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Fihrist 

ICEA VEKİLLEBÎ HEYETİ 
Sayfa 

Beyanat 
1. - • Dahiliye vekili Receb Peker 'in 

bazı vilâyetlerde vukua gelen yersarsmtısı 
hakkında beyanatı 53:55 

:Sayfa 
2. —- Sıhhat ve içtimai muavenet vekili i 

Dr. Hulusi Alataş'ın, muhtelif vilâyetlerde; 
vukua gelmiş olan yersarsmtısı hakkında! 
beyanatı 23J7:241 

No. Sayfa 
4310 — İzmir Rıhtım şirketi muvakkat 

idaresinin 11.1.1932 : 15 . I I I . 1943 
tarihine kadarki müddete ait katı 
hesabının tasdiki hakkında kanuun 9,10, 

11:14 
4311 — Maaş kanununa ek 4161 sayılı ka

nunun bazı maddelerini değiştiren 
kanun 23:24 

4312 — istiklâl harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun 16,23, 

29,30,31:34 
4313 — İnhisarlar umum müdürlüğü mü-

tedavil sermayesinin 63 000 000 lira
ya çıkarılması hakkında kanun 9,24,29, 

30,34:37 
4314 — Vakıflar umum müdürlüğünün 

1939 malî yrlı hesabı katı kanunu 16,41: 
42,42,43 :46 

4315 —• Türkiye - Macaristan Ticaret An
laşmasına merbut A listesinde yazılı 
barsak ve amyant kontenjanları
nın te;-yidi hakkında Türk ve Macar 
Hükümetleri arasında teati edilen 
mektupların tasdikma dair kanun 2,19, 

42,42,46:49 
4316 — 1942 malî yılı Muyazenei umumi

ye kanununa bağlı bazı daire bütçele
rinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun 40,55:56,59,76,76:79 

4317 — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî 
yılı bütçesine fevkalade tahsisat ve-

KANUNLAR 
No. İ Sayfa 

rilmesine dair 4228 sayılı kanunai 
ek kanun 22,40,56,59,76;80:83 

4318 — Orman umum müdürlüğünün 1939: 
malî yılı hesabı katî kanunu 40,56j59,76, 

! 83:86 
4319 — Posta, telgraf ve telefon umum mü? 

dürlüğünün 1939 malî yılı hesabı ka
tî kanunu 40,57,59,76,86:89 

4320 — Mebus seçimi kanunu 10,40^57:76, 
92:101,1|5:118 

4321 — Gedikli erbaşların maaşlarının tev(-
hit ve teadülüne dair 3779 sayılı kaj-
nuna ek kanun 16,29:30,108:109 

4322 — Muharib yahancı ordu mensup
larından Türkiye'ye iltica edenle!-
hakkındaki 4104 sayılı kanunun ta
diline dair kanun 16130.109 

4323 — inhisarlar umum müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı hesabı katî 
kanunu 52,107:108,110,1.15,ljl 9:122 

4324 — Türkiye ile Almanya arasında ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk-
tesrin 1941 tarihli Anlaşmaya e|k 
Anlaşmanın tasdikma dair kanun % 19,29, 

108,110,115422:125 
4325 — Ankara elektrik ve havagazı ye 

Adana elektrik müesseselerinin ida?e 
ve işletilmeleri hakkında kanun |52,109 : 

115,129:133 
4326 — 1933 ve 1943 Türk borçları tah

villerinin ödenmesi için anlaşmalar 

i 



— 2 — 
No. Sayfa 

yapılabilmesine dair kanun 22,40,57,134 
4327 — Memur ve müstahdemlere veri

lecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 
sayılı kanuna ek kanun 22,52,134:135 

4328 — Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki kanun hükümlerini de
ğiştiren kanım 22,22:23,52,135:140 

4329 — Dahiliye memurları kanununun 
2 nci ve 3 ncü maddelerini değişti
ren 4089 sayılı kanunun 1 nci mad
desine ek kanun 22,52,140:141 

4330 — Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 numaralı kanun hü
kümlerinin iki yıl daha uzatılmasına 
dair kanun 92,143 

4331 — Yalova kaplıcaları işletme idaresi
nin 1940 malî yılı bilançosunun tas-
dikma dair kanun 92,133:134,136,143, 

143:146 
4332 — Memur ve müstahdemlere verilecek 

fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun 52,134:135,151 

4333 — Posta, Telgraf ve Telefon umum 
müdürlüğü süvari müvezzilerine hay
van yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun 52,135,151:152 

4334 — Hava sınjıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 
sayılı kanunun 10, 12 ve 14 ncü mad
delerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun 92,141:142,152:153 

4335 — Subay yüksek mühendis, Askerî 
yüksek mühendis ve Askerî mühendis
lere verilecek ihtisas ücreti hakkında 
kanun 92,142:143,153:154 

4336 — Devlet hava yollan umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 52,128,128, 

149,161,162:165 
4337 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 52,128, 

149:150,161,165:168 

No. 
4338 

4339 

4340 

4341 

4342 

4343 

4344 

4345 

4346 

4347 

Sayfa 
— Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî bütçesine munzam ve fevkalâ
de tahsisat verilmesine dair 52 

52,128,150:151,161,168:171 
— Devlet konservatuvarmın Tiyat
ro, Opera ve balet şubelerinden me
zun olanlara giyim eşyası verilmesi 
hakkında kanun 92,141,152,161,172:175 
— Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliğince yurda sokula
cak maddelerin vergi muaflıkları hak
kında kanun 22,128:154:155,161,175:178 
—• Devlet Demiryolları nakliyatçı
daki zıya ve hasarların tazmin su
retlerine dair 3259 sayılı kanuna ek 
kanun 10,24:29,183 
— Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
munzam ve fevkalâde tahsisat ko
nulmasına dair kanun 128,148,181:182, 

183,207,207:210 
—• Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
munzam ve fevkalâde tahsisat ko
nulması hakkında kanun 128,148,182: 

183,188,207,210:213 
— Jandarma subaylığından müteka
it Yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza 
jandarma komutanlıklarında müte-
kaiden istihdam edilecekleri hakkın
daki 3922 sayılı kanun hükmünün 
uzatılmasına dair kanun 216^223:224 
— 1942 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı A, B, D ve E cet
vellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 92,180,217:223,226, 

229,230:233 
— Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
39 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun 216,242:245 
— Adli evrakın posta? telgraf ve te
lefon idaresi vasıtasiyle tebliğine da
ir olan 3560 sayılı kanuna ek kanun 22, 

236,241,245 



KARARLAR 
No. 
1314 

1315 

— Altı vilâyette ilân edilmiş olan 
örfî idarenin altı ay daha uzatılması 
hakkında 

Sayfa 

2:3 

Birincikânun 1941 : şubat 1942 ay
larına ait Divanı muhasebat raporu
na dair 3:9 

1316 — Kars mebusu Etem İzzet Benice'-
nin teşriî masuniyeti hakkında 2,19 

1317 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 7 nei maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında 2,16,23 

1318 — Avukatlık kanununun muvakkat 4 

No. \ Sayfa 
ncü maddesi A fıkrasının tefsirine j 
mahal olmadığı hakkında 52,10fl:107 

1319 — Van mahkemesi eski piyade müba
şiri İsmail Er ' in tekaüt ikramiyesi) 
hakkında $2,108 

1320 — Devlet Şûrası Birinci daire reisli-; 
ğine Salâhaddin Odabaşıoğlu 'nun 
seçildiği hakkında 22,128,148:149,161 

1321 — Devlet Şûrası âzalıklarma iki za
tın seçildikleri hakkında 40,128,148:149, 

161 
1322 —• Devlet Şûrası İkinci daire reisli-ı 

ğine Hazim Töregün'ün seçildiği 
hakkında 40,128,101,207 

LAYİHALAR 
1. — Adli evrakın Posta, telgraf ve 

telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3 560 sayılı kanuna e kkanun lâyihassı 
(1/895) 22,236,241,245 

2. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
3066 sayılı kanunun tadili hakkında (1/896) 22 

3. — 1942 malî yılı muvazeııei umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/912) 148 

4. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı A ve B cetvellerinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/906) 92,180,217:223, 

226,229,230:233 
5. — Devlet Demiryolları ve limanlan 

işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/907) 92,236 

6. — Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı Bütçesinde değişiklik 
yapılmanı hakkında (1/899) 52,128,149,161, 

162:165 
7. — Devlet Havayolları umum müdür

lüğü 1942 malî yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair (1/908) 128,128,149,161, 

162:165 
8. —- Devlet limanları işletme umum 

mj^ürlüğü 1942 malî yılı bütçesine mun

zam tahsisat verilmesine dair (1/909) 128,148, 
181:182,183,207,2O7:210 

9. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Maarif vekilliği kısmında değişüş-
lik yapılmasına ve Cumhur Başkanlığı fi
lârmonik orkestranı teşkilâtı ve orkestrja 
mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkın
daki 3045 sayılı kanuun 12 nci maddesiniin 
değiştirilmesine dair (1/913) 216 

10. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Miljlî 
Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak mad
delerin vergi muaflıkları hakkında (1/897İ) 22, 

128,154:155,161,;75:178 
11. — Hariciye vekâleti Teşkilâtı hak

kındaki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numa
ralı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/898) I 22,236 

12. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

(1/900) 52,128,149:150,16ljl65:168 
13. — 2234 ve 2487 sayılı kanunlara 

ek kanun lâyihası (1/891) 22,4)0,57,134 
14. — Jandarma erat kanununun 4^48 

sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası (1/905) 52 

15. — Memur ve müstahdemlere veri
lecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 isa-



52 

Sayfa 
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/892) 22,52, 

134,151 
16. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 

malî yılı bütçesine fevkalâde tahsisat ve
rilmesine dair 4228 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/893) 22,40,56,59,76,80:83 

17. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
işleri umum müdürlüğü ve Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında ça
lışanlara birer er tayını verilmesi hakkın
da kamın lâyihası (1/903) 

18. — Orman koruma teşkilâtı kanu
nunun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 
14 neü maddesinin 4283 sayılı kanunla de
ğiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında 
(1/904) 

19. —• Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/910) 

20. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında (1/91.1) 

148,182:183,188,207,210:213 
21. — Ticaret ve sanayi odaları, Tica

ret borsaları ve esnaf odaları teşkili hak
kında (1/890) 2,236 

22. — Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki kanun hükümlerinin değişti
rilmesine dair (1/894) 22,22:23,52,135:140 

23. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesine 35 000 lira fevkalâde 
tahsisat konulmasına dair (1/901) 52,128,150: 

151,161,168:17i 
24. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesine 134 000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkında (1/902) 52,128,150: 

151,161,168:171 

52 

128 

128, 

1. — Ankara Elektrik ve havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletilmeleri hakkında (1/615) 52,109:115,129:133 

2. — 1942 malî yılı muvazene! umumiye 
kanununun 29 nen maddesinde değişiklik 
yapılması ve şeker glikozdan alınan istih
lâk vergisinin arttırılmasına dair olan 
4225 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
kaldırılmak hakkında (1/866) 16:17 

3. — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve müs-

Öayfa 
tahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair (1/885) 236 

4. — Devlet Konservatuvarı tiyatro, 
opera ve balet şubelerinden mezun olan
lara elbise verilmesi hakkında (1/882) 92,141, 

152,161,172:175 
5. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif 
vekilliği kısmında değişiklik yapılması 
3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı 
kadroların değiştirilmesi ve 3656 sayılı 
kanunun 26 ııeı maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında (1/883) 236 

6. — Fevkalâde kazanç vergisi hak
kında (1/805) 40 

7. — Gedikli erbaşların maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/869) 16,29:30, 

108:109 
8. — Hava sınıfı mensuplarına verile

cek zamlar ve tazminler hakkındaki kanu
nun .10, 12, ve 14 ncü maddelerini değiş
tiren kanun lâyihası (1/884) 92,141:142,152:153 

9. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin 
bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkjmda (1/810) 236 

10. —• İnhisarlar umum, müdürlüğü 1939 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/619) 52,107: 

t 108,110,115,119:122 
11. — İnhisarlar umum müdürlüğü 

mütedavil sermayesinin 63 000 000 liraya, 
çıkarılması hakkında (1/879) 9,24,29,30,34:37 

12. •— İspençiyari ve tıbbi müstahzar
lar hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair (1/629) 128,155:161, 

183,224:226 
13. —• İstiklâl harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında (1/838) 16,23,29,30, 
31:34 

14. - İs ve işçi bulma teşkilâtı kurul
ması hakkında kanun lâyihası (1/645) 3 

15. — İzmir Rıhtım şirketi muvakkat 
idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında 
(1/348) 9,10,11:14 



_ B — 
Sayfa 

16. — Jandarma subaylığından mütekait 
yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma 
komutanlıklarında mütekaiden istihdam edi
lecekleri hakkındaki 3922 sayılı kanun hük
münün uzatılmasına dair (1/887) 216,223:224 

17. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/822) 23:24 

18. — Maliye vekâleti Başhukuk müşa
virliğinin ve Muhakemat umum müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi 
usullerine ve merkez ve vilâyetler kadrosun
da bazı değişiklikler yapılmasına dair 
(1/801) 128,183 :207,226:229,241:242 

19. -— Mebus seçimi hakkında kanun lâ
yihası (1/864) 10,40,57:76,92:101,115:118 

20. — Memur ve müstahdemlere verile
cek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin sonuna bir fıkra 
eklenmesine dair (1/872) 52,134:135,151 

21. — Muharip yabancı ordu mensupla
rından Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 
4104 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/852) 16,30,109 

22. — Orman umum müdürlüğü 1939 
malı yılı hesabı katisi hakkında (1/656) 40,56, 

59,76,83 :86 
23. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hak
kında (1/873) 40,57,59,76,86:89 

Sayfa 
24. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife 
icabı olarak hayvan tedariki mecburiyetin
de bulunan süvari müvezzilere yem bedeli 
verilmesi hakkında (1/837) 52,135,151:152 

25. — Rumeli demiryolları işletme ni
zamnamesinin zıya ve hasar tazminatına mü- ı 
teallik hadlerinin tadiline dair olan 3259 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/782) 10,24: 

29,183 
26. — Subay yüksek mühendis, askerî 

yüksek mühendis ve askerî mühendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkında (1/880) 92, 

142:143,153 :154 
27. — Tunceli vilâyetinin idaresi hak

kındaki 2884 «aayılı kanun hükümlerinin 
iki yıl daha uzatılmasına dair (1/889) 92,143 

28. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk teş
rin 1941 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair 
(1/855) 2,19,29,108,110,115,122:125 

29. — Türkiye - Macaristan Ticaret An
laşmasına merbut A listesinde yazılı barsak 
ve amyant kontenjanlarının tezyidi hakkın
da teati olunan notaların tasdikına dair 
(1/856) 2,19,42,42,46:49 

30. — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/608) 16,41:42, 

42,43 :46 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adli evrakın Posta, telgraf ve te

lefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında (1/899) 236,241,245 

2. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in 
Avukatlık kanununun muvakkat 4 ncü 
maddesinin (A) fıkrasının tefsiri hakkın
da takririne dair (4/64) 52,101:107 

3. —• İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/629) 128,155:161,183,224:226 

4. —• Maliye vekâleti başhukuk müşa
virliğinin ve Muhakemat umum müdürlü
ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının 

takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/801) 128, 

183:207,226:229,241:242 
5. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 

borsaları ve esnaf odaları teşkili hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/890) 236 

6. — Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayıh kanun hükümlerinin 
iki yıl daha uzatılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/889) 92,143 

1. —• Mebus seçimi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/864) 10,40,57:76,92:101, 

115:118 
ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Dü-



Sayfa 
şjünsel ile Zonguldak mebusu Rifat Var-
dar 'm, Arzuhal encümeninin 3 . VIII . 
1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4358 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri hakkında (4/59) 2,17:19 

2. — İstanbul mebusu Ziya Karamur-
sal'm, Arzuhal encümeninin 20 . XI . 1940 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında (4/29) 52,108 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Elektrik ve havagazı ve 

Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletilmeleri hakkında kanun lâyihasına 
dair (/615) 52,109:115,129:133 

2. — 1942 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı A ve B cetvellerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/906) 180,217:223,226,229,230:233 

3. — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/907) 236 

4. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/885) 236 

5. —• Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında 1/899, Devlet Havayol
ları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına dair 1/908 sa
yılı kanun lâyihaları hakkında 128,149,161,162: 

165 
6. — Devlet konservatuvan tiyatro, 

opera ve balet şubelerinden mezun olanla
ra elbise verilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/882) 92,141,152,161,172:175 

7. —• Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/909) 148,181:182,183, 

207,207:210 
8. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kamı-

Sayfa 
nun 7 nei maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/527) 16,23 

9. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif ve
killiği kısmında değişiklik yapılması 3694, 
3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadrola
rın değiştirilmesi ve 3656 sayılı kanunun 26 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/883) 236 

10. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak 
maddelerin vergi muaflıkları hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/897) 128,154:155,161, 

175,178 
11. — Gedikli erbaşların maaşlarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/869) 16,29:30,108:109 

12. — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak
kındaki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numa
ralı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/898) 236 

13. —- Hava sınıfı mensuplarına verile
cek zamlar ve tazminler hakkındaki ka
nunun 10, 12 ve 14 ncü maddelerini değiş
tiren kanını lâyihasına dair (1/884) 92, 141:142, 

152:153 
14. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin 

bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/810) 236 

15. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de-
ğişilik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/900) 128,149:150,161,165:168 

16. —- idare Heyetinin, Divanı muhase
bat 1942 malî yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair 2/66, Riyaseti Cumhur 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair 2/68 ve Büyük Millet Meclisi 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 2/70 sayılı kanun teklifle
rine dair 40,55 .-56,59,76:79 

17. — 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek 
kanun lâyihası hakkında (1/891) 40,57,134 

18. —• istiklâl harbi malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/838) 16,23,29,30,31 :Ş^ 
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19. — Malatya mebusu Mahmud Ne
dim Zabcı'mn, Askerî ve mülki tekaüt ka
nununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi hakkında (2/32) 216, 

242:245 
20. — Maliye vekâleti Başhukuk mü

şavirliğinin ve Muhakemat umum müdür
lüğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılması
na dair kanun lâyihası hakkmda (1/801) 128, 

183:207,226 :229,241:242 
21. — Memur ve müstahdemlere veri 

lecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/892) 52,134 

22. — Memur ve müstahdemlere veri
lecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sa
yılı kanunun 9 ncu maddesinin sonuna bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/872) 52,134:135,15 i. 

23. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî 
yılı bütçesine fevkalâde tahsisat verilme
sine dair 4228 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında (1/893) 40,56,59,76,80:83 

24. — Muharip yabancı ordu mensup
larından Türkiye'ye iltica edenler hakkın
daki 4104 sayılı kanunun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/852) 16,30,109 

25. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı "bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/911) 148,182:183,188,207, 

210:213 
26. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilâtına dahil olan ve vazi
fe icabı olarak hayvan tedariki mecburi
yetinde bulunan süvari müvezzilere yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/837) 52,135,151:152 

27. —• Subay yüksek mühendis, aske
rî yüksek mühendis ve askerî mühendis
lere verilecek ihtisas ücreti hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/880) 92,142:143,153:154 

28. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesine 3 500 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair 1/901 ve Vakıflar 

Sayfa 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesi
ne 134 000 lira munzam tahsisat verilme
si hakkında 1/902 sayılı kanun lâyihaları
na dair 128,150:151,161,168£L71 

1. — İnhisarlar umum müdürlüğü 
mütedavil sermayesinin 63 000 000 liraya 
çıkarılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/879) 9,24,29,30,34:37 

2. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası, hakkında 
(1/822) 23:24 

3. —> Rumeli demiryolları işletme ni
zamnamesinin zıya ve hasar tazminatına 
müteallik hadlerinin tadiline dair olan 
3259 sayılı kanuna ek kanun lâyihası j 
hakkında (1/782) 10,24:29)183 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Elektrik ve havagazı ve 

Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletilmeleri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/615) 52,109:115,129|:133 

2. — Hazine ile İstanbul belediyesinin 
bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkında kanun lâyihası- | 
na dair (1/810) 236 

3. — Jandarma subaylığından müteka
it yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandar
ma komutanlıklarında mütekaiden istih
dam edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı 
kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (l/î '87) 216,223:224 

4. — Tunceli vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanun hükümlerinin 
iki yıl daha uzatılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/889) 9$,143 

5. — Zonguldak mebusu Rifat Var-
dar'ın, yirmi dokuz yaşına girdikleri hal-
de maiyet memurluğu hakkını kaybetme
meleri icabeden yüksek mektep mezunları : 
hakkında kanun teklifine dair (2/72) 52|140: 

141 

1. — Mebus seçimi hakkında kanun lâ- , 
yihasma dair (1/864) 10,40,57:76,92:101, 

11$:118 
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DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılına ait bilançonun gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresiyle inhisarlar 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve inhisarlar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun 
lâyihasına dair (3/405, 505, 1/619) 52,107:108, 

110,115,119:122 
2. — Orman umum müdürlüğü 1939 

malî yıh hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Orman 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı 
katisi hakkında kanun lâyihasına dair 
3/509, 1/656) 40,56,59,76,83:86 

3. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezke
resiyle posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/510, 1/873) 40,57, 

59,76,86:89 
4. — Vakıflar umum müdürlüğünün 

1939 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle Vakıf
lar umumi müdürlüğü 1939 malî yılı katî 
hesabı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/492, İ/608) 16,41:42,42,43:46 

5. — Yalova kaplıcaları işletme idare
sinin 1940 malî yılına ait bilançonun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi hakkında (3/524) 92,133:134,136,143, 

143:146 

1. — Birinci kânun 1941 : şubat 1942 
aylarına ait raporun sunulduğuna dair 
Divanjı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında (3/484) 3:9 

2. — izmir Rıhtım şirketi muvakkat 
idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkın
da karnın lâyihasına dair (1/348) 9,10,11:14 

Sayfa 
OÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 

Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak 
maddelerin vergi muaflıkları hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/897) 128,154:155,161, 

175:178 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Hariciye vekâleti Teşkilâtı hak

kındaki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/898) 236 

2. — Muharip yabancı ordu mensupla
rından Türkiye 'ye iltica edenler hakkındaki 
4104 isayılı kanunun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/852) 16,30,109 

3. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk teş
rin 1941 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/855) 2,19,29,108, 

110,115,122 :125 
4. — Türkiye - Macaristan Ticaret An

laşmasına merbut A listesinde yazılı barsak 
ve amyant kontenjanlarının tezyidi hak
kında teati olunan notaların tasdikına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/856) 2,42,46:49 

İKTISAT ENCÜMENI MAZBATALARI 
1. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 

borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/890) 236 

2. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk teş
rin 1941 tarihli Anlaşmanın tasdikına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/855) 2,19,29,108 

110,115,122:125 
3. — Türkiye - Macaristan Ticaret An

laşmasına merbut A listesinde yazılı bar
sak ve amyant kontenjanlarının tezyidi 
hakkında teati olunan notaların tasdikına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/856) 2,42,46:49 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet konservatuvarı tiyatro, ope

ra ve balet şubelerinden mezun olanlara el
bise verilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/8Ş2) 92,14L152;161,172:175 
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2. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne,dair olan 3656 ve 3888 sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif ve
killiği kmmmda değişiklik yapılması 3694, 
3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadroların 
değiştirilmesi ve 3656 sayılı kanunun 26 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/883) r 236 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Elektrik ve havagazi ve 

Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletilmeler hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/615) 52,109:115,129:133 

2. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliiğnce yurda sokulacak mad
delerin vergi muaflıkları hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/897) 128,154: 

155,161,175:178 
3. — Hazine ile İstanbul belediyesinin 

bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/810) 236 

4. — İstanbul mebusu Ziya Karamur-
sal'm, Arzuhal encümeninin 20 . XI . 1940 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri hakkında (4/29) 52,108 

5. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabcı'nın Askerî ve mülki tekaüt kanu
nunun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun teklifi hakkında (2/32) 216, 

242:245 
6. — Maliye vekâleti Başhukuk müşa

virliğinin ve muhakemat umum müdürlü
ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarnın ta
kibi usullerine ve merkez ve vilâyetler kad
rosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/801) 128,183: 

207,226529,241542 

1. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayı
lı kanuna ek kanun lâyihası hakkmda 
(1/822) 2354 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENCÜMjENt MAZBATALARI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1942 malî 
yılı haziran ve temmuz ayları hesabı hak- I 

kında Meclis hesaplarının tetkiki hakkın- I 
<k (6/57) 4J),55 

2 .Büyük Millet Meclisi, Riyaseti j 
Cumhur ve Divanı muhasebat 1941 malî yı
lı hesabı katileri hakkında Meclis hesapla- | 
nnm tetkiki hakskmda (5/56) 22J,101 

MlLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî ; 
Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak mad- \ 
delerin vergi muaflıkları hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/897) 128,154:155,161,173:178 

2. — Gedikli erbaşların maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayıljı j 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/869)1 16, 

29:30,10$:109 
3. — Hava sınıfı mensuplarına verile

cek' zamlar ve tazminler hakkındaki kanu-1 
nun 10, 12, ve 14 ncü maddelerini değişti- j 
ren kanun lâyihası hakkında (1/884) 92,141:142, 

152:153 
4. — Jandarma subaylığından mütekait i 

yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma! 
komutanlıklarında mütekaiden istihdamı 
edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı kanun; 
hükmünün uzatılmasına dair kanun lâyi-| 
hası hakkında (1/887) 216,22^:224 

5. — Malatya mebusu Mahmud Nedim: 
Zabcı'nın Askerî ve mülki tekaüt kanu
nunun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâven 
sine dair kanun teklifi hakkında (2/32) j 216, 

242545 
6. — Muharip yabancı ordu mensupla-) 

rından Türkiye'ye iltica edenler hakkım 
daki 4104 sayılı kanunun 4 ncü maddesi]-
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihasi 
hakkında (1/852) 16,̂ 0,109 

7. — Subay yüksek mühendis, askerî 
yüksek mühendis ve askerî mühendislere 
verilecek ihtisas ücreti hakkında kanun lâj-
yihasma dair (1/880) 92,142:143,lJ53:154 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Adliye - Dahiliye) 
1. —Devlet şûrası Birinci daire reisli

ğine seçim yapılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/532) 128,148 :(L49,161 

2. — Devlet şûrası İkinci daire reisliği 
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ile iki âzalığa seçim yapılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/533) İ2^ İ4$ : 

149,161,181,207 

(Adliye - Teşkilâtı Esasiye) 
1 . — Kars mebusu Etem izzet Benice?-

nin, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/462) 2,19 

(Bütçe - Divanı muhasebat - Maliye) 
1. — Divanı muhasebatta açık bulunan 

âzalığa bir zatın seçilmesine dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/536) 236 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1. — Türk parası kıymetini koruma 

hakkındaki kanun hükümlerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/894) 52,135:140 

NAFÎA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adli evrakın Posta, telgraf ve te

lefon idaresi vasrtasiyle tebliğine dair olan 
3560 sayılı kanuna ek kanun lâyihash hak
kında (1/895) 236,241,245 

2. — Ankara Elektrik ve havagazı ve 
Adana Elektrik müesseselerinin idare ve 
işletilmeleri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/615) 52,109:115,129:133 

3. — Devlet Demiryolları ve İmanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/885) 236 

Sayfa 
4. — Memur ve müstahdemlere verile

cek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin sonuna bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihas)ı hakkında 
(1/872) 52,134:135,151 

5. — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife 
icabı olarak hayvan tedariki mecburiye
tinde bulunan süvari müvezzilere yem be
deli verilmesi .hakkında kanun lâyihasına 
dair '(,1/837) . • 52,135,151:152 

1. — Rumeli demiryolları işletme ni
zamnamesinin zıya ve hasar tazminatına 
müteallik hadlerinin tadiline dair olan 3259 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında , 
(1/782) 10,24:29,183 

SIHflAT VE İÇJTÎMAl MUAVİENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

, . 1. — Malatya mebusu Mahmud Nedim v. 
Zabcı'nın, Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 39 ncu maddesine bir fıkra ilavesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/32) 216,242:245 

2. — ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/629) 128,155:161,183,224:226 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Mebus seçimi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/864) 40,57:76,92:101,115:118 
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SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
Sayfa 

tzin 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi (3/538) ji , 129 
Teşrii masuniyet 

1. — Kars mebusu Etem tzzet Benice 'nin ,•' 

Sayfa 
teşriî masuniyeti £,19 

Vefat 
1. — Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyilte- j 

pe'nin vefatı (3/540) j 216 

SEÇİMLER 
1. — Devlet Şûrası Birinci daire reisliği 

seçimi için (3/532) ; 148îl49,161 
2. — Devlet Şûrası İkinci daire reisliği \ 

ile iki âza seçimi (3/533) 148:149,161,18 j,207 

TAKRİRLER 
Bingöl I Feridun Fikri Düşünsel] 
1. —- İskân kanununa ek 3667 sayılı ka

nunun 3 ncü maddesinin 8 ncü fıkrasının 
tefsirine dair (4/66) 

2. — Tapu kanununun 6 ncı maddesinin 
tefsirine dair takriri (4/65) 

Seyhan [Sinan Tvkelioğlu] 
3. — Arzuhal encümeninin 2 . XI I . 1942 

tarihli Haftalık karar tecvelindeki 4402 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 

rdair (4/67) 

180 

52 

236 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ile 
Zonguldak mebusu Rifat Vardar] 

f ! 1. — Arzuhal encümeninin 3 . T İ I I . 1942 

•tarihli haftalık karar cetvelindeki 4358 ; 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine [ 
dair (4/59) 247 09 

i 

Bolu [Lûtfi Gören] 
2. — Avukatlık kanununun muvakkat; 

4 ncü maddesinin (A) fıkrasının tefsiri) 
hakkında (4/64) 52,10jL:107 

Intanbul [Ziya Karamursal] i 
3. — Arzuhal encümeninin 20.XI.1940| 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 sa-| 
yılı kararm Umumî Heyette müzakeresine) 
dair (4/29) $2,108 

TEKLİFLER 
Bolu [Lûtfi Gören] 
1. — Akitlerini Medeni kanuna istinat 

ettirmemelerinden suçlu evlilerin evlenme
lerinin ve bunlardan doğan çocuklarla 
mektum kalan bütün vatandaşların tescil
lerine ve bu tescillere müteallik harç, re
sim ve cezalardan muaf tutulmalarına dair 
(2/71) 

Bolu [Lûtfi Gören ve Konya Dr. Osman 
Şevki Uludağ] 

2. — İstanbul Şehremaneti ve Bele
diyesinin zabıtai belediye hizmetini ifa 
eden memurlarının evvelce ücretle geçen 
hizmet müddetlerinin de tekaütlükleri he
sabında sayılmasına dair (2/73) 

Zonguldak [Rifat Vardar] 
3. :— 29 yaşına girdikleri halde maiyet 

memurluğu hakkını kaybetmemeği icabe-

180 

den yüksek mektep 
kanun teklifi (2/72) 

mezunları hakkında 
22,52,1İ0:141 

[İdare Heyeti] 
1. — Büyük Millet Meclisi 1942 mal£ 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında 2/70 sayılı kanun teklifleri 40:55:56, 

59,7^,76:79 
2. — Divanı muhasebat 1942 malî yıjı 

bütçesinde münakale yapılmasına dajr 
2/66 40,55:56,59,70,76:79 

3. — Riyaseti Cumhur 1942 malî y#ı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/6$) 40,55:56,59,7(6,76:79 

Malatya [Mahmud Nedim Zaoc%] 
4. — Askerî ve . mülki tekaüt kanunjı-

nun.39.ncu maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/32) 216$42:245 

http://nun.39.ncu


n 
TEZKERELER 

Sayfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. —• 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanununun 29 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması ve şeker ve glikozdan alman is
tihlâk vergisinin arttırılmasına dair olan 
4225 sayılı kanunun bazı maddelerinin kal
dırılması hakkndaki kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair (3/531) 16:17 

2. — Fevkelâde kazanç vergisi hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair (3/535) 41 

3. — İş ve işçi bulma teşkilâtı kurul
ması hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair (3/530) 3 

4. — Teşkilâtı Esasiye kanununun 57 
nci madesinin askerî adli hâkimlerle Tem
yiz mahkemesi müddeiumumi ve muavin
lerine de şümulü olup olmadığının tefsiri 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine da
ir (3/539) 180:181 

Muhtelif 
1. — Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyil-

tepe'nin vefat ettiğine dair (3/540) 216 
2. — Devlet şûrası Birinci daire reisliği

ne seçim yapılması hakkında (3/532) 22,128, 
148:149,161 

3. — Devlet şûrası İkinci daire reisliği 
ile iki âzalığa seçim yapılması hakkında 
(3/533) 40,128,148 .-149,161,181,207 

4. — Mecburi ve zaruri sebepler dolayı-
siyle takip ve tahsiline imkân görülemi-
yen borçların terkinine dair (3/534) 40 

1. — İnhisarlar umıım müdürlüğü 1939 
malî yılma ait bilançonun gönderildiğine 
dair (3/405) 52,107:108,110,115,119:122 

ölüm cezaları 
1. — 69 ncu tümen 9. dağ P. A. Kıta 

çavuşlarından Memedoğlu Talip Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/528) 2 

2. — Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesi
nin Kara köyünden Sarıahatoğlu Memet 
İsa ölmez'in ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair (3/537) 128 

Sayfa 
i örfi idare 

1. — Altı vilâyette ilân edilmiş olan ör
fi idarenin altı ay daha uzatılmasına dair 
(3/529) 2:3 

Tefsir istekleri 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun yedinci maddesinin tefsiri hak
kında (3/527) 2,16,23 

1. — Teşkilâtı Esasiye kanununun 57 
nci maddesinin askerî adli hâkimlerle Tem
yiz mahkemesi müddeiumumi ve muavinle
rine de şümulü olup olmadığının tefsiri 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair (3/336) 180:181 

Teşriî masuniyet 

1. — Kars mebusu Etem İzzet Be
nice'nin, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/462) 2,19 

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

verilmesi hakkında (3/538) 129 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKE
RELERİ 

1. — Divanı muhasebatta açık bulunan 
âzalığa bir zatın seçilmesine dair (3/536) 52,236 

1. — Birinci kânun 1941 : şubat 1942 
aylarına ait raporun sunulduğuna dair 
(3/484) 3:9 

2. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/505) 52,107: 

108,110,115,119:122 
3. •— Orman umum müdürlüğü 1939 

malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/509) 40,56, 

59,76,83:86 
4. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/510) 40,57,59,76,86:89 
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5. — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/492) 16, 

41:42,42,43:46 

Sayfa 
6. — Yalova kaplıcaları işletme idare

sinin 1940 malî yılına ait bilançonun su
nulduğuna dair (3/524) 92,133:134,136,143, 

148:146 

DÜZELTÎŞLER 
10 | 229 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana 
Elektrik müesseselerinin idare ve işlet
meleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

— Birincikânun 1941 : şubat 1942 ay
larına ait Divanı muhasebat raporu hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğü-

113 

8,9 

Sayfa 
nün vazifelerinGj Devlet dâvalarının taki
bi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 188 

Ali Rıza Türel (Konya) - Mebus seçi
mi kanunu münasebetiyle sözleri 62,96 

Atıf Bayındır (istanbul) - Askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 39 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun münase
betiyle sözleri 243 

B 
Besim Atalay (Kütahya) - Bazı vilâ

yetlerde vukua gelen yersarsıntısı hak
kında sözleri 55 

— Mebus seçimi kanunu münasebetiy
le sözleri 68 

Dr. Abdurrahman Melek (Gazianteb) -
İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

Dr. Ali Süha Delübaşı (Kütahya) -
Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 
ncu maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun münasebetiyle sözleri 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekili) - Muhtelif vilâyetlerde 
vukua gelmiş olan yersarsmtıları hakkm-

161 

243 

da sözleri 237,238 
Dr. Hüsamettin Kural (Ağrı) - ispen

çiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkın-
adki kanun münasebetiyle sözleri 158,159,160 

Dr. Osman ŞevM Uludağ (Konya) -
Mebus seçimi kanunu münasebetiyle söz
leri 57,68 

— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 
olan yersarsmtıları hakkında sözleri 238,239 

E 
Emin Sazak (Eskişehir) - Bazı vilâyet

lerde vukua gelen yersarsıntısı hakkında 
sözleri 54 

— Mebus seçimi kanunu münasebetiyle 
sözleri 95 
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Sayfa 
Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Türk 

pahası kıymetini koruma hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 138 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Avu
katlık kanununun muvakkat dördüncü mad
desinin A fıkrasının tefsirine lüzum olma
dığına dair mazbata münasebetiyle sözleri 106 

— Birinci kânun 1941 : Şubat 1942 
aylarına ait Divanı muhasebat raporu hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 7,9 

— Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 137 

Fikret Süay (Konya) - Mebus seçimi 
kanunu münasebetiyle sözleri 68 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Maliye 
vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Mu-
hakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve mer
kez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişik-

Sayfa 
likler yapılmasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri 187,193,194,195,196,197,206 

Fuad Sirmen (Rize) - İspençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkındaki kanun mü-
nanebetiyle sözleri 161,225 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavirli
ğinin ve Muhakemat umum müdürlüğünün 
vazifelerine. Devlet dâvalarının takibi usul
lerine ve merkez ve vilâyetler kadrosunda 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 195,204,205,206 

— Mebus seçimi kanunu münasebetiyle 
sözleri 61,62,64,66 

— Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 136,137, 

138,140 

a 
Galip Gültekin (Konya) - Maliye ve

kâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Muha
kemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve mer
kez ve vilâyetler kadrolarında bazı değişik
likler yapümasina dair "kanun münasebe
tiyle sözleri 205 

Galib Pekel (Tokad) - Mebus seçimi 
kanunu münasebetiyle sözleri 64 

GirÂH Fuad Öebesoy (Nafia vekili) -
Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana 
"Elektrik müesseselerinin idare ve işletilme
leri hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 110,113,114 

— Birinci kânun 1941 : Şubat 1942 
aylarına ait Divanı muhasebat raporu hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 3 

— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 
olan yerearsıntılan hakkında sözleri 240 

Gl. Ali Rıza Artunkal (Millî Müdafaa 
vekili) - Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî 
Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak 
maddelerin vergi muaflıkları hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 154 

Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul) - Meb
us seçimi kanunu münasebetiyle sözleri 66,67, 

68,69,70,93,95,99 

Hacim Çarıklı (Balıkesir) - Maliye ve
kâleti Başhukuk müşavirliğinin ve muha
kemat umum müdürlüğünün vazifelerine, 
Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı deği
şiklikler yapılmasına dair kanun münase

betiyle sözleri 24Û 
Hamdi Şarlan (Ordu) - Arzuhal encü

meninin Siyasal bilgiler okulu talebelerin
den Salâhattin Esat ile Vefi Pandrr hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 18 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir-
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liginin ve muhakemat umum müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi 
usullerine ve merkez ve vilâyetler kadro
larında bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 200,201 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Bi
rinci kânun 1941 : şubat 1942 aylarına ait 
Divanı muhasebat raporu hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 7 

Hasan Menemencioğlu (Adliye vekili) -
Avukatlık kanununun muvakkat dördün
cü maddesinin A fıkrasının tefsirine lüzum 
olmadığına dair mazbata münasebetiyle 
sözleri 102 

Hasan Saka (Trabzon) - Mebus seçimi 
kanunu münasebetiyle sözleri 94,95 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Ankara Elek
trik ve havagazı ve Adana Elektrik mües
seselerinin idare ve işletmeleri hakkındaki 

Sayfa 
kanun münasebetiyle sözleri 111,113 

— Askerî ve mülki tekaüt kânununun 
39 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 242 

— Devlet demiryolları nakliyatmdaki 
ziya ve hasarların tazmin suretlerine dair 
kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri 26, 28, 

29 
— Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Mü

dafaa vekilliğince yurda sokulacak madde
lerin vergi muaflıkları hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri *. 154,155 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi 
usullerine ve merkez ve vilâyetler kadro
sunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 153,184,190,192, 

195,203,204,205,206,227 

İbrahim Etem Bozkurt (Zonguldak) -
Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana 
Elektrik müesseselerinin idare ve işlet
meleri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 110,111,112 

İsmet Eker (Çorum) - Askerî ve mül
ki tekaüt kanununun 39 ncu maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 244 

— Bazı vilâyetlerde vukua gelen yer-
sarsmtısı hakkında sözleri 54 

— Birincikânun 1941 : şubat 1942 ay
larına ait Divanı muhasebat raporu hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 5 

— Mebus seçimi kanunu münasebetiyle 
sözleri 101 

İzzet Arukan (Eskişehir) - Ankara 
Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletmeleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 112,113 

—- Devlet demiryolları nakliyatmdaki 
ziya ve hasarların tazmin suretlerine dair 
kanuna ek kanun münasebetiyle eözleri 25,27, 

28 
— Fevkelâde ihtiyaçlar için Millî Mü

dafaa vekilliğince yurda sokulacak madde
lerin vergi muaflıkları hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 154 

Lûtfi Gören (Bolu) - Avukatlık ka
nununun muvakkat 4 ncü maddesinin A 
fıkrasının tefsirine lüzum olmadığına dair 

mazbata münasebetiyle sözleri 106 
— Mebus seçimi kanunu münasebetiyle 

sözleri 58,60 
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Nazım Poroy (Tokad) - Mebus seçimi 

kanunu münasebetiyle sözleri 65,96,100,101 

— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 
olan yer saır.ınfıları hakkında sözleri 239 

Necmeddîn Sahir Sılan (Bingöl) -
Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana 
Elektrik müesseselerinin idare ve işletme
leri hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 113 

| Sayfa 
Nevzad Ayaş (Bursa) - İspençiyari ve! 

tıbbi müstahzarlar kanununun bazı mad-| 
delerinin değiştirilmesi ve ayni kanuna I 
bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun; 
münasebetiyle sözleri 156,158 

— Mebus seçimi kanunu münasebetiyle) 
sözleri 59 

— Türk parası kıymetini koruma hak-j 
kındaki kanun münasebetiyle sözleri j 138 

R 

Rasih Kaplan (Antalya) - İspençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanu
na bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 159,160 

Beceb Peker (Dahiliye vekili) - Bazı 
vilâyetlerde vukua gelen yersarsıntısı hak
kında sözleri 53,54,55 

— Mebus secimi kanunu münasebe
tiyle sözleri 63,100 

Refik ince (Manisa) - Arzuhal encü
meninin İsmail Eren hakkındaki mazba
tası münasebetiyle sözleri 108 

— Avukatlık kanununun muvakkat 
dördüncü maddesinin A fıkrasının tefsiri
ne lüzum olmadığına dair mazbata müna
sebetiyle sözleri 102,104,105,107 

— Birincikânun 1941 : şubat 1942 ay
larına ait Divanı muhasebat raporu hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 6,9 

— Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Mü
dafaa vekilliğince yurda sokulacak madde

lerin vergi muaflıkları hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 1^4,155 

— İspençiyari ve tıbbi müstahzarla^ 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril]-
mesi ve aynı kanuna bazı hükümler eklenf-
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 157,158,159,1)60,161 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşa
virliğinin ve Muhakemat umum müdürlüj-
ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının taj-
kibi usullerine ve merkez ve vilâyetle^ 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasın^ 
dair kanun münasebetiyle sözleri \ 183, 

184,185,186,188,189,191,193,194,1^7,198, 
199,201,202,203,205,226,227428,229 

— Mebus seçimi kanunu münasebetim
le sözleri 99 

Rifat Vardar (Zonguldak) - Arzuhal 
encümeninin Siyasal bilgiler okulu talebe
lerinden Salâhattin Esat ile vefi Pandjr 
hakkındaki mazbata münasebetiyle sözlerji 17 

S 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Mebus seçimi 
kanunu münasebetiyle sözleri 67,68 

Sırn Içöz (Yozgad) - Askerî ve mülkî 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 243 

— İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi ve aynı zamanda bazı hükümler eklen
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri [160,161 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavijr-
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğji-
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının tabi
bi usullerine ve merkez ve vilâyetler kad
rosunda bazı değişiklikler yapılmasına 



— 18 ~ 
Sayfa 

dair kanun münasebetiyle sözleri 184,195 
— Mebus seçimi kanunu münasebetiy

le sözleri 66,67,94 

Sayfa 
Süreyya Örgeevren (Bitlis) - Mebus se

çimi kanunu münasebetiyle sözleri 97,98 
— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 

olan yersarsıntıları hakkında sözleri 238 

Şinasi Devrin (Zonguldak) - Avukat
lık kanununun muvakkat dördüncü madde
sinin A fıkrasının tefsirine lüzum olmadı
ğına dair mazbata münasebetiyle sözleri 103 

— İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 159, 

160,225 
— Maliye vekâleti Başhukuk müşavirli

ğinin ve Muhakemat umum müdürlüğü

nün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi 
usullerine ve merkez ve vilâyetler kadro
sunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 186,187,188,189, 

190,191,192,193,194,195,197,198,200,201, 
202,203,204,206,207,226,227,229 

— Mebus seçimi 
tiyle sözleri 

kanunu münasebe-

— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 
olan yersarsıntıları hakkında sözleri 

64 

241 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Arzu
hal encümeninin Siyasal bilgiler okulu ta
lebelerinden Salâhattin Esat ile Vefi Pandır 

hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri 17 
— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 

olan yersarsıntıları hakkında sözleri 240 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - An
kara Elektrik ve havagazı ve Adana Elek
trik müesseselerinin idare ve işletmeleri 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 110,111, 

112,113,114 
— Askerî ve mülki tekaüt kanununun 

39 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 242 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlü

ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının ta
kibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 184,190,191 

— Mebus seçimi kanunu münasebetiyle 
sözleri 69 

— Muhtelif vilâyetlerde vukua gelmiş 
olan yersarsıntıları hakkında sözleri 239 

Ziya Karamursal (İstanbul) - Mebus se
çimi kanunu münasebetiyle sözleri 59,60,67 


