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Cilt 
20 

2 temmuz 1941 tarihli yetmiş ikinci inikattan 
22 eylül 1941 tarihli seksen birinci inikada kadar 

1941 

Ankara 
T. B. M. M. Matbaasi 



Fihrist 
•*•»« 

ÎOHA VEKÎI^LERÎ ae*E*r 
Sayıfa 

1—Bafffekil Di*. Befifcr Saydamın; da
hili VJ&. harM variyet hakkmdfr beyanatı 46:48 

2 — İktisat vekilliğinden istifa eden 
Samsun menusu Hüfenü ÇakiMt yerine 
Trabzottmebusu Sırrı Dayın1 föyitt edsldi-

Sayıfa 

ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 58:59 
3 -^ M$ffit müdatfaa vSküı* SaffeT Arı-

könin, Akdenizde batan Belafc-v^uru»hak-
krad«b^fe^tr 31*33 

KANUNLAR 
Ne. Sayıfa 
4081 — (pftçi mall&rmm korunması hak-

kmdaı kanun> 3;6,15:18 
40!gg — Türkiyenin (1940 Budapeşte pa

nayırı) na iştiraki masraflarını karşı
lamak ükereMaearistaöa gönderilecek 
15 000* lîranm tarih sırasnâ * bekleme
den1 Türk - Macar klirhıgindeıı tes
viyesi haMönda Macarkttfa hükûane-
tile yapılan Anlaşmanın tasdikma dair 
kainin 6,7,14,19*22 

4083 — Haliç vapurları işletme" inhisarına 
dâir kanun 6:7,8;i4r :15,22:25 

4084 —- Hâriçten satın alman buharlı ve 
motorlu gemilere memlekette yapılan 
mümasilleri için getirilecek eşyanm 
gümrük resminden, istisnasına dair 
olan 3339 sayılı kanun hükümlerinin 
uzatılması hakkında kanun 7:8,8,15,25:28 

4085 .—»Belediyeler ve bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler bankası memur
lara Tefeaüd sandığı_teşkilİBte^dair ka
na», 2,8:14,15 

4086 f-*--Dtedetumem.urlar3Lfayl^aısnBa.-tev-
hit! ve teadülüne - dair, ola» kamuna 
bağlı bir numaralı cetveliar Maarif ve-
kiyiği^kısfamıdarbazı değişiklik yapıl-
ması hakkında kanun 34 

4Ö87*-*- Tayinat ve yem kaa^raaHmJbâıinei 
maddesine»- müzeyyel 1495 sayılı ka-

Voi Say.M"p 

mmdat değişiklik yapılmam hakkında 
kanun- 2̂ 34 

4088^—Devlet ? memurları aylıMarının tev
hit? v^ teadüİüne dair 3656 sayılı ka
nmam ek* 388S sayılı- kanunun ikinci«• 
maddesine bağU ü§. numaralı* cetvelin 
değ^ştiriİHiesiner dair kanun- 2,34:36 

4089 Dahiliye memurları kanununun 2 
ıtm ve 3 ncü maddelerinin değisMril-
mes^hakkmda kaosun 30,38,89i40 

4090 — Devlet demiryolları' ve limanları 
uımıfflî idaresinin teskü&k ve*vazifele-
rin®idair 1042 numaralı kanuna ek 
kanım 30,39,43 

409̂ { — Hataym anavatana ilhakından önce 
orada^öğretmenlik* yapanlara dair ka
nan 30,39,43:45 

4092- — Askerlik- kanununun 35t ner mad- -
desimi'değiştiren" 3920 sayın-kanunun 
(O) fıkrasına--bun* hükümler ilâvesi 
haldsnda-kanun 2j30,38,45 

409®»—Maliye vekâleti teşkilât ve vazife
leri' hakkındaki'2İ0&1 sayılı kMtöaa ekr 

kanana 30*38,45:46 
409%-— Ha^yrZîrftat bankasının- tasfiye

sinde ipotekli ve müteselsil kefaletli 
ziraî alacaklarının taksitletodirilmesi-
ne<dai» karnın- 2,36:38,45,46,49:52 

4095 — Uzunköprü - Svilengrad arasında-
T ü ^ toprağı haricindeki demiryolu 



No. 

4096 

4097 

4098 

4099 

4100 

4101 
4102 

4103 

Sayıfa 
kısımlarının işletilmesi hakkında ka
nun 2,3,30,38,40:43,45,46,52:55 
-— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı bir sayılı cetvelde değişiklik 
Sapılması hakkında kanun 30,59 
•— Arttırma, eksiltme ve ihale hak
kındaki 2490 sayılı kanun ile 1050 sa
yılı Muhasebei. umumiye kanununa 
bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun 62,80:81 
— Siyasail bilgiler okulu hakkındaki 
kanuna ek kanun 62,81 
— Ankara şehri lâğımları hakkında 
kanun 62,76:80,87,87:90 
«— Yeniden yapılacak su işlerine 31 
milyon lira tahsisi hakkındaki 3132 
ve bu paranın sureti temini hakkın
daki 3483 sayılı kanunlara ek kanun 30,62, 

82:87,87,90:93 
i— Harcırah kararnamesine ek kanun 58,97 
— Askerlik kanununun 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun 66,66,116:118 
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelde değişiklik yapılması 

4104 

4105 

4106 

4107 

ordu 
iltica 

hakkında kanun 
— Muharib yabancı 
lanndan Türkiyeye 
hakkında kanun 
— Ordu mensuplarına bir 
istihkakı verilmesi hakkında 

4108 

4109 

4110 

66,118:119 
mensub-
edenler 
62,66,119:121 

er tayini 
kanun 62, 

66,123:124 
— örfî idare kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun 66,124:129 
—- Yedek subay ve askerî memurlar 
kanununda değişiklik yapan 3993 nu
maralı kanunun birinci maddesinin 
(B) fıkrasının tadiline dair kanun 62, 

66,129 
-*- Subay ve askerî memurlara elbise, 
kaput, çizme veya potin verilmesine 
dair kanun 30,62,81,96,116,129:130 
— Asker ailelerinden muhtaç olan
lara yardım hakkında kanun 62,62:63, 

66,97:116,119,130,131:134 
-—• İnhisarlar umum müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 36 500 000 li-

No. Sayıfa 
raya iblâğına dair kanun 66,123,129,130, 

134:137 
41] 1 — Hatay kadastrosuna itiraz müd

deti hakkımla kanun 66,1.21:123,176,184 
4112 — Millî müdafaa mükellefiyeti ka

nunun 27 nci maddesinin değiiştiril-
mesi hakkında kanun 140,176,187:189 

4113 — Maarif vekâleti merkez teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2287 numaralı 
kanuna ek kanun 176,176 -177,183,195:197 

4114 — Köy kanununun 78 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkmnda kanun 140,183, 

204 
4115 — Türkiye ile Almanya arasında 

ticarî mübadelelere mütedair 25 tem
muz 1940 tarihli Hususî Anlaşamaya 
merbut (C) listesindeki 50 000 lira
lık meyan kökü kontenjanının, me
yan kökü yerine meyan hulâsasına ve 
balına tahsisi hakkında Alman Hü
küm etil e teati edil (m notaların tasdi
klim dai v kanun 96,167,184,189,204,206: 

209 
4116 —- Türkiye ile isviçre arasında mev

cut 30 mayıs K0 tarihli Ticaret ve 
Terliye Anlaşmasının iki ay temdidine 
dair kamın 96,167:168,184:185,189,204, 

209:212 
4117 — Türkiye, ile Macaristan arasında 

3 mayıs 1941 tarihinde akit ve imiza 
edilen, Ticaret ve Tediye Anlaşma
ları ile merbutlarının tasdikma dair 
kanun 96,168,185,189,204,213:216 

41.18 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
Üsküdar - Kadıköy Halk tramvayla
rı şirketindeki hissesinin İstanbul be
lediyesine devri hakkında kanun 96,168: 

170.185.180 916:219 
4119 — Kızıl yay cemiyeti ve harp ve âfet 

vukuunda . onunla birlikte çalışmak 
üzere Hükümetin müsaadesile gele
cek bu türlü sıhhî ve insanî yardım 
heyetleri namına vürut edecek olan 
eşyanın gümrük vergisinden muafiye
tine dair kanun 140,176, 

185:187,189,204,219:222 
4120 — Tasharruf bonoları ihracına dair 

kanuna ek kanun 172,189: 
190,195,204,223:226 



- % 

aVf. Sayıfa 
4121 — İstanbul Yüksek mühendis okulu 

ile Teknik okulunun Maarif vekilliği
ne devri hakkında kanun 176,176: 

177,183,183,190:195,197,204,226:229 
4122 —'Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı kadro cet
vellerinde değişiklik yapılmasına ve 
1941 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununun (L) ve (D) işaretli cetvelle
rinin tadiline dair kanun 176,176: 

177,183,183,197:198,201,204:205,229:232 
4123 — 1941 malî yılı muvazenei umumiye-

sine dahil bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 176, 

182:183,183,199,201,205,233:236 
4124 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 

yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkal
âde tahsisat verilmesi hakkındaki 
4054 sayılı kanuna ek kanun 176,183,183, 

p 199,201,205,236:239 

No. Sayıfa 
4125 —• Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvel ile Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (D) cetvelinin Adliye vekâ
leti kısmında tadilât yapılmasına dair 
kanun 66,183,183,200,201,205,239 ;242 

4126 — Erzincan ve Erzurum belediyele
rine 3 3000 000 lira ikrazına dair ka
nun 182,183,183,200:203,204,205, 

243:246 

4127 — İlıca İskele - Palamutluk demir
yolu imtiyazı ile şirkete ait malların 
satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki hakkında kanun 182,183,183 

203,204,205,246:249 

4128 — İlıca tskele - Palamutluk hattı iş
letme kanunu 182,183,183,203:204:204, 

205,249:252 

KARARLAR 
1254 — Fenerler idaresine verilecek taz

minat kargılığının teinin sureti hak
kındaki 3302 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi ile Bütçe kanunlarının bu 
baptaki maddelerinin tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 30,59 

1255. — Kır, çarşı ve mahallât bekçilerinin 
Memurin muhakematı kanunu hüküm
lerine tâbi olup olmadıklarının tefsi
rine mahal olmadığı hakkmda 62,67:76 

1256 — Tasarruf bonoları, hasılatının Millî 
Müdafaa hizmetlerine tahsisat kaydı 

için bir kanun tedvinine lüzum olma
dığı hakkmda 66,96,116 

1257 -— Gürünün Kirazlık mahallesinden 
Ahmedoğlu Said Yenerin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında 96,152:167 

1258 — İçel mebusu Turhan Cemal Berike-
rin teşriî masuniyeti hakkmda 96,167 

1259 — Mersinin Mesudiye mahallesinden 
Osmanoğlu Ahmed Cingözün ölüm ce
zasına çarptırılması hakkmda 140,173 

1260 — Meclis içtimainin ikinci teşrinin 
birinci gününe kadar taliki nakkmda 205 

LAYİHALAR 
1 — Ankara belediyesi imar müdürlü

ğünün 1939 malî yılı katî hesabı hakkında 
(1/694) 182 

2 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanu
nunun 57 nci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (1/673) 140 

3 — Asker ailelerine yapılacak yardım 
hakkında (1/664) 62,62:63,66,97 .-116,119, 

130,131:134 

4 — Askerlik kanununun 4 ncü madde
sinin tadili,hakkmda (1/668) 66,66,116:118 

5 — Bazı Hariciye memurlarının maaş 
ve temsil tahsisatlarına zam yapılması hak
kında (1/663) 62,141 

6 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü
nün 1939 malî yılı katî hesabı hakkmda 
(1/660) 2 

7 — 1941 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerinde değişik-



- i 
Sayıfa 

İik yaprlması hakkında (1/684) 176,182,138, 
1*O,109,«1,206,288:236 

8 — Deniz gedikli subaylarının tahsisa
tı fevkalâdelerin* yapılacak zam hakkında 
(1/689) 182 

9 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 8888 
sayılı kaausuı bağlı 1 munaralı catvöl ile 
Muvaajeö«i *H»u*aİ5îe kanununa Kağlı (-Ü) 
cetv«lttikı Adliye v-eiçâieti kısmında tadiiât 
yapılmasına dair (1/669) 66,183,190,200,201 

205,239-^2 
10 — devlet memurları aylıklarının 

tevhit ye teadülüne dair olan 365.6 sayılı 
k&nunş bağlı (1) numaralı cetvelin Millî 
müdafaa •jççkşlşt} l$ara kısmına bir memur 
ilâvesine dair (1/674) 140 

11 İ-r— Bevlet memurları aylıklarının 
tpvMti ve teadülüne dair olan 8656 ve 
3888 mföh kanunlara bağlı kadro cetvelle
rinde : değişiklik yapılmasına, 1941 malî 
yılı muvazene! umumiye kanununa' bağlı 
L ve D işaretli cetvellerin tadiline dair 
(1/68$) 176,176:177,183,190,197:19&,204: 

205^9:232 
3# T - Erzincan ve Erzurusa fceM&'efe-

rine 3 m Q0Q> lim iknaaıauı daiıc (S V693) Î8& 
183,183,190,200^3^^^20^4.3:246 

13ı ~ Erzurum - Karabtyjk hajaj&r-ı dar 
hattıms MUî Müdafaa vek&eddna, dsvri 
hafcfcmda (1/69&). 182 

14 —T. Gedikli çav^j Maa&sinağlu. Ib»in 
özçeliğjn mftbkâm olduğu Qeaaw &£ft»a 
dair. 0V696) 182 

15 TT. (̂ üariEÜki&re emanafoşaa y&tjrüan 
paEalana ı»âiraı*u, aaiB&Bi, kantoda. (1/6-76) 140 

16 — Harp dolayısile .karadan, deniz
den ve havadan memleketimize gelmekte 
olan mülteciler hakkında (1/665) 62,66,119:121 

17 — H&fcay•vâlâyetmde- adiî karaml&rm 
tafcbül şekli»» ve ilâmlaısı» infeaı tas*ma 
dair 3SF18 sayılı kamına ek- kemin lâyihası 
(1/675) 140 

İŞ*— Hazarda yarsubaydan yü»ba$tyfl 
kadar kip-kısın* subaylara ve se-fepdfc feöiün 
subaykfk- askerî mamurlara eibis#,- kaput 
\se cisme verilmesi hakkındaki 2811 ve 2963-
sayılı kakmadan»- 4e|^timlmeaiae. dair 
£1/661) 30şâ2,81,9s6,lia429 ;ia€ 

Sayıfa 
19 — İnhisarlar umum müdürlüğü mü-

tedavil sermayesinin 36 500 000 liraya ib
lâğı hakkında (1/670) 66,66,123:130,134:137 

20 — İstanbul Üniversitesinin umumî 
muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/697) 182 

21 — Ilıea İskele - Palamutluk hattının 
satın alınmasına dair mukavelenamenin tas
diki hakkında (1/690) 182,183,190,203,204, 

205,246 -.249 
22 — Ilıca İskele - Palamutluk hattının 

işletilmesi, hakkında (1/691) 182,183,190,203, 
204,205,249:252 

23 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet 
vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere 
Hükümetin müsaadesile gelecek bu türlü 
sıhhî ve insanî yaydım heyetleri namına 
vürut edecek olan eşyanın gümrük resmin
den muafiyetine dair (1/677) 140,176,185:187, 

189,195,204,219 :222 
24 — Köy> kanununun 78 nci maddesi

nin değiştirilmesine dair (1/678) 140,183,190, 
204 

25 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkındaki 2287 sayrlı kanu
nun 3225 sayılı kanunla tadil edilen birinci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/686) 176, 

176:177,183i183,190,195:197 
26 — Millî Müdafaa mükellefiyeti ka

nununun 27 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında (1/679) 140,176, 

187:189 
27 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 

yılr bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/672) 66,96,116 

28 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 
yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/688) 176,183, 

190,199,201,205,236:230 
29 — Ordu mensuplarına bir er tayını 

istihkakı verilmesi hakkında (1/666) 62,66, 
123:124 

30 — Posta kanununa müzeyyel 2721 
saylıı kanunun 4 ncü maddesinin (A) ben
dinde değişiklik yapılmasına dair (1/683) 172 

31 — Tapulama kanunu lâyihası (1/680) 140 



Sayıfa 
32 <— Tasarruf bonoları ihracına dair 

4058 sayılı kânuna ek kanun lâyihası 
(1/682) 172,176,189:190,204,223:226 

33 — Türkiye - Almanya arasında ti
carî mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 
tarihli hususî anlaşmaya bağlı 2 numaralı 
protokolün A neü maddesinde tayin edilmiş 
olan müddetin iki ay daha uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikimi dair 
(1/681) 140 

34 — Türkiye - Almanya arasında Ti
carî mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli HuMsî Anlaşmaya bağlı 2 nu
maralı protokolün 4 ncü maddesinde tayin 
edilmiş ©lan müddetin İM ay daha uzatıl
ması hakkında teati olunan notaların tas-
dikuıa dök W©?1) 66 

35 — Türkiye ile Almanya arasında Ti
carî mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1040 tarihli Hususî Anlaşmanın iki ay 
temdidi hakkında teati olunan notaların tas-
dikına dair (1/692) 182 

36 — Uzunköprü - Svilengrat arasında 
Türk toprağı haricindeki demiryolu kısım
larının işletilmesi hakkında (1/659) 2,30,38: 

39,40:43,46,52:55 
37 — Yedek subay ve askerî memurlar 

hakkındaki kanunun 3993 sayılı kanunla 
değiştirilen 3 ncü maddesinin (B) fıkrası
nın tadiilne dair (1/667) 62,66,129 

38 — Yeniden yapılacak su işlerine 
31 00a 000 lira tahsisi hakkındaki 3132 ve 
bu paranın sureti teminine dair olan 3483 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası (1/662) 

% 30,62,82:87,87,90:93 
39 — Yüksek Mühendis okulu ile Teknik 

okulunun Maarif vekâletine devri hakkında. 
(1/687) 176,176:177,183,190,190: 

135,197,204,226:229 

1 — Ankara' şeüri kanalizasyonu hakküî-
da (t/644) 62,76:8O;87,87:90 

2 «* Auttiîstft, Eteiltme ve ihale kano
nuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
(1/65?) 62,80:81 

ff—Askerî tayinat ve yem kanununun 
birinci- raadSdesme müzeyye^ 1495 sayJüı ka
nuna ek kanun lâyiham (1/625) 2; 34 

Sayıfa 
4 — Sele&iyelerle bunlara feâgli müesse

seler ve belediyeler bankası memurları Te
kaüt sandığı teşkili hakkında (1/435) 2,8:14,15 

5 — Çiftçi mallarının korunması hak
kında (1/409) 3,4,6,15:18 

6 — Dahiliye memurları kanununun 
ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilme
sine dair (1/649) 30,38,39:40 

7 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna 
ek kanun layihası (1/380) 30,39,43 

8 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı 1 auniâralı cetvelin Adliye Vekâ
leti kısnasda değişiklik yapılması hakkın
da (1/650) 30;59 

9 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dâir olan 3656 sayılı 
kanuna bağla 1 numaralı cetvelin Maarif ve
kâleti feütüpaneler kadrosunda unvan de
ğişikliği yapılması hakkında (1/623) 34 

10 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna ek 3888 sayüı kanunun ikinci mad
desine bâğlr (3) numaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3907 sayılı kanunun birimei 
maddesinin lâğvine dair (1/651) 2,34:36 

11 — Devlet memurları aylıHârıhın tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanu
na ek 3888 sayıh' kânuna bağlı cetvelin Eım-
niyet umum müdürlüğü kısmında değişik
lik yapılma*$nm dâir (1/658) 66,118:119 

12 — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 3127 
sayılı kanuna ök kanun lâyihası hakkında 183 

13 —-Haliç vâpurîarr işletme inhisarına 
dair (1/634) 6:7,8,14,:15,22:25 

14 — Harcırah kararnamesine ek ka
nun lâyihası (1/682) 58,63,-97 

15 — Hariçten satıh alıiiâh buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair 3339 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/555) 7:8,15,25:28 

16 — Hataym ana vatana iltihâkından 
önce orada öğretmeMik yapanlar hakkında 
(1/579) 30,39,43:45 



- * 
Sayıfa 

İ ? •— Hatay kadastrosu itiraz müddeti 
hakkındak (1/488) 66,121:123,176,184 

18 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli 
ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesine dair (1/428) 2,36:38,46,49:52 

19 —f. Maliye vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/652) 30,38,45:46 

20 — örfî idare kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında (1/583) 66,124:129 

21 —- Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/293): 62,81 

22 —i- Türkiye - Almanya arasında Ti
carî mübadelelere mütedair Hususî Anlaş
maya merbut (C) listesindeki meyan kökü 
kontenjanının meyan hulâsasına ve balına 
tahsisi hakkında teati olunan notaların tas-
dikma kai r (1/648) 96,167,184,189,195,204, 

206:209 

Sayıfa 
23 — Türkiye - İsviçre arasında mevcut 

30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının iki ay temdidine dair (1/653) 96, 

167:168,184:185,189,195,204,209:212 
24 — Türkiye - Macaristan arasında 

3 mayıs 1941 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbut
larının tasdikma dair (1/643) 96,168,185,189, 

195,204,213:216 
25 — Türkiycnin (1940 Budapeşte pa

nayırı) na iştiraki masraflarını karşılamak 
üzere Macaristana gönderilecek 15 000 lira
nın tarih sırasını beklemeden Türk - Macar 
kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükûmetile yapılan Anlaşmanın tasdikma 
dair (1/397) 6,7,14,19:22 

26 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
Üsküdar - Kadıköy halk tramvayları şirke
tindeki hissesinin İstanbul belediyesine 
devri hakkında (1/506) 96,168:170,185,189,195, 

216:219 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALAEI 
1 — Akyazmm Balballı köyünden Hü-

seyinoğlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/163) 96,141:152,167 

2 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/650) 30,59 

3 — Ereğli kömür havzasındaki ocakla
rın Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 
sayılı kanunun 8 nei maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/379) 66,97 

4 — Gürünün Kirazlık mahallesinden 
Ahmedoğlu Sait Yenerin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
sine daiç (3/164) 96,152:167,184 

5 — Hatay kadastrosu itiraz müddeti 
hakkında (1/488) 66,121:123,176,184 

6 — Mardin mebusu Edip Erginin, Me
murin muhakemat kanunu hükümlerine na
zaran hangi vazife sahiplerinin memurin 
üiuhakematı hükümlerine tâbi tutulacakla

rının tefsiri hakkında takririne dair (4/27) 62, 
67:76 

7 — Mersinin Mesudiye mahallesinden 
Osnıanoğlu Ahmed Cingözün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmdna Başvekâlet tezke
resine dair (3/187) 140,173 

8 — örhıdare kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/583) 66,124:129 

1 — Çiftçi mallarının korunması hak-
Kinda kanun lâyihasına dair (1/409) 3,4,6,15:18 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — - İstanbul mebusu Ziya Karamur-

salın Arzuhal encümeninin 20 - X I - 1940 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2264 
sayılı kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında (4/29) 172,177:180 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri kanalizasyonu hak

kında kanun lâyihasına dair (1/644) 62,76:80, 
87,87:90 

2 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanu
nuna bir muvakkat madde eklenmesine da-



Sayıfa 
ir kanun lâyihası hakkında (1/657) 62,80:81 

3 — Askerî tayinat ve yem kanununun 
birinci maddesine müzeyyel 1495 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihasına dair (1/625) 2,34 

4 — Belediyelerle bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler bankası memurları 
Tekaüt sandığı teşkili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/435) 2,8:14,15 

5 — 1941 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/684) 182,183,199,201,205,233:236 

6 — Dahiliye memurları kanununun 
ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/649) 30,39:40 

7 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/380) 30,39,43 

8 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 numaralı cetvelin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/650) 30,59 

9 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cet
vel ile Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Adliye vekâleti kıs
mında tadilât yapılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/669) 183,183,200,201,205, 

239 :242 
10 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanunun ikinei mad
desine bağlı (3) numaralı cetvelin değiş
tirilmesine ve 3907 sayılı kanunun birinci 
maddesinin lâşrvine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/651) 2,34:36,48 

11 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetve
lin Emniyet umum müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/658) 66,118:119 

12 — Ereğli kömür havzasındaki ocak
ların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 
3867 sayılı kanunun 8 nci maddesinin tef-

Sayıfa 
şirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/379) 66,97 

13 — Erzincan ve Erzurum belediyele
rine 3 300 000 lira ikrazına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/693) 183,183,200:203, 

204,205,243:246 
14 — Fenerler idaresine verilecek taz

minat karşılığının temin sureti ve Hazine
nin ortaklığı bulunan şirketlere ait hisse 
senetleri satın alınması hakkındaki 3302 
sayılı kanunun 2 nci maddesile Bütçe ka
nunlarının bu baptaki maddelerinin tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/387) 30,59 

15 —Harıerah kararnamesine ek kanun 
lâyihası hakkında (1/632) 58,63,97 

16 — Harp dolayısile karadan, denizden -
ve havadan memleketimize gelmekte olan 
mülteciler hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/665) 66,119:121 

17 — Hataym ana vatana iltihakından 
önce orada öğretmenlik yapanlar hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/579) 30,39,43:45 

18 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli 
ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/428) 2,36 :38,46,49 :52 

19 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya 
kadar bir kısım subaylara ve seferde bütün 
subaylarla askerî memurlara elbise, kaput 
ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 2962 
sayılı kanunların değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/661) 96,116,129 :130 

20 — İnhisarlar umum müdürlüğü mü-
tedavil sermayesinin 36 500 000 liraya ib
lâğı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/670) 66,123,130,134:137 

21 — Ilıca iskele - Palamutluk hattının 
satın alınmasına dair mukavelenamenin tas
diki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/690) 183,183,203,204,205,246:249 

22 — Ilıca iskele - Palamutluk hattının 
işletilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/691) 183,183,203,204,205,249:252 

23 -— Kızılay eemiyeti ve harp ve âfet 
vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere 
Hükümetin müsaadesile gelecek bu türlü 
sıhhî ve insanî yardım heyetleri namına vü-
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Sayıfa 

fut ed$cek olan eşyanın gümrük fesmiaden. 
muafiyetine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/677) 176,185:187,189,195,204,219:222 

24 -— Maliye vekâleti teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasına dair (1/652) 30,39,45 .-46 

25 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 
yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 
kanuna, ek kanun •lâyihasına dair (1/672) 96, 

116 
26 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 

yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dâir- (1/688) 183, 

183,199/201,205,236:239 
27 — Ordu mensuplarına bir er tayını 

istihkakı verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/666) 66,123:124 

28-'— Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna* ek kanun lâyihasına 
dair (1/293) 62,81 

29 — Tasarruf • bonoları ihracına dair 
4058. sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/682) 176,189:190,204,223:226 

30 ;-— Vakıflar umum müdürlüğünün 
Üsküdfir, - Kadıköy-halk tramvayları şirke
tindeki hissesinin İstanbul belediyesine dev
ri hakkında kanun lâyihasına dair (1/506) 96, 

168:170,185,189,195,216:219 
31 j — Yeniden yapılacak su işlerine 

31 000 000 lira tahsisi hakkındaki 3132 
ve bu .paranın sureti teminine dair 3483 sa
yılı kalnunlara ek kanun lâyihası hakkında 
(1/662;) 62,82:87,87,90:93 

1 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı bir numaralı- cetvelin Maarif 
vekâleti kütüphaneler kadrosunda unvan 
değişikliği yapılması hakkmda kanun lâyi
hasına dair (1/623) 34 

2- — Haliç vapurları işletme inhisarına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/634) 6^7,8, 

14;15#2:25 
3 — Hariçten satın alman- buharlı ve 

motorlu gemilerle memlekette yapılan'mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına,dairr 3339 sayılı ka-

Sayıfa 
nuııa ek kanun lâyihası hakkında (1/555) 7:8, 

15,25 :28 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri kanalizasyonu hak

kında kanun lâyihasına dair (1/644) 62,76:80, 
87,87:90 

2 — Belediyelerle bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler bankası memurları 
Tekaüt sandığı teşkili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/435) 2,8:14,15 

3 —• Dahiliye memurları kanununun 
ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/649) 30, 

38,39:40 
4 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanu
na ek 3888 sayılı kanunun ikinci maddesine 
bağlı (3) numaralı cetvelin değiştirilmesine 
ve 3907 sayılı kanunun birinci maddesinin 
lâğvine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/651) 2,34:36,48 

5 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Em
niyet umum müdürlüğü kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
'(1/658) 66,118:119 

6 — Erzincan ve Erzurum Belediyeleri
ne 3 300 000 lira ikrazına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/693) 183,183,200:203,204,205, 

243 :246 
7 — Hataym ana vatana iltihakından 

önce orada öğretmenlik yapanlar hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/579) 30,39,43 :45 

8 — Köy kanununun 78 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/678) 183,183,204 

9 — Mardin mebusu Edip Erginin, Me
murin muhakemat kanunu hükümlerine na
zaran hangi vazife sahiplerinin memurin 
muhakematı hükümlerine tâbi tutulacakları
nın tefsiri hakkında takririne dair (4/27) 62, 

67:76 
10 — Millî Müdafaa mükellefiyeti kanu

nunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/679) 176,187:180 

11 — örfî idare kanununun bazı mad-
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delerinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/583) 66,124:129 

12 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/293) 62,81 

13 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
Üsküdar - Kadıköy halk tramvayları şirke
tindeki hissesinin İstanbul Belediyesine — 
devri hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/506) 96,168:170,185,189,195,216:219 

* 1 — Çiftçi mallarının korunması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/409) 3,4,6,15:18 

2 — H#iç vapurları işletme inhisarına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/634) 6:7,8,14:15, 

22:25 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vu
kuunda onunla birlikte çalışmak üzere Hü
kümetin müsaadesile gelecek bu türlü sıhhî 
ve insanî yardım heyetleri namına vürut 
edecek olan eşyanın gümrük resminden 
muafiyetine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/677) 176,185:187,189,195,204,219:222 

1 — Hariçten satın alınan buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resmiaâen istisnasına dair 3339 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/555) 7:8,-. 

15,25:28 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî 

mübadelelere mütedair Hususî Anlaşmaya 
merbut (C) listesindeki meyan kökü kon
tenjanının meyan hulâsasına ve balına 
tahsisi lıakkmda teati olunan notaların tas

dikma dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/6*8) 96,167,184,189,195,204,206:209 

2 — Türkiye - îsviçre arasıpda mevcut 
30 mayıs -1946 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının iki ay^emdidine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/653) 96,167:168,184: 

185,189,195,204,209:212 
3 — Türkiye - Macaristan arasmda 3 

mayıs 1941 tarihinde akit ve imza edilen 

Sayıfa 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbut
larının tasdikma dair kanun lâyihası hak
kmda (1/643) 96,168,185,189,195, 

204,213:216 

1 — Türkiyenin (1940 Budapeşte pa
nayırı) na iştiraki masraflarraı karşılamak 
üzere Maearistana gönderilecek 15 000 lira
nın tarih sırasını beklemeden Türk - Macar 
kliringinden tesviyesi hakkmda Macaris
tan Hükûmetile yapılan Anlaşmanın tasdi
kma dair kamın lâyihası hakkmda (1/397) 6,7, -

14,19:22 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ereğli kömür havzasındaki ocakla

rın Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/379) 66,97 

2 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli 
ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmssine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/428) 2,36:38,46,4932 

3 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî 
mübadelelere mütedair Hususî • Anlaşma
ya merbut (C) listesindeki meyan kökü 
kontenjanının meyan hulâsasına ve balı
na tahsisi hakkında teati olunan notaların 
tasdikma dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/648) 96,167,184,189,195,204,206:209 

4 —• Türkiye - îsviçre arasında mev
cut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının iki ay temdidine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/653) 96,167:168,184:185, 

189,195,204,209:212 

5 — Türkiye - Macaristan arasında 3 
mayıs 1941 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile mer
butlarının tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/643) 96,168,Î85,189,1&5,2Ü4, 

213:216 

1 — Türkiyenin (1540 Budapeşte pana-
yrı) na iştiraki masraflarını karşılamak 
üzere Macaristana gönderilecek 15 000 li
ranın tarih sırasını beklemeden Türk - Ma
car kliringinden tesviyesi hakkmda Maca
ristan Hükûmetile yapılan Anlaşmanın 



Sayıfa 
tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/397) 6,7,14,19:22 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 • —r' Hatayım ana; yatana ' iltihakından 

önce orada öğretmenlik yapanlar hakkında 
kanun lâyihasın^ dair (1/579).'r .. 30,39,43:45 

2 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 
2777 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/293) 62,81 

1 ~ Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı bir numara11 cetvelin Maarif 
vekâleti kütüphaneler kadrosunda unvan 
değişikliği yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/623) 34 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1-4- Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 

kanun lâyihasına dair (1/644) 62,76:80,87,87:90 
2 —- Arttırma, Eksiltme ve ihale kanu

nuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası, hakkında (1/657) 62,80:81 

3 —-Askerî tayinat ve yem kanununun 
birinci maddesine müzeyyel 1495 sayılı ka-
nuîna ek kanun lâyihası hakkında (1/625) 2,34 

4 — Belediyelerle bunilara bağlı müesse
seler ve Belediyeler bankası memurları Te
kaüt sandığı teşkili hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/435) 2,8:14,15 

5 —- Devlet demiryolları ve limanları 
umumî: idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/380) 30,39,43 

6 — Ereğli kömür havzasındaki ocakla
rın Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/379) 66,97 

?'•-*• Harcırah kararnamesine ek kanun 
lâyihası hakkında (1/632) 58,63,97 

8 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet 
vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere 
Hükümetin müsaadesile gelecek bu türlü 
sıhhî ve insanî yardım heyetleri namına 
vürut edecek olan eşyanın gümrük resmin
den muafiyetine dair kanun lâyihası hak
kında f 1/677) 176,185:187,189,195,204,219:222 

9 —i Maliye vekâleti teşkilât ve vazife-

Sayıfa 
leri hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasına dair (1/652) 30,38,45:46 

10 — Tasarruf bonoları ihracına dair 
4058 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/682) 176,189:190,204,223:226 

11 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
Üsküdar - Kadıköy halk tramvayları şirke
tindeki hissesinin istanbul belediyesine 
devri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/506) 96,163:170,185,189,195,216:219 

1 — Hariçten satın alman buharlı ve 
motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanın gümrük 
resminden istisnasına dair 3339 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/555) 7:8, 

15,25:28 

MECLİS HESABLARININ TETKÎKİ EN
CÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı 
mart ayı hesabı hakkında Meclis hesapla-
ımm Tetkiki encümeni mazbatası hakkın
da (5/41) 140,173 

2 — Büyük Millet Meclisi ve müştemi
lâtı ile Millî saraylar ve köşklerdeki eşya 
hakkında Meclis hesaplarının Tetkiki en
cümeni mazbatasına dair (5/40) 30,59 

MlLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1 — Askerî tayinat ve yem kanunu
nun birinci maddesine müzeyyel 1495 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/625) 2,34 

2 — Askerlik kanununun 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/668) 66,116:118 

3 — Harp dolayısile karadan, denizden 
ve havadan memleketimize gelmekte olan 
mülteciler hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/665) 66,119:121 

4 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya 
kadar bir kısım subaylara ve seferde bütün 
subaylarla askerî memurlara elbise, kaput 
ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 
2962 sayılı kanunların değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/661) 62,81, 

96,116,129:130 
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Sayıfa 

5 — Kocaeli mebusu İbrahim Tolonun, 
Askerlik kanununun 3920 sayılı kanunla 
değiştirilen 35 nei maddesinin^ (C) fıkrası
nın tefsirine dair takriri hakkında (4/42) 30, 

38,45 
6.— Millî Müdafaa mükellefiyeti kanu

nunun 27 nei maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (^679) 176,187:189 

7 ••'— Orchı mensuplarına bir er tayını 
istihkakı verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/666) 66,123:124 

8 — örfî idare kanununun bazı mad
delerinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/583) 66,124:129 

9 — Yedek subay ve askerî memurlar 
hakkındaki kanunun 3993 sayılı kanunla 
değiştirilen 3 neü maddesinin (B) fıkrası
nın tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/667) 66,129 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

(Adliye - Teşkilâtıesasiye) 
1 — tçel mebusu Turhan Cemal Beri-

kerin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/363) 96, 

167 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1 — Asker ailelerine yapılacak yardım 

hakkında kanun lâyihasına dair (1/664) 66, 
97:116,119,130,131:134 

2 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sa
yılı kanunlara bağlı kadro cetvellerinde de
ğişiklik yapılması ve 1941 malî yılı Muva-
zenei umumiye kanununa bağlı (L) ve (D) 
işaretli cetvellerin tadiline dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/685) 183,183,197:198,204:205, 

229:232 
3 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 

vazifeleri hakkındaki 2287 sayılı kanunun 
3225 sayılı kanunla tadil edilen 1 nei mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/686) 183,183,195:197 

4 — Uzunköprü - Svilingrat arasmda 
Türk toprağı haricindeki demiryolu kısım
larının işletilmesi hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/659) 30,38:39,40:43,46,52:55 

Sayıfa 
5 — Yüksek mühendis okulu ile Teknik 

okulunun Maarif vekâletine devri hakkmda 
kanun lâyihasına dair (İ/687) 183,190:195, 

^ ^ • 197,204^:229 

1 — Çi|tçi m^llarmm kortınmlsı hak- \ 
kında kanun lâyihasına dair (1/568) 3,4,6,15:18 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara şehri kanalizasyonu hak

kında kanun lâyihasına dair (1/644) 62,76:80, 
87,87:90 

2 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası hakkmda (1/380) 30,43 

3 —• Ilıca iskele - Palamutluk hattının 
satın alınmasına dair mukavelenamenin tas
diki hakkmda kanun lâyihasına dair (1/690) 183, 

183„203,204,205,246:249 
4 — Ilıca iskele - Palamutluk hattınm 

işletilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/691) 183,183,203,204,205,249:252 

5 — Yeniden yapılaeak su işlerine 
31 000 000 lira tahsisi hakkındaki 3132 ve 
bu paranın sureti teminine dair olan 3483 
sayılı kanunlara ek kanun lâyihası hakkın
da (1/662) 62,82:87,87,90:93 

1 — Haliç vapurları işletme inhisarına 
dair kanun lâyihası hakkmda (1/634) 6:7,8, 

14:15,22:25 
2 —- Hariçten satm alman buharlı ve 

motorlu gemilerle memlekette yapılan mü
masilleri için getirilecek eşyanm gümrük 
resminden istisnasına dair 3339 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkmda (1/555) 7:8,15, 

25:28 

S I H H A T V E İ Ç T I M A Î M U A V E N E T E N C Ü 
M E N I MAZBATASI 

1 — Belediyelerle bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler bankası memurları 
Tekaüt sandığı teşkili hakkmda kanun lâ
yihasına dair (1/435) 2,8:14,15 

ZlRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli 

ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesine dair kanun lâyihası 
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hakkında (1/428) 
Sayıfa 

2,36:38,46,49:52 
Sayıfa 

1 — Çiftçi mallarının korunması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/409) 3,4,6,15:18 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
71 nei inikada ait 
72 * * > . 
73 afcü > » 
7 4 * » - • • " • » 

75 noi » » 
76 » » » 

2 
30 
&8 
62 
66 
96 

77 » 
78 » 
79 ncu 
80 nci 
81 » 

» 
» 
» 
» 
», 

» 
» 
» 
» 
» 

140 
172 
176 
182 

205:206 

1 - ^ Sayen ü r e r d e n bözılarma izin 
rörrîûıeBİ hakfcntUfc 33:34 

Teşriî masuniyet 
1 — jfcfl. mettasa Mutlağa Oeraai Beri-

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
kerin teşriî masuniyeti (3/363) 

Vefatlar 
1 — Ağrı mebusu ihsan Tavın vefatı 
2 — Manisa mebusu Dr. Saim Uzelin 

58,96,167 

97 

vefatı 141 

Dahiliye vekâletinden 
1 — Manisa mebusu Refik incenin, 

Asker aÜelerHie yardım hakkında suali ve 
Dahiliye vfckHi Fayık terakm fifahi se
vabı 

TVtillî Müdafaa vekâletinden 
1 — Manisa mebusu Eef ik incenin. Bin

başı Sabri Eryılmaza ait kararları infaz et-

VE CEVABLAR 
meyenler hakkındaki takibat safahatının 
ne halde bulunduğuna dair suali ve Millî 
Müdafaa vekili Saffet Arıkanm tahrirî ce
vabı 140,173:174 

2 — Manisa mebusu Refik incenin, Millî 
Müdafaa için alman hayvanlar bedellerin
den muhtelif şekilde kesilen paralar hakkın
da tahrirî suali 140 

TAKRİRLER 
ErzüTcan [Saffet Ankan] 
1 — Arzuhal encümeninin 25 - VI -1941 

tarihli Haftalık 4carar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzake
resine dair (4/43) 58 

Kocaeli [İbrahim Tolen] 
2 — Askerlik kanununun 3920 sayılı 

kamunla değiştirilen 35 nei maddesinin (C) 
fıkrasının tefsirine dair (4/42) 2,30,38,45 

Trab#4n [Hasan Saka ve Svyhan me
busu Hi$ffii Uran] 

3 —: Meclis: müzakeratmm ikinci teş
rini» birinci cumartesi gününe talikma 

dair (4/44) 205 

istanbul '[Ziya Karamursal] 
1 •— Arzuhal encümeninin 20 - XI -1940 

.tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2264 
sayılı kararın Umumî heyette müzakere
sine dair (4/29) 172,177:180 

Mardin [Edip Ergin] 
2 — Memurin muhakemat kanunu hü

kümlerine nazaran hangi vazife sahipleri
nin memurin muhakematr hükümlerine tâbi 
tutulacaklarının tefsiri hakkında (4/27) 62, 

67:76 



TEFSIR 
No Sayn'a 
236 —• Ereğli kömür havzasındaki ocak-

tamn Devletse işl&ttmlmegi hak&un-

No. Steyıfa 
daki 3867 sayık kanunue. 8- »ci ,ı»ad-
desiaia teîsM 

TEKLİFLER 
Seyhan [Binim TekeUoğMJ 
1 — İlk ve senelik muayeneleri Devlet 

tarafından icra edilen ölçü ve ta t̂ü&Eçlan 
alınacak rüsum hakkında (2/46) 62 

2 — Kazanç vepğisi hakkındaki 3395 
saydı k&»unun 3 ncü maddesinkı 18 neü 
iıksşsHMû tadiline dair (2/45) 

TEZKERÇLEB 
E4ŞVEKİLBT TEZK^RELJÎBÎ 

Geri verme istekleri 
1.— Adliye harç tarifesi kanununun 

100 ncü maddesinin tefsiri hakkındaki tez
kerenin geri verilmesine dair 3 

2 — Askerî ceza kanununda mevcut 
husûsî atıfların mana ve şümulünün tayini 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair 172 

3 — Bazı Hariciye memurlarının maaş 
ve temsil tahsisatlarına zam yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesi
ne dair 141 

4 — Çorumun Osmancık kazasının Pe-
liteeik köyünden Mustafaoğlu Mustafa Ka
rabaşın ölüm cezasma çarptırılması hakkın
daki tezkerenin geri verilmesine dair 141 

5 — Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
3127 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında 181 

v Muhtelif 
1 — Manisa mebusu Dr. Saim Uzelin 

vefat ettiği hakkmda 141 
2 —- Nafia vekâleti 1939 malî yılı ayni

yat hesabı katisinin gönderildiğine dair 
(3/395) 66 

ölüm cezaları 
1 — Bor kazasının Ulukışla köyünden 

îsmailöğlu Ali Kılıç Demir ve Niğdenin 
Kitreli köyünden îbrahimoğlu Abdurrah-
man Çığın ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında (3/393) 58 

2 — Çapakçurun Azuzan köyünden Tal-

haoğlu Sadi Kşûk^nm ölijm çe&a^na .çjgşp-
tjnıl^ası hakkında (3/388) ' * JQ 

1 -~ Akyazının Balballı köyünden Hü-
seyinpjğlu Tevfik Albekin ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/163) 96,141:152,167 

2 — Çorumun Osmancık kazasından Peli-
tecik köyünden Mustafaoğlu Mustafa Ka
rabaşın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 141 

, 3 — Gürünün Kirazlık mahallesinden 
Ahmedoğlu Sait Yenerin ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/164) 96,152:16/ 

4 —- Mersinin M êsudiye mahallesinden 
Osmanoğlu Ahmed Cingözün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda (3/187) 140,173 

Tefsir istekleri 
1 — Fenerler idaresine verilecek taz

minat karşılığının temin sureti ve Jlazine-
nin ortaklığı bulunan şirketlere a|t hisse 
senetleri satm alınması hakkındaki 3302 
sayılı kanunun 2 nei maddesile Bütçe ka
nunlarının bu baptaki maddelerinin tefsi
rine dair (3/387) 30,30,59 

2 — Maadin nizamnamesinin bazı mad
deleri ile taşocakları nizamnamesinin ta
dili hakkındaki 608 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin tefsirine dair (3/397) 140 

1 — Adliye harç tarifesi kanununun 
100 ncü maddesinin tefsiri hakkında 3 

2 — Askerî ceza kanununda mevcut 
hususî atıfların mana ve şümulünün tayini 
hakkında y\% 
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[ Sajıfâ 

3 — Ereğli kömür havzasındaki ocakla
rın Devletçe islettirilmesi hakkındaki 3867 
saydı kânunun 8 nci maddesinin tefsirine 
dair (3/379) 66,97 

Teşriî masuniyet 
1 -r- içel mebusu Turhan Cemal Beri

berin teşriî m&suniy^inih kaldırılması 
hakkında (3/392) •* ,'• ; - . '58*96,167 

B. M. M. EÎYASETÎ TEZKERELERİ 
1 —-Ağrı mebusu* ihsan Tavm vefat et

tiğine dair 97 
2 —• Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 33:34 

Sayıfd 
DİVANI MÜfiÂ&l&AT RİYASETİ TEZ

KERELERİ 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1938 

malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunuldlğuna dair (3/390) 58 

2 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1938 mail yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/391) 58 

RIYASETI CUMHUR TEZKERESI 
1 — iktisat vekilliğinden istifa eden 

Samsun mebusu Hüsnü Çakırm yerine 
Trabzon mebusu Sırrı Dayın tayin edildi
ğine dair 58:59 

DÜZELTME 
48,174 



Tahlilî fihrist 

i. 
Sayıfa 

Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -
Ahmedoglu Said Yenerin ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair mazbata münasebetüe 
sözleri 154 

— Ankara şehri lâğımları hakkındaki 
kanun münasebetüe sözleri 78 

— Muharip yabancı ordu mensupların
dan Türkiyeye iltica edenler hakkındaki ka
nun münasebetüe sözleri 120 

— Uzunköprü - Svilengrad arasmda 
Türk toprağı haricindeki demiryolu kısım
larının işletilmesi hakkındaki kanun müna
sebetüe sözleri 40,41,42 

Abdülhak Fırat (Erzincan) - Asker 
ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki kanun münasebetüe sözleri 104 

— Erzincan ve Erzurum Belediyelerine 
3 müyon 300 bin lira ikrazına dair kanun 
münasebetüe sözleri 201 

— örfî idare kanununun bazı maddele-

Sayıfa 
rini değiştiren kanun münasebetile sözleri 125, 

127,128 
Ahmed Hamdi Dikmen (Konya) - Ye

niden yapüacak su işlerine 31 müyon lira 
tahsisine ve bu parâ*nm sureti teminine dair 
kanunlara ek kanun münasebetüe sözleri 86 

Ahmed Şükrü Esmer (İstanbul) - An
kara şehri lâğımları hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 76 

Ali Bana Tarhan (İstanbul) - İstanbul 
Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulu-1-
nun Maarif vekilliğine devri hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 191 

Ali Riza Türel (Konya) - Ahmedoglu 
Said Yenerin ölüm cezasma çarptırümasına 
dair mazbata münasebetile sözleri 165 

— Millî Müdafaa mükeüefiyeti kanunu
nun 27 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetüe sözleri 188 

B 
Bekir Kaleli (Gazianteb) - Ahmedeğlu 

Said Yenerin ölüm cezasma çarptırdmasma 
dair mazbata münasebetile sözleri 162,166 

Bekir Sıtkı Kunt (Hatay) - Hatayın 
ana vatana ilhakından önce orada öğret
menlik yapanlara dair kanun münasebetüe 
sözleri 44 

— Hatay kadastrosuna itiraz müddeti 

hakkındaki kanun münasebetile sözleri 122 
Berç Türker (Afyonkarahisar) - Ah

medoglu Said Yenerin ölüm cezasma çarp
tırümasına dair mazbata münasebetüe söz
leri 157 

Besim Atalay (Kütahya) - Muharip ya
bancı ordu mensuplarından Türkiyeye iltica 
edenler hakkındaki kanun münasebetüe söz
leri 120 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) - Be
lediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve 

Belediyeler bankası memurları tekaüt san
dığı teşkiline dair kanun münasebetile söz-
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leri 9,10,12,14 
— Devlet memurları aylıklarının te\ıiıit 

ve teadülüne dair olan kanunlara bağlı kad
ro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 
1941 inalı yılı muvazenei umumiye kanu
nunun (L) ve (D) işaretli cetvellerinin ta
diline dair kanun münasebetile sözleri 198 

Dr. Fuad Umay (Kırklareli) - Asker 
*$«ferdnden muhtaç olanlara yardım hak-
•k«*dakt îswma nıSHgst&efilfaöMari İD6 

BM Muhtar Berker (içel) - Muharip 
yabaflii- orda msHtmtplftî'îEckn Ttı-kiy^e 
iltic&m&et&er telâmtâtiM kanan mMamm^e-
tile mteri « 8 

Dr. Osman Şevki tnudağ (Konya) V 
Devlet^enua*fttt-ftykkk-ııımîi tevhit ve te
adülü*© (kiv ola» kamjtıl^m ifogpı teate 
-Uetvellerinde değişiklik yapılmasKi£*e iKNfâL 
malî T>& muvaz«ım tiTOimıi^e kanununun 
(L) v»- £D) işew«tii cet^elerkan tadiiine 
dair lattaua müms^betMe BÖa-leri 197 

— Maarif vekâleti mmtem ^İftt&to ve 
vazif eteri hjtkkmdaki kanuna ek kanun 

münas^fctü© «>riö»i 195>196 

Fa& iüttnijft İterteectt ^t^mt^ - An-
kara i^ıiiâ :§im%tı%afenifeld. kaKtıhnîÜ 
ftftsebetile sözleri. 1% 

— Asker ailelerinden muhtaç olaniara 
yardujp. hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri. 102,103,104 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpekin ölüm 
cezasflşÂ 'çArtrrflb^sl ^âlfonİâKi 'ma^ba%s 
münaıfcfce^te &9«îerİ ^ 6 

Sayıfa 
Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Dahilî 

ve haricî vaziyet hakkında beyanatı 46 
— Hatay Ziraat bankasının tasfiyesin

de ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî ala
caklarının taksitlendirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 38 

Dr. Sadi Konuk (Bursa) - Ankara şeh
ri lâğımları hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 78 

— Asker ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 108 

— Hatayın ana vatana ilhakından ön
ce arada öğretmenlik yapanlara dair kanun 
münasebetile sözleri 43 

Dr. Saim Ali Dilenire (Bize) - Ahmed-
oğlu Said Yenerin ölüm cezasına çarptırıl
masına dair mazbata münasebetile sözleri 164 

— Muharip yabancı ordu mensupların -
dan Türkiyeye iltica edenler hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 120,121 

Dr. Şükrü Emed (Diyarbakır) - Alı-
medoğlm Said Yenerin ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair mazbata münasebetile söz
leri 161 

— Kır, çarşı ve mahalle bekçilerinin Me
murin muhakemat kanunu hükümlerine 
tâbi olup olmadıklarının tefsirine dair maz
bata münasebetile sözleri. 71 

Faik Kurdoğlu (Manisa) - Asker aile
lerinden muhtaç olanlara yardım hakkında
ki kanun münasebetile sözleri. 100,101,102,103, 

I«6,106,ÎO9,T1O,112,113,1İ5,116 
Fafk ÖStrak ÇDahlSye Vekili) - Asker 

Edib Ergin (Mardin) - Kır, çarşı ve 
mahaJİle bekçilerinin Memurin muhakemat 
kanttjnu hükümlerine tâbi olup olmadıkları
nın tefsirine dair mazbata münasebetile söz
leri. 

Eriâh-SiatİEtillfrfothfr) - Ataedoglu 

E 
Sait Yenerin ölüm cezasına çarptırılma
sına dair mazbata münasebetile sözleri 155 

— istanbul Yüksek mühendis okulu ile 
Teknik okulunun Maarif Vekilliğine devri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri, 192 

F 
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ailelerinden muhtaç olanlara yardim hak?-
kındaki kanun münasebetile sözleri. 101,102, 

107^11,112,114,115 
— Belediyeler ve bunlara bağlı müessese

ler ve Belediyeler bankası memurları teka
üt sandığı teşkiline dair kanun münasebetile 
sözleri. 8 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanuna ek 3888 sayılı. 
kanunun ikinci maddesine bağlı (3) numa
ralı eetvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri. 34,36 

Haliç vapurları işletme inhisarına da
ir kanun münasebetile sözleri 7 

— Kır, çarşı ve mahalle bekçilerinin Me
murin muhakemat kanunu hükümlerine tâ
bi olup olmadıklarının tefsirine dair maz
bata münasebetile sözleri 72,73 

— Vakıflar umum müdürlüğünün Üs
küdar - Kadıköy HaJk tramvayları şirke
tindeki hissesinin İstanbul belediyesine 
devri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 170 

Tastk Güeç £Bursa)? - Krr, çarşı ve ma
halle bejaplerinin Memurin muhakemat 
kanunu, hükümlerine tâbi olup olmadıkla
rının tefsirine dair mazbata münasebe
tile sözleri 73 

Galip Gültekin (Konya) - Asker aile
lerinden muhtaç olanlara . yardım hakkın

daki kanun münasebetile sözleri 98,101,106,112, 
113 

— Hüseymoğftr Tevfik Alpekin ölüm 
cezasına çarptırılması: hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 146 

GaHfr Pekel (Tokat) - Kır; çarşı ve 
mahalle bekçilerinin Memurm muhake
mat kamıma: hükümlerine tâbi' olup^ ohna-
dıklannm tefsirine dair mazbata münase
betile sözîteri 72 

Gl. Ali Fuat Gebesey (Nafıa veMfi) -
Ankara şehri lâğımları hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 76,77,79,80 

•— Yeniden yapılacak su işlerine 31 
milyon lira tahsisine ve bu paranın sureti 

Sayıfa 
Feridun Fikri ( Bingöl ) - Ahmedoğlu 

Sait' Yenerin ölüm cezasına çarptırılması 
na dair mazbata münasebetile sözleri 152,156, 

157;160;163 
— Asker- ailelerinden muhtaç olanlara 

yardım hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 106,107,114 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpekin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki mazba
ta münasebetile sözleri 141,1431,145,148;151,152 

— İstanbul Yüksek mühendis okulu ile 
Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri 
hakkındaki kanun münasebeti!© sözler* 191 

Fuaâ Ağrato (Mâlişre vekili) - H a t a y M 
raat bankasının tasfiyesinde ipotekli ve , 
müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 36 

— Uzunköprü - Svilengrad arasında 
Türk toprağr haricindeki demiryolu* kısım
larının işletilmesi hakkındaki kanun mü« 
nasebetüe* sözleri 42 

— Tasarruf bonoları ihracına dair kav. 
nuna ek kanun münasebetüe^ozleri 189 

PuacF Sirmen, ( Riâfr ) - Mîîlî müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 27 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 188 

teminine dair kanunlara ek kanun müna
sebetile sözleri 83;84,85,86 

Gl. İzzetim Çalışlar (Muğla) - Asker 
ailelerinden muhtaç olanlara yardım hak
kındaki kanun; münasebetile sözleri 110,113 

— Askerlik kanununun dördüncü madt 
desinin tadili hakkındaki kanun münase
betile- sözleri U $ 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teacfâlüne dair kanuna ek 38BS1 sayıfc 
kanunun ikinci maddesine bağlı (3) nu* 
maralı cetvelin değiştirilmesi hakkmdaki 
kanunî münasebetile sözleri 35 

Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul) - As-
Ker ailelerinden muhtaç olanlara yardım 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 114 

— Askerlik kanunun dördüncü madde-

G 
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sinin tadili hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 117,118 

CH. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Asker ailelerinden muhtaç olanlara yar
dım hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 102 

— Askerlik kanununun dördüncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 117,118 

Erzincan ve Erzurum belediyelerine 
3 milyon 300 bin lira ikrazına dair kanun 
münasebetile sözleri 202 

— Hatay Ziraat bankasının tasfiyesin
de ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî 
alacaklarının taksitlendirilmesine dair ka-

Hamdi Şarlan ( Ordu ) - Hüseyinoğlu 
Tevfiki^ Alpekin ölüm .cezasına çarptırıl
ması hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 147 

Hasan Âlî Yücel (Maarif vekili) - Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunlara bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 
1941 malî yılı muvazenei umumiye * kanu
nunun (L) ve (D) işaretli cetvellerinin 
tadiline dair kanun münasebetile sözleri 198 

— istanbul Yüksek mühendis okulu ile 
Teknik okulunun Maarif vekilliğine dev
ri hakkındaki kanun münasebetile sözleri 192 

— Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 195,196 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Kızı
lay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda 
onunla birlikte çalışmak üzere gelecek bu 
türlü srhhî ve insanî yardım heyetleri na
mına gelecek olan eşyanın gümrük resmin
den muafiyetine dair kanun münasebetile 
sözleri 186 

—- Uzunköprü - Svilengrad arasında 
Türk toprağı haricindeki demiryolu kı-

Sayıfa 
nun münasebetile sözleri 38 

— İstanbul Yüksek mühendis okulu ile 
Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 190 

— Muharip yabanccı ordu mensupların
dan Türkiyeye iltica edenler hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 119 

— örfî idare kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 125 

Ol. Pertev Demirhan (Erzurum) - Er
zincan ve Erzurum belediyelerine 3 milyon 
300 bin lira ikrazına dair kanun münase
betile sözleri 200 

sımlarınm işletilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 42 

Hasan Menemencioğlu (Adliye vekili) -
Ahmedoğlu Said Yenerin ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair mazbata münasebetile 
sözleri 156,157,165,166 

Haydar Rüştü öktem (Tunceli) - Hü
seyinoğlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki mazbata münase
betile sözleri 143 

Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekili) - Belediyeler ve bunlara bağ
lı müesseseler ve belediyeler bankası me
murları tekaüt sandığı teşkiline dair ka
nun münasebetile sözleri 14 

- Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Kızılay ce
miyeti ve harp ve afet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere gelecek bu türlü 
sıhhî ve insanî yardır heyetleri namına ge
lecek olan eşyanın gümrük resminden mua
fiyetine dair kanun münasebetile sözleri 186 

— Vakıflar umum müdürlüğünün Üs
küdar - Kadıköy halk tramvayları şirketin
deki hissesinin İstanbul belediyesine devri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 170 

H 
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Sayıfa 
İbrahim Dıblan (Kocaeli) - Yeniden sa

pılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi
ne ve bu paranın sureti teminine dair ka
nunlara ek kanun münasebetile sözleri 82,85,86 

ismail Memed Uğur (Sivas) - Ahmed-
oğlu Said Yenerin ölüm; cezasına çarptı
rılmasına dair mazbata münasebetile sözle
ri 

ismet Eker (Çorum) - Ahmedoğhı Sa
id Yenerin ölümt cezasına çarptırılmasına 
dair mazbata münasebetile sözleri 

— Hüseyinoğlu Tevfik Blpekin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 150,152 

162 

157 

Sayıfa 
— Van piyade mübaşiri İsmail Ere dair 

mazbata münasebetile sözleri 179 
İzzet Arakan (Eskişehir) - Ankara şeh

ri lâğımları hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri * 79,80 

— Asker ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 109,113,114,115 

— Ilıca iskele - Palamutluk hattı işletme 
kanunu münasebetile sözleri 203 

— Yeniden yapılacak su işlerine 31 mil
yon lira tahsisine ve bu paranın sureti te
minine dair kanunlara ek kanun münasebe
tile sözleri / 86 

Kemal Turan (İsparta) - Asker ailele
rinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 

kanun münasebetile sözleri 99,104,108 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Ahmed 

oğlu Said Yenerin ölüm cezasına çarptırıl
masına dair mazbata münasebetile sözleri 163,166 

— Asker ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 106 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanuna ek 3888 sayılı 
kanunun ikinci maddesine bağlı (3) nu
maralı cetvelin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 35 

— Kır, çarşı ve mahalle bekçilerinin 
Memurin muhakemat kanunu hükümlerine 
tâbi olup olmadıklarının tefsirine dair maz

bata münasebetile sözleri 74 > 
Yeniden yapı lacak su işlerine 31 mil

yon lira tahsisine ve bu parama sureti te
minine dair kanunlara ek kanun münase
betile sözleri 83 

Mitat Aydın (Trabzon) - Ankara şehri 
lâğımları hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 76,79,80 

— Harcirah kararnamesine ek kanun 
münasebetile sözleri 63 

Muhittin Baha Fars (Bursa) - Ahmed
oğhı Said Yenerin ölüm cezasma çarptırıl
masına dair mazbata münasebetüe sözleri 155 

Naşit Fırat (Samsun) - Van piyade mü
başiri İsmail Ere dair mazbata münasebetile 
sözleri 

Nazmı Poroy (Tokad) - Hatay kadas
trosuna itiraz müddeti hakkındaki kanun 

N 

179 

münasebetile sözleri 123 
— Hüseyinoğlu Tevfik Alpekin Ölüm ce

zasına çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetüe sözleri 144,145,150 

— Uzunköprü - Svüengrad arasında 
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Türk toprağı haricindeki demiryolu kısım
larının işletilmesi hakkındaki kanun müna-
sebetîl^sözlerri" 42 

Necmeddin Sahir CBürgöT) - Hüseyihof-
lu TevBft Alpekin örffiuı cezasına çarptı
rılması' haklrnıdakr mazbata muhasebetile 
seaieri I4S;il5 

— TakrflaFumum nradftrMfühün tfsku-
dar - ISadıköy haÜ: tramvayları şirketîndeki' 
Mstesmin istanbul Belediyesine devri hak
kındaki* feıranmüııssebetiîerlözlerî 168,169 

Nevzad Ayaş (Eürsa^ - Devlet memur
ları ayJhklaYiırar tevhit ver teadülüne dair 
olan kanunlara- bafft kadro cetvellerinde de-
ğişikli&yapEİmasmaf ve 1M£ malî yılı muva-
zeneı umumiye kanununun (L) ve (D) îşa-

Sayıfa 
retli cetvellerinin tadiline dair kanun mü-
nasebetile sözleri 197,198 

— Hataym ana vatana ilhakından önee 
orada öğretmenlik yapanlara dair kanun 
raünasebetile sözleri. 43,44 

— İstanbul Yüksek mühendis okulu ile 
Teknik okulunun Maarif Vekilliğine devri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri: 191 

— Maarif Vekâleti merkez teşkilâtı ve 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun mü-
nasehetüe sözleri. 196 

Nuri Pazarbaşı (Gaziantep) - Erzin
can ve Erzurum belediyelerine 3 milyon 
300 bin lira ikrazına dair kanun münasebe
tile sözleri. 202 

R 

Kaif Karadeniz (Grtthırülr ve mflraarlar 
Vekili) - Kızılay Cemiyeti ve harp ve âfet 
vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere 
gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım hey
etleri namına gelecek olan eşyanın gümrük 
resminden muafiyetine dair kanun münase-
feetile sözleri. 185,^6 

— UzıwtkÖp*rü - Svilengrad' arasmdfe 
Türk toprağı haricindeki demiryolu kısım
larının* ışltetilmıesi* hakkındaki kanun müna-
swbetile sözleri. ' 42 

Raaih Kap lan (Anta lya^ - Askerlik ka
nununun. dördtocü maddesinâii tadili hak-
Jandateİ! kanun münasebetile sözleri. 117 

—. istanbul Yüksek, mühendis' oknata Me 
Teknik okulunun Maarif VeküMğine.' devri 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri. 191 

— Yeniden* yapöacak sır isterine '31' mil
yon lîffi tahsfeme ve bu- paranın sureti te
minine? darr kaaatmîara* ek kamın münasebe
tile sözleri. 82,84 

Rasti Soy er (Urf a) - Uzunköprü'- Svi-
lengrad arasında Türk toprağı haricindeki 
demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkın-
dfeki kanun münasebetile sözleri 40 

Refik İnce (Manisa) - Ahmedoğlu Sait 
Yenerin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
mazbata münasebetile sözleri 157,158,159 

— Ankara şehri lağımları hakkındaki 
Kanun münasebetile sözleri 76,77 

— Asker ailelerinden muhtaç olanlara 
yardım hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 103,105,107,111,112,115,116 

-— Millî müdafaa mükellefiyeti kanu
nunun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 187,188 

— Muharip, yabancı ordu mensupların
dan Türkiyeye iltica edenler hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 121 

— V a n piyade mübaşiri İsmail Ere dair 
mazbata münasebetile sözleri 177,178 

Rıdvan Nafiz Eftgüer (Manisa) - Ha
layın ana vatana ilhakından önce orada 
öğretmenlik yapanlara dair kanun münase
betile sözleri 44 

Ruşeni Barkın (Samsun) - Yeniden ya
pılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisine 
ve bu paranın sureti teminine dair kanun-
ara ek kanun münasebetile sözleri S3 
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Saffet Arıkan (Millî müdafaa vekili) -

Akdenizde batan Refah vapuru hakkında 
beyanatı 31 

— Askerlik kanununun dördüncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun münase
betile sözleri 117,118 

— Muharip yabancı ordu mensupların
dan Türkiyeye iltica edenler hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 120 

Salâh Yargı (Kocaeli) -Hüseyinoğlu 
Tevfik Alpekin ölüm eezasma çarptırıl
ması hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 149 

— Kır, çarşı ve mahalle bekçilerinin 

Sayıfa 
Memurin muhakemat kanunu hükümlerine 
tâbi olup olmadıklarının tefsirine dair maz
bata münasebetile sözleri •. - 74 

Sırrı Day ( Trabzon ) - Belediyeler ve 
bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler 
bankası memurları tekaüt sandığı teşkiline 
dair kanun münasebetile sözleri 13,14 

Sırrı îçöz (Yozgad) - Asker ailelerinden 
muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 114 

— Hatay Ziraat, bankasının tasfiyesinde 
ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacak
larının taksitlendirilmesine dair kanun mü
nasebetile sözleri _ 37,38 

s 
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Ahmedoğ-

lu Sait Yenerin ölüm cezasına çarptırılma
sına dair mazbata münasebetile sözleri 154,155, 

161,167 

— Hatay kadastrosuna itiraz müddeti 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 122,123 

— Hüseyinoğlu Tevfik Alpekin Ölüm 
eezasma çarptırılması hakkındaki mazbata 
münasebetile sözleri 143,150 

•— Kır, çarşı ve mahalle'bekçilerinin Me
murin muhakemat kanunu hükümlerine 
tâbi olup olmadıklarının tefsirine dair maz
bata münasebetile sözleri 67,72 

— Millî müdafaa mükellefiyeti kanu
nunun 27 nci maddesinin değiştirilmesi hak* 
kındaki kanun münasebetile sözleri 187,188 

— örfî idare kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun münasebetile sözleri 125, 

126,127,128 

Tahsin Coşkan (Kastamonu) - Asker 
ailelerinden muhtaç oolanlara yardım hak

kındaki kanun münasebetile sözleri 100 

Yahya Sezai Uzay (Balıkesir) - Hüse
yinoğlu Tevfik Alpekin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki mazbata müna
sebetile sözleri 

Yusuf Ziya Özer (Eskişehir) - Ahmed-
oğlu Sait Yenerin ölüm eezasma çarptı
rılmasına dair mazbata münasebetile söz-

147 leri 164 
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; Sayıl» 

Z iy##* te* İ»ÜI ($mtfâmt!} - An
kara fgjtofâ^ğğügğ&rt ît^EİÖhtt^İti'̂ ıHitiîi^ntt* 
naa&betilf sözleri , föfTOffi 

— A^erlik kanununun dördüncü mad
desinin tadili hakkındaki kanun münasebe-

— Bltfcatf kaİEstrû»una iticaz müddrti 
hakkındaki kanun miiaaaebatile sözleri 122-

— Maarif vekâleti merkez t*$kflâ% ve 

Sayıl!» 
vazifeleri hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetüe sözleri - IÖB 

— Muharip yabancı ordu mensupların
dan Türkîyeye iltica edenler hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 119,120 

Zıya Karamur s al (istanbul) - Haliç va
purları isletme inhisarına dair kanun mü
nasebetüe sözleri 6,7 

— Van piyade mübaşiri İsmail Ere dair 
mazbata münûsebötıle stizleri T78 


