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ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıf a 

1. — Dahiliye vekili Tekirdağ mebusu 
Fayık Öztrak'm istifası ve yerine Erzu

rum mebusu Dr. Fikri Tuzer'in tayini 
Sayıfa 

69 

KANUNLAR 
No. Sayıf* 
4216 — Millî Miüdafaa vekâleti bütçesine 

fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki 4054 sayılı kanuna ek kanun 2,2: 

3,6,24,25 -.28 
4217 — Yalova kaplıcaları işletme idare

sinin 1939 yılı on bir aylık bilanço
sunun tasdikma dair kanun 3,6,24,28:31 

4218 — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine 
devri hakkında kanun 34:35 

4219 — Örfi idare kanununun 7 nci mad
desini değişjtiren kanun 35 

4220 — Emniyet umum müdürlüğü kadro-
siyle Gfümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı teşkilât kadrolarmdaki memur
lara birer er tâyini verilmesi hakkın
da kanun 3,83 

4221 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesi
ne munzam tahsisat verilmesi hak -
kında kanun 140,162:163,196,197:200 

4222 — iktisadi Devlet teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkında 
kanun 87:101,213:218 

4223 — Kavhe ve çay inhisarı kanunu 140, 
182:196,203:212,218,2203220:223 

4224 —- 1941 malî yılı Muvazeııei umumi
ye kanununa dahil Büyük Millet 
Meclisi bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 202,226,290:291,298, 

336:339 
4225 — Şeker ve gilikozdan alman istih

lâk vergisinin arttırılmasına dair 

No. Sayıf* 
olan 4041 sayılı kanuna ek kanun 226, 

368:370,378,381,381:384 
4226 — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828 ve 4041 numaralı kanunla
rın bazı hükümlerinin değiştirilme
sine ve bazı vergi ve resimlere ye
niden zam icrasına dair kanun 252,368, 

370:376,378,381,385:388 
4227 — 1942 malî yılı Muvazenei umu

miye kanunu 202,203,253:285,285: 
287,291:335,342:367,367:368,376:380,381,388:391 

4228 — Millî Müdafaa vekâleti 1942 ma
lî yılı bütçesine 120 000 000 lira fev
kalâde tahsisat verilmesi hakkında 
kanun 252,342,394:395,400,414,415:418 

4229 — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe 
kanunu 290,395:397,400,414,418:421 

4230 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe ka
nunu 290,397:398,400,414,421:424 

4231 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı bütçe kanunu 290,398: 

403,405,414,424:427 
4232 — Devlet havayolları umum mü

dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanu
nu 342,403,403:405,407,414,428:431 

4233 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe ka
nunu 342,403,405:407,414,414,431:434 

4234 — Orman umum müdürlüğü 1942 
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No. Sftyıf* 

malî yılı bütçe kanunu 342,403,407:414, 
414,434:437 

4235 — Beden terbiyesi kanununa ek 
kanun 342,440,441:443 

4236 — İnhisarlar umum müdürlüğü teş
kilât kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
yeniden bir madde eklenmesine dair 
kanun 394,455,476:478 

4237 — Fevkalâde hallerde haksız olarak 
mal iktisap edenler hakkında kanun 34, 

166:182,467:475 
4238 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayı
lı cetvellerin Maarif vekilliği kısmın
da değişiklikler yapılmasına dair 
kanun 34,165 .-166,218:219,475:476 

M: 8*yıf* 
4239 — Beden terbiyesi umum, müdürlü

ğünün 1942 malî yılı bütçe kanunu 394, 
443:448,449,476,478:481 

4240 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı büt
çe kanunu 394,448:455,457,476,481:484 

4241 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu 440,455: 

464,469,476,484:487 
4242 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yık bütçe kanunu 440,464:466,469, 

f| 476,488:491 

4243 — Sinema filimlerinin gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkında itti
haz olunan kararın tasdikma dair 
kanun 2,163:165,467,469,476,49i .495 

KARARLAR 
1282 — İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin 

llegüp köyünden Rüzgâroğulların-
dan Ali Derebek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 34,69 

1283 — Kadmhan'ın Türkatlandı köyün
den Mustafaoğlu Salih Sürpük ve 
Ereğli'nin Üç göz mahallesinden Aliş-
oğlu Osman Güneri'nin ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında 34,69 

1284 — Teşriî masuniyeti kaldırılan bir 
mebusun Heyeti Umumiye kararı 
alınmadan tevkif edilip edilemeye
ceğinin tefsir yoluyla halline mahal 
olmadığına dair 82,110:137 

1285 — Lüleburgaz'ın Kırık köyünden 
İbrahimoğlu Adem Geldi'nin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 140,162 

1286 — Başgeçit kazasının Aşağı Karabu-
lak köyünden Muzafferoğlu AM, Me-

medoğlu Yusuf ve ayni kazanın Kı-
zılkilise köyünden Memedoğlu Yu
nus'un ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında 140,162 

1287 — Bartın'ın Arıtkuma köyünden 
Alioğlu Satı özdağ 'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 140,212 

1288 — istanbul Edirnekapısında Salma-
tomruk caddesinde mukim Yusufoğlu 
Nâzım Yola'İm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında 140,212 

1289 — Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un 
teşriî masuniyeti hakkında 162,213 

1290 — Van mebusu İbrahim Arvas'ın 
teşriî masuniyeti hakkında 162,213 

1291 — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
güveninin ve selâm ve saygısının Or
duya ulaştırılması hakkında 367:368 

LÂYİHALAR 
1. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 

sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine 
dair (1/825) 202 

2. —- Başvekâlete bağlı Matbuat umum 
müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine dair 
plan kanuna ek kanun lâyihası (1/830) 394 

3. — Beden terbiyesi kanununun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/829) 342,440,441:443 

4. — Denizaltı gemilerinde ve avcı-
botlarda müstahdem deniz personeline se
ferde, manevra ve tatbikatlarda verilecek 



— 8 
Sayıfa 

hazır gıda hakkında karnın lâyiahsı 
(1/819) 140 

5. — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü teşıkilâtma ait kanun lâyihası 

(1/831) 440 
6. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayilı 
kanuna bağlı 1 sayıcı cetvelin Münakalât 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyiahsı (1/816) 68 

7. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayilfi ka
rnına ek 3888 sayılı kamına bağlı (1) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kantin lâyihası (1/820) 140,440 

8. — Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblâğına dair (1/817) 82 

9. — Gedikli küçük zabit membalarma 
dair olan 2505 sayılı kamımın 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında (1/832) 440 

10. — Inihsarlar umum müdürlüğü 
1940 malî yılı kati hesabı hakkında 
(1/833) 440 

11. — İstiklâl harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı hakkında (1/838) 440 

12. — Jandarma efradı kanununun ba
zı maddelerini değiştiren 3155 sayılı ka
nunun 14 ncü maddesinin tadili hakkında 
(1/821) 140,440 

13. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/822) 140 

14. — Maliye atla tahsildarlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkında (1/823) 140 

15. — Maliye vekâleti Teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/824) 140 

16. — Millî Müdafaa istikrazı hakkında 
(1/827) 252 

17. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî 
yılı bütçesine 120 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında (1/826) 252,342, 

394:395,400,414,415:418 
18. — Ordu subaylar heyetinin terfiine 

ait 863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı 
kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (1/835) 440 

19. — Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun muaddel 10 neu maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/836) 440 

""""" ~~ ~~ Sayıfa 
20. — Orman koruma teşkilât kanunu

nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/828) 252 

21. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife 
icabı olarak hayvan tedariki mecburiyetinde 
bulunan süvari müvezzilere yem bedeli ve
rilmesi hakkında (1/837) 440 

22. — Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâleti Teşkilât ve memurini kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/812) 2 

23. — Sümerbank sermayesinin tezyidi 
hakkında (1/818) 82 

24. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşması ile merbutlarının tasdikına dair 
(1/813) 2 

25. — 3656, 3888 ve 3968 sayılı kanun
lara bağlı 1 numaralı cetvelin Maliye ve
kâleti kısmında ve 2996 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair (1/815) 68 

26. — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı hesabı katisi hakkında (1/814) 34 

27. — Vilâyetler idaresi kanununun 
58 nci maddesinin son fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (1/834) 440 

1. — Ankara Belediyesi imar müdür
lüğünün 1939 malî yılı katî hesabı hakkın
da (1/694) 252 

2. — Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/737) 290 

3. — Beden terbiyesi umum müdürlü
ğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/760) 394,443:448,449,476,478:481 

4. — 1942 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanun lâyihası (1/759) 202,203,253:285,-' 

285.287,291:335,342:367,367 =368,376:380, 
381,388:391 

Adliye vekâleti bütçesi 302:304 
Askerî fabrikalar U. M. » 366:367 
Başvekâlet » 274:275 
Büyük Millet Meclisi » 273:274 
Dahiliye vekâleti » 295:296 
Devlet meteoroloji îş. U. M. » 278:279 
Devlet şûrası reisliği » 275:276 
Divanı muhasebat reisliği » 274 
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Diyanet işleri reisliği bütçesi 
Düyunu umumiye » 
Emniyet umum müdürlüğü » 
Gümrük ve inhisarla vekâleti » 
Hariciye vekâleti » 
Harita umum müdürlüğü » 
İktisat vekâleti » 
istatistik umum müdürlüğü » 
Jandarma genel komutanlığı » 
Maarif vekâleti » 

Maliye vekâleti 
Matbuat umum müdürlü^ 
Millî Müdafaa vekâleti 
Deniz kısmı 
Hava » 
Kara » 
Münakalât vekâleti 
Nafia vekâleti 
Riyaseti Cumhur 
Sıhhat ve içtimai M. V. 
Tapu ve kadastro U. M. 
Ticaret vekâleti 
Varidat 
Ziraat vekâleti 

;u » 

Sayıfa 
279:280 
291:292 
296:297 
292:295 

298 
367 

331:335 
278 

297:298 
305 :318 
318:324 
280:285 
276:278 
362:366 
365:366 
364:365 
362:364 
342:348 
324:331 

274 
298:302 
304:305 
348:353 
376:380 
353:362 

5. — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 
66 ncı maddesinin tadili hakkında (1/603) 394 

6. — Devlet demiryolları ve lilmanları 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası (1/761) 440,464:466,469, 

476,488:491 
7. — Devlet Denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/762) 290,395:397,400,414,418:421 

8. — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/763) 342,403,403:405,407,414,428:431 

9. — Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkında (1/589) 87: 

101,213 -.218 
10. — Devlet limanlan işletme umum 

müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/797) 140,162: 

163,196,197:200 
11. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/764) 290,397:398,400,414,421:424 

Sayıfa 
12. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair (1/794) 440 

13. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cet
velle 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nuna bağlı cetvellerin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 
(1/780) 34,165 :166,218 :219,475:476 

14. — Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü Teşkilât ve vazifelerine dair 
3127 sayılı kanunla 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin mezkûr umura müdürlük 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 
(1/798) 226 

15. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teşki
lâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadrolara 
dahil maaşlı ve daimî ücretli memurlara 
bir er tayını istihkakı verilmesine dair 
(1/788) 3,83 

16. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri 
hakkında (1/695) 34:35 

17. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı ver
gi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
(1/772) 252,368,370:376,378,381,385:388 

18. — Gümrük tarife kanununa ait it
halât umumî tarifesinin 469 A ve B pozis
yonlarına giren çimentodan alman güm
rük resminin indirilmesine dair (1/52) 68,219: 

220 
19. — Gümrük tarife kanununa bağlı 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 ncı numara
sının kaldırılmasına dair (1/516) 68,219 

20. — Gümrük tarife kanununa bağı it
halât umumî tarifesinin 469 A ve B pozis
yonlarına dahil çimentoların gümrük res
minin tezyidi hakkında (1/158) 6,8,219:220 

21. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/765) 342,403,405:407,414,414,431:434 

22. — înihsarlar umum müdürlüğü 1942 
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Sayıfa j 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/766) 440 
455=464,469,476,484:487 

23. — înihsarlar umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/806) 394,455, 

476:478 

24. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında (1/493) 162,220,240:249 

25. — Kahve ve çayın inhisar altına 
alınması hakkında (1/804) 140,182:196,203: 

212,218,220,220:223 
26. -— Köy okullarını ve enstitülerini 

teşkilâtlandırma kanunu lâyihası (1/789) 202 
27. — Maadin nizamnamesinin bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu nizam
nameye yeniden bazı maddeler ilâvesine 
dair (1/472) 69:73,83:87,140:154,218, 

227:240,467 
28. — Memurlarla askerî memurlar

dan fevkalâde hallerde mal iktisap eden
ler hakkında (1/749) 34,166:182,467:475 

29. — Millî Müdafaa vekâleti 1941 ma
lî yılı bütçesine fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/808) 2,2:3,6,24,25:28 

30. — Nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair (1/744) 4:24,35:65, 

73:80,101:108,154:160,163,218 

Sayıfa 
31. — Nahiye teşkili ve idaresi hak

kında (1/743) 4:24,35:65/73:80,101: 
108,154:160,163,218 

32. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/767) 342, 

403,407 =414,414,414,434:437 
33. — örfî idare kanununun 7 nci mad

desinin değiştirilmesine dair (1/792) 35 
34. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/768) 394,448:455,457,476,481:484 

35. — Sinema filimlerinin gümrük 
resimlerinin indirilmesi hakkında (1/72) 2, 

163:165,467,469,476,49i :494 
36. — Şeker ve giligözdan alman istih

lâk vergisinin arttırılmasına dair olan 
4041 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/778) 226,368:370,378,381,381:384 

37. — Türkiye ile italya arasımda mev
cut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin temdidine dair 
(1/775) 82,220 

38. — Umumî Hıfzıssihha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/234) 202 

39. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/769) 290, 

398 =403,405,414,424:427 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî ceza kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/737) 290 

2. — Bartın'ın Arıtkuma köyünden Ali-
oğlu Satı Özdağ'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/429) 140,212 

3. — Bolvadin'in Yürük Karacaviran 
köyünden Memedoğlu Osman Uçar'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/434) 252 

4. — Bor kazasının Ulukışla köyünden 
îsmailoğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin 
Kitreli köyünden İbrahimoğlu Abdurrah-
man Çığ'm ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/393) 252 

5. — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/603) 394 

6. — Çapakçur'un Azizan köyünden 
Talhaoğlu Sadi Kalkan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/388) 252 

7. — Çivril'in Emircik köyünden Ali-
oğlu Memet Çavuş Sarı 'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/436) 252 

8. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs-
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mmda değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/794) 440 

9. —- İsparta'nın Sinirkeııt nahiyesinin 
llegüp köyünden Rüzg'âroğullarından Ali-
oğlu Ali Derebek'in ölüm cezasına çarptı-
IMİması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/364) 34,69 

10. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisa
rı hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 162, 

220,240 :249 
11. — İstanbul Edirneka/pr'smda Sal-

matomruk caddesinde kunduracı Yusuf-
oğlu Nâzım Yolal'ın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/380) 140,212 

12. •—• Kadınhan'ın Türkatlandı köyün
den Mustafaoğlu Salih Rürpük ve Ereğli'
nin Üçonz mahallesinden Alişoğlu Osman 
Güneri'nin ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/384) 34,69 

13. -— Lüleburgaz'ın Kırık köyünden 
İbrahimoğlu Âdem Geldi'nin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/455) 140,162 

14. — Mahmudoğlu Yustıf, Muzaffer-
oŞlu Ali ve Memedo^lu Yunus 'im ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/457) 140,162 

15. — Memurlarla askerî memurlardan 
fevkalâde hallerde mal iktisap edenler hak
kında kanun lâyihasına dair (1/749) 34,166:182, 

467 :475 
16. — Umumî Hıfzıssıhha kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 202 

1. —• Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 69:73,83:87, 

140:154,218,227:240,467 
2. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 

1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam, usullerine dair 1/744 sayılı kanun 
lâyihaları hakkında 4:24,35:65,73 :80,101:108, 

154:160,163,218 
3. — Örfi idare kanununun 7 nci mad-

Sayıfa 
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/792) 35 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Beden terbiyesi kanununun 1 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/829) 440,441:443 

2. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası hak
kında (1/760) 394,443:448,449,476,478:481 

3. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunu lâyihası Jıakkıııda (1/759) 202,203„253: 

285,285 :287,291:335,342 :367,367 :368,376 : 
380,381,388:391 

Adliye vekâleti bütçesi 302:304 
Askerî fabrikalar U. M. » 366:367 
Başvekâlet » 274:275 
Büyük Millet Meclisi » 273:274 
Dahiliye vekâleti » 295:296 
Diyanet işleri reisliği » 279:280 
Devlet meteoroloji İş. U. M. » 278:279 
Devlet şûrası reisliği » 275:276 
Divanı muhasebat reisliği » 274 
Düyunu umumiye » 291:292 
Emniyet umum müdürlüğü » 296:297 
Gümrük ve inhisarla vekâleti » 292 :295 
Hariciye vekâleti » 298 
Harita umum müdürlüğü » 367 
İktisat vekâleti » 331:335 
İstatistik umum müdürlüğü » 278 
Jandarma genel komutanlığı » 297:298 
Maarif vekâleti » 305:318, 

318:324 
Maliye vekâleti » 280:285 
Matbuat umum müdürlüğü » 276:278 
Millî Müdafaa vekâleti ' » 362:366 
Deniz kısmı 
Hava, » 
Kara » 
Münakalât vekâleti 
Nafia vekâleti 
Riyaseti Cumhur 
Sıhhat ve içtimai M. V. 
Tapu ve kadastro U. M. 
Ticaret vekâleti 
Varidat 
Ziraat vekâleti 

4. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

365 :36ö 
364:365 
362:364 
342:348 
324:331 

274 
298:302 
304:305 
348:353 
376:380 
353:362 
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bütçe kanunu lâyihası hakkında (1/761) 440, 
464:466,469,476,488:491 

5. — Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası hakkında (1/762) 290,395:397,400, 

414,418:421 
6. — Devlet Havayolları umum mü

dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası hakkında (1/765) 342,403,403:405,407, 

414,428:431 
7. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/797) 140,162:163,196,197:200 

8. — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası hakkında (1/764) 290,397:398,400,414, 

421:424 
9. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağl cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/794)' 440 

10. —Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde dekişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/820) 440 

11. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelle 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı cetvellerin Maarif vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/780) 34,165:166, 

218:219,475:476 
12. — Devlet Meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
3127 sayılı kanunla 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/798) 226 

13. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ba
zı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı ver
gi ve resimlere yeniden zam icrasına da
ir kanun lâyihası hakkında (1/772) 252,368, 

370:376,378,381,385:388 

Sayıfa 
14. — Gümrük tarife kanununa bağlı 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 
nci numarasının tadiline ve 816 neı numa
rasının kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/516) 68,219 

15. — Hatay için Fransa'dan ithali za
ruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği 
tohumunun 100 kilosundan alınması icabe-
den 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 
liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdkı 
hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmakta 
olan kükürdün, Etibank tarafından ithal 
edilecek 5150 tona münhasır kalmak üze
re,. 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı 
Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife 
kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 
469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alınan gümrük resminin indirilme
sine dair 1/52 ve Gümrük tarife kanunu
na bağlı ithalât umumi tarifesinin 469 A 
ve B pozisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 1/158 
sayılı kanun lâyihalarına dair 68,219:220 

16. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası hakkında (1/765) 342,403,405:407,414, 

414,431:434 
17. — idare Heyetinin, Büyük Millet 

Meclisi 1941 malî yık bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifine dair 
(2/63) 226,290:291,298,336:339 

18. — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı "bütçe kanunu lâyihasına 
dair (1/766) 440,455:464,469,476,484:487 

19. — inhisarlar umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkın
da (1/806) 394,455,476:478 

20. — ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/493) 162,220,240:249 

21. — Jandarma eratı kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/821) 44Q 
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22. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî 
yılı bütçesine 120 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/826) 342,394:395,400,414,415 :418 

23. — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî 
yılı bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasına dair (1/808) 2,2:3,6,24,25:28 

24. —• Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/767) 342,403,407:414,414,414,434:437 

25. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/768) 394,448:455,457, 

476,481:484 
20. — Sinema filimlerinin gümrük re

simlerinin indirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/72) 2,163 .-165,467,469,476, 

491:494 
27. — Şeker ve glikozdan alınan istih

lâk vergisinin arttırılmasına dair olan 
4041 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/778) 226,368:370,37,8,381,381:384 

28. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/769) 290,398:403,405,414,424:427 

1. — Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/589) 87:101,213:218 

2. —• Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teş
kilâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadro
lara dahil maaşlı ve daimî ücretli memur
lara bir er taymı istihkakı verilmesine da
ir kanun lâyihası hakkında (1/788) 3,83 

3. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/695) 34:35 

4. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 69:73,83:87, 

140:154,218,227:240,467 
5. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkın

da 1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap 
ve istihdam usullerine dair 1/744 sayılı ka
nun lâyihaları hakkında 4:24,35:65,73:80,101: 

108,154:160,163,218 

Sayıfa 
DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/820) 440 

2. — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi 
Ataç'm, Belediye yapı ve yollar kanunu
nun 10 ncu maddesine ek kanun teklifi 
hakkında (2/60) 34,69 

3. — Jandarma eratı kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 
14 neti maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/821) 440 

4. — Memurlarla askerî memurlar
dan fevkalâde hallerde mal iktisap edenler 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/749) 34,166: 

182,467:475 
5. — Sinema filimi erinin gümrük re

simlerinin indirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/72) 2,163:165,467,469,476, 

491:494 
6. — Umumî Hıfzıssıhha kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 202 

1. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teş
kilâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadro
lara dahil maaşlı ve daimî ücretli memur
lara bir er tayını istihkakı verilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/788) 3,83 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yemden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 69:73, 

83 .-87,140:154,218,227:240,467 
3. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 

1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sayılı ka
nun lâyihaları hakkında 4:24,35:65,73:80,101: 

108,154:160,163,218 
4. — Örfi idare kanununun 7 nci mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/792) 35 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Ankara şehri îmar müdürlüğü 



Sayıfa 
1939 malî yılı hesabı katisine ait raporun 
sunulduğuna dair Divana muhasebat riya
seti tezkeresiyle Ankara belediyesi imar 

müdürlüğünün 1939 malî yılı katî hesabı 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/458, 
1/694) 252 

2. —• Millî piyango idaresinin 1941 malî 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Baş

vekâlet tezkeresi hakkında (3/469) 226 

1. — Yalova kaplıcaları işletme ida
resinin 1 temmuz 1939 dan 31 mayıs 1940 ta
rihine kadar 11 aylık işletme muamelâtı 
hakkında tanzim kılman raporun sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi hakkında (3/440) 3,6,24,28:31 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ba
zı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı 
vergi ve resimlere yeniden zam icrasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/772) 252, 

308,370:376,378,381,385:388 
2. — Gümrük tarife kanununa bağlı 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 ncı numarası
nın kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/516) 68,219 

3. — Hatay için Fransa 'dan ithali za
ruri bulunan 10 500 kutu san ipekböce-
ği tohumunun 100 kilosundan alınması ica-
beden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 
liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/235, Bağcılıkta kullanılmakta 
olan kükürdün, Etibank tarafından ithal 
edilecek 5150 tona münhasır kalmak üze
re, 100 kilosundan alınmakta olan güm
rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sa
yılı Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük ta
rife kanununa ait ithalât umumî tarife
sinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çi
mentodan alınan gümrük resminin indi
rilmesine dair 1/52 ve Gümrük tarife ka-

Sayıfa 
nununa bağlı ithalât umumî tarifesinin 
469 A ve B pozisyonlarına dahil çimento
ların gümrük resminin tezyidi hakkında 
1/158 sayılı kanun lâyihaları hakkında 68, 

219:220 
4. — Inihsarlar umum müdürlüğü teş

kilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/806) 394, 

455,476:478 
5. — ispirto ve ispirtolu içkiler inhisa

rı hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 162, 
220,240:249 

6. — Sinama filimlerinin gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/72) 2,163:165,467,469,476 

491:494 

1. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teş
kilâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadro
lara dahil maaşlı ve daimî ücretli me
murlara bir er tyını istihkakı verilmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/788) 3,83 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Türkiye ile italya arasında mev

cut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Sey-
i'Lsefain muahedesinin temdidine dair teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/775) 82,220 

2. —• Umumî lııfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 202 

İKTISAT ENCÜMEN! MAZBATALARI 
1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı hüküm
lerinin dğiştirilmesine ve bazı vergi ve 
resimlere yeniden zam icrasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/77?) 252,368,370:376, 

378,381,385:388 
2. — Gümrük tarife kanununa bağlı 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 neı numarası
nın kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/516) 68,219 

3. — Hatay için Fr?.r,Qa,dan ithali za
ruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği 
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tohumunun 100 kilosundan alınması icab-
edeıı 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 
liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/235, Bağcılkta kullanılmakta 
olan kükürdün, Etibank tarafından ithal 
edilecek 5150 tona münhasır kalmak üzere, 
100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sa
yılı Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük ta
rife kanununa ait ithalât umumî tarifesi
nin 469 A ve P> uozisyoularına giren çimen
todan alman gümrük resminin indiril
mesine dair 1/52 ve Gümrük tarife ka
nununa bağlı ithalât umumî tarifesinin 
469 A ^e B pozisyonlarına dahil çimento
ların gümrük resminin tezyidi hakkında 
1/158 sayılı kanun lâyihalarına dair 68,219:220 

4. — Sinema filimlerinin gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/72) 2,163:165,467,460, 

476,491:494 
5. — Şeker ve glikozdan alınan istihlâk 

vergisinin arttırılmasına dair olan 4041 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/778) 226,368:370,378,381,381 :384 

6. — Türkiye ile İtalya arasında mevcut 
29 ilkkâııun 1936 tarihli Ticaret ve Seyri-
sefain muahedesinin temdidine dair teati 
olunan notaların tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/775) 82,220 

7. — Umumî hıfzıssılıha kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâvihasnıa dair H/234) 202 

1. --- Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/589) 87 :101,213 :218 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesînp ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanım lâyihası hakkında (1/472) 69:73,83:87, 

140:154.218:227:240,467 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Beden terbiyesi kanununun 1 nei 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Sayıfa 
lâyihasına dair (1/829) 440,441:443 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelle 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı cetvellerin Maarif vekâleti kıs
ın mda değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/780) 34,165:166,218: 

219,475:476 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ba

zı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828 ve 4040 sayılı kanunların bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi 
ve resimlere yeniden zam icrasına dair ka
nım lâyihası hakkında (1/772) 252,368,370:376, 

378,381,385:388 
2. — Gümrük tarife kanununa bağlı 

Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 ncı numarası
nın kaldırılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/516) 68,219 

3. — Hatay için Fransa'dan ithali zaru
rî bulunan 10 500 kutu sari ipekböceği to
humunun 100 kilosundan alınması icabeden 

3 000 lira gümrük resmî 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da 3/235, Bağcılıkta kullanılmakta olan 
kükürdün, Etibank tarafından ithal edile
cek 5150 tona münhasır kalmak üzere 100 
kilosundan alınmakta olan gümrük resmî 
2294 savılt kanunun verdimi salâhiyete isti
naden 0 25 kurusa indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki baklanda 3/240 snvrh Başvekâ
let tezkereleriyle Gümrük tarife kanununa 
ait ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B 
nozîsvoularıua ??ıreu çimentodan alman 
«rimrük resminin indirilmesine dair 1/52 
vo Gümrük tarife kanununa bnftlı ithalât 
umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonları
na dahil çimentodan gümrük resminin tezyi
di hakkında 1/158 sayılı kanun lâyihaları
na dair 68,219:220 

4. — Tspirto ve ispirtolu içkiler inhisa
rı hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 162, 

220,240:249 
5. Sinema fitillilerinin gümrük re-
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Say ifa I 

simlerinin indirilmesi hakkında kanun lâ- | 
yinasma dair (1/72) 2,163:165,467,469 476, 

491:494 
6. — Şeker ve glikozdan alman istih- j 

lâk .vergisinin arttırılmasına dair olan 4041 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/778) 226,368:370,378,381,38 ı -.?,? I-

1. — Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkında kanun 
layihasına dair (1/589) 87:101,213:218 

2. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamnâ-
meye-yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 69 .-73,83:87. 

140.454,218,227:240,467 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değişirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/737) '490 

2. — Jandarma eratı kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanu
nun 14 neü maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/821) 440 

3. — Memurlarla askerî memurlardan 
fevkalâde hallerde mal iktisap edenler 
hakkında kamın lâyihasına dair (1/479) 34,166: 

182,467:475 

1. — Emniyet umum müdürlüğü ile 
Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı teşki
lâtı hakkındaki kanunlara bağlı kadrolara 
dahil maaşlı ve daimî ücretli memurlara 
bir er tayını istihkakı verilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/788) 3,83 

2. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri hak
kında, kanun lâyihasına dair (1/695) 34:35 

3. — örfi idare kanununun 7 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/792) 35 

Sayıfa 
NAFİA ENCÜMENİ MAZBATASI 

I. — Erzurum - Karabıyık hanları dar 
hattının Millî Müdafaa vekâletine devri hak
kında kanun lâyihasına dair (1/695) 34:35 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1. — Gümrük Tarife kanununa bağlı 
Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nei 
numarasının tadiline ve 816 ncı numarası
nın kaldırılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/516) 68,219 

2. — Umumî Hıfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 202 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Manisa mebusu Refik Lice'nin 
teşriî masuniyeti kaldırılan bir mebusun He
yeti Umumiye kararı alınmadan tevkif edi
lip edilemiyeeeğinin tefsir yoluyla halli 
hakkında takririne dair (4/48) 82,110:137 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 162, 
220,240:249 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
[Adliye - Teşkilâtı esasiye] 
1. — Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/437) 162,213 

2. — Van mebusu İbrahim Arvas'm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/439) 162,213 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1. — Kahve ve çayın inhisar altına alın

ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/804) 140,182.496,203:212,218,220,220:223 

2. — Köy okullarını ve enstitülerini teş
kilâtlandırma kanunu lâyihasına dair 
(1/789) 202 
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S A Y I N Ü Y E L E R İ Ş L E R Î 

İzinler 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin 

yerilmesi 82:83 
Teşriî masuniyet 

1. — Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un 
teşriî masuniyeti (3/437) 162,213 

2. — Kars mebusu Etem İzzet Benice'-

202 
226 
252 
290 
342 
394 
440 

nin teşriî masuniyeti 68 
3. — Van mebusu İbrahim Arvas'm 

teşriî masuniyeti (1/439) 162,213 

Vefat 
1. — Ankara mebusu Yahya Galib Kar

gı'nın vefatı 203 

TAKRİRLER 
Bingöl [Feridun Fikri Düşiİ7isel] 
1. — Dahilî nizamnameye bir madde 

ilâvesi hakkındaki nizam teklifinin geri ve
rilmesine dair 

Bolu [Lûtfi Gören] 
2. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı ka
nunun 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının 
tefsiri hakkında (4/52) 

Diyarbakır [Gl. Kiazını Sevüktekin ve 
iki arkadaşı] 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

290 

82 

ulaştırılması 
367:368 

selâm ve sevgisinin Orduya 
hakkında 

İçel [Dr. Muhtar Berker ve iki arkadaşı] 
4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

Güveninin ve selâm ve sevgisinin Orduya 
ulaştırılması hakkında 368 

Manisa [Refik İnce] 
1. —• Teşriî masuniyeti kaldırılan bir 

mebusun Heyeti Umumiye kararı alınma
dan tevkif edilip ediiemiyeceğinm. tefsir 
yoluyla halli hakkında (4/48) 82,110:137 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] 
1. — Dahilî nizamnameye bir madde 

ilâvesine dair nizam teklifi (2/62) 68,290 
[İdare Heyeti] 
2. — Büyük Millet Meclisi 1941 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın-

TEKLİFLER 
da (2/63) 202,226,290 .-291,298,336:339 

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

nun 10 ncu maddesine ek kanun teklifi 
(2/60) 34,69 
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TEZKERELER 

Sayıfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme isteği 

1. — Turhal 'in Çivril köyünden Bekir-
oğlu Plamza Pekmez'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair 226 

Muhtelif 
2. — Ankara mebusu Yahya Galib 

Kargı'nın vefat ettiğine dair 203 
3. — Millî piyango idaresinin 1941 

malî yılı bil.lncp.-iunv.ıı gönderildiğine da'r 
(3/469) 110,226 

ölüm cezaları 
1. — Amasya'nın Bağlıca köyünden 

Etemoğlu Ömer Yengin'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/459) 68 

2. — Ayancık'm Cible köyünden Satı-
oğlu Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/460) 68 

3. — Çıldır'm Kutkale köyünden Kara-
oğlıı Zülâli Acar ve Purut, köyünden Ah-
medoğlu Şahbender Kabuk'un ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında (3/461) 68 

4. — Mardin'in Savurkapu mahalle
sinden Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkmda (3/463) 68 

5. — Turhal'ın Çivril köyünden Bekir-
oğlu Hamza Pekmez'in ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/464) 68,226 

1. — Bartın'ın Antkuma köyünden Ali-
oğlu Satı özdağ 'm ölüm cezasma çarptı

rılması hakkında (3/429) 14),212 
2. — Bolvadin'in Yürük Karacaviran 

köyünden Memedoğlu Osman Uçar'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/434) 252 

3. — Bor kazasının Ulukışla köyünden 
îsmailoğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin 
Kitreli köyünden İbrahimoğlu Abdurrah-
man Çığ'm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında (3/393) 252 

4. — Çapakçur'un Azizan köyünden 
Talhaoğlu Sadi Kalkan'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/388) 252 

5. — Çivril'in Emircik köyünden Ali-

Sayıfsi 
oğlu Memet Çavuş Sarı 'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/436) 252 

6. — İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin 
Ilegüp köyünden Rüzgâroğullarından Ali-
oğlu Ali Derebek 'in ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında (3/364) 34,69 

7. — istanbul Edirnekapı'smda Salma-
tomruk caddesinde kunduracı Yusufoglu 
Nâzım Yolal 'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda (3/380) 140,212 

8. — Kadınhan'ın Türkatlandı köyün
den Mustafaoğlu Salih Sürpük ve Ereğ
li'nin Üçgöz mahallesinden Alişoğlu Os
man Güneri'nin ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkmda (3/384) 34,69 

9. — Lüleburgaz'ın Kırık köyünden 
ibrahimoğlu Âdem Geldi'nin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/455) 140,162 

10. — Mahmudoğlu Yusuf, Muzaffer-
oğlu Ali ve Memedoğlu Yunus'un ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkmda (3/457) 140, 

162 
Tasdik istekleri 

1. — Ticaret vekâletinde kurulan iaşe 
müsteşarlığı merkez kadrosunda yapılan 
değişikliğin tasdikma dair (3/472) 252 

1. — Bağcılıkta kullanılmakta olan kü
kürdün, Etibank tarafından ithal edilecek 
5150 tona münhasır kalmak üzere, 100 
kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki hakkında (3/240) 68,219:220 

2. — Hatay için Fransa'dan ithali zaru
ri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği to
humunun 100 kilosundan alınması icabeden 
3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya ' 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da (3/235) 68,219:220 

Tefsir istekleri 
1. — Askerî ve mülki tekaüt kanunu

nun 46 ncı maddesinin tefsiri hakkmda 
(3/467) 110 

Teşriî masuniyet 
1. — Kars mebusu Etem izzet Beni-
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Sayıfa 

ce'nin teşriî masuniyetinin kaldırılma^-t. 
hakkında (3/462) 88 

1. — Denizli njejbtû u Dr. Behçet Uz 'üii 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/437) 162,218 

2. — Van mebusu ibrahim Aryas'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/439) 162,213 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÜYASETİ 
TEZKERESİ 

İ. — Sayın üyelerden bazılaraala izin 
verilmezse dair s 82?88 

DİVANI MUHASEBAT RİYASI!?! 
TEZKERELERİ 

İ. — Devlet demiryojları ye .limanları 
i;İetmetanum iıvüdürlüğü 1939 malî yılı 
hesabı, katisin^ ;aıt mufc>itakat, beyanname-

sîninijsıınulduğuna dair (3/468) 
2. — Devlet limanlan işletme umum 

müdürlüğünün 1039 malî ..yılı hesabı katisi
ne ait mutabakat ' a>annamesinin sunul
duğuna dair (3/471) 

hayıfa 
110 

252 

1. — Ankara şehri İmar müdürlüğü 
İ939 malî yılı hesabı katisine ait raporun 
sunulduğuna dair (3/458) 252 

2. — Yalova kaphcalarr işletme idare
sinin 1 temmuz 1939 dan: 31 mayıs 1940 
tarihine kadar 11 ayhk işletme muamelâtı 
hakkımda,tanzim kjlınan raporun sunuldu
ğuna dair (3/440) 3,6,24,28 Si 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 

1. — Dahiliye vekili Tekirdağ mebusu 
Fayık öztrak'm istifa ettiğine ve yerine. 
Dr. Fikri Tuzer'in tâyin, edildiğine. dair 69 

DÜZELTtSLEB 

24,19.7,285:28?,4İ4,476:478 

441 nei sayıfanın başında bulunan İbra
him Dıblan'm ifadesi arasındaki (Şimdi hu

zurunuza müzakere edilmek üzere arzedilen 
lâyihanın) sözlerinden maksat (Beden terbiyesi 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası) dır. 



Tahlili Fihrist 
«•»-

Sayıfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

Devlet iktisadi teşekkülleri memurları te
kaüt sandığı hakkındaki kanun^ münasebe
tiyle sözleri 92,97,216 

— iktisat vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 332 

—; Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 71,72,73, 

84,85,86,234,235,236,239 
— Nafia vekâleti bütçesi münasebetiyle 

sözleri 326 
— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 6,12, 

43,51,77 
•— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

bütçesi münasebetiyle sözleri 300,301 
Teşriî masuniyeti kaldırılan bir mebu

sun Heyeti Umumiye kararı alınmadan tev
kif edilip edilemiyeeeğinin tefsir yoluyla 
halli hakkındaki takrire dair Teşkilâtı esa
siye encümeni mazbatası münasebetiyle söz
leri 117,118 

Abdülhak Fırat (Erzincan) - Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâleti bütçesi münase
betiyle sözleri 301 

Abidin Binkaya (Kastamonu) - Adliye 
vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 302,303 

— Fevkalâde hallerde haksız olarak mal 
iktisap edenler hakkındaki, kanun münasebe
tiyle sözleri 171 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 142,149,151 

— Münakalât vekâleti bütçesi'münasebe
tiyle sözleri 344 

— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 57,59, 
106,107,159 

— Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 407 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir mebu
sun Heyeti Umumiye kararı alınmadan tev-

Sayıfa 
kif edilip edilemiyeeeğinin tefsir yoluyla 
halli hakkındaki takrire dair Teşkilâtı esa
siye encümeni mazbatası münasebetiyle söz
leri 130 

—-Ziraat vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 355 

Abidin Daver (tstanbul) - Beden ter
biyesi. umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çe kanunu münasebetiyle sözleri '444 

— Münakalât vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 344 

Ahmet Hilmi Kalaç (Kayseıi) • İnhi
sarlar Umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanunu münasebetiyle .sözleri 461 

Ali Kâmi Akyüz (tstanbul) - İspirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 246 

Ali Rana Tarhan (tstanbul) -1942 malî 
yılı muvazenei umumiye kanunu münase
betiyle sözleri 261,271 

Ali Rıza Esen (Siird) - Fevkalâde hal
lerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 179 

—- İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 247 

— Nahiye kanunu münasebetiyle söz
leri 8 

—'Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 449 

Ali Rıza Türel (Konya) - Fevkalâde 
k hallerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 472,471 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 145 

Amiral Fahri Engin (Münakalât V.) -
Devlet Demiryolları ve limanlan İşletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle s i l e r i 464 
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— Münakalât vekâleti 
betiyle sözleri 

— Posta, telgraf ve 
müdürlüğü 1942 malî yılı 
münasebetiyle sözleri 

Arif Baytm. (Ankara) 
münasebetiyle sözleri 

Atıf Akgüç (Bursa) -

Sayıfa 
bütçesi münase-

344,347 
telefon umum 
bütçe kanunu 

449,450,451 
• Nahiye kanunu 

49 
Fevkalâde hal-

Sayıfa 
lerde haksı olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 177 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 

•tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yolu 
ile halli hakkındaki takrire dair Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 132 

B 
Bekir Kaleli (Gazianteb) - Devlet ikti

sadi teşekkülleri memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 99,100 

BelMs Baykan (Ankara) - Maarif ve
kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 310 

Berç Türker (Afyon Karahisar) - 1942 
malî yılı Muvazenei umumiye kanunu mü

nasebetiyle sözleri 264 
— Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçe

si münasebetiyle sözleri 293 
Besim Atalay (Kütahya) — Fevkalâde 

hallerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 174 

Cavid Oral (Niğde) - Matbuat umum 
müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri 276 

Celâl Sait Siren (Bolu) - Devlet iktisadi 
teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 95 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 183,189 

— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 7,14 
Cevdet Kerim tncedayı (Sinob) - Nahi

ye kanunu münasebetiyle sözleri 15 

D 
Dr. Abdurrahman Melek (Gazianteb) -

Beden terbiyesi kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 443 

Dr. Ahmed Fikri Tuzer (Dahiliye veki
li) - Dahiliye vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 295 

Dr. Akif Arkan (Çankırı) - İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 460 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetiy
le sözler; 355 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) - îs-
pirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 243 

Dr. Fatma Memik (Edirne) - Münaka
lât vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 347 

Dr. Hulusi Alataş ( Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekili ) - Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti bütçesi münasebetiyle sözle
ri 299,300 

Dr. Hüsamettin Kural (Ağrı) - Kahve 
ve çay inhisarı hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 210 

—- Madenlerin aranma ve işletilmesi 
baklandaki kanun münasebetiyle sözleri 151, 

153,267 
— Nahiye'kanunu münasebetiyle sözleri 48 
Dr. ibrahim Tali Öngören (Diyarba

kır) - Münakalât vekâleti bütçesi münase
betiyle sözleri 347 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 359 
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Sayıfa 

Dr. Kemali Bayizit (Maraş) - Kahve ve 
çay inhisarı hakkındaki karnın münasebe
tiyle sözleri 192 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 450 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1942 ma
lî yılı bütçe kanunu münasebeiyle sözleri 398 

Dr. Muhtar Berker (îçel) - Fevkalâde 
hallerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 174 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 153 

— Millî Müdafaa vekâleti bütçesi müna
sebetiyle sözleri 362 

— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 13 
— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

bütçesi münasebetiyle sözleri 298 
Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) - Baş

vekâlet bütçesi münasebetiyle sözleri 275 
— Beden terbiyesi kanununa ek ka

nun münasebetiyle sözleri 441,442 
— Devlet iktisadi teşekkülleri me

murları tekaüt sandığı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 100 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
mali yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 461 

— İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 242 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 188,190,195,205 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 319 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 143,228 

— Maliye vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 281,282,283 

—Münakalât vekâleti bütçesi müna
sebetiyle sözleri 342 

— Nahiye kanunu münasebetiyle söz
leri 11 

Sayıfa 
— Sinema filimlerinin gümrük resim

lerinin indirilmesi hakkında ittihaz olu
nan kararın tasdikma dair kanun müna
sebetiyle sözleri 163 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - 1942 
malî yılı bütçe müzakeresinin hitamı mü
nasebetiyle sözleri 381 

— 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunu münasebetiyle sözleri 270 

— Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 
münasebetiyle sözleri 277 

— Ticaret vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 352 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 399 

.Dr. Sadi Konuk (Bursa) - İspirto ve 
ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 240,247 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 182,189,208 

— Nahiye kanunu münasebetiyle söz
leri 38,39 

— Ticaret vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 352 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - Kahve 
ve çay inhisarı hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 209 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 311,323 

Dr. Şükrü Emed (Diyarbakır) - Na
hiye kanunu münasebetiyle sözleri 12 

— Sinanıa filimlerinin gümîrük resim
lerinin indirilmesi hakknda ittihaz olu
nan kararın tasdikma dair kanun müna
sebetiyle sözleri 165 

Durak Sakarya (Gümüşane) - İktisat 
vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 332 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 209 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 230,231 

£ 

Ekrem Ergim (Ankara) - Nahiye kanu
nu münasebetiyle sözleri 42,62,156 

Emin Aslan Tokad (Denizli) - Devlet 

demiryolları ve limanları İşletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 464 



Sayıfa 
— Nafia vekâleti bütçesi münasebetiy

le sözleri 325 
— Orman umum. müdürlüğü 1942 malî 

yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 407 
— Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 448 

— Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Fahri Kiper (Vakıflar umum müdürü) -
Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yı
lı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 399 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Dev
let iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 93 

— Kahve ve çay inihsarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 185,186, 

188,189,192,195,203,204,205,208,210,211 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 8,11,19,20,21,22,23,24,52,60 
— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me

busun heyeti umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yoluy
la halli hakkındaki takrire dair Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 114,117,122,123 

Fakihe öymen (istanbul) - Maliye ve
kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 283 

Faik Kurdoğlu ( Manisa ) - Düyunu 
umumiye bütçesi münasebetiyle sözleri 291 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 203,206,207,208, 

210 
Fayık Öztrak (Dahiliye vekili) - Nahiye 

kanunu münasebetiyle sözleri 5,6,10,12,15,18,21, 
42,53 

Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ) - Beden 
terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 445 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 305,312,317 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Dev
let iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 87,88,89,90,91,92,94,95,97,98,99,100 

Sayıfa 
bütçesi münasebetiyle sözleri 304 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 353 

Emin Sazak (Eskişehir) - Madenlerin 
aranma ve işletilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 84,143 

Esat Özoğuz (Kars) - İktisat vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 332 

—• Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 72,85, 

86,150 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 14,17,21,22,49,52,57,60,63,64,73,101,102, 
103,104,105,106,158,159 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrire dair Teşki
lâtı esasiye encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri 112,119,120,125,127,134,135 • 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) -1942 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanunu münase
betiyle sözleri 253 

— Düyunu umumiye bütçesi münase
betiyle sözleri 291 

—• Maliye vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 281,284 

— Şeker ve glikozdan alınan istihlâk 
resminin arttırılmasına ve fevkalâde vazi
yet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair kanun lâyihalarının takdi-
men ve müstacelen müzakere edilmesine 
dair sözleri 368 

Fuad Grökbudak (Konya) - Nahiye ka
nunu münasebetiyle sözleri 17 

Fuad Sirmen (Rize) - Fevkalâde haller
de haksız olarak mal iktisap edenler hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 469,471,473, 

475 
— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 233,235 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 7,11,13,15,16,36,39,40,59 
— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me-

P 
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busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrire dair Teşki-

Sayıfa Sayıfa 
lâtı esasiye encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri 113,120..122,125,127,129,135, 

136,137 

G 

Galip Gültekin (Konya) - Madenlerin 
aranma ve işletilmesi hakkındki kanun 
münasebetiyle sözleri 146 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 449 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me-
sun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yoluy
la halli hakkındaki taknire dair Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 117 

Galib Pekel (Tokad) - Fevkalâde hal
lerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 178 

— Nahiye kanunu münasebetiyle söz
leri 49,54,56,59,79,155,156,159 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye ka ran alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrire dair Teş
kilâtı esasiye encümeni mazbatası müna

sebetiyle sözleri 133 
Gl. Ali Fuad Cebesoy (Nafia V.) - Na-

fia vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 327 
Gl. Ali Rıza Artunkal (Millî Müdafaa 

(vekili) - Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 
münasebetiyle sözleri 363 

Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul) - Na
hiye kanunu münasebetiyle sözleri 39,50,52,53 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yoluy
la halli hakkındaki takrire dair Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası münasebetiyle 
sözleri 124,127,130 

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 13 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 358,359 

Gl. Naci Eldeniz (Seyhan) - 1942 malî 
yılı muvazenei umumiye kanunu münasebe

tiyle sözleri 269 

Halil Menteşe (tzmir) - 1942 malî yılı 
muvazenei umumiye kanunu münasebe
tiyle sözleri 267 

— Fevkalâde hallerde haksız olarak 
mal iktisap edenler hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 169,171 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 359 

Halil Türkmen (Zonguldak) - Nahiye 
kanunu münasebetiyle sözleri 38 

Hamdi Dikmen (Konya) - İspirto ve 
ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 247 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Nahiye kanunu 
münasebetiyle sözleri 10 

Hamza Erkan (Afyon Karahisar) - İk
tisat vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 335 

— Münakalât vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 347 

— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 16 
Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) - Be

den terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 445,447 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 313,319,320,321,323 

Hasan Menemencioğlu (Adliye vekili) -
Adliye vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 303 

— Fevkalâde hallerde haksız olarak mal 
iktisap edenler hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 179 



20 — 
Sayıfa 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 144 

— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 59, 
60,65,75,104,105,157 

— Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
bütçesi münasebetiyle sözleri 304 

Hulusi Orucoğlu (Sinob) - Orman umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 410 

Hüsnü Kitabcı (Muğla,) - Başvekâlet 
bütçesi münasebetiyle sözleri 275 

— Beden terbiyesi kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 441,442,443 

— 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunu münasebetiyle sözleri 271 

— Büyük Millet Meclisi bütçesi müna
sebetiyle sözleri 274 

— Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 
tekaüt sandığı hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 88,97,98,100,101,216 

-•— Emniyet.umum müdürlüğü bütçesi 

Sayıfa 
münasebetiyle sözleri 296 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair kanun
ların bazı hükümlerinin değiştirilmesine 
ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam 
icrasına dair kanun münasebetiyle sözleri 371, 

372 
— Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt

çesi münasebetiyle sözleri 293 
— Maarif vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 322 
—- Maliye vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 281,282,284 
— Matbuat umum müdürlüğü bütçesi 

münasebetiyle sözleri 278 
— Nafia vekâleti bütçesi münasebetiy

le sözleri 330 
- - Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 8 
-•-- Orman umum müdürlüğü 1942 malî 

vrlı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 412 

İbrahim Alâettin G-övsa ( istanbul ) -
Beden terbiyesi kanununa ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 441,442,443 

İbrahim Dıblan (Kocaeli) - Beden ter
biyesi kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 441,442 

— Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçe kanunu münasebe
tiyle sözleri 444,445 

— Nafia vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 325 

— Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 408,410 

—• Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 354,359 

İbrahim Etem Bozkurt (Zonguldak) -
Madenlerin aranma ve işletilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 69,70,71,86, 

229,230,231 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 5,6,7.8,9.13,14,15,19,20,21,22,23,24,37,38, 
50,51,52,54,55,56,57 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Maden
lerin aranma ve işletilmesi hakkındaki ka

nun münasebetiyle sözleri 230 
İsmail Memed Uğur (Sivas) - Fevkalâ

de hallerde haksrz olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 177 

Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 312,313 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 153 

— Millî Müdafaa vekâleti bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 363 

İzzet Arukan (Eskişehir) - Fevkalâde 
vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimle
re zam icrasına dair kanunların bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi 
ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 371 

— Kahve ve Çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 188 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 141, 

146,147,150,151 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz -

leri 38,47,51 
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— Orman umum müdürlüğü 1942 ma
lî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 

Sayıfa 

410 

Sayıfa 
— Vakıflar umum müdürlüğü 1942 ma

lî yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 400 

Kasım Gülek (Bilecik) - Devlet iktisa
di teşekkülleri memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 96 

— Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan kanunlara bağlı 
(1) sayılı cetvelin Maarif vekilliği kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle spzleri 165 

— Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt
çesi münasebetiyle sözleri 293 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 457,461 

— İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 243 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 184,189,206 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetiy
le sözleri 320,321 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 70,71, 

84,85,86,150,152,153,154,227,228,229,234,239 

— Sinema filimlerinin gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkında ittihaz olunan 
kararın tasdikma dair kanun münasebe
tiyle sözleri 164 

— Ticaret vekâleti bütçesi münase
betiyle sözleri 348 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 355 

Kâmil Dursun (İzmir) - Teşriî masuni
yeti yaldırılan bir mebusun Heyeti Umu
miye kararı alınmadan tevkif edilip edile-
miyeceğinin tefsir yoluyla halli hakkında
ki takrire dair Teşkilâtı esasiye encümeni 
mazbatası münasebetiyle sözleri 127 

Kemalettin Kamu (Bize) - Teşriî ma
suniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti 
Umumiye kararı alınmadan tevkif edilip 
edilemiyeceğinin tefsir yoluyla hail hak
kındaki takrire dair Teşkilâtı esasiye en
cümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 114 

Kemal Turan (İsparta) - Nahiye kanu
nu münasebetiyle sözleri 46,53,54 

Lûtfi Gören (Bolu) - Nahiye kanunu 
münasebetiyle sözleri 12,20,21 

.— Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 451 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Fev

kalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

— Nahiye kanunu münasebteiyle söz
leri 

Mehmet Aldemir (İzmir) - Münakalât 

176 

141 

vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 343 
— Nafia vekâleti bütçesi münasebetiyle 

sözleri 324 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 9,10,12 
Muhlis Erkmen (Ziraat V.) - Orman 

umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 409,410 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe-
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tiyle sözleri 356,357,358,359 
Mükerrem Karaağaç (İsparta) - Kahve 

ve çay inhisarı hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 194 

— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 

Sayıfa 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrire dair Teşki
lâtı esasiye encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri 

Mümtaz Ökmen (Ticaret V.) - Ticaret 
vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 

132 

349 

N 
Nakiyç Elgün (Erzurum) - Maliye ve

kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 282 
Nazım Poroy (Tokad) - Beden Terbiye

si kanununa ek kanun münasebetiyle söz
leri 443 

— İktisat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 332 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 211 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 450 

Necmeddin Sahir (Bingöl) - Beden ter
biyesi kanununa ek kanun münasebetiyle 
sözleri 441 

—• Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçe kanunu münasebe
tiyle sözleri 443 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Fevkalâde hal
lerde haksız olarak mal iktisap edenler 
hakkındaki kamın münasebetiyle sözleri 

—- İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

— Nahiye kanunu münasebetiyle sözleri 

—Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me
busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevki fedilip edilemiyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrire dair Teşki
lâtı esasiye encümeni mazbatası münasebe
tiyle sözleri 

Nuri GÖktepe (Aydın) - Kahve ve çay 
inhisarı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

455 

175 

241 

184 
44, 

77,78 

114 

191 

Orgeneral îzzeddin Çalışlar (Muğla) -
1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka-

o 
nunu münasebetiyle sözleri 262 

R 
Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 

vekili) - Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 292,293 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 458,461,462 

— ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 248 

— Kahve ve çay inhisarı hakkındaki 
kanun münasebeiyle sözleri 182,190,191,192,194, 

195 
Rasih Kaplan (Antalya) - Devlet ikti

sadi teşekkülleri memurları tekaüt san
dığı hakkındaki kanun münasebeiyle söz
leri 93,94,95 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
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hakkındaki kanım münasebeiyle sözleri 230 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 44,160 
— Teşriî masuniyeti kaldırılan bir me

busun Heyeti Umumiye kararı alınmadan 
tevkif edilip edilemiyeceğinin tefsir yo
luyla halli hakkındaki takrire dair Teşki
lâtı esasiye encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri 133,135 

Receb Peker (Kütahya) - Teşriî masu
niyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti Umu
miye kararı alınmadan tevkif edilip edile
miyeceğinin tefsir yoluyla halli hakkında
ki takrire dair Teşkilâtı esasiye encümeni 
mazbatası münasebetiyle sözleri 113,118,120, 

122, 123,124,126,127,131,132,135,136,137 
Refik ince (Manisa) - Devlet iktisa

di teşekkülleri memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 89, 

90,91 

Sayıfa 
— Fevkalâde halterde haksiz olamk 

mal iktisap edenler hakkındaki kanun 
münasebetiyle -sözleri 166)168,172 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 86, 

141,144,149,152,228,229,231 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 4, 6,7,9,17,47,49 
— Teşriî masuniyeti kaldırılan bâr 

mebusun Heyeti Umumiye kararı alınma
dan tevkif edilip edilemiyeceğinin tef
sir yoluyla halli hakkındaki takrire dair 
Teşkilâtı esasiye encümeai mazbatası mü
nasebetiyle sözleri 110,112,115,131 

Ruşeni Barkm (Samsun) - Fevkalâde 
hallerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 181 

— Nafia vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 324 

S 

Sadettin Uraz (İstanbul) - Kahve ve 
çay inhisarı hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 192,193 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Madenlerin 
aranma ve işeltimlesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 233 

— Nahiye kanunu münasebetiyle söz
leri 15,16,38,78,103 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Nahiye 
kanunu münasebetiyle sözleri 9,10,11,21 

— Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 407,411 

— Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu müna
sebetiyle sözleri 448,450 

— Sinema filimlerinin gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkında ittihaz olunan 

kararın tasdikma dair kantin münasebetiyle 
sözleri 

Sırn Bay (İktisat vekili,) - iktisat ve
kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 331^332,334, 

335 
— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

hakkmdaki kanun münasebetiyle sözleri 71 #4 
— Maliye vekâleti bütçesi münasebetiyle 

sözleri 284 
Sırrı Içöz (Yozgad) - Madenlerin aran

ma ve işletilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 230 

— Nahiye kanunu münasebetiyle söz
leri 11,36,39,79 

Suat Hayri Ürgüblü (Kayseri) - Maden
lerin aranma ve işletilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 143 

Şinasi Bevrin (Zonguldak) - Devlet ik
tisadi teşekkülleri memurları tekaüt san
dığı hakkındaki kanun münasebetiyle söz-

s 
lerd 

— Fevkalâde hallerde hakstz olarak 
mal iktisap edenler hakkındaki kanun mü-

101 
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nasebetiyle sözleri 167,170,173,178,181,470,472, 
473,474 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

Sayıfa 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 73,85, 

141,147,148,149,150,151,154,234,235,236 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 58,75,77,101,103,105,106,156,158,160 

Tevfîk Fikret Süay (Konya) - Teşriî 
masuniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti 
Umumiye kararı alınmadan tevkif edilip 
edilemiyeceğinin tefsir yoluyla halli hak
kındaki takrire dair Teşkilâtı esasiye en

cümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 114,125 
Türkân Örs (Antalya) - İspirto ve is

pirtolu içkiler inhisarı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 247 

z 

446 

403 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Be
den terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 

— Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu münase
betiyle sözleri 

— Devlet iktisadi teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 92,98 

— İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 244, 

245,248 
— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 86 
— Maliye vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 281,284 
— Nahiye kanunu münasebetiyle söz

leri 15,18,19,36,40 
— Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 449,451 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 399,400 

Ziya Karamursal (İstanbul) - İktisat* 
vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 333 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 309 

— Münakalât vekâleti bütçesi münase
betiyle sözleri 347 
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