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Fihrist 

ICBA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayfa 

1. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun 
memleketin iktisadi işleri ve alınacak ted
birler hakkında beyanatı 14:25 

2. — Erzurum mebusu ve Dahiliye ve-

Sayfa 
25 kili'Dr. Ahmed Fikri Tuzer'in vefatı 

3. — Dahiliye vekili iken vefat edeh 
Erzurum mebusu Dr. Fikri fuzer-m yeri
ne Kütahya mebusu Receb Peker'in tâyini 26 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
4305 — Varlık vergisi hakkında kanun 14,14, 

25,26:32,32,33:36 
4306 — Devletçe parasız verilecek giyim 

eşyası hakkında kanun 14,25,32,38,38:47 
4307 — Nebati madsulleri ve prinayı ta-

sir veya tasfiye eden sınai müessese
lerden muamele vergisinin aynen 
alınması hakkında kanun 14,25,32,38, 

47:48,48,49:52 

No. | Sayfa 
4308 — %ferberiikte veya ^ e y M | d e 

lerde askerî şahplaja. ait hukuk d |v i -
lariyle icra takihlerinde yapılac* 
muameleler hakkında kanun 58,66:711,8i :82 

İzmit Cezaevinde, mahpus IJü^eyip 
Avni Parmaksız üe Şakır' 

4309 

ş'un cefalarının affı hakkında kap.uiı 66, 
75:76,82 

LÂYİHALAR 
1. —. 1940 malî yılı hesabı katisi hak

kında (1/865) 
2. — 1942 malî yılı Muvazenei umumi

ye kanununun 29 ncu maddesinde değişik
lik yapılması ve şeker ve glikozdan alman 
istihlâk vergisinin arttırılmasına dair olan 
4225 sayılı kanunun bazı maddelerinin kal
dırılması hakkında (1/866) 

3. — Ceza ve tevkif evleri umum mü
dürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında
ki 3500 sayılı kanun ile bu kanunu değiş
tiren 4077 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine dair (1/881) 

4. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
hesabı katisi hakkında (1/867) 

5. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü mamur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 

74 

sayılı kanunun bası maddelerini de^jştireiı 
3173 sayılı kanuna bir muvakket madde 

eklenmesine dair (1/885) | 
6. — Devlet denjzypliarı işletme umujn 

müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katijsi 
hakkında (1/868) j 

7. — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı heşab? katisi hak
kında (1/875) 

8. — Deylet Kpnserva|;uvarının tiyajt-
ro, opera, ve balet şubelerinden mezun olah-
lara elbise verilmesi hakkında (1/882) 

9. — D#¥İ£t mem#£İ$i3L a^k.l#rının tev
hit ve fe&a^PM* 4m $&$ 3£51 ve m8 şL 
yılı kanunlara bağlı ce^eUpjai ^ f#a^ | vb-
ligi JPSI»W4A değifjklik şj^Üşmf* 3$fe 
3829, 4 1 # ga-jal? to»»?#?* b a $ j kj^pb, 
larm 4^i$t i f ilmesi v# 3Ç5J- Sdplf jİHptmf* 
26 ncf maddesine Ut f j ^ » f&Şe$mm h#fr 
kında (1/863) 

80 

8 

78 

78 
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Sayfa 

10. — Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası (1/869) 2 

11. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
ithalât umumî tarifesinin 370 nei numara
sının değiştirilmesine dair (1/870) 2 

12 —• Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki kanu
nun 10, 12 ve 14 neü maddelerini değişti
ren kanun lâyihası (1/884) 78 

13. — ilkokul öğretmenlerinin kadroları
na, hususi idarelerden alacaklarına, mesken 
bedellerine, terfi, taltif ve cezalandırılma
larına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek 
Sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı 
sandığına dair (1/886) 80 

14. — İnhisarlar umum müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 63 000 000 liraya çı
karılması hakkında (1/879) 54,80 

15. — Jandarma subaylığından müteka
it yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma 
komutanlıklarında mütekaiden istihdam 
edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı kanun 
hükmünün uzatılmasına dair (1/887) 

16. — Maaşatm tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara mü-
zeyyel kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/888) 

17. — Memurin kanununa ek kanun lâ
yihası (1/871) 

18. — Memur ve müstahdemlere verile
cek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin sonuna bir fık
ra eklenmesine dair (1/872) 

19. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi 
hakkında (1/873) 

20. — Subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkında (1/880) 

21. — Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanun hükümlerinin 
iki yıl daha uzatılmasına dair (1/889) 

22. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteş-
rin 1941 tarihli Anlaşmanın (1 A) numa
ralı listesinde mezkûr 55 milyonluk konten
jana zamimeten Almanya Hükümeti tara-

Sayfa 
fından atabrin ihracına müsaade edilmesi 
ve mukabilinde ayni Anlaşma mucibince 
Almanya'ya ihraç olunacak Türk malları
nı gösterir 1 numaralı listedeki afyon kon
tenjanının arttırılması hakkında teati olu
nan notaların tasdikma dair (1/874) 2 

23. — Umumî, mülhak ve hususi bütçe
lerle belediye bütçelerinden ve 3659 sayılı 
kanuna tâbi müessese ve teşekküllerden ay
lık alanlara parasız giyim eşyası verilmesi 
hakkında (1/876) 14,25,32,38,38:47 

24. — Varlık vergisi hakkında kanun 
lâyihası (1/877) 14,14,25,26:32,32,33:36 

25. — Yerli nebati mahsulleri ve prina
yı tâsir ve tasfiye etmek suretiyle yağ is
tihsal eden sınai müesseselerden muamele 
vergisinin aynen alınması hakkında 3843 
ve 4040, 4290 sayılı kanunlara ek kanun lâ
yihası (1/878) 14,25,32,38,47:48,48,49:52 

!0 

10 

6 

3 

1. — Askeri memnu mıntakalar hakkın
daki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/858) 56,60:63,66 

2. — Cemiyetler kanununun 38 nci mad
desine iki fıkra ilâvesine dair 26 

3.— Devlet Havayolları umum müdür
lüğü teşkilât kanununda değişiklik yapıl
masına dair olan 3822 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 74 

4. — İzmir Rıhtım şirketi muvakkat 
idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında 
(1/348) 80 

5. — İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin 
Avni Parpaksız ile Şakir Tandoğmuş'un 
cezalarının affı hakkında (1/863) 66,75:76,82 

6. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/822) 74,78,82:84 

7. — M<ebus seçimi hakkında kanun lâ
yihası (1/864) 80 

8. — Rumeli demiryolları işletme nizam
namesinin zıya ve hasar tazminatına müte
allik haddelerinin tadiline dair olan 3259 sa 
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/782) 80 

9. — Seferde ve hazarda bilûmum aske
rî şahısların hukuk dâvalarının görülme 
tarziyle kira haklarının korunması hakkın
da (1/498) 58,66:71,81:32 
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MAZBATALAR 

Sayfa 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — îzmit cezaevinde mahpus Hüseyin 

Avni Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un 
cezalarının affı hakkında kandın lâyihasına 
dair (1/683) 66,75:76,82 

2. — Mebus seçimi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/846) 80 

3. — Seferde ve hazarda bilûmum as
kerî şahısların hukuk dâvalarının görülme 
tarziyle kira haklarının korunması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/498) 58,66:71,81:82 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî memnu mmtakalar hak

kımdaki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/858) 56,60:63,66 

2. — inhisarlar umum müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 63 000 000 liraya çı
karılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/879) 80 

3. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası, hakkında 
(1/822) 74,78,82:84 

4..— Rumeli demiryolları işletme nizam
namesinin zıya ve hasar tazminatına müta-
allik hadlerinin tadiline dair olan 3259 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/782) 80 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Mebus seçimi hakkında kanun lâ

yihasına dair (1/864) 80 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Birinci kânun 1941 - şubat 1942 
aylarına ait raporun sunulduğuna dair Di
vanı muhasebta riyaseti tezkeresine dair 
(3/484) 74,78 

2. — izmir rıhtım şirketi muvakkat ida
resine ait katı hesabın tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/348) 80 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sa

yılı kanuna ek kanun 
(1/822) 

Sayfa 
lâyihası hakkında 

74,78,82:84 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî memnu mmtakalar hakkındaki 

1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
,(1/858) 56,60:63,66 

2. — Seferde ve hazarda bilûmum askerî 
şahısların hukuk dâvalarının görülme terziyle 
kira haklarının korunması hakkında kaı}un lâ
yihasına dair (1/49.8) 58,66:7İ,81:82 

MECLÎS HESAPLARININ TETKÎKl ENCÜ
MENİ MAZBATALARI I 

1. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nijsan ve 
mayıs ayları hesabı hakkında Murakıplık rapo
ru (5/52,54) 8,2^,38,54 

2. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı şdbat ve 
mart ayları hesabı hakkında (5/51) i 8,26 

3. — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı 
ile Millî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında 
(5/53) | 8,26 

i 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
4. — Umumî, mülhak ve hususi bütçelefle be

lediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müessese ve teşekküllerden aylık alanlara para
sız giyim eşyası verilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/876) 38,38:47 

2. — Varlık vergisi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/877) 14,25,26:32,32,33:36 

3. — Yerli nebati mahsulleri ve prinayi tâsir 
ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsaleden, sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alın
ması hakkında 3843, 4040 ve 4290 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihasına dair (1/878) 38,47: 

48,48,49 :52 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Rumeli demiryolları işletme nizamna

mesinin zıya ve hasar tazminatına müteallik 
hadlerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kânuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/782) 80 

Reisicumhurun nutku 
NUTUKLAR 

3:5 



SABIK ZABIT HULASALARI 

1 nci inikada aît 
2 » » » 
3 ncü » » 
4 » » » 
5 nci » » 

Sayfa 
8 

14 
38 
54 
56 

6 nci 
7 nci 
8 » 
9 ncu 

10 » 

inikada ait 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sayfa 
58 
66 
74 
78 
80 

îain 
SAYIN ÜYELER ÎŞLERt 

teşriî masuniyeti (3/508) 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi 58 r60 
Seçimler 

1.—Encümenler seçimi 8:11 
2. — Meclis Reisi seçimi 5 
3. — Beis vekilleri, idare âmirleri ve kâ

tipler seçimi 5 

Teşriî masuniyet 
1. — Kocaeli mebusu Âli Dikmen'in 

teşriî masuniyeti (3/506) 2 
2. — Muğla mebusu Yunus Nadi 'nin 

ölümler 
1. — Çorum mebusu îsmail Kemal Alp-

sar'm vefatı 
2. — Erzurum mebusu ve Dahiliye ve

kili Dr. Ahmed Fikri Tuzer'in vefatı 
3. Gümüşane mebusu Durak Sa

karya'nın vefatı 
4. — Malatya mebusu Dr. Hilmi Oy 

taç 'in vefatı 
5. — Malatya mebusu General Osman 

KoptagePin vefatı 80:81 

66 

25 

26 

25:26 

T A K R İ R L E R 
Bolu [Lûtfi GörenJ 
1. —Avukatlık kanununun muvakkat 

dördüncü maddesi A fıkrasının tefsiri hak-
kmda (4/64) 

Tokâd [Galib Pekel] 
2. — Arzuhal encümeninin 5 . VI . 1942 

tarih ve 57 sayılı karar cetvelindeki 3819 

66 

sayılı kararın Umum îheyette müzakeresine 
dair (4/62) 

Ytozgad [Strrt Içöz] 
3. — Gözlükçülük hakkındaki 3958 sa

yılı kanunun muvakkat ikinci maddesinde
ki (bir ticarethane açmak) kaydınm tefsi
rine dair (4/63) 

TEKLİFLER 
Eskişehir [İzzet Arukan] 
1. — Şose ve köprüler kanununun bazı 

maddelerini tadil eden 1882 sayılı kanunun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılması hak
kında (2/67 

[İdare Heyeti] 
2. — Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/70) 

54 

80 

[İdare Heyeti] 
3. —• Divanı muhasebat 1942 malî yılı 

bütçesinde münakale yapılmasına dair (2/66) 
[İdare Heyeti] 
4. — Riyasetieumhur 1942 malî yılı büt

çesinde değişiklik yapılmasına dair (2/68) 
[Faik Kurdoğlu] 
5. — Aleni satış salonları hakkında 

(2/69) 

54 

58 
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TEZKERELER 

Sayfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Cemiyetler kanununun 38 nci mad

desine iki fıkra ilâvesine dair olan kanun 
lâyihasının geri verilmesi hakkında 26 

2. — Devlet havayolları umum müdür
lüğü Teşkilât kanununda değişiklik yapıl
masına dair olan 3822 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasının geri verilmesi hakkında 74 

Muhtelif 
1. — Çorum mebusu İsmail Kemal Alp-

sar'ın vefat etmiş olduğuna dair 66 
2. — Erzurum mebusu ve Dahiliye vekili 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer'in vefat etmiş oldu
ğuna dair 25 

3. — Gümüşane mebusu Durak Sakar
ya'nın vefat etmiş olduğuna dair 26 

4. — Malatya mebusu Dr. Hilmi Oy-
tâç'm vefat etmiş olduğuna dair 25:26 

5. — Malatya mebusu General Osman 
Koptagel'in vefat ettiğine dair 80:81 

Ölüm cezaları 
1. — Bafra 'mn Kapukaya köyünden Ha

san oğlu Hüseyin özkaragöz'ün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/521) 74 

2. — Beyşehir'in Selki köyünden Ibra-
himoğlu İsmail diğer adı Seyid Ali Har-
mankaya'nın ölüm ceza&ma çarptırılması 
hakkında (3/516) 54 

3. — Kaş kazasının Yeni köyünden tb-
rahimoğlu Mustafa Eğriboyun'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/517) 54 

4. — Kütahya'nın Saray mahallesinden 
İbrahimoğlu Halil İbrahim diğer adı Ali ll-
bili'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (1/507) 2 

5. — Lüleburgaz'ın Celâliye köyünden 
Yusuf oğlu Raşit Demir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/522) 74 

6. — Menemen'in Helvacı köyünden Ha-
liloğlu Mahmut Uyanık'm ölüm cezasına 

Sayfa 
çarptırılması hakkında (3/523) 74 

7. — Tatvan kazası Reşadiye nahiyesinin 
Purganis köyünden Mehioğlu Ağıt Baran 'ijn 
ölüm cezasına çarptırılması hakkınca 
(3/519) | 66 

Teşriî masuniyet 
1." — Kocaeli mebusu Ali Dikmen'in 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/506) 2 

2. — Muğla mebusu Yunus Nadi'njn 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/508) * • 2 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 58:60 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKE
RELERİ 

1. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/505) 2 

2. — Orman Umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/509) 2 

3. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/510) 2 

4. — Yalova kaplıcaları işletme idaresi
nin 1940 malî yılma ait bilançonun sunuldu
ğuna dair (3/524) 74 

1. — Birinci kânun 1941 - şubat 1942 ay
larına ait raporun sunulduğuna dair 
(3/484) 74,78 

RİYASETİCUMHUR TEZKEREjSl 
1. — Dahiliye vekili iken vefat edjen 

Erzurum mebusu Dr. Fikri Tuzer'in yeri
ne Kütahya mebusu Receb Peker'in tâyin 
edilmiş olduğuna dair 26 



Tahlili fihrist 

mmm 

Sayfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

seferberlikte ve Fevkalâde hallerde askerî 
şahısların ailelerini icabında yanlarında 
bulundurmamaları hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 

Ali Bana Tarhan (İstanbul) - Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu'nun beyanatı münasebe-

62 

tiyle sözleri 
Ali Riza Esen (Siird) - Devletçe pa

rasız verilecek giyim eşyası hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 

— Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun mü
nasebetiyle sözleri 

Sayfa 
22 

39 

83 

Berç Türker (Afyon Karahisar) - Dev
letçe parasız verilecek giyim eşyası hakkın-

B 
daki kanun münasebetiyle sözleri 45 

Dr. Ali Süha Delilbaşi (Kütahya) -
Devletçe parasız verilecek giyim eşyası 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 42 

Dr. Muhtar Berker (tçel) - Devletçe 
parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 39 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -

Devletçe parasız verilecek giyim eşyası 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 39, 

40,42,43,44 
— Seferberlikte veya Fevkalâde hal

lerde askerî şahıslara ait hukuk dâvala-
riyle icra takiplerinde yapılacak muame
leler hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 67,68 

E 
Edib Ergin ( Mardin ) - Seferberlikte 

veya fevkalâde hallerde askerî şahıslara ait 
hukuk dâvalariyle icra takiplerinde yapıla
cak muameleler hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 68,69 

Emin Sazak (Eskişehir) - Seferberlikte 
ve fevkalâde hallerde askerî şahısların ai
lelerini icabında yanlarında bulundurma
maları hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 61 



Sayfa 
Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Se

ferberlikte ve fevkalâde hallerde askerî 
şahısların ailelerini icabında yanlarında 
bulundurmamaları hakkındaki kanun, mü
nasebetiyle sözleri 63,62 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Başvekil-
Şükrü Saraçoğlu'nun beyanatı münasebe
tiyle sözleri 25 

— Devletçe parasız verilecek giyim eş
yası hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 41,42,43,44,45 

•— Varlık vergisi kanunu münasebei-
tiyle sözleri 

Fuad Sirmen (Rize) - Seferberlikte ve
ya fevkalâde hallerde askerî şahıslara ait 
hukuk dâvalariyle icra takiplerinde yapı
lacak muameleler hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 

— Seferberlikte ve fevkalâde hallerde 
askerî şahısların ailelerini icabında yanla
rında bulundurmamaları hakkındaki ka
nun münasebetiyle-sözleri 

Sayfa 

27 

71 

62 

G 
Gl. Kâzını Karabekir (İstanbul) - Var

lık vergisi kanunu münasebetiyle sözleri 27,29 
Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -

Devletçe parasız verilecek giyim eşyası 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 40,43,44 

— Seferberlikte veya fevkalâde haller
de askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle 
icra takiplerinde yapılacak muameleler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 67,70,71 

ismet Eker (Çorum) — Devletçe parasız 
verilecek giyim eşyası hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 

— Maaş kanununa ek 4161 sayılı kanu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun 

45 

münasebetiyle sözleri 82,83,84 

îsmet înönü ( Reisicumhur ) - Yılbaşı 
nutku 3,4 

İzzet Arukan (Eskişehir) - Devletçe pa
rasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 40,45 

Kemal Turan (İsparta) - Devletçe pa
rasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 

K 
kanun münasebetiyle sözleri 44,45 

Lûtfi Gören (Bolu) - Büyük Millet 
Meclisi 1942 yılı nisan ve mayıs ayları he

sabı hakkındaki rapor münasebetiyle sözleri 26 

Muhittin Baha Pars (Bursa) - Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu'nun beyanatı münasebe-

M 
tiyle sözleri 24 

Nasuhi Baydar (Malatya) - Maaş kanu
nuna ek 4161 sayılı kanunun bazı madde-

N 
lerini değiştiren kanun münasebetiyle söz
leri 83 
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Sayfa 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Devletçe para
sız verilecek giyim eşyası hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 

Nuri Göktepe (Aydın) - İzmit cezaevin-
40 

Sayfa 
de mahpus Hüseyin Avni Parmaksız ile Şa-
kir Tandoğmuş'un cezalarının affı hak
kındaki kanun münasebetiyle sözkri 75 

B 
Rahmi Apak (Tekirdağ) - Seferberlik

te ve fevkalâde hallerde askerî şahısların 
ailelerini icabında yanlarında bulundurma
maları hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 60,62 

Rasih Kaplan (Antalya) - Seferberlik
te veya fevkalâde hallerde askerî şahıslara 
ait hukuk dâvalariyle icra takiplerinde ya
pılacak muameleler hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 67 

— Yarlık vergisi kanunu münasebetiyle 
sözleri 27 

Refet Canıtez (Bursa) - Reis vekilliğine 
intihabından dolayı kendi ve arkadaşları 
namına teşekkürü 5 

Refik tnce (Manisa) - Başvekil Şükrü 
Saraçoğlu'nun beyanatı münasebetiyle söz
leri 22 

— Devletçe parasız verilecek giyim 
eşyası hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 40,41 

— Seferberlikte veya fevkalâde haller
de askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle 
icra takiplerinde yapılacak muameleler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 70,71 

— Seferberlikte veya fevkalâde haller
de askerîî şahısların ailelerini icabında yan
larında bulundurmamaları hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 60,62 

Sinan Tekelioğlu ( Seyhan) - Devlet
çe parasız verilecek giyim eşyası hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 

Sırrı Day (İktisat vekili) - Maaş kanu
nuna ek 4161 sayılı kanunun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetiyle söz-
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43 

leri 83 
Sırrı îçöz (Yozgud) - Devletçe parasız 

verilecek giyim eşyası hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 44 

Süreyya Örgeevren ( Bitlis ) - Varlık 
vergisi kanunu münasebetiyle sözleri 28 

Şinasi Devrin (Zonguldak) - Devletçe 
parasız verilecek giyim eşyası hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 43,44,45,46 

— İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin 
Avni Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un 
cezalarının affı hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 75 

—• Seferberlikte veya fevkalâde haller

de askerî şahıslara ait hukuk dâvalariyle 
icra takiplerinde yapılacak muameleler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 67,69, 

70,71 
— Varlık vergisi kanunu münasebetiyle 

sözleri 28,31 
Şükrü Saraçoğlu (Başvekil) - Memleke

tin iktisadi işleri ve alınacak tedbirler 
hakkında beyanatı 14,2$ 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Devlet
çe parasız verilecek giyim eşyası hakkın

daki kanun münasebetiyle sözleri 40 


