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Fihrist 

KANUNLAR 
Sayıfa 

4023 — Buenos Aires Posta kongresi ka
rarlarını havi senetlerin tasdikına 
dair kanun 2 :3,18:21,22,22 :25 

4024 — Milletler arası telekomünikasyon 
Mukavelenamesine bağlı telgraf ve 
telefon nizamnameleri ve nihaî proto
kolleri ile radyo komünikasyon umu
mî nizamnamesi, nihaî protokolü ve 
ilâve nizamname ve protokolü (Kahi
re 1938) reviziyonlarının tasdiki hak
kında kanun 3,21,22,26:29 

4025 — Vilâyet idaresi kanununun ikinci 
ve yetmiş birinci maddesini değişti
ren kanun 8 .-9,46 :47 

4026 — Askerî ceza kanununun 48 nci mad
desini değiştiren kanun 6,21:22,47 

4027 — 1940 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 32, 

44:45,47,49,50 :53 
4028 — Türkiye - Almanya arasında ticarî 

mübadelelere mütedair Hususî Anlaş
ma ile Türkiye - Almanya arasında 
ticarî mübadelelere ait tediye anlaş
masında mevzubahs menşe şehadetna-
meleri ile mutat ticarî müteferrik 
masraflar ve Almanyada serbest li
man ve mıntakalardaki Alman ma
kamları mühür ve imzalarının Alman 
makamları mühür ve imzaları gibi 
kabulü hakkında Alman sef ar etile 
teati olunan notaların tasdiki hakkın
da kanun 7,45 :46,49 :50,53 :5G 

4029 — Türkiye ile Yunanistan arasında 
26 eylül 1935 tarihinde imza edilen 
kliring Anlaşmasile merbutlarının tas
diki hakkında kanun 7 :8,46,49,50,56 :59 

4030 — Türkiye ile Yunanistan arasında 
mevcut 26 eylül 1935 tarihli kliring 

Sayıfa 
Anlaşmasının hitamı tarihinden iti
baren 20 mart 1940 tarihine kadar iki 
ay 20 gün müddetle uzatılması hak
kında kanun 8,46,49,50,60:63 

4031 — İzmir vilâyeti hususî idaresince ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine 
dair kanun 12,35 :42,67,84,92,93 -M 

4032 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katî kanunu 66,98 :99,99, 

100:103 
4033 — Askerî muhakeme usulü kanunu

nun 24 ve 275 nci maddelerini değiş
tiren kanun 32,47:49,106:107 

4034 — Dahiliye memurlarından bir kısmı
nın tahdidi sinlerine dair kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun 32,49,107 

4035 — Ordu subaylar heyetinin terfiine 
ait 863 sayılı Terfi kanununun bazı 
maddelerini tadil eden 2162 sayılı ka
nunun üçüncü maddesinin (E) fık
rasını değiştiren kanun 2,32,49,107:108 

4036 — İnhisarlar umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkında kanun 32,49, 

67 :92,108:115 
4037 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın

daki 3312 sayılı kanuna ek kanun 66,99, 
115:116 

4038 —• 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daireler bütçele
rinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun " 124,148,184,184,276:277,286, 

302,309 :312 
4039 — Devlet limanları işletme umum mü

dürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 124, 

278 :279,286,302,312 :315 
4040 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair 
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Sayıf'i. 

olan 8828 nuıuaj'ali kanıma ek kanun 184, 
27!) :291,292 :302,304,3US,315 :31b 

—• Şeker ve glikozdan auııaıı istihlâk 
vergisinin arlîu'iimasınu, dair kanun i)8, 

11!) ;1 20,308 :804,308,31ü :322 

- - 1941 malî yılı Muvazcnei umumiye 
kanunu 106,124,148:178,184:220,280:206, 

2G8 :27o,275 :27G,304:305,8ü5 :308,308 :809, 
322:325 

-— Devlet; Havayollar ı umum müdür
lüğü J941 malî yılı bütçe kanunu 2G8, 

32!) :33ü,883,855,884:887 

----- H u d u t ve sahiller sıhhat umum 
müdür lüğü 1941 malî yılı bütçe ka
nunu 124,830 :331,838,355,387 :390 
- - .İnhisarlar umum müdür lüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu 2G8,332 :343,351, 

355,390:893 
—- Orman umum müdür lüğü 1941 malî 
yılı bül< auuuu 208,843:350,851,855, 

393 :396 
—- Beden terbiye-i kanununa ek ka
nun 124,124:125,350:858 

Sayıfa 

4048 — Posta, telgraf ve telefon u m u m 
müdür lüğünün 1941 malî yılı bütçe 
kanunu 2G8,350 :355,35G,397:400 

4049 — Beden terbiyesi umum müdür lüğü 
1941 malî yılı bütçe kanunu 328,358 :374, 

382,383,400:403 
4050 — Devlet demiryolları ve l imanları 

işletme umum müdür lüğü 1941 malî 
yılr bütçe kanunu 828,374:378,882,383, 

403 :40G 
4051 •— Devlet denizyolları işletme umum 

müdür lüğünün 1941 malî yılı bütçe 
kanunu 828,378 :881,382,383,40G :409 

4052 -••- Devlet l imanları işletme umum mü
dü r lüğünün 1941 malî yılı bütçe ka
n u n u 328,381:3S2,383,410:413 

4053 — Sıtma mücadelesi kanununa göre 
tahsil edilen meblâğrn tahsisat kaydı
na dair kanun 208,382:388,383,383, 

413:416 

4054 — Millî Müdnfaa vekaleti 1941 malî 
yılı bütçesine 88 000 000 lira fevka
lâde tahsisat verilmesi hakkında ka
n u n 184,383,383,383,410:419 

KARARLAR 

1241. — Denizli mebusu Necib Ali Kiiç.ü-
kannı teşriî masuniyeti hakkında 4.4,G7 

1242 -•- Konya mebusu Şevki Krgunım 
teşriî masuniyeti hakkında 44,98 

1248 — Büyük Millet Meclisinin orduya 

i t imadının, selâm ve muhabbet inin ib

lâğı hakkında 275 

LÂYİHALAR 

1 —•- Askerî iayinat ve yem k a n u n u n u n 
birinci maddesine müzeyyel 1195 sayılı ka-
ınnıa ek kanı tu iâyihas!. ı S/625) G6 

2 - - l'i'İİİ mali yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı. daire bütçelerinde de
ğişiklik yanılması hakkında kanun (1/622) 32, 

82,44:45,47,49,5Ü :53 
3 — 1940 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanununa bağlı ba;-.ı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına, dair (1/638) 148,184, 

276:277,280,302,809:312 
4 — Ceza ve tevkif evleri umum müdür

lüğünün vaziie ve teşkilâtı hakkındaki 
3500 sayılı kanuna bazı maddeler ilâvesine 
dair kanun (1/626) 66 

5 — Denizaltı sınıfı mensuplar ına veri
lecek zamlar ve tazminler hakkındaki ka
n u n u n bazı maddelerini değiştiren 3629 sa
yılı kanunuıı bilinci ve ikinci maddelerinin 
tadiline dair (1/641) 328 

6 — Devletçe yapılmış ve yapılacak olan 
sulama işlerinden alınacak ücretlere da i r 
(1/627) 66 

7 — Devlet denizyolları ve Devlet liıpan-



Sayıfa 
ları işletme umum müdürlüklerinin Teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 3633 sayılı kanu
nun 20 nci maddesine istinaden İcra Ve
killeri Heyeti kararile yapılan sarfiyatın 
kabulüne dair (1/640) 148,328 

8 — Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hak
kında (1/642) 328 

9 — Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde münaka
le yapılmasına dair (1/633) 106,124,266, 

278 -.279,286,302,312 :315 
10 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı bir numaralı cetvelin Maarif ve
kâleti kütüphaneler kadrosunda unvan de
ğişikliği yapılması hakkında (1/623) 32 

11 — Haliç vapurları işletme inhisarına 
dair (1/634) 106 

12 — Hapishane ve tevkifanelerin ida
resi hakkındaki 1721 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadiline dair (1/635) 106 

13 — Harcırah kararnamesine ek ka
nun lâyhası (1/632) 98 

14 — Hayvanlar vergisi kanununun 33 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/628) 66 

15 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı katî hesabı lıakknda (1/619) 2 

16 — İspençiyari ve tıbbî müstahzar
lar hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadili ve bu kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair (1/629) 66 

17 — İsviçreye gönderilecek fındıklar 
bedellerinin malî borçların ödenmesine tah
sisi için Türkiye ile İsviçre arasında teati 
olunan notaların tasdiki hakkında (1/630) 66 

18 —• Millî müdafaa mükellefiyeti kanu
nunun 68 nci maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair (1/636) 106 

19 — Millî müdafaa vekâleti 1941 malî 
yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında (1/639) 148,148, 

383,383,383,416:419 
20 — Ordu subaylar heyetinin terfii ne 

ait 2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
E fıkrasının değiştirilmesi lıakknda (1/620) 2, 

32,49,107 :108 
21 — Pasaport kanununun 10 ncu mad-

S a yi fa 
desinin tadili hakkında (1/621) 2 

22 — Sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretile kurulan iktisadî 
leşekicüiierin teşkilâtile idare ve muraka
beleri hakkındaki 3460 sayılı kanuna ek 
'-.iVMin İAyihası (1/624) 32 

23 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (1/637) 106 

24 —• Türkiye - Macaristan arasında 3 
mayıs 1941 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbut
larının tasdik m a dair (1/643) 328 

25 —- 789, 1715, 2871 ve 3530 saydı ka
nunların bazı maddeleri hükümlerinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/631) 60 

9 0 ö 

1 — Al manyaya ihraç edilecek l1 ürk 
mallarına mukabil kliring hesaplarındaki 
Alman matlubatında yapılacak değişiklik 
ile Türkiye - Almanya arasında ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşma hak
kında Almanya sefareti!e teati olunan no
taların tasdikrııa dair (1/596) 

2 — Askerî ceza kanununa ek kanun lâ
yihası (1/567) 6,21:22,47 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununa 
ek kanun layihası (1/568) 32,4.7 :49,10G -.107 

4 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 
61 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/246) 124 

5 —• Beden terbiyesi Genel direktörlüğü 
1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/540) 328,358 :374,3S2,3S3,400 :403 

6 —• Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
teşkilât kadrolarına müteallik (1/259) 124,124: 

125,356 :358 
7 — 1941 malî yılı Muvazcnei umumiye 

kanunu lâyihası (1/539) 106,124, 
148 :178:1S1,184:226,230 :266,20S :275,275 :270, 

304:305,305:30S,303:30D,322:325 
Büyük Millet Meclisi 167 
Riyaseti Cumhur 167:168 
Divanı muhasebat reisliği 168 
Başvekâlet 168:169 
Devlet şûrası reisliği 169 
Matbuat umum müdürlüğü 169:170 



Sayıfa 
İstatistik umum müdürlüğü 170 
Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü 170:171 
Diyanet işleri reisliği 171 
Maliye vekâleti 172:174 
Düyunu umumiye 174 .-175 
Clümrük ve inhisarlar vekâleti 175:178 
Dahiliye vekâleti 184:191 
Emniyet işleri umum müdürlüğü 191:192 
Jandarma genel komutanlığı 192:193 
.Hariciye vekâleti 193:194 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 194:206 
Adliye vekâleti 206:210 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 210:211 
Maarif vekâleti 211:226 
Nafia vekâleti 230:243 
iktisat vekâleti 243:248 
Münakalât vekâleti 249:250 
Ticaret vekâleti 250:255 

• Ziraat vekâleti 256:266 
Millî müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 268:272 

» » » (Hava kısmı) 272:273 
» » » (Deniz kısmı) 273 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 274 
Harita umum müdürlüğü 274:275 
Varidat bütçesi 304:305 
8 — Buenos Aires posta kongresi karar

larını lı avi senetlerin tasdikin a dair (1/552) 2: 
3,18 .-21,22,22 :25 

9 • - Çiftçi mallarının korunması hak
kında (1/409) 6,32:35 

10 — Dahiliye memurlarından bir kıs
mının tahdidi sinlerine dair olan 2169 sa
yılı kanunun 2 nei maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında (1/598) 32,49, 

107 
11 ••- Devlet demiryolları ve limanları 

inletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
Bütçe kanun lâyihası (1/541) 328,374:378, 

382,383,403:406 
12 —• Devlet denizyolları işletme 

minini müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe ka
nun ıı 1 âyilıası (1 /542) 328,378:381,382,383,406: 

409 
13 Devlet havayolları umum mü-

düHmvü i'Mı malı yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/543) 268,329:330,882,355,384:387 

II •- Devle;, limanları işletme umum 
müdürlüğü 1941. malî yılı Bütçe kanunu 

Sayıfa 
lâyihası (1/544) 328,381:382,383,383,410:413 

15 — Diyarbakır istasyonundan İrak 
ve İran hudutlarına kadar yapılacak de
miryollarının ikmali için istikraz aktine 
dair (1/578) 98,116:119 

16 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere' zam icrasına dair olan 
8828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/570) 184,266,279 :291,292 .-303,304,308,315 :818 

17 Hariciye vekâleti teşkilâtı hak
kındaki 8812 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (.1 /556) 66,99,115 :11 (i 

18 —- Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanun lâ
yihası (1/545) 124,380:331,333,355,387:890 

19 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/546) 268,332: 

343,351,355,390:393 
20 - - inhisarlar umum müdürlüğü teş

kilât kadrolarına müteallik (1/264) 32,49,67: 
92,92,108:115 

21 — İzmir vilâyeti hususî idaresince 
yapılacak istikraza Hazinenin kefaletine 
dair (1/557) 12,85 :42,67,84,92,93 M 

22 - - Milletlerarası Telekomünikasyon 
mukavelenamesine bağlı telgraf ve tele
fon. nizamnameleri ve nihaî protokolleri 
ile Radyo komünikasyon umumî nizamna
mesi, nihaî protokolü ve ilâve nizamname 
protokolü revisyonlarının tasdiki hakkın
da (1/558) 3,21,22,26:29 

23 — Orman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/547) 268,343: 

350,351,355,393:896 
24 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1941. malî yılı Bütçe kanunu 
layihası (1/548) 268,350:355,356,397:400 

25 — Sıtma mücadelesi kanununa göre 
tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydının 
tasdiki hakkında (1/612) 268,382:383,383,383, 

413:416 
26 — Şeker ve glikozdan alınan istihlâk 

vergisinin arttırılması hakkında (1/595) 98, 
119 :120,303 :304,308,319 :322 

27 — Tasarruf bonolarr ihraerna dair 
(1/598) 98,120:121 

28 -— Türk Ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/78) 106, 

125 :145 
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Sayıf-a 

29 — Türk Ceza kanununun 18 nei ve 
403 ncü maddelerinin tadili hakkında 
(1/604) 106,125:145 

30 — Türk Ceza kanununun 494 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/241) 106, 

125:145 
31 — Türkiye - Almanya arasında imza

lanan Ticarî mübadelelere mütedair hususî 
Anlaşma ve Ticarî mübadelelere ait Tedi
ye Anlaşmasında mevzubahs bazı hükümle
rin tavzihi hakkında teati olunan notaların 
tasdikma dair (1/525) 7,45:46,49,50,53:56 

32 — Türkiye - İtalya arasında mevcut 
29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyri-
sefain muahedenamesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında 
(1/605) 228 

33 — Türkiye - Romanya arasında teati 
olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların 
tasdikma dair (1/606) 228 

34 — Türkiye - Yunanistan arasında 26 
eylül 1935 tarihinde imza edilen kliring 

Sayıfa 
Anlaşması ile merbutlarının tasdiki hak
kında (1/448) 7:8,46,49,50,56:59 

35 — Türkiye - Yunanistan Kliring 
Anlaşması hükümlerinin 10 mart 1940 tari
hine kadar 10 gün müddetle temdiği hakkın
da (1/350) 8,46,49,50,60:63 

36 — Türkiye - Yunanistan Kliring An
laşması hükümlerinin 20 mart 1940 tarihi 
ne kadar 10 gün müddetle temdidi hak
kında (1/351) 8,46,49,50,60:63 

37 —• Türkiye - Yunanistan Kliring An
laşmasının bir ay müddetle uzatılması hak
kında (1/326) 8,46,49,50,60:63 

38 — Türkiye - Yunanistan Kliring An
laşmasının bir ay daha uzatılması hakkında 
(1/327) 8,46,49,50,60:63 

39 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/329) 66,98:99, 

99,100:103 
40 — Yüzde beş faizli Hazine tahvil

leri ihracına dair (1/585) 124 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununa ek kanun lâ
yihası hakkında (1/567) 6,21:22,47 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununa 
ek kanun lâyihası hakkında (1/568) 32,47: 

49,106:107 
3 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 

61 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/246) 124 

4 — Çiftçi mallarının korunması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/568) 6,32:35, 

42 
5 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkın
da (1/570) 184,266, 

279 .-291,292.303,304,308,315 .-318 
6 — Ordu, bahriye ve jandarma subay ve 

memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 
ncı maddesindeki (Muhakeme altına alın
mak) tabirinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/333) 328 

7 — Türk ceza kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında 1/78, Türk ce
za kanununun 494 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında 1/241, ve Türk Ceza kanu
nunun 18 nci ve 403 ncü maddelerinin tadili 
hakkında 1/604 sayılı kanun lâyihalarına 
dair 106,125:145 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — İstanbul mebusu Ziya Karamursa 

İm, Arzuhal encümeninin 20 - X I -1940 ta
rihli Haftalık karar cetvelindeki 2264 sayılı 
kararm Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/29) 6,12:18 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 

61 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/246) 124 

2 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkın
da (1/540) 328,358: 

374,382,383,400:403 
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3 — Beden terbiyesi umum müdür lüğü 
teşkilât kadrolar ına müteallik kanun lâyi
hası hakkında (1/259) 124,124: 

125,356:358 
4 — 1940 malî yılı Muvazenei umumiye-

sine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/622) 32,44: 

45,47,49,50:53 
5 —• 1940 malî yılı Muvazenei umumiye 

k a n u n u n a bağlı bazı daire bütçelerinde de-
ğişişlik yapılmasına dair kanun lâyihasile 
İda re Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve 
Divanı muhasebat 1940 malî yılı bütçelerde 
Büyük Millet Meclisi ve Millî müdafaa ve
kâleti ka ra kısmı 1940 malî yılı bütçeleri 
arasında münakale yapılmasına dair kanun 
teklifleri hakkında (1/638, 2/42, 43, 44) 124, 

148,184,276 :277,286,302,309 :312 
6 — 194.1 malî yrlı Muvazenei umumi

ye kanunu layihasına dair (1/539) 106,124,148: 
178:181,184:226,230 .-266,268 .-275,275 :276, 

304:305,305:308,308 .-309,322 :325 
Büyük Millet Meclisi 
Kiyaseti Cumhur 
Divanı muhasebat reisliği 
Başvekâlet 
Devlet şûrası reisliği 
Matbuat umum müdür lüğü 
İstat ist ik umum müdür lüğü 
Devlet meteoroloji işleri u m u m müdür 

lüğü 
Diyanet işleri reisliği 
Maliye vekâleti 
1) üy unu umumi ye 
Gümrük ve in hisar] ar vekâleti 
Dahiliye vekâleti 
Emniyet işleri umum müdür lüğü 
fJandarma (..Jenel komutanlığı 
Hariciye vekâleti 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
Adliye vekâleti 
Tapu ve kadastro umum müdür lüğü 210:211 
Maarif vekâleti 211:226 
Nafia vekâleti 230:243 
İktisat vekâleti 243:248 
Münakalât vekâleti 249:250 
Ticaret vekâleti 250:255 
Ziraat vekâleti 256 :266 

167 

168 

167 
:168 
1GS 
:169 
169 

169 :İ70 
170 

İr-
170:171 

171 
172 -.174 
174:175 
175 :178 
184:191 
191 
192 
193 
194 
206 

:192 
:193 
:194 
:20Ü 
210 

S ay ifa 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 268;2'/2 
Millî Müdafaa, vekâleti ı. Hava kısmı) 272:273 
MiLî Müdafaa vekâleti (Deniz kısım) 273 
Askerî fabrikalar ınmiiıı müdürlüğü 274 
Har i t a umum. müdür lüğü 274:275 
V a r i d a t bütçesi 304:305 
7 — Devlet demiryolları ve l imanları 
işletme umum müdür lüğü 1941. malî 

yılı Bütçe kanunu lâyihasına dair (1/541) 328, 
374 :378,382,383,^03 -406 

8 — • D*vk1 denizyolları işletme ummıı 
müdür lüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası hakkında ( i / 5 ! 2 ı 328,3i8 :38],3M2,383, 

406 :40i) 
9 -— Devlet denizyolları ve Devlet liman

ları işletme umum müdürlükler inin Teşki
lât ve vazifelerine dair olan 3633 saydı ka
n u n u n 20 ne i maddesine istinaden İcra Ve
killeri Heyeti karari le yapı lan sarfiyatın 
kabulüne dair kanun lâyihası hakkında. 
(1/640) 328 

10 — Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
hakk ında (1/543) 268,329:330,333,355,384:387 

11 - - Devlet l imanları işletme umum 
müdür lüğü 1940 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/633) 124,266,278:279,286,302,312:315 

12 — Devlet l imanları işletme umum 
müdür lüğü 194.1 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/544) 328,381:382,383,383, 

410:413 
13 -— Diyarbak ı r i s tasyonundan Trak 

ve İ ran hudutlar ına, k a d a r yapı lacak de
miryollar ının ikmali için is t ikraz akl ine 
da i r k a n u n lâyihası hakk ında (1/578) 98, 

116:119 
14 — Fevka lâde vaziyet dolayısilo bazı 

venri ve resimlere zam icrasına da i r olan 
3828 sayılı k a n u n a ek kanun lâyihası .hak
kında (1/570) 184,266,279:291,21)2:302,304,308, 

315:318 
15 — Har ic iye vekâlet i Teşkilât ı hak

k ındak i 3312 saydı kanuna ek kanım lâyi
hasına dai r (1/556) 66,99,115:116 

16 — H u d u t ve sahiller s ıhhat umum 
m ü d ü r l ü ğ ü 1941 malî yılı Bütçe kamımı 
lâyihası hakkında (1/545) 124,330:331,333,335, 

387 :390 



S ay ifa 
17 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/546) * 26S,332:343,35İ,355,390:393 

18 —- İnhisarlar umum müdürlüğü Teş
kilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası 
hakkında (1/264) ' 32,49,67:92,92,108:115 

19 — İzmir vilâyeti hususî idaresine ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/557) 12,35:42,67, 

84,92,93:96 
20 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 

yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/639) 184,383,383,383,416:419 

21 — Ordu, bahriye ve jandarma subay 
ve memurini hakkındaki 912 sayılı kanu
nun 6 ncı maddesindeki (Muhakeme altına 
alınmak) tabirinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi hakkında (3/333) 328 

22 — Orman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/547) 268,343:350,351,355,393:396 

23 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/548) 268,350:355,356, 

397.400 
24 — Sıtma mücadelesi kanununa göre 

tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydının 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/612) 268,382:383,383,383, 413:416 

25 — Şeker ve glikozdan alman istihlâk 
vergisinin arttırılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/595) 98,119:120,303:304,308, 

319:322 
26 — Tasarruf bonoları ihracına dair 

kanun lâyihası hakkında f 1/593) 98,120:121 
27 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri 

ihracına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/585) 124 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Çiftçi mallarının korunması hak

kında kanun lâyihasına dair (1/409) 6,32:35,42 
2 — Dahiliye memurlarından bir kısmı

nın tahdidi sinlerine dair olan 2169 sayılı 
kanunun 2 imi maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/598) 32,49,107 

3 — İzmir vilâyeti hususî idaresince ya-

Sayıfa 
pılaeak istikraza Hazinenin kefaletine da
ir kanun lâyihası hakkında (1/557) 12,35:42, 

67,84,92,93:96 

1 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 
71 nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı 
kanunun 1 nci maddesini tadil eden 3451 
sayılı kanunun birinci maddesinin E fıkra
sındaki (Belediye kanununun 7 nci madde
sinde yazılı usule riayet edilmek üzere) 
kaydının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/337) 8:9,46: 

47 
• DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 

MAZBATALARI 
1 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 

malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Vakıflar 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı katî hesa
bı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/368, 1/329) 66,98:99,99,100:103 

1 — Millî Piyongo idaresinin 1939 yılı
na ait bilançonun gönderildiği hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/279) 2,6:7 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/570) 184,266,279:291,292:303,304,308, 

315 :318 
2 — İnhisarlar umum müdürlüğü teş

kilât kadrolarına müteallik kanun lâyiha
sı hakkında (1/264) 32,49,67:92,92,108:115 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Almanyaya ihraç edilecek Türk mal

larına mukabil kliring hesaplarındaki Al
man matlubatmda yapılacak değişiklik ile 
Türkiye - Almanya arasında ticarî mübade
lelere mütedair Hususî Anlaşma hakkında 
Almanya sefaretile teati olunan notaların 
tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/596) 228 

2 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın-
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daki 3312 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/556) 66,99,115:116 

3 — Türkiye - italya arasında mevcut 29 
ilk kânun 1936 arihli Ticaret ve Seyrisefain 
muahedenamesinin temdidine dair teati olu
nan notaların tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/605) 228 

4 — Türkiye - Romanya arasında teati 
olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların 
tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/606) 228 

1 — Buenos Aires posta kongresi karar
larını havi senetlerin tasdikma dair kanun 
lâyihasına dair (1/552) 2:3,18:21,22,22:25 

2 — Milletlerarası Telekomünikasyon 
mukavelenamesine bağlı telgraf ve telefon 
nizamnameleri ve nihaî protokolları ile Rad
yo komünikasyon umumî nizamnamesi, nihaî 
protokolü ve ilâve nizamname protoklü re-
visionlarınm tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/558) 3,21,22,26:29 

3 — Türkiye - Almanya arasında im
zalanan Ticarî mübadelelere mütedair Hu
susî Anlaşma ve Ticarî mübadelelere ait 
Tediye Anlaşmasında mevzubahs bazı hü

kümlerin tavzihi hakkında teati olunan nota
ların tasdikma dair kanun lâyihası hakkın
da (1/525) 7,45:46,49,50,53:56 

4 — Türkiye - Yunanistan arasında 26 
eylül 1935 tarihinde imza edilen Kliring 
Anlaşması ile merbutlarının tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/448) 7:8,46, 

49,50,56:59 
5 -— Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaş

masının bir ay müddetle uzatılması hakkın
da 1/326, Türkiye - Yunanistan Kliring An
laşmasının bir ay daha uzatılması hakkında 
1/327, Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaş
ması hükümlerinin 10 mart 1940 tarihine 
kadar 10 gün müddetle temdidi hakkında 
1/350 ve Türkiye - Yunanistan Kliring An
laşması hükümlerinin 20 mart 1940 tarihine 
kadar 10 gün müddetle temdidi hakkında 
1/351 sayılı kanun lâyihalarına dair 8,46, 

| 49,50,60:63 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Almanyaya ihraç edilecek Türk 

Sayıfa 
mallarına mukabil kliring hesaplarıjndaki 
Alman matlubatmda yapılacak değişiklik 
ile Türkiye - Almanya arasında ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşma hak
kında Almanya sefaretile teati olunan no
taların tasdikma dair kanun lâyihasına da
ir (1/596) 228 

2 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/570) 184,266,279:291,292:303,304,308, 

315:318 
3 — Şeker ve glikozdan alınan istihlâk 

vergisinin arttırılması hakkında kamın lâ
yihasına dair (1/595) 98,119:120,303:304,308, 

313 :322 
4 —• Türkiye - İtalya arasında mevcut 

29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey
risefain muahedenamesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında ka
nım lâyihasına dair (1/605) 228 

5 — Türkiye - Romanya arasında ı teati 
olunan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notala
rın tasdikma dair kanun lâyihası hakkın
da (1/606) 228 

6 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri 
ihracına dair kanım lâyihası hakkında 
(1/585) 124 

1 — Türkiye - Almanya arasında im
zalanan Ticarî mübadelelere mütedair hu
susî Anlaşma ve Ticarî mübadelelere ait 
Tediye Anlaşmasında mevzubahs bazı hü
kümlerin tavzihi hakkında teati olunam no
taların tasdikma dair kanun lâyihası :hak-
kmda (1/525) 7,45:46,40,50,53:56 

2 — Türkiye - Yunanistan arasında 26 
eylül 1935 tarihinde imza edilen kliring 
anlaşması ile merbutlarının tasdik] hak
kında kanun lâyihasına dair (1/448) • 7:8,46,49, 

50,56:59 
3 — - Türkiye - Yunanistan Kliring an

laşmasının bir ay müddetle uzatılması hak
kında 1/326, Türkiye - Yunanistan iKli-
rinğ anlaşmasının bir ay daha uzatıl jrıası 
hakkmda 1/327, Türkiye - Yunanistan (Kli
ring anlaşması hükümlerinin 10 mart X940 
tarihine kadar 10 gün müddetle temdidi 
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hakkında 1/350 ve Türkiye - Yunanistan 
Kliring anlaşması hükümlerinin 20 mart 
1940 tarihine kadar 10 gün müddetle tem
didi hakkında 1/351 sayılı kanun lâyiha
larına dair 8,46,49,50,60:63 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

teşkilât kadrolarına müteallik kanun lâyi
hası ve Maarif ve Bütçe encümenleri maz
batalarına dair (1/259) 124,124:125,356:358 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve rnülkî tekaüt kanunu

nun 61 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/246) 124 

2 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/570) 184,266,279:291,292:303,304,308, 

315:318 
3 — Diyarbakır istasyonundan Irak ve 

Iran hudutlarına kadar yapılacak de
miryollarının ikmali için istikraz aktine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/578) 98,116:119 

4 — izmir vilâyeti hususî idaresince ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/557) 12,35:42,67,84, 

92,93:96 
5 — Şeker ve glikozdan alman istihlâk 

vergisinin arttırılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/595) 98,119:120,303:304,308, 

319:322 
6 — Tasarruf bonoları ihracına dair 

kanun lâyihası hakkında (1/593) 98,120:121 
7 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri 

ihracına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/585) 124 

1 — Millî Piyango idaresinin 1939 yı
lma ait bilançonun gönderildiği hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/279) 2,6:7 

MlLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî ceza kanununa ek kanun lâ-

Sayıfa 
yihasına dair (1/567) 6,21:22,47 

2 — Askerî muhakeme usulü kanununa 
ek kanun lâyihasına dair (1/568) 32,47: 

49,106:107 
3 — Ordu, bahriye ve jandarma subay 

ve memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 
6 ncı maddesindeki (Muhakeme altına alın
mak) tabirinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/333) 328 

4 — Ordu subaylar heyetinin terf üne ait 
2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin E 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/620) 32,49,107:108 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/570) 184,266, 

279:291,292:303,304,308,315:318 

1 — Buenos Aires posta kongresi karar-
rarını havi senetlerin tasdikma dair kanun 
lâyihası hakkında (1/552) 2:3,18:21,21,22:25 

2 — Milletlerarası Telekomünikasyon 
mukavelenamesine bağlı telgraf ve telefon 
nizamnameleri ve nihaî protokollan ile Rad
yo komünikasyon umumî nizamnamesi, ni
haî protokolü ve ilâve nizamname protoklü 
revisionlarının tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/558) 3,31,22,26:29 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Çiftçi mallarının korunması hakkın

da kanun lâyihasına dair (1/409) 6,32:35,42 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
(Adliye - Teşkilâtı esasiye) 

1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçüka-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kındaki Başvekâlet tezkeresine dair (3/321) 44,67 

2 — Konya mebusu Şevki Ergunun teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/352) 44,98 



46 ncı inikada ait 
47 nci 
48 nci 
49 ncu 
50 nei 
51 nci 
52 nci 

» 
» 
» 
» 
T> 
» 

» 
» 
i 
•» 

» 
» 

— 10 — 
SABIK ZABIT HULÂSALARI 

Sayıfa 
2 
6 

n 
32 
44 
66 
98 

53 ncü 
54 ncü 
55 nci 
56 ncı 
57 nci 
58 nci 
59 ncu 

inikada 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

ai 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayıfa 
106 
124 
148 
184 
228 
268 
328 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 

İzinler 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 228:229 

Teşriî masuniyetler 

1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçüka-

nm teşriî masuniyeti 44,67 
2 — Konya mebusu Şevki Ergunun teşriî 

masuniyeti 44,98 

Vefat 
1 — Bilecik mebusu Salih Bozokun ve

fatı 2 

TAKRİRLER 

Bolu fLûtfi Gören] 
1 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban

kası kanununun 64 ncü maddesinin iki nu
maralı fıkrasının tefsirine dair (4/38) 

Çoruh [Ali Riza Erem ve on bir arka
daşının] 

2 — Büyük Millet Meclisinin orduya iti
madının, selâm ve muhabbetinin iblâğı hak
kında (4/40) 

Diyarbakır [Gl. Kiazım Sevüktekin ve 
275 

Samsun mebusu Amiral Fahri Enginin] 
o — Büyük Millet Meclisinin orduya 

itimadının, selâm ve muhabbetinin iblâğı 
hakkında (4/39) 275 

İstanbul [Ziya Karamursal] 
1 — Arzuhal encümeninin 20-XI-19!40 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/29) 6,12:18 

TEKLİFLER 

Bolu [Lûtfi Gören] 
1 — Af kanununa ek kanun teklifi 

(2/41) 6 
[İdare Heyeti] 
2 — Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 

bütçesinde münakale yapılmasına dair 
(2/42) 124,184,276:277,286,302,309:312 

3 — Büyük Millet Meclisi ve Millî Mü
dafaa vekâleti kara kısmı 1940 malî yılı 
bütçelerinde münakale yapılmasına dair 
(2/44) 184,184,276:277:286,302,809:312 

4 —• Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 
(2/43) 124,184,276:277:286,302;309:312 
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TEZKERELER 

Şayıfn 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1 — Bilecik mebusu Salih Bozokun ve

fat ettiğine dair 

2 — Millî Piyango idaresinin 1939 yılı
na ait bilançonun gönderildiği hakkında 
(3/279) . 2,6:7 

Tefsir istekleri 
1 — Adliye harç tarifesi kanununun 100 

ncü maddesinin tefsiri hakkında (3/372) 
2 — Askerî ceza kanununda mevcut 

hususî atıfların mana ve şümulünün tayini 
hakkında (3/370) 

66 

1 — Ordu, bahriye ve jandarma subay 
ve memurini hakkındaki 912 sayılı kanu
nun 6 ncı maddesindeki (Muhakeme altına 
alınmak) tabirinin tefsirine dair (3/333) 

2 — Vilâyet idaresi kanununun 2 nci 
ve 71 nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı 
kanunun 1 nci maddesini tadil eden 3451 
sayılı kanunun birinci maddesinin E fıkra
sındaki (Belediye kanununun 7 nci madde
sinde yazılı usule riayet edilmek üzere) 

328 

kaydının tefsiri hakkında (3/337) 

Teşriî masuniyet 

Sayıfa 
8 ;9,46 ;47 

1 — Denizli mebusu Necib Ali Küçüka-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/321) 44,67 

2 — Konya mebusu Necib Ali Küçüka-
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/352) 44,98 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında 228:229 

DÎVANI MUHASBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — Posta, telgraf ve telefon umum mü* 
dürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/373) 148 

1 — Vâkıflar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be* 
yannamesinin sunulduğuna dair (3/368) 66,98: 

99,99,100:103 

DÜZELTÎg 

92, 
178:181 

226 

*>&<( 



Tahlilî fihrist 
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Sayıfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

1941 malî yılı İktisat vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 245,246 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 230,237 

— Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan Irak ve İran hudutlarına kadar yapı
lacak demiryollarının inşası için istikraz 
aktine dair kanun münasebetile sözleri 116,118 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair ka
nuna ek kanun münasebetile sözleri 279,283 

— Türk ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 138 

— Van mahkemesi piyade mübaşiri İs
mail Er hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 14,15 

Abdülhak Fırat (Erzincan) - 1941 ma
lî yılı Dahiliye vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 191 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 203 

— 1941 malî yılı Orman umum müdür
lüğü Bütçe kanunu münasebetile sözleri 347 

Abidin Binkaya (Kastamonu) - 1941 
malî yılı Adliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 206,209 

— 1941 malî yılı Dahiliye vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 189 

— Van mahkemesi piyade mübaşiri Is-

Sayıfa 
mail Er hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 14,15 

Abidin Daver (istanbul) - 1941 malî 
yılı İktisat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 244 

Adnan Menderes (Aydın) - 1941 malî 
yılı Beden terbiyesi umum müdürlüğü Büt
çe kanunu münasebetile sözleri 366 

Ahmet Hamdi Dikmen (Konya) - 1941 
malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 189 

Ali itana Tarhan (İstanbul) - 1941 ma
lî yılı Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
Bütçe kanunu münasebetile sözleri 358,370,373 

—• 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 155 

Ali Rıza Türel (Konya) - Askerî muha
keme usulü kanununa ek kanun münase
betile sözleri 48 

— Türk ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 134,142,143,144 

Atıf Akgüç (Bursa) - Türk ceza kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren kanun 
münasebetile sözleri 185,137,138 

Avni Doğan (Çankırı) - 1941 malî yılı 
Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 187 

— İzmir Vilâyeti hususî idaresince ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun münasebetile sözleri 36 

B 
Bekir Kaleli (Gazianteb) - Van mah

kemesi piyade mübaşiri İsmail Er hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 

Berg Türker (Afyon Karahisar) -1941 
18 

malî yılı Adliye vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 208 

— 1941 malî yılı iktisat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 245 
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Sayıfa 

— İ941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 158 

1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 196 

—1941 malî yılı Orman umum müdür
lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 345 

— Tasarruf bonoları ihracına dair ka-

Sayıfa 
nun münasebetile sözleri 120 

Besim Atalay (Kütahya) -1941 malî 
yılı Maarif vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 214 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 238 

Cevdet Kerim încedayı (Münakalât ve
kili) - 1941 malî yılı Münakalât vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 

— Boenos Aires kongresi kararlarını ha
vi senetlerin tasdikma dair kanun müna
sebetile sözleri 

— Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı 

250 

20 

bütçe kanunu münasebetile sözleri 375,376 
— Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanu
nu münasebetile sözleri 379 

—Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetile sözleri 353 

Doktor Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -
1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 200,201,204 

Doktor Hulusi Alataş (Sıhhat ve içti
maî muavenet vekili) - 1941 malî yılı Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 197,199,200,201,203,204,205 

Doktor İbrahim Tali Öngören (Diyar
bakır) - 1941 malî yılı İnhisarlar umum 
müdürlüğü bütçe kanunu münasebetile 
sözleri 338,341 

Doktor Muhtar Berker (İçel) - 1941 
malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 268 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 230 

1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 197 

—• izmir vilâyeti hususî idaresince ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun münasebetile sözleri 35 

Doktor Sadi Konuk (Bursa) - Boenos 
Aires kongresi kararlarını havi senetlerin 
tasdikma dair kanun münasebetile sözleri 20 

— 1941 mâlî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçe kanunu münasebetile söz

leri 337 
Doktor Saim Ali Dilenire (Rize) -1941 

malî yılı Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
Bütçe kanunu münasebetile sözleri 363 

— Boenos Aires kongresi kararlarını 
havi senetlerin tasdikma dair kanun mü
nasebetile sözleri 19,20 

Doktor Şükrü Emet (Diyarbakır) -
1941 malî yılı Beden terbiyesi umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile söz
leri 365 

— 1941 malî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile söz
leri 333,339 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 204 

Doktor Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Beden terbiyesi kanununa ek kanun mü
nasebetile sözleri 256 

— 1941 malî yılı Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü Bütçe kanunu münasebetile 
sözleri 359,373 

— 1941 malî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile söz
leri 338 
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Sayıfa 

*— 1941 malî yılı Ticaret vekâleti Büt
çesi münasebetile sözleri 250 

inhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 68 

— 1941 malî yılı Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü Bütçe kanunu mü
nasebetile sözleri 353 

Sayıfa 
— Türk Ceza kanununun bazı maddele

rini değiştiren kanun münasebetile sözleri 133 
Dr. Refik Saydam (Başvekil) - 1941 

malî yılı muvazenei umumiye kanunu mü
nasebetile sözleri 166 

— Bütçe müzakeresinin hitamı münase---
betile sözleri 308,309 

E 
Emin Arslan Tokad (Denizli) - 1941 

malî yılı Nafia vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 234 

— 1941 malî yılı Orman umum müdür
lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 343 

— 1941 malî yılı Tapu ve Kadastro 
umum müdürlüğü bütçesi münasebetile 
sözleri 210 

— 1941 malî yılı Ziraat vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 257 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair kanu
na ek kanun münasebetile sözleri 286 

Emin Sazak (Eskişehir) - 1941 malî 
yılı Beden terbiyesi umum müdürlüğü büt
çe kanunu münasebetile sözleri 362 

— 1941 malî yılı Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü 
bütçe kanunu münasebetile sözleri 374,375 

—İnhisarlar umum müdürlüğü teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 67 

F 
Fayık Öztrak (Dahiliye vekili) - 1941 

malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesi müna
sebetile Sözleri 185,186,190,191 

— 1941 malî yılı Jandarma Genel Ko
mutanlığı bütçesi münasebetile sözleri 192 

— İzmir vilâyeti hususî idaresince ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun münasebetile sözleri 37,41 

Fazlı Güleç (Bursa) - İzmir vilâyeti 
hususî idaresince yapılacak istikraza Ha
zinenin kefaletine dair kanun münasebe
tile sözleri 39 

Faridun Fikri (Bingöl) - 1941 malî yılı 
Maarif vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 211,223 

— 1941 malî yılı Nafia veâlekti büt
çesi münasebetile sözleri 232,236 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 202,204 

— Çiftçi mallarının korunması hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 32 

— İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 69,72 

— Van mahkemesi piyade mübaşiri İs
mail Er hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 15,17 

Fikret Atlı (Giresun) - 1941 malî yılı 
Ziraat vekâleti bütçesi münasebeüe sözleri 256 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 285 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) -1941 malî 
yılı Maliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 173 

— 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 148,164 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 279,290 

— İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebe-
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Sayıfa 

tile sözleri 69 
— Millî piyango idaresinin 1939yılına 

ait bilançosu hakkındaki mazbata münasebe
tile sözleri 6 

Fuad Sirmen (Bize) - Inhisarlad umum 

! Sayıfa 
müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 70,71 

— Türk Ceza kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun münasebetile sözleri 139, 

141,142,143,144 

G 

Galib Gültekin (Konya) -1941 malî yı
lı Sıhhat ve içtimaî muavenet vevkâleti büt
çesi münasebetile sözleri 205 

— 1941 malî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile sözleri 333 

Galib Pekel (Tokad) - Çiftçi mallarının 
korunması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 32,33 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 296 

GL Ali Fuad Cebesoy (Nafia vekili) -

1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 239,241 

Gl. Cemil Taner (Beden terbiyesi G. D.) -
1941 malî yılı Beden terbiyesi umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile sözle
ri 366,370 
Gl. Kiazım SevükteMn ( Diyarbakır ) -

Askerî muhakeme usulü kanununa ek kanun 
münasebetile sözleri 48 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 295 

Hamdi Selçuk (Hatay) - Türk ceza ka
nununun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri ' 138 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Van mahke
mesi piyade mübaşiri ismail Er hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 13,14,15,16, 

18 
Hamza Erkan (Afyon Karahisar) -

1941 malî yılı Beden terbiyesi umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile söz
leri 363 

Hasan Âli Yücel (Maarif veMli) -
1941 malî yılı Maarif vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 216 

Hasan Menemencioğlu (Adliye vekili) -
1941 malî yılı Adliye vekâleti bütçesi mü
nasebetile sözleri 208,209 

— Türk ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 131,132,138 

Hüsnü Çakır (İktisat vekili) --1941 ma
lî yılı iktisat vekâleti bütçesi münasebeti
le sözleri 244,245,246,247 

Hüsnü Kitabeı (Muğla) - 1941 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanunu münase
betile sözleri 162,166 

— 1941 malî yılı Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğü bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkkmdaki kanun mü
nasebetile sözleri 278,279 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti bütçesi münasebetilb söz
leri 195,201 

— Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan Irak ve Iran hudutlarına kadar yapı
lacak demiryollarının inşası için istikraz 
aktine dair kanun münasebetile sözleri 118 

—• Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair ka
nuna ek kanun münasebetile sözleri 281,282, 

287,288,296,302 
— Muhtelif vekâletler bütçelerinde ge

çen bir ibarenin düzeltilmesine dair söz
leri 275 

— 1941 malî yılı Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü Bütçe kanunu mü-
münasebetile sözleri 351 
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Sayıfa 
İbrahim Dıblan (Kocaeli) - 1941 malî 

yılı Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 184 

— 1941 malî yılı Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 177 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 235,237 

— 1941 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 260 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair kanu
na ek kanun münasebetile sözleri 291 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - 1941 
malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 261 

İsmail Mehmet Uğur (Sivas) - 1941 
malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 268 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 203 

İsmet Eker (Çorum) - 1941 malî yılı 
Beden terbiyesi ıımıım müdürlüğü Bütçe 
kanunu münasebetile sözleri 363 

— Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan Irak hudutlarına kadar yapılacak 
demiryollarının inşası için istikraz aktine 
dair kanun münasebetile sözleri 116 

Sayıfa 
— Fevkalâde vaziyet dolayısilei bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair kanu
na ek kanun münasebetile sözleri $83,284,288 

İzzet Arukan (Eskişehir) - 1941. malî 
yılı Nafia vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 235,237 

— Boenos Aires kongresi kararlarını 
havi senetlerin tasdikına dair kanun nıüna-
sebetile sözleri 19 

— 1941 malî yılı Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü) Büt
çe kanunu münasebetile sözleri 376 

— 1941 malî yılı Devlet limanları (işlet
me umum müdürlüğü bütçesinde derişik
lik yapılması hakkındaki kanun müjnase-
betile sözleri 278,279 

— Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan Irak ve İran hudutlarına kadar yapıla
cak demiryollarının inşası için istikrap ak
tine dair kanun münasebetile sözleri; 116 

— İnhisarlar umum müdürlüğü teşki
lât ve vazifeleri hakkındaki kanun niüna-
sebetile sözleri 69,70 

— 1941 malî yılı Orman umum müdür
lüğü bütçe kanunu münasebetile sözljeri 348 

— 1941 malî yılı Posta, telgraf ve te
lefon umum müdürlüğü bütçe kanunu mü
nasebetile sözleri 350 

K 
Kahraman Arıklı (Kars) - 1941 malî 

yılı Ziraat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 259 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair kanu
na ek kanun münasebetile sözleri 285 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - İzmir 

vilâyeti hususî idaresince yapılacak istik
raza Hazinenin kefaletine dair kanun mü
nasebetile sözleri 38 

Kemal Turan (İsparta) - 1941 m a t y n ı 

Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 189 

Lûtfi Gören (Bolu) - 1941 malî yılı 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 

— 1941 malî yılı Orman umum müdür-
201 

lüğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 344 
— 1941 malî yılı Ziraat vekâleti bıjtçesi 

münasebetile sözleri 261 
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Sayıfa 
Mazhar Müfit Kansu (Çoruh) - 1941 

malî yılı Adliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 208 

— 1941 malî yuh Dahiliye vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 188 

— 1941 malî yılı İnhisarlar Umum mü
dürlüğü bütçe kanunu münasebetile söz
leri 332,338 :339 

— 1941 malî yılı Maarif vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 214 

— 19941 malî yılı Münakalât vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 249 

— 1941 malî yılı müvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 155 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 233,239 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 196,201 

Sayıfa 
— inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 

ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 72 

Memed Sanlı (Burdur) - 1941 malî yılı 
İnhisarlar umum müdürlüğü Bütçe kanu
nu münasebetile sözleri 332 

Muhlis Erkmen ( Ziraat vekili) - 1941 
malî yılı Orman umum müdürlüğü Bütçe 
kanunu münasebetile sözleri 346,348 

— 1941 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 261 

Mümtaz Ökmen (Ticaret vekili) - 1941 
malî yılı Ticaret vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 251 

Münir Hüsrev Göle (Erzurum) - İnhi
sarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkındaki kanun münasebetile sözleri 69, 

71,90 

N 
Nevzad Ayaş ( Bursa ) -1941 malî yılı 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 

— Türk Ceza kanununun bazı maddele-
199 

rini değiştiren kanun münasebetile sözleri 130, 
134,136,140,142,144 

Nuri Pazarbaşı (Gazianteb) -1941 malî 
yılı İktisat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 243 

O 

Orgeneral izzettin Çalışlar (Muğla ) -
1941 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 186 

— 1941 malî yılı Maarif vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 215 

— 1941 malî yılı Millî müdafaa vekâleti 

bütçesi münasebetile sözleri 269 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 234 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 194,199 

R 
Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 

vekili) - 1941 malî yılı Gümrük ye inhi
sarlar bütçesi münasebetile sözleri 

— 1941 malî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile söz-

177 

leri 333,340,341,342 
— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair ka
nuna ek kanun münasebetile sözleri 289,295 

— İnhisarlar umum müdürlüğü teşki-



- 1 8 — 
Sayıfa 

lât ve vazifeleri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 67,68,69 

Rasih Kaplan (Antalya) - 1941 malî 
yılı Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 188 

— 1941 malî yılı Jandarma genel ko
mutanlığı bütçesi münasebetile sözleri 192 

— 1941 malî yılı Nafia vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 232 

— tzmir vilâyeti hususî idaresince ya-

Sayıfa 
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine da
ir kanun münasebetile sözleri 37,40 

— Türk ceza kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 143,144 

Refik ince (Manisa) - Türk ceza ka
nununun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri 125,132,134,135,136, 

137,138,139 

S 
Saffet Arıkan (Millî Müdafaa vekili) -

1941 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 270,275 

Sami Erkman (Tunceli) - 1941 malî yılı 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 196,200 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Türk ceza ka
nununun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetile sözleri 127,128,133,134,135, 

136,137,138,139,141,142,143,144,145 
Sırrı Day (Trabzon) - Beden terbiyesi 

kanununa ek kanun münasebetile sözleri 358 
— İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 

ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 70 

Sırrı tçöz (Yozgad) - 1941 malî yılı Da
hiliye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 187 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

286 

344 

vergi ve resimlere zam icrasına dair ka
nuna ek kanun münasebetile sözleri 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - 1941 malî 
yılı Orman umum müdürlüğü bütçe kanu
nu münasebeile tsözleri 

— 1941 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti bütçesi münasebetile sıöz-
leri 195,199 

Suad Hayri Ürgüblü (Kayseri) - 1941 
malî yılı Adliye vekâleti bütçesi münaise-
betile sözleri 209 

— 1941 malî yılı Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü bütçe kanunu münasebetile söz
leri 364,373 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair katra
na ek kanun münasebetile sözleri 286,288 

Şinasi Devrin (Zonguldak) - Askerî 
muhakeme usulü kanununa ek kanun mü
nasebetile sözleri 

ş 

48 

— Çiftçi mallarının korunması hakkım
daki kanun münasebetile sözleri 34 

Türkân Örs (Antalya) - 1941 malî yılı 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 175 

— 1941 malî yılı İnhisarlar umum mü
dürlüğü Bütçe kanunu münasebetile söz
leri 339 
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Yusuf Ziya Özer (Eskişehir) - 1941 
malî yılı Sıhhat ve İçtimaî muavenet ve-

4* 

Ziya Cevher Etili (Çanakkale) -
1941 malî yılı İnhisarlar umum müdürlü
ğü bütçe kanunu münasebetile sözleri 337,338, 

341 
— 1941 malî yılı Maliye vekâleti büt

çesi münasebetile sözleri 173 
— 1941 malî yılı müvazenei umumiye 

kanunu münasebetile sözleri 161,165 
— Bouenos Aires kongresi kararlarını 

havi senetlerin tasdikma dair kanun mü
nasebetile sözleri 18,19,20 

— Diyarbakır ve Elâzığ istasyonların
dan Irak ve Iran hudutlarına kadar yapı
lacak demiryollarının inşası için istikraz 
aktine dair kanun münasebetile sözleri 117 

•— İnhisarlar umum müdürlüğü teşki-

kâleti bütçesi münasebetile sözleri 200 

z 
lât ve vazifeleri hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 68,69,71,115 

— izmir vilâyeti hususî idaresince ya
pılacak istikraza Hazinenin kefaletine dair 
kanun münasebetile sözleri " 36,41 

— Türk ceza kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun münasebetile sözleri 144 

Ziya Karamursal (İstanbul) -1941 malî 
yılı îktısat vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 247 

— Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 malî yjlı Bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 378,379 

— Van mahkemesi piyade mübaşiri İs
mail Br hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri' 12,15,16 



is> 

v^ 

T. B. Af. M. Matbaan 


