ın vefatı 28 
4. — Kütahya mebusu Mustafa Bacak'-

m vefatı 28 
5. — Seyhan mebusu İbrahim Mete'

nin vefatı 28:29 
6. — Zonguldak mebusu Mustafa Boz

ma'nın vefatı 29 
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SUALLER VE CEVABLAR 

Sayıfa 
1. — Antalya mebusu Rasih Kaplan'-

in, taze ekmek sattıklarından dolayı ceza
landırılan iki vatandaş hakkında şifahi sual 

Sayıfa 
takriri ve Adliye vekili Hasan Menemenci-
oğlu'nun şifahi cevabı 94,137:139 

TAHRÎRLER 
Manisa [Refik İnce] 
1. — Bir kanun mecmuunu bırakıpta 

yalnız bir maddenin veya lüzum görülen 
bazı maddelerinin meriyet mevkiine konul
masına kanuni ve hukuki imkân bulunup 
bulunmadığının tefsir yoluyla halli hak
kında (4/47) 3,65 

2. — Teşriî masuniyeti kaldırılan bir 
mebusun Heyeti Umumiye kararı alınma
dan tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir 
yoluyla halli hakkında (4/48) 3,34:35 

3. — Teşriî masuniyeti kaldırılan bir 
mebusun Heyeti Umumiye kararı alın
madan tevkif edilip edilemiyeceğinin tef
sir yoluyla halli hakkındaki takririnin ge
ri verilmesine dair 34:35 

istanbul [Kâzım Karabekir] 
1. — Ereğli havzai fahmiyesi maden 

amelesin in hukukuna mütaallik 151 sayılı 
kanunun yedinci maddesinin tefsiri hak
kında takriri (4/20) 150,158:171 

TEKLİFLER 
Gümüşane [Hasan Fehmi Ataç] 
1. -— Belediye yapı ve yollar kanunu

nun 10 ncu maddesine ek kanun teklifi (2/60) 150 
İdare Heyeti 
1. — Büyük Millet Meclisi 1941 malî yı

lı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
' (2/54) 134,158,175:184,186,200,200:203 

2. -^ Büyük Millet Meclisi 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
$ /59) 142,158,175:184,186,200,200:203 

3. — Büyük Millet Meclisi 1941 malî 
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
(2/55) 134,158,175:184,186,200,200:203 

4. — Divanı muhasebat 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/57) 134,158,175 .-184,186,200,200:203 

5. — Divanı muhasebat 1941 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 

134,158,175:184,186,200,200:203 

6. — Riyaseticumhur 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/56) 134,158,175.484,186,200,200:203 

Tokad [Galib Pekel] 
1. — Köy kanununa ek kanun teklifi 

(2/61) 212 
Tokad [Sıtkı Ataç] 

1. — Hazine avukatlığında geçen müd
detlerin tekaütlüğe mahsup edilmesi hak
kında (2/53) 64 

Manisa [Refik İnce] 
1. — Bazı ay adlarının değiştirilmesi 

hakkında (2/50) 38,56:59 
Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
2. — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 

sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair (2/45) 158,231:232,237, 

302,304:307 

TEFSİRLER 
l/o, Sayıfa 
239 — Maadin nizamnamesinin bazı mad

deleriyle Taşocakları nizamnamesini 
tadil eden 608 sayılı kanunun 5 nei 
maddesinin tefsiri 120,139 

No. Sayı/a 

240 — Ereğli kömür havzasındaki amele
nin hukukuna müteallik 151 numaralı 
kanunun 12 nci maddesinin tefsiri 150, 

158:171 
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TEZKERELER 
Sayıfa 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 
Muhtelif f 

1. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-
siyle takip ve tahsiline mahal ve imkân gö-
rülemiyen borçların terkinine dair (3/332) 2 

2. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-
siyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen borçların terkinine dair 
(3/407) 38,42:45 

Ölüm cezalan 
1. — Bolvadin'in Yürük Karaca viran 

köyünden Mehmedoğlu Osman Uçar'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
(3/434) 3 

2. — Çatalca'nm örcünlü köyünden 
Alioğlu Hüseyin Kâhya'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/435) 3 

3. — Çivril'in Emircik köyünden Ali-' 
oğlu Memet Çavuş Sarı'nın ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair (3/436) 3 

4. -— Fatsa'nın Tahnal köyünden îb-
rahimoğlu Hüsnü Kayar ve Fizme köyün
den Kara Velioğullarmdan Hasanoğlu 
Aziz Aldon'un ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkmda (3/438) 3 

5. — Gelibolu'nun Büyükcami mahalle
sinden Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/454) 134 

6. — Lüleburgaz 'jn Kırık köyünden îb-
rahimoğlu Adem Geldi'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda (3/454) 134 

7. — Mahmutoğlu Yusuf, Muzafferoğlu 
Ali ve Mehmetoğlu Yunus'un ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında (3/457) 212 

8. — Ordu 'nun Bucak mahallesinden 
Memişoğullarmdan Yusufoğlu Necati Yola-
şan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/450) 38 

9. — Soma'nm Demiş köyünden Halil 
îbrahimoğlu Mustafa Çelik'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkmda (3/451) 38 

1. — Akyazı'nın Balballı köyünden Hü-
seyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/163) 4:24 

Sayıfa 
2. — Çorum'un Osmancık kazasının 

Pelitecik köyünden Mustafaoğlu Mustafa 
Karabaş'in ölüm eezasma çarptırılması 
hakkında (3/403) 238,286 

3. — Sütçüler kazasmm Ayvalı köyün
den İsmail kızı Gülsüm Kotanak'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/365) 238, 

286:287 

Tefsir istekleri 
1. — Askerî ve mülki Tekaüt kanununun 

62 nei maddesinin tefsirine dair (3/432) 3 

1. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
deleriyle Taşocakları nizamnamesinin tadili 
hakkındaki 608 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin tefsirine dair (3/397) 120,139 

Teşriî masuniyetler 
1. ^-Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/437) 3 

2 . — Tokad mebusu Hasip Ahmed Ay-
tuna hakkında meni muhakeme kararı veril
diğine dair 64:65 

3. — Van mebusu İbrahim Arvas'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/439) 8 

Vefatlar 
1. — İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengi

su'mm vefat ettiğine dair 28 
2. — Kars mebusu Hüsrev Kızıldoğan'm 

vefat ettiğine dair 94 
3. — Kocaeli mebusu Kemalettin 01-

pak'm vefat ettiğine dair 28 
4. — Kütahya mebusu Mustafa Ba

cak'in vefat ettiğine dair 28 
5. — Seyhan mebusu İbrahim Mete'nin 

vefat ettiğine dair 28:29 
6. — Zongldak mebusu Mustafa Boz

ma'nm vefat ettiğine dair 29 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair 150:152 
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Sayıfa 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZ
KERELERİ 

1. — Ankara şehri imar müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı katisine ait raporun 
sunulduğuna dair (3/458) 286 

2. — 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/433) 3 

3.,— Beden terbiyesi genel direktörlü
ğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/447) 32,68,95,100,100:103 

4. — Devtet havayolları umum mü-

Sayıfa 
dürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/449) 38,68,98:99,100,107:110 

5. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/448) s 32,68,99:100,100,114:117 

6. — Yalova kaplıcaları işletme idaresi
nin 1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 tari
hine kadar 11 aylık işletme muamelâtı hak
kında tanzim kılman raporun sunulduğuna 
dair (3/440) 3,64,68:69,286 

DÜZELTlŞLER 

inikat Sayıfa Sütun Satır Yanlış 

35 
36 
42 

172 
200 

Doğru 

2$' 
70 

1 38 ihmal iymal 
2 24 cezaî cezri 
1 58 tatbikat tetkikat 

72 Â# saşyıföûn* ikinci sütununda 48 nei sa-
tırdâtt sonra aşağıdaki madde konacaktır : 
Askgm Bil ve Tamh * Coğrafya fakültesine 

bağlı[ bîr «Türk üıkilaf* tarihi enstitüsü > 
kurulması hakkmda kanun 

m D D E 1. — Ankara Dil ve Tarih - Coğ

rafya fakültesine bağlı bir « Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü » kurulmuştur. Bu enstitünün vazife
leri şunlardır : 

a) Türk istiklâl savaşı, Türk inkılâbı ve 
Türkiye Cumhuriyeti rejiminin dayandığı esas
lar hakkmda her türlü araştırmalarda bulun
mak; 

b) Bu konularla ilgili belgeleri ve yayınla
rı toplıyarak kütüpane ve müzeler meydana ge
tirmek ve bir arşiv kurmak; 

c) Türk inkılâp ve rejimini memleket için
de ve dışında tanıtmak için dersler ve konfe
ranslar vermek ve her türlü yayınlarda bulun
mak. 

>se-« 



Tahlilî fihrist 
^mm 

Sayı fa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakülte
sine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi ensti
tüsü» kurulması hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 123 

— Devlet, iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri 253,254,255,263 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 199. 

215,218,220,221,222,231 
—• Rumeli demiryolları işletme nizam

namesinin zıya ve hasar tazminatına mü
teallik hadlerin tadiline dair kanuna ek 
kanun münasebetiyle sözleri 124 

Abidin Binkaya (Kastamonu) - An
kara Dil ve Tarih - Coğrafya fakülte
sine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi ensti
tüsü »kurulması hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 76 

Sayıfa 
— Memurların tahsil müesseselerinde 

talebe olannyacakları hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 146 

— Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-
siyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen borçların terkinine dair maz
bata münasebetiyle sözleri 43 

Ali Rıza Esen (Siird) - Devlet iktisadi 
teşekkülleri memurları tekaüd sandığı 
kanunu münasebetiyle sözleri 247 

Ali Rıza Türel (Konya) - Devlet ikti
sadi teşekkülleri memurları tekaüt san
dığı kanunu münasebetiyle sözleri 246 

Amiral Fahri Engin (Münakalât ve
kili) - Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü Ü941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
ki kainin münasebetiyle sözleri 97 

B 
Bekir Kaleli (Gazianteb) - Devlet de

miryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 

Berç Türker (Afyon Karahisar) - Dev
let iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt 

97 

sandığı kanunu münasebetiyle sözleri 296 
. Besim Atalay (Kütahya) - Ankara Dil 

ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 74 

Celâl Sait Siren (Bolu) - Devlet İkti
sadi teşekkülleri memurları tekaüt sandığı 

•kanunu münasebetiyle sözleri 287,296 
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D 

Sayıfa 
Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -

Köy okulları ve enstitüleri teşkilâtlandır
ma kanunu lyihasmın tetkiki için muvak
kat bir encümen teşkiline dair sözleri 136 

— Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-
siyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen ^borçların terkinine dair maz
bata münasebetiyle sözleri 44,45 

Dr. Muhtar Berker (îçel) - Ankara 
Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı 
bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurul
ması hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle sözleri i 81 

Dr. Osmaîı Şevki Uludağ (Konya) -
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi
ne bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitü
sü» kurulmalı hakkında kanun lâyihası 
münasebetiyle sözleri 77,81 

— Bazı ay adlarının değiştirilmesi hak
kındaki kanujn teklifi münasebetiyle sözleri 58 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 21 

Sayıfa 
— Koy okulları ve enstitüleri teşkilât

landırma kanunu lâyihasının tetkiki için 
muvakkat bir encümen teşkiline dair sözleri 135 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 189,190, 

192,213 
Dr. Refik Saydam (Başvekil) — Anka

ra Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağ
lı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» ku
rulması hakkında kanun lâyihası münase
betiyle sözleri 152,154 

— 1941 malî yılı muvazenei umumiyesi-
ne dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 179 

Dr. Saim Ali Dilemre (Bize) - Anka
ra Dil ve tarih - Coğrafya fakültesine bağ
lı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» ku
rulmasa hakkında kanun (lâyihası münase
betiyle sözleri 77,153 

Durak Sakarya (Gümüşane) - Hüse
yinoğlu Tevfik Alpek 'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki mazbata münasebetiyle 
sözleri 21 

E 
Edib Ergin (Mardin) - Devlet iktisadi 

teşekkülleri memurları tekaüt sandığı ka
nunu münasebetiyle sözleri 302 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât
landırma kanunu lâyihasının tetkiki için 
muvakkat bir encümen teşkiline dair sözleri 136 

Emin Sazak (Eskişehir) - Devlet ikti
sadi teşekkülleri memurları tekaüt sandı
ğı kanunu münasebetiyle sözleri 248,297 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 223,224 

F 
Feridun IHkri (Bingöl) - Ankara - Dil 

ve tarih - öoğrafya fakültesine bağlı bir 
€ Türk inkılâp tarihi enstitüsü » kurulma
sı hakkında fkanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 

— Askerî ceza kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur-

122 

47. 

lan tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri 252,254,255,256,258,260,261,262, 

263,266,287,288,290,291,292,293,294,295,298 
— Ereğli Havzai fahmiyesi maden ame

lesinin hukukuna müteallik 151 sayılı ka
nunun yedinci maddesinin tefsiri hakkında
ki mazbata münasebetiyle sözleri 163,165 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 
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Sayıfa' 

cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 4,5,7,8,9,10,11,12, 

16,17,20,21,22,23 
— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât

landırma kanunu lâyihasının tetkiki için 
muvakkat bir encümen teşkiline dair söz -
leri 136 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 197,216, 

217,223,224,229,231 
Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Devlet 

İktisadi teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı kanunu münasebetiyle sözleri 261,262, 

263,264 
— Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 

takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemi-
yen borçların terkinine dair mazbata müna-

i} Sayıfa 
sebetiyle sözleri 44,45 

Tasarruf bonoları ihracına dair kânun
larla bankalar kanununa ek kanun müna
sebetiyle sözleri 82 

Fuad Gökbudak (Konya) - Ankara Dil 
ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 122 

Fuad Sirmen (Rize) - Askerî ceza ka
nununa ek kanun münasebetiyle sözleri 49 

— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna müteallik 151 sayılı ka
nunun yedinci maddesinin tefsiri hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri 160,166, 

169,170 

G 
Gl. Ali Fuad Cebesoy (Nafia vekili) -

Ta§kın sulara ve su baskınlarına karşı ko
runma hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 155 

Gl. Ali Rıza Artunkal (Millî Müdafaa 
vekili) - Askerî ceza kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 47,48 

Gl. Kâzım Karabekir (istanbul) - An
kara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması hakkında kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri 72,74,76,80,121,143,145,152 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

hakkkmdaki kanun münasebetiyle sözleri 186, 
229,230 

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî ceza kanununa ek kanun müna
sebetiyle sözleri \ 55 

— Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı kanunu münasebe
tiyle sözleri . 252,263 

— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna müteallik 151 sayılı ka
nunun yedinci maddesinin tefsiri hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri 158,162,171 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 197 

namaı şarlan (Ordu) - Madenlerin 
aranma ve işletilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 218 

Hasan Âli Yücel (Maarif V.) - Ankara 
Dil ve Tarih - Öoğrafya fakültesine bağlı 
bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurul
ması hakkında kanun lâyihası münasebe
tiyle sözleri • 71,75,76,78 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât

landırma kanunu lâyihasının tetkiki için 
muvakkat bir encümen teşkiline dair sözleri 135 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Dev-
' let iktisadi teşekkülleri1 memurları tekaüt 
sandığı kanunu münasebetiyle sözleri 288,290,298 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 217,228 

Hikmet Bayur (Manisa) - Ankara Dil 
ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
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Sayıfa 

f«fürk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkffida%âüun iâyihası münasebetiyle «öd
leri '73,146,153 

Hüsnü Hitabcı (Muğla) -1941 malî yılı 
muvazenei uiıumiyesine dahil bazı daire büt
çelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 176,179 

— Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe- • 
sinde değişildik yapılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 96,98 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sindiği kanunu münasebetiyle 

Sayıfa 
sözleri 245,246,248^249,251,252,254,255,256, 

257,258,259,260,261,266,289,290,291,292, 
293,294,296,298,301,302 

— Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline mahal ve imkân görülemi-
yen borçların terkinine dair mazbata müna
sebetiyle sözleri 43,44 

— Eumeli demiryolları işletme nizamna
mesinin zıya ve hasar tazminatına müteal
lik hadlerin tadiline dair kanuna ek kanun 
münasebetiyle sözleri 123 

— Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı 
korunma hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 154 

İbrahim Alâettin Gövşa (İstanbul) -
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» ku
rulması hakkında kanun lâyihası münasebe-
betiyle sözleri 69,76,77,79,81,145,153 

— Memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyfeeakları hakkındaki kanunun 
birinci maddisinin tadiline dair kanun mü
nasebetiyle sizleri 146 

tbrafcim Btem Boakurt (Zonguldak) -
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu nizamnameye yeniden 
bazı maddeler ilâvesine dair kanun münase
betiyle sözleri» 29 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 189,190, 

193,19^214,215,216,217,221,225,227,229,230 
İsmail Kem&l Alpsar (Çorum) - Devlet 

iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt san
dığı kanunu münasebetiyle sözleri 263 

İsmet Eker (Çorum) - Ankara Dil ve 
Tarih - Goğfafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması! 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 72 

— Devlet <|emiryolları ve limanlan işlet
me umum1 müdürlüğü 1941 malı yılı bütçe
sinde değişildi yapılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri ' 97,98 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri 246 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât
landırma kanunu lâyihasının tetkiki için 
muvakkat bir encümen teşkiline dair sözleri 135, 

136 
— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 214,220 
— Eumeli demiryolları işletme nizamna

mesinin zıya ve hasar tazminatına müteallik 
hadlerin tadiline dair kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 123,124 

İzzet Arukan (Eskişehir) - Devlet De
miryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 96,97,98 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları Tekaüd sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri 256,288,291,297 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 193, 

219 
— lîııtneli demiryolları işletme nizam

namesinin zıya ve hasar tazminatına mü
teallik hadlerin tadiline dair kanuna ek 
kanun münasebetiyle sözleri 123 



ac 
Sayıl» 

(Wkfc_^Bİl«)ttl)^JBç^«tikfcHttdi 
tü|dttailtU t: memurtenijtfekattt aaaadiğı ha-
nnrnı«rtmarib>ljyicr annl ı: ri '^01 

^Ölteüfenrdeğiştirilmesine ve bu nizamname
ye jıitîılııı ^bmammMtbKr aMfinıiınıMsu 

^betiyle sözleri *29 

îri ,1Ü2;Î93, 
Îil97,198,199,218,220,221,222,223,227^a^29 

«•ul^aBman' 0ıpt»ta) - -^Hetoa^Hk 

Saylfa 
«Tüfe iririiâp Ur&föisiiiasft» ikmulaam 
haUanâajfcaaen ilâystaaı «t&Mf-ebitijrie 
«ozte; 78 

— Askerî ceza kanununa fek' kanun mü
nasebetiyle sözleri 55 

—>;B<ntlfiUiktisarii cUşekkiilLeriiBieıiûnr-
: lan Tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri ,247^262,263,302 

«sşmm ve ışiettimesr 
^kındaki kanun münasebetiyle sözleri ^S8S>t98, 

199 

•Btttli Gören (Bolu) -"Devlet iktisadi 
teşAi^Ilert-memıırları'l'ekâütrsffridtgrka-

nuı ,350 

M 

"Kaiaar ̂ Iülid-Kansu CÇortb) «̂ Ankara 
J)il^!Tarlh -Tî^ra^a^îaKMemııer bağlı 

4^7'çT&rk'intilâp tarihi ensMtüsü»"-iar''>T-
ması hakkında kanan İmhası münaseb0-

. --^T>#vlet*üş$isadi teşekkülleri memur-
larıYekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 

72 

,2a&297 
— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

. hakkındaki -kanun münasebetiyle sözleri 221 
Mükerrem.ZaraağîLç (İsparta) -_Köy 

okulları ve enstitüleri teşkilâtlandırma ka
munu lâyihasının tetkiki için muvakkat 
bir encümen teşkiline dair sözleri 136 

K 
HffBlfddin Sahir (Bingöl) - Ankara 

JMÎ MFftıâlh -Tfö^rarya^ftAltesTire -bgfü 
gto*$$ftBc fÜcKHAp tsrüni *eTfistîfüsti» kurul-
;ajlfha&km"da kantm^lftyîhası Tnönasebe-

« l ^ i iteleri '122 
B Avnaıvuu \ıepşuı uiHesrııaK-

r&kltti "TJTfarat5«b©iiyie «öz-

"^ O g ^ t derirhyoThOT?*"?e "îimaniarı 

ji*fcHfck«ihtfeki 
97 

Hetıad.Ayaş, (Bursa) ~ Aasaras L<itf*r 
Taab - Cgğraiya . fakülten J . ba#ı bir 

-«Türk inküâp tarihi enstitüsü» kurulmişt 
hakktnda ütanun ıi£yihası ,j*ünasflfoetij4© 
sözleri ?49fZQ$l 

—JHüsffjöneğlu Tevük,AJp«k ünoöaüm 
cezama? (>affgfar;dm**T Jkakkuadakiıjaazb*-

- ita münasebetiyle sözleri <il8,21 
îHuoMMî Alttoy ^A«4alj») - - dBİ8*yin-

^öğlu T«fök Aip*k?in fâikmiB&tBBmtkmııp-
^tmimttûlı^ian^ftki «mazbata münasebe-
tiytesSıtori 12 
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Sayıfa 
Rasih Kaplan (Antalya) - Ankara Dil 

ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 74 

— Bazı ay adlarının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle 
sözleri " " ' ?ih-•..::..' 158 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı kanunu, münasebetiyle 
sözleri , r c v 244 

-4-Ereğli havzai fahmiyeşi ,m#den ame~ , 
leşinin hukukuna müteallik 151 sayılı ka
nunun yedinci maddesinin tefsiri hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri 161,165,169 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 19 

Receb Peker (Kütahya) - Ankara Dil 
ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 77,78,80 

—' Askerî ceza kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözf eri 51,,52,53,54,55,56 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri 265 

Sayıfa 
Refik înce (Manisa) - Ankara Dil ve 

Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması 
hakkında kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 70,76,79,122 

— Askerî ceza kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 45,46,47,48,50,51 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı kanunu, münasebetiyle 
sözleri . 258,295. 

-f~ Ereğli havzai fahmiyeşi maden ame
lesinin hukukuna müteallik 151 sayılı ka
nunun yedinci maddesinin, tefsiri hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri 168,169 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 15,16,18,19 

— Madenlerin aranma ve işletilmeği hak
kındaki kanun münasebetiyle Bîfcîerr - İ86,l$7r 

190,192,194,196,197,l&$3M,$14»2Î6,217r 
221,223,225,227,22â,230,231 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilmeyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrir münasebe- . 
tiyle sözleri 34,35 

Ruşeni Barkın (Samsun) - Askerî ceza 
kanununa ek kanun münasebetiyle söz
leri 50,51,52 

S 
Salâh Yargı (Kocaeli) - Hüseyinoğlu 

Tevfik Alpek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki mazbata münasebetiyle 
sözleri 14 

Sırrı Day (İktisat vekili) - Ereğli hav
zai fahmiyeşi maden amelesinin hukukuna 
mütaallik 151 sayılı kanunun yedinci mad
desinin tefsiri hakkındaki mazbata müna
sebetiyle sözleri 159 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kânun münasebetiyle sözleri 187, 

195,198,199,220,222,228,231 
— Sanayi ve Küçük sanatlar kanunu 

lâyihalarının muvakkat bir encümende 

tetkiki hakkında sözleri 142,143 

Sırrı Içöz (Yozgad) - Köy okulları ve 
enstitüleri teşkilâtlandırma kanunu lâyiha
sının tetkiki için muvakkat bir encümen 
teşkiline dair sözleri 135 

— Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamname- z 
ye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 29 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 192 

— Eumeli demiryolları işletme nizam
namesinin zıya ve hasar tazminatına muta-



— İt — 
Sayıfa 

allik hadlerin tadiline dair kanuna ek ka
nun münasebetiyle sözleri 124 

Süreyya örgeevren ( Bitlis ) - Askerî 
ceza kanununa ek kanun münasebetiyle 

sözleri 47,48 
— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 

cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 22,23 

s 
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Askerî ce

za kanununa ek kanun münasebetiyle söz
leri 46,47,48,50,51,53,55,56 

— Ereğli havzai fahmiyesi maden ame
lesinin hukukuna müteallik 151 sayılı ka
nunun yedinci maddesinin tefsiri hakkın

daki mazbata münasebetiyle sözleri 159,16İ, 
162,166,169,170 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazba
ta münasebetiyle sözleri 19,20,21,23 

Yasar özey (Manisa) - Köy okulları 
ve enstitüleri teşkilâtlandırma kanunu lâ

yihasının tetkiki için muvakkat kir encü
men teşkiline dair sözleri *35 

z 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - An

kara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine 
bağlı bir «Türk inkılâp tarihi enstitüsü» 
kurulması hakkında kanun lyihası müna
sebetiyle sözleri 122 

— Askerî ceza kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 47,54,55,56 

— 1941 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerinde değişik
lik yapılmasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 176,177 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı kanunu münasebetiyle 
sözleri 249,251,292,294,301 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazba

ta münasebetiyle sözleri 10,11,22 
— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât

landırma kanunu lâyihasının tetkiki için 
muvakkat" bir encümen teşkiline dair söz
leri s 135,136 

— Maadin nizamnamesinin bağa mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 29 

— Rumeli demiryolları işletme nizam
namesinin zıya ve hasar tazminatına mü
teallik hadlerin tadiline dair kanuna ek 
kanun münasebetiyle sözleri 124 

— Sanayi ve küçük sanatlar kanunu 
lâyihalarının muvakkat bir encümende tet
kiki hakkmda sözleri 143 

>v#*< 
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