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KANUNLAR 
No. Sayıfa 
4244 — Ankara şehri imar müdsrlüğü-

nün 1939 malî yılı hesabı katî ka
nunu 3:4,18,18:21 

4245 — Gümrük tarife kanununa bağ^ı 
Gümrük ithalât umumî tarifesinin 
815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair 
kanun 4,5,7:8,18,22:25 

4246 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı 
ithalât umumî tarifesinin muhteiif 
pozisyonlarına dahil bazı maddelerin 
gümrük resimlerinde 2294 sayılı ka
nunun birinci maddesinin verdiği 
salâhiyete istinaden icra Vekilleri 
Heyetince yapılan değişikliklerin 
tasdiki hakkında kanun 4:5,18,25:28 

4247 — Türkiye ile italya arasında mev
cut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret 
ve Seyrisefain muahedesinin temdi
dine ait notaların kabulü hakkında 
kanun 5,8,18,28:31 

4248 — Jandarma erat kanununa bir mad
de eklenmesine ve bu kanunun 3155 
sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun 52 

4249 — Devlet memurları aylıklarmjm tev
hit ve teadülü hakkjındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ad
liye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun 105:106 

4250 — ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
kanunu 5:18,36 :5İ,99:105,114,123,123 :126 

4251 — Şose ve köprüler inşaatı için gele
cek yıllara geçici taahhüde girişilme
si hakkında kanun 97,98,129,129, 

151,151:154 
4252 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğünün 1939 

No. Sayıfa 
malî yılı hesabı katî kanunu 66, 

158,159,1^5,166:169 
4253 — Devlet limanları işletme uhıum 

müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı 
katî kanunu 66,158:159,105,169:172 

4254 — 1938 malî yılı hesabı katî kanunu 128, 
159,105,172:175 

i 

4255 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi v^ bir 
maddesinin kaldırılması hakkında ka
nun 115:1İ7,179 :181 

4256 — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü Teşkilât ve vazifelerine 
dair 3127 sayılı kanunun bazı madde
leriyle Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sa
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cet\jelin 
Devlet Meteoroloji umum müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına Üair 
kanun 114:1^5,181:182 

4257 — Askerî Ceza kanununun bazı niad-
delerinin değiştirilmesine dair kaifuh 117: 

1^9,182:184 
4258 — Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ

leti Teşkilât ve Memurin kanunutıun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun 2,119:12p,184:190 

4259 — Askerlerin zatişlerine taallûk eden 
dâvalarının tetkik ve muhakeme usufü 
hakkındaki 3410 sayılı kanunun ikinci 
maddesini değiştiren kanun 66,12^,190:191 

4260 — Gedikli erbaş membalarına dair 
olan 3505 sayılı kanunun 5 nci niad-
desinin tadili hakkında kanun 66,122: 

123,191 
4261 — Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 
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66 neı maddesinin tadili hakkında ka
nun 119,160,201 

4262 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 119,160,201:202 

4263 — Hatay vilâyeti hududu dahilinde 
Hatay'ın ilhakından evvel altın üze
rine yapılan borçların ifası tarzında 
dair 3713 numaralı kanuna ek ka
nun 34,122,160,202 

4264 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan kanunun 
tadili hakkındaki 4088 sayılı kanuna 
bağlr cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 66,122,161,202:203 

4265 — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3659 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesinin son fıkrasının 
tadiline dair kanun 128,161,203 

4266 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum 
müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine 
dau' 3837 sayılı kanuna ek kanun 128, 

161:162,203:204 
4267 —- Fevkalâde ihtiyaçlar için Nafiaca 

yaptırılacak inşa ve tesislerde tatbik 
olunacak muaflıklar hakkında ka-

No. Sayıfa 
nun 96,98,194,195,199:200,201,221,221: 

224 
4268 -•• Madenlerin aranma ve işletilmesi 

hakkında kanun 200:201,203,221,225:228 
4269 — Etibank sermayesinin 100 000 000 

liraya iblâğına dair kanun 178,195,219, 
221,228:231 

4270 — Sümerbank sermayesinin tezyidi 
hakkında kanun 178,195,219:220,221,22i, 

231:234 
4271 — Hilmioğlu Fuad Bakır 'm mahkûm 

olduğu cezanın affına dair kanun 194,267: 
268 

4272 — Yüzbaşı Avni Özkalyoneu, Üsteğ
men Cahit Sarpkaya, üsteğmen Rifat 
Goker, üsteğmen Süavi öcal ve Mev-
hibe özkalyoneu ve öğretmen Cemile 
Oriyan ve Fahriye Tokac'ın mahkûm 
oldukları cezanın ?affına dair kanun 195, 

268:269 
4273 — Subaylar heyetine mahsus terfi 

kanunu 66,98:99,194:195;269:273 
4274 — Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 

kanunu 52:64,67:94,106:114,137:151, 
159,191,204:218,287:252,254,273:274, 

274^277 
4275 —Millî Müdafaa istikrazı hakkında 

kanun 194,252:254,274,278:281 

KARARLAR 
1292 — Bor kazasının Ulukışla köyünden 

îsmailoğlu Ali Kılıçdemir ve Niğ
de'rtin Kitreli köyünden îbrahimoğlu 
Abdurrahman Çığ 'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında 4 

1293 — Bolvadin'in Yürük Karacaviran 
köyünden Memedoğlu Osman Uçar 'in 

•ölüm cezasına çarptırılması hakkında 4 
1294 — Çapakçur'un Azizan köyünden 

Talhaoğlu Sadi (diğer adı Sadullah) 
Kalkan'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında 34:36 

1295 — Çivril'in Emircik köyünden Küçük 
Alioğlu Memed Sarı'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında 36 

1296 — Amasya'nın Bağlıca köyünden 
Etemoğlu Ömer Yengi'nin ölüm ce

zasına çarptırılması hakkında 34,67 
1297 — Çıld^r'ın Kut;kale köyünden IÇa-

raoğlu Zülâli Acar ve Purat köyün
den Ahmedoğlu Şehbender Kobuk'un 
ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında 34,67 

1298 — Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu 
Memed Çallı 'nin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında 34,99 

1299 — Mardin'in Şavurkapı mahallesin
den Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında 34,99 

1300 — Ayancık'in Ciblo köyünden Satı-
oğlu Ömer Şentürk"ün ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında 66,129 

1301 — Gelibolu'nun Büyükcami mahal
lesinden Ruhioğlu Recep Bîük'in 
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ölüm cezasına çarptırılması hakkında 66, 
129:130 

1302 — Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin (A) ve altıncı maddesinin 
(3) ncü fıkralarının tefsirine mahal 
olmadığı hakkında 36,130:137 

1303 — Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfi 
idarenin altı ay daha uzatılması hak
kında 157 

1304 — Soraa'nm Deniş köyünden Halil 
İbrahimoğlu Mustafa Çelik'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında 66,157 

1305 — Çatalca'nm örcünlü köyünden 
Alioğlu Hüseyin Kâhya'nm Ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 96,158 

1306 — Fatsa'nın Tahnal köyünden Ibra-

himoğlu Hüsnü Kayar ve Aşağı Fiz-
me köyünden Karavelioğullarmdan 
Hasanoğlu Aziz Aldur'un ölüm ceea-
sma çarptırılmaları hakkında I 96,179 

1307 — Ordunun Bucak mahallesinden Me-
mişoğuilarmdan Yusufoğlu Necati 
Yoldaş'm ölüm cezasına çarptırılmjası 
hakkmda 9p:97,179 

1308 — Eğirdir 'in Çay köyünden Hasan
oğlu Savaş ve Ahmedoğjlu Menled 
Ali Sarıdoğan'm ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında 128,200 

1309 — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu
nun 62 nci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığına dair i 194,237 

LÂYİHALAR 
1. — Adliye Harç tarifesi kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/839) 2,236 

2. — Askerî şoför ve sanatkârlara ve
rilecek ücret ve yevmiyeler hakkındaki 1272 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/840) 2 

3. — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü Teşkilât kanununda değişiklik yapıl
masına dair olan 3822 sayılı kanuna ek ka
nun hakkında (1/841) 2 

4. — Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırı
lacak Nafia inşaatlarına ait eşyanın güm
rük vergilerinden muaf olarak yurda sokul
ması hakkında (1/844) 96 

5. — Jütten gayri liflerden mamul çu
val ve sargılık kaba bezlere tatbik olunacak 
gümrük tarife numarası hakkında (1/842) 96 

6. — Muamele vergisi kanununun 26 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında (1/843) 

7. — Su mahsulleri hakkında (1/845) 

96, 
236 
156 

1. — Ankara Belediyesi imar müdür
lüğünün 1939 malî yılı katî hesabı hak
kında (1/694) 3:4,18,18:21 

2. — Askerî. Ceza kanununa ek kanun 
hakkmda (1/750) 156,191:192 

3. — Askerî Ceza kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (1/737İ 117: 
119İ182.-184 

4. — Askerî memurlar hakkındaki 1^55 
sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine 
dair (1/825) ] 236 

5. — Askerî muhakeme usulü kanununjun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkınlda 
(1/738) 194İ264:267 

6. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkın
daki 3410 sayılı kanunun iki maddesinin de
ğiştirilmesine dair (1/187) 66,122190:191 

7. — Ataşemiliter, ataşenaval ve ataş^a-
eriyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hakkın
da (1/709) 178)218:219 

8. —- Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3659 sayılı kanunun 14 ncü mad
desinin son fıkrasının tadiline dair ( l /5nl ) 128, 

161,203 
9. — Başvekâlete bağlı Matbuat umum 

müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
olan kanuna ek kanun hakkında (1/830) 128,161: 

162,165,203:204 
10. — 1938 malî yılı katî hesabı hak

kında (1/346) 128,159,165,172:175 
11. — Cemiyetler kanununun 38 nci 

maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında 
(1/268) 66,122 
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Î2. — Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 
66 ncı maddesinin tadili hakkında (1/603) 119, 

160,201 
13. — Devlet Demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı katî hesabı hakkında (1/716) 66,158,159, 

165,166:169 
14. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi 
hakkında (1/642) 66,158:159,165,169:172 

15. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair (1/794) 105: 

106 
16. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
(1/820) ' 119,160,201:202 

17. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 3 nu
maralı cetvelin tadili hakkındaki 4088 
sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/803) 66,122,161,202:203 

18. — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü Teşkilât ve vazifelerine dair 
3127 sayılı kanunla 3656 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 
(1/798) ' 114:115,181:182 

19. — Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblâğına dair (1/817) 178,195,219,221, 

228 :231 
20. — Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptı

rılacak Nafıa inşaatına ait eşyanın güm
rük vergilerinden muaf o1 arak yurda so
kulması hakkmda (1/814) 96,98,194,195,199: 

200,201,221,221:224 
21. — Gedikli küçük zabit membalanna 

dair olan 2505 sayılı kanunun 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında (1/832) 66, 

122:123,19i 
22. — Gümrük tarife kanununa ait itha

lât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyon
larına giren çimentodan alman gümrük 
resminin indirilmesine dair (1/52) 4,5,18,25:28 

Sayıfa 
23. — Gümrük tarife kanununa bağlı 

ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B po
zisyonlarına dahil çimentoların gümrük 
resminin tezyidi hakkmda (1/158) 4:5,18,25:28 

24. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
Gümrük ithalât umumî taref esinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 numarasının 
kaldırılmasına dair (1/516) 4,5,7:8,18,22:25 

25. — Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredilecek gayrimenkuller hakkında 
(1/489) 194,269 

26. — Hatay vilâyetinde adli kanunla
rın tatbik şekline ve ilâmların infazı tarzına 
dair 3713 sayılı kanuna ek (1/675) 34,122,160,202 

27. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında (1/493) 5:18,36:51,99:105 

114,123,123 :126 
28. — Jandarma eratı kanununun bazı 

maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesinin tadili hakkında 
(1/821) 52 

29. — Köy kanununun 13 ncü madde
sine ek 67 

30. — Köy okullarını ve enstitülerini 
teşkilâtlandırma hakkında (1/789) 52:64, 

67:94,106:114,137:151,159,191,204: 
218,237:252,254,273:274,274:277 

31. — Maadin nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu nizam
nameye yeniden bazıı maddeler ilâvesine 
dair (1/472) 200:201,203,221,225:228 

32. — Maliye atlı tahsildarlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkında (1/823) 236 

33. — Millî Müdafaa istikrazı hakkında 
(1/827) 194,252:254,274,278:281 

34. — Muamele vergisi kanununun 12 nei 
maddesine bir fıkra ekilenmesi hakkında 
(1/723) - 236 

35. —• Nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair (1/744) 5,67,106 

36. —- Nahiye teşkili ve idaresi hakkm
da 5,67,106 

37. — Ordu subaylar heyetine mahsus 
Terfi kanununun muaddel 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesine dair (1/836) 66,98:99, 

194:195,269:273 
38. — Ordu subaylar heyetinin terfihle 

ait 863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayı
lı kanunun birinci maddesine bir fıkra 



Sayıfa 
eklenmesine dair (1/835) 66,98:99,194:195, 

269:273 
39. —• Orman koruma teşkilât kanunu

nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/828) 236 

40. —• Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti Teşkilâtı ve memurini kanununa bazı 
maddeler eklenmesine dair (1/812) 2,119:122, 

184:190 
41. — Sümerlmnk sermayesinin tezyidi 

hakkında (1/818) 178,195,219:220,221,221,231:234 
42. — Şose ve köprüler inşaatı için gele

cek yıllara geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında (1/811) 97,98,129,129,151,151:154 

43. •— Türkiye ile Bulgaristan arasında 
27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşması ile merbutlarının tasdikına dair 
(1/813) 178,220 

44. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen Ti-

caret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/802) 17&220 

45. — Türkiye ile İtalya arasında m ev- I 
cut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında 
(1/775) 5,8,18^8:31 

46. —• Umumî hıfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/234) 115:117,17^:181 

47. —• 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanun
lara bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye ve
kâleti kısmında ve 2996 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair (1/815) 195,254:264, 

267,274 
48. -—• Yabancı memleketlere gönderile

cek memurların harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kanuna dair 
(1/713) " 178,22(j:221 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adliye Harç tarifesi kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyilasına dair (1/839) 236 

2. — Amasya'nın Bağlıca köyünden 
Etemoğlu Ömer Yengi'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/459) 34,67 

3. — Askerî Ceza kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında (1/750) 156,191:192 

4. — Askerî mub.r»,l mıe usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/138) 194, 

264 .-267 
5. — Askerlerin zat işlerine taallûk 

eden dâvaların tetkik ve muhakeme usulü 
hakkındaki 3410 sayılı kanunun iki mad
desinin değiştin] m OL; ine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/187) 66,122,190:191 

6. — Ayancıklın Cible köyünden Satı-
oğlu Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/460) 66,129 

7. — Cemiyetler kanununun 38 nci mad
desine iki fıkra ilâvesi hakkında kanım 
lâyihasına dair (1/268) 66,122 

8. — Çatalca'nm örcünlü köyünden 
Alioğlu Hüseyin Kâhya'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/435) 90,158 

9. — Çıldır'in Kutkale köyünden Kara-
oğlu Zül âli Acar ve Purut köyünden Ah-
medoğlu Şehbender Kobuğ'un ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
Lezkeresine dair (3/461) $4,67 

10. •—• Eğirdir'in Çay köyünden Hasan-
oğlu Ahmed Savaş ve Ahmedoğlu Memed 
Ali Sandoğan'm ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/430) 12&200 

11. — Fatsa'nın Tahnal köyünden İbra-
himoğlu Hüsnü Kayar ve Fizme köyünden 
Karavelioğullarmdan Hasanoğlu Aziz Al-
du'nun ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/438) 96,179 

12. — Gelibolu'nun Büyükcami mahal
lesinden Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/454) 66,129:130 

13. — Hatay vilâyetinde adli kanun
ların tatbik şekline ve ilâmların infazı tar
zına dair 3713 sayılı kanuna ek kanun lâ-
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yihası hakkında (1/675) 34,22,160,202 

14. — Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü 
fıkralarının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/66) 96,130:137 

15. — Keşan'ın Sigilli köyünden Ali-
oğlu Memed Çallı'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/406) 34,99 

16. — Kırkağac'ın Bakır köyünden Ha-
limoğlu Fuad Bakır'in mahkûm olduğu ce
zanın affine dair (5/48) 194,267:268 

17. — Mardin'in Savurkapı mahallesin
den Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/463) 34,99 

18. — Ordu'nun Bucak mahallesinden 
Memişoğullarından Yusufoğlu Necati Yola-
şan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/450) 96:97,179 

19. — Soma'nın Deniş köyünden Halil 
Ibrahimoğlu Mustafa Çelik'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/451) 66,157 

20. — Yüzbaşı Avni Özkalyoncu, üs
teğmen Cihat Sarpkaya, üsteğmen Rifat 
Göker, üsteğmen Suavi Öcal ve Mevhibe öz
kalyoncu ile öğretmen Cemile Oriyan ve 
Fahriye Tokaç'in mahkûm oldukları ceza
nın affına dair (5/49) 195,268:269 

1. — Askerî ceza kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/737) 117:119,182:184 

2. — Bolvadin'in Yürük Karacaviran 
köyünden Memedoğlu Osman Uçar'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/434) 4 

3. — Bor kazasının Ulukışla köyünden 
İsmail oğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin 
Kitreli köyünden Ibrahimoğlu Abdurrah-
man Çığ'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/393) 4 

4. — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 ncı 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/603) 119,160,201 

5. — Çapakçur'un Azizau köyünden 

Talhaoğlu Sadi Kalkan'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/388) 34:36 

6. — Çivril'in Emircik köyünden Ali-
oğlu Memed çavuş Sarı 'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/436) 36 

7. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/794) 105:106 

8. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/493) 5 :18,36 :51,99 :105,114,123,123:126 

9. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 200:201,203, 

221,225:228 
10. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkın

da 1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap 
ve istihdam usullerine dair 1/744 sayılı ka
nun lâyihaları hakkında 5,67,106 

11. — Umumî Hıfzıssıhha kanununun 
bazı miaddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 115:117,179:181 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adliye Harç tarife kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/839) 236 

2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/825) 236 

3. —• Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/432) 194,237 

4. — Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşea-
eriyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/709) 178,218:219 

5. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3659 sayılı kanunun 14 ncü mad
desinin son fıkrasının tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/551) 128,161,208 

6. — Başvekâlete bağlı Matbuat umum 
müdürlüğü Teşkilât ve vazifelerine dair olan 
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kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/830) 128, 
161:162,203:204 

7. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayjılı kanuna bağlı 3 nu
maralı cetvelin tadili hakkındaki 4088 sa
yılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/803) 66,122,161,202:203 

8. — Etibank sermayesinin 100 000 000 
jEiraya iblâğına dair kanun lâyihası hak
kında (1/817) 178,195 219,221,228:231 

9. — Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredilecek gayrimenkuller hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/489) 194,269 

10. — Kazanç vergisi kanununun birin
ci madedsinin A ve altıncı maddesinin 
3 ncü fıkralarının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/66) 96,130:137 

11. — Maliye atlı tahsildarlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/823) 236 

12. — Millî Müdafaa istikrazı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/827) 194,252: 

254,274,278,281 
13. — Muamele vergisi kanununun 12 

nci maddesine bir lıkra eklenmesi hakkın
da 1/723 ve Muamele vergisi kanununun 
26 neı midesinin kaldırılması hakkında 
1/843 sayılı kanun lâyihalarına dair 236 

14. — Orman koruma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
madesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyiahsma dair (1/828) 236 

15. —- Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâleti Teşkilât ve memurini kanununun 
bazı madedlerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler ekHenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/812) 2,119:122, 

184:190 
16. — Sümerbank sermayesinin tezyidi 

hakkında kanun lâyihasına dair (1/818) 178,195 
219:220,221,221,231:234 

17. — Şose ve köprüler inşatı için gele
cek yıllara geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/811) 97,98, 

129,129,151,151:154 
18. — 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı ka

nunlara bağlı 1 numaralı cetvellerin Mali

ye vekâeti kısmında ve 2996 sayılı kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/815) 195,254:264,^67,274 

19. — Yabancı memleketlere gönderile
cek memuralrın harcırahları hakkfcndal-
ki 3441 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/713) 178,220:221 

I 

1. — Devlet memurları aylıklarınnk 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayış 
kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kısl 
mmda değişiklik yapılmasına dair- kanuijL 
lâyihası hakkında (1/794) 105:106 

2. — Devlet memulları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kaj-
nuna ek 3888 sayıljı kanuna bağlı (1) saf 
yılı cetvelde değişiklik yapılmasına daiıf 
kanun lâyihası hakkında (1/820) j 119, 

160,201:202 
3. — Devlet Meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dairi 
3127 saydı kanunla 3656 sayılı kanuna) 
bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük! 
kısırımda değişiklik yapılmasına dair kaJ 
mm lâyihası hakkında (1/798) 114:115,181:182 

4. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 nci numara
sının kaldırılmasına dair kanun lâyihası! 
hakkında (1/516) 4,5,7:8,18,122:25 

5. — Hatay için Fransa'dan il hali za-i 
ruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböeeğil 
tohumunun 100 kilosundan alınması iea-j 
beden 3 000 lira gümrük resmi 2294 saydıi 
kanunun verdimi salâhiyete istinaden 300 
liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmakta1 

olan kükürdün, Etibank tarafından ithali 
edillecek 5 1.50 tona münhasır kalmak üze-l 
re, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük | 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinden j 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı 
Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife 
kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 
469 A ve B pozisyonlarına giren çimento
dan alman gümrük resminin indirilmesine 
dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı 
ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B po-



Sayıfa 
zisyonlarına dahil çimentoların gümrük 
resminin tezyidi hakkında 1/158 sayılı 
kanun lâyihalarına dair 4:5,18,25:28 

6. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/493) 5 :18,36 :5L99 :105,114,123,123 :126 

7. — Jandarma eratı kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 
14 neü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/821) 52 

8. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
me yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
(1/472) 200:201,203,22i,225 :228 

9. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkın
da 1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sayılı kanun 
lâyihaları hakkında 5,67,106 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Cemiyetler kanununun 38 ne i 

maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun 
# lâyihasına dair (1/268) 66,122 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 3 numa
ralı cetvelin tadili hakkında 4088 sayılı 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/803) 66, 

122,161,202:203 
3. — Hatay vilâyeti hususi idaresine 

devredilecek gayrim enkuller hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/489) 194,269 

4. — Tokad mebusu Oalib Pekel'in Köy 
kanununa ek kanun teklifi hakkında 
(2/61) 66,123,161,162:165 

1. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihasına dair (1/820) 119,160,201 :202 

2. — Jandarma eratı kanununun bazt 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 
14 neü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/821) 52 

3. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna-

Sayıfa 
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
(1/472) 200:201,203,221,225 :228 

4. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sayılı ka
nun lâyihası hakkında 5,67,106 

5. — Umumî hıfzıssıhha kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 115:317,179 :18i 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresiy
le, 1936 malî yılı katî hesabı hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/346) 128,159,165,165:175 

2. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü 1939 
malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/468, 1/716) 66,158,159,165, 

166:169 
3. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1939 malî yrlı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/642) 66,158: 

159,165,169:172 

1. — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisine ait raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresiyle Ankara Belediyesi îmar 
müdürlüğünün 1939 malî yılı katî hesabı 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/458, 
1/694) 3:4,18,18 :21 

2. — Mijllî piyanko idaresinin 1941 malî 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/469) 3 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
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Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 
numarasının tadiline ve 816 nci numara
sının kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/516) 4,5,7,8,18,22:25 

2. — Hatay için Fransa'dan ithali za
ruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği 
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 5 150 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 tezkeresiyle Gümrük tarife 
kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 
469 A ve B pozisyonlarına giren çimen- . 
todan alman gümrük resminin indirilme
sine dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa 
bağlı ithalât umumî tarifesinin 469 A ve 
B pozisyonlarına dahil çimentolardan güm
rük resminin tezyidi hakkında 1/158 sayılı 
kanun lâyihalarına dair 4:5,18,25:28 

3. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/493) 5:18,36:51,99:105,114,123,123:126 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşe-

ariyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, .harcırah, iaşe ve ilbası hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/709) 178,218:219 

2. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşması ile merbutlarının tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/813) 178,220 

3. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen Ti
caret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/802) 178,220 

1. —• Türkiye ile italya arasında mev
cut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/775) 5,8,18,28:31 

Sayıfa 
2. — Umumî Hıfzıssıhha kanununun ba

zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/234) 115:117,179:181 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Etibank sermayesinin 100 0001000 

liraya iblâğına dair kanun lâyihası (1/817) 178, 
195,219,221,228:231 

2. — Kazanç vergisi kanununun bhfinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü 
fıkralarının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/66) 96,130:137 

3. — Muamele vergisi kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
1/723 ve Muamele vergisi kanununun 26 
nci maddesinin kaldırılması hakkında 1/843 
sayılı kanun lâyihalarına dair 236 

4. — Sümerbank sermayesinin tezyidi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/818) 178, 

195,219 :220,221,221,231:234 
5. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 

27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşması ile merbutlarının tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/813) 178,220 

6. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen Ti
caret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/802) 178,220 

1. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 Şnci 
numarasının tadiline ve 816 nci numara
sının kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakk:nda (1/516) 4,5,7:8^18,22:25 

2. — Hatay için Fransa'dan ithali Za
ruri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği 
tohumunun 100 kilosundan alınması ica-
beden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
300 liraya indirildiğinden keyfiyetin tasdi
ki hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmak
ta olan kükürdün, Etibank tarafından ithal 
edilecek 5 150 tona münhasır kalmak üze
re, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinclen 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı 
Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife 
kanununa ait ithalât umumî tarifesinin 



- 1 0 -
Sayıfa 

469 A ve B pozisyonlarına giren çimento
dan alman gümrük resminin indirilmesine 
dair 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı 
ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B po
zisyonlarına dahil çimentoların gümrük 
resminin tezyidi hakkında 1/158 sayılı ka
nun lâyihalarına dair 4:5,18,25:28 

3. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
(1/472) 200:201,203,221,225:228 

4. — Türkiye ile italya arasında mev
cut 29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefâin muahedesinin temdidine dair 
teati olunan notaların tasdiki hakkında 
kanun lâyihasma dair (1/775) 5,8,18,28:31 

5. — Umumi Hıfzıssıhha kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanım lâyihasına dair (1/234) 115:117,179:181 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun 

62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresine dair (3/432) 194,237 

2. — Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblâğına dair kanun lâyihasına 
dair (1/817) 178,195,219,221,228:23i 

3. — Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredilecek gayrimenkuller hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/489) 194,269 

4. — Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü 
fıkralarının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/66) 96,130:137 

5. — Maliye atlı tahsildarlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanım lâyi
hasına dair (1/823) 236 

6. — Millî müdafaa istikrazı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/827) 194,252:254, 

274,278:281 
7. — Muamele vergisi kanununun 12 nci 

maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
1/723 ve Muamele vergisi kanununun 26 
nci maddesinin kaldırılması hakkında 
(1/843) 236 

8. — Sünıerbank sermayesinin tezyidi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/818) 178, 

195,219:220,221,221,231 :234 
9. - - 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanun-

Sayıfa 
lara bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye ve
kâleti kısmında ve 2996 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/815) 195,254:264,267,274 

1. — Gümrük tarife kanununa bağ
lı Gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 
nci numarasının tadiline ve 816 nci numa
rasının kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/516) 4,5,7:8,18,22:25 

2. — 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 tasdiki 
hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmakta 
olan kükürdün, Etibank tarafından ithal 
edilecek 5 150 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 çimentodan 
alınan gümrük resminin indirilmesine da
ir 1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı 
ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B po
zisyonlarına dahil çimentoların gümrük 
resminin tezyidi hakkında 1/158 sayılı ka
nun lâyihalarına dair 4:5,18,25:28 

3. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı hakkında kanun lâyihasma dair 
(1/493) 5:8,36,5i ,99:105,114,123,123:129 

4. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 200,201,203, 

221,225:228 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Askerî ceza kanununa ek kanun 
lâyihasına dair (1/750) 156,191:192 

2. -— Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/825) 236 

3. — Askerî muhakeme usulü kanunu-



1. — Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/737) 117:119,182:184 

2. — Jandarma eratı kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 
14 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/821) 52 

— ıı 
r Sayıfa 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/738) 194,264: 

267 
4. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun 

:62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi hakkında (3/432) 194,237 

5. — Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hak
kındaki 3410 sayılı kanunun iki maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/187) 66,122,190:191 

6. — Ataşemiliter, ataşenaval ve ata-
şeariyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/709) 178,218: 

219 
7. — Gedikli küçük zabit membalarma 

dair olan 2505 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/832) 66,122:123,191 

8. — Ordu subaylar heyetine mahsus 
Terfi kanununun muaddel 10 ncu madde
sinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/836) 66,98:99,269:273 

9. — Ordu subaylar heyetinin terfiine 
ait 863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı 
kanunun birinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/835) 66,98:99,269,273 

10. —• Orman korama teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/828) 236 

11. — Yabancı memleketlere gönderile
cek memurların harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/713) 178,220:221 

Sayıfa 
NAFÎA ENCÜMENİ MAZBAİTASI 

1. — Şose ve köprüler inşaatı için gele
cek yıllara geçici taahhüde girişilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/811) 97,98,129, 

129151,151:154 

SİHHAT VE IÇTlMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI I 

1. — Sıhhat ve içtimai muavenet (vekâ
leti Teşkilât ve memurini kanununuıl bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair karnın 
lâyihası hakkında (1/812) 2,119:122,184:190 

1. — Gümrük tarife kanununa bağlı 
Gümrük ithalât umumî tarifesinin 845 nci 
numarasanın tadiline ve 816 nci numara
sının kaldırılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/516) 4,5,7:8,18,22:25 

2. — Umumî Hıfzıssıhha kanunjunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkımda 
kanun lâyihasına dair (1/234) 115:117,179:181 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Orman koruma teşkilât kanunu

nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/828) 236 

1. — ispirto ve ispirtolu içkiler iıjhisa-
rı hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 5:18, 

36:51,99:105,114,1^3,123:126 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1. — Fevkalâde ihtiyaçlar için I yap

tırılacak Nafia inşaatına ait eşyanın (güm
rük vergilerinden muaf olarak yurd^, so
kulması hakkında kanun lâyihasına] dair 
(1/844) 98,194,195,199:200,201,2^1,221:224 

1. — Köy okulları ve enstitülerin^ 
kilâtlandırma kanunu lâyihasına 
(1/789) 52:64,67:94,106:114,13 

191,204:218,237 -.252,254,273: 

teş-
dair 
7:151,159, 

,274:277 274 



— 12 — 
SABIK ZABIT HÜLÂSALARI 

66 ncı inikada ait 
67 nci » » 
68 nci » » 
69 ncu » » 
70 nci » » 

ayıfa 
2 

34 
66 
96 

128 

71 nci ı 
72 nci 
73 ncü 
74 ncü 

mikada ait 
» » 
» » 
» » 

Sayıfa 
156 
178 
194 
236 

SAYIN 
Ândiçme 

1. — Ankara mebusu 01. Nihat Anıl
mış'm andiçmesi 

2. — Bursa mebusu Dr. Talât Simer'in 
andiçmesi 

3. — izmir mebusu Dr. Hüseyin Hulki 
Cura'mn andiçmesi 

4. — Kars mebusu Cevat Dursunoğlu'-
nun andiçmesi 

5. — Kastamonu mebusu Dr. Hayrullah 
Diker'in andiçmesi 

6. — Kocaeli mebusu Suphi Arter in an
diçmesi. 

7. — Kütahya mebusu 01. Âşir Ath'nın 
andiçmesi 

8. — Seyhan mebusu Ahmet Kutsi Te-
cer'in andiçmesi 

9. — Zonguldak mebusu Memet E-
min Erişilgil'in andiçmesi 

Ü Y E L E R Î Ş L E R Î 

intihap mazbataları 
1. — Ankara mebusluğuna seçilen 01. 

Nihat Anılmış'in intihap mazbatası 97 
2. — Bursa mebusluğuna seçilen Dr. Ta

lât Simer'in intihap mazbatası 97 
3. — izmir mebusluğuna seçilen Dr. Hü

seyin Hulki Cura'mn intihap mazbatası 157 
4. — Kars mebusluğuna seçilen Cevat 

Dursun oğlu'nun intihap mazbatası 157 
5. — Kastamonu mebusluğuna seçilen 

Dr. Hayrullah Diker'in intihap mazbatası 157 
6. — Kocaeli mebusluğuna seçilen Sup

hi Artel'in intihap mazbatası 97 
7. — Kütahya mebusluğuna seçilen 

01. Âşir Atlı'nın intihap mazbatası 157 
8. — Seyhan mebusluğuna seçilen Ah

met Kutsi Tecer'in intihap mazbatası 157 
9. — Zonguldak mebusluğuna seçilen 

Memet Emin Erişirgil'in intihap mazbata-
237 sr 237 

97 

129 

157 

157 

157 

129 

157 

157 

SUALLER VE CEVABLAR 
Maarif vekâletinden 

1. — Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın, 
Terbiye ve Maarif tarihlerinin telif etti
rilmesi yolunda bir tasavvur ve teşebbüs 

mevcut, olup olmadığı hakkında sual tak
riri ve Maarif vekili Plasan Âli Yücel'in 
şifahi cevabı 128,195:199 

TAKRİRLER 
Kırklaıeli [Dr. Fuad Umay] 
L. — 15 yaşını bitirmemiş olan çocukla

rın sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
3 erlere kabul edilmemeleri hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınması hak
kında 

Seyhan [Sinan TekelioğluJ 
2. — Arzuhal encümeninin 5 . VI . 1942 

tarihli Haftalık karar cetvelindeki 3885 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/57) 96 
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TEKLÎFLER 

Sayıfa 
Malatya [Mahmud Nedim Zdbct ve iki 

arkadaşı] 
1. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 

harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis 
ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanunun 
4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi (2/64) 178 

' Denizli [Emin Aslan Tokad] 
1. — Ziraat odaları teşkilâtı hakkında 97:98 

Kırklareli [Dr. Fuad UmayJ 

2. — 15 yaşını bitirmemiş olan çocukla
rın sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
vorlere kabul edilmemeleri hakkında 

Tokad [Galip Pekel] 

3. — Köy kanununa ek 
(2/61) 

kanun teklifi 
66,123,161,16 

Sayıfa 

:165 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Köy kanununun 13 ncü madde

sine ek kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair 

Muhtelif 

I Etemoğlu Ömer Yengi'nin ölüm cezasına 
34,67 

67 

1. — Millî piyango idaresinin 1941 malî 
nlı bilançosunun gönderildiğine dair 

•4 3/469} 

Ölüm cezaları 
1. — Buldan'in Cedit mahallesinden 

Terzioğullarından Mustaf aoğlu Mustafa 
diğer adı Çavuş Terzioğlu ve Haylamaz 
köyünden Hızıroğlu Mustafa Tuncay'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
(3/476) 

2. — Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğ-
lu Ahmed Albayrak ve Şiran'ın Aşağı Ter-
sun köyünden îzzetoğlu Celil diğer adı Ab-
dülcelil Venedikoğlunun ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında (3/477) 

3. — Malatya'nın Tecde köyünden Re
şadiye mahallesinden Alioğlu Ali Işıklı'nm 
ölüm. cezasına çarptırılması hakkında 
(3/478) 

4. — Özalp'in Seydibey köyünden Azo 
kızı Baeı Ayhaner'in ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında (3/480) 

5. — Turhal'ın Çivril köyünden Bekir-
öğlu Hamza Pekmez'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/481) 

1. — Amasya'nın Bağlıca köyünden 

128 

156 

156 

156 

156 

çarptırılması hakkında (3/459) 
2. — Ayancık'in Cible köyünden Satı-

oğlu Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/460) 6^,129 

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

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

5. — Çapakçur'un Azizan köyünden Tal-
haoğlu Sadi Kalkan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/388) 

6. — Çatalca'nm örcünlü köyünden 
Alioğlu Hüseyin Kâhyanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/435) 96 

7. — Çivril'in Emircik köyünden Ali
oğlu Memed çavuş Sarı 'mn ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda (3/436) 

8. — Çıldır'm Kutkale köyünden Ka-
raoğlu Zülâli Acar ve Purut köyünden 
Ahmedoğlu Şehbender Kobuğ'un Ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında (3/461) 

9. — Eğirdir'in Çay köyünden Hasan-
oğlu Ahmed Savaş ve Ahmedoğlu Memed 
Ali Sarıdoğan'm ölüm cezasına çarptırıl 
maları hakkında (3/430) 128^200 

10. — Fatsa'nın Tahnal köyünden îbra-
himoğlu Hüsnü Kayar ve Fizne köyünden 
Karavelioğullarından Hasanoğlu Aziz Al-
du'nun ölüm cezasma çarptırılmaları hak
kmda (3/438) 961179 

34:36 

,158 

36 

34,67 
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11. — Gelibolu'nun Büyüknami mahalle
sinden Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/454) 66,129:130 

12. — Keşan'ın Sigilli köyünden Ali-
oğlu Memed Çallı'nın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/406) 34,99 

13. — Mardin'in Savurkapu mahalle
sinden Cemaloğlu Abdi Bayhan'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/463) 34,99 

14. — Ordu'nun Bucak mahallesinden 
Memişoğullarmdan Yusufoğlu Necati Yo-
1 aşan'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/450) 96:97,179 

örfi idare 
1. — Altı vilâyette ilân edilmiş olan 

örfî idarenin altı ay daha uzatılması hak
kında (3/482) 157 

Tasdik istekleri 

1. — Bağcılıkta kullanılmakta olan kü
kürdün, Etibank tarafından ithal edilecek 
5 150 tona funhasır kalmak üzere, 100 kilo
sundan alınmakta olan gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında (3/240) 4:5,18,25:28 

2. — Hatay için Fransa'dan ithali zaru
ri bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği 
tohumunun 100 kilosundan alınması icabe-
den 3 000 lira gümrük* resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden 300 li
raya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında (3/235) 4:5,18,25:28 

Sayıfa 
Tefsir istekleri 

1. — Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun 62 nci maddesinin tefsirine dair 
(3/432) 194,237 

2. — Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddenin A ve altmcı maddesinin 3 ncü 
fıkralarının tefsiri hakkında (3/66) 96,130:137 

DÎVANÎ MUHASEBAT RÎYASETÎ TEZKE
RELERİ 

1. — Birinci kânun 1941 : şubat 1942 
aylarına ait raporun sunulduğuna dair 
(3/484) 194 

2. — Ordu mensuplarına bir er tayını 
verilmesi hakkındaki 4105 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair (3/479) 156 

1. — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisine ait raporun 
sunulduğuna dair (3/458) 3:4,18,18:21 

2. — 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/433) 128,159,165,165,172:175 

3. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair ((3/468) 66,158,159,165, 

166:169 
4. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1*939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

dair (3/472) 66,158:159,165,169:172 

DÜZELTÎŞLER 
165,274 



Tahlilî fihrist 
««» 

Sayıfa 
Abdurrahman Naei Demirağ (Sivas) -

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
münasebetiyle sözleri 17,38,4:0,45,101 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât 
kânunu münasebetiyle sözleri 63,73,89,140 

Abidin Binkaya (Kastamonu) - Köy 
okulları ve enstitüleri Teşkilât kanunu 
münasebetiyle sözleri 84,85,205,206,207 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lü hakkındaki kanunlara bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki karnın mü
nasebetiyle sözleri 262 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
Teşkilât ve Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun münase
betiyle - sözleri 185,186,187,188,189 

Abdülfiak Fırat (Erzincan) - Köy ka
nununa ek kanun münasebetiyle sözleri 162,163 

— Köy okullarr ve enstitüleri Teşkilât 

Sayıfa 
kanunu münasebetiyle sözleri 13$,440 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
Teşkilât ve Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri İ89 

Ali Riza Esen (Siird) - Köy okulları 
ve enstitüleri Teşkilât kanunu münasebetiyle 
sözleri İÎO 

Ali Riza Türel (Konya) - ispirto ve is
pirtolu içkiler inhisarı kanunu münasebe
tiyle sözleri \4& 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri İ81 

Atıf Bayındır (istanbul) - Kazanç ver
gisi kanununun birnci maddesinn A ve 
altıncı maddesinn üçüncü fıkrasının tef
siri hakkındaki mazbata münasebetiyle 
sözleri 130,132^134^^7 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 142 

Berç Türker (Afyon Karahisar) - Köy 
okulları ve enstitüleri Teşkilât kanunu mü
nasebetiyle sözleri 

B 

53 

Besim Atalay (Kütahya) - Köy okulları 
ve enstitüleri Teşkilât kanunu münasebe
tiyle sözleri 58:63 

ÖelâTSait Siren (teoİıi) - İspirto ve is
pirtolu içkiler inhisarı kanunu münasebe
tiyle sözleri 13,15,16,38,45,46,48 

— Kazanç vergisi kanununun birinci 

maddesinin A ve altıner maddesinin üçün
cü fıkrasının tefsîfi hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 153 
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Sayıfa 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer (Dahiliye ve

kili) - Köy kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 164 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -
tspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanu
nu münasebetiyle sözleri 47,48 

— Madenlerin aranma ve işletilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 201 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekili) - Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti teşkilât ve Memurin kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesne 
dair kanun münasebetiyle sözleri 189 

Dr. Hüsamettin Kural (Ağn) - ispirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu müna
sebetiyle sözleri 8,14 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
teşkilât ve Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun mü-

Sayıfa 
nasebetiyle sözleri 185,188,189 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu 
münasebetiyle sözleri 9,10,44,47,48 

— Köy kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 163 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 64,207 

Dr. Sadi Konuk (Bursa) - İspirto ve 
ispirtolu içkiler inhisarı kanunu münase
betiyle sözleri 8,12,13 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 113,208 

Dr. Saim Ali Dilmere (Rize) - Köy okul
lar r ve enstitüleri teşkilât kanunu münase
betiyle sözleri 63 

— İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
kanunu münasebetiyle sözleri 14 

Dr. Şükrü Emed (Diyarbakır) - Köy 
okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 
münasebetiyle sözleri 110 

E 
Ekrem Ergim (Ankara) - İspirto ve 

ispirtolu içkiler inhisarı kanunu münase
betiyle sözleri 13 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 145 

Emin Sazak (Eskişehir) - Köy okulları 
ve enstitüleri teşkilât kanunu münasebe
tiyle sözleri 62,70 

Emrullah Barkan (Malatya) - Yüzbaşı 
Avııi Özkalyoncu, üsteğmen Cihat Sarp-
kaya, üsteğmen Rifat Göker, üsteğmen 
Süavi Öcal ve Mevhibe özkalyoncu ve öğ
retmen Cemile Oriyan ve Fahriye Tokaç' 
in mahkûm oldukları cezanın affına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 269 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Köy 
okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 
münasebetiyle sözleri 70,79,80,81,82, 

83,84,87,88,89,92,108 
Faik Kurdoğlu (Manisa) - Fevkalâde 

ihtiyaçlar için Nafiaca yaptırılacak inşa 
ve tesislerde tatbik olunacak muaf -
lıklar hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 199 

— İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
kanunu münasebetiyle sözleri 15 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 263 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Ka
zanç vergisi kanununun birinci maddesinin 
(A) ve ajltmcı maddesinin üçüncü fıkrası
nın tefsiri hakkımdaki mazbata münasebe-, 
tiyle sözleri 136 

Fevzi Daldal (Bingöl) - Talhaoğlu Sa
di Kalkan'in ölüm cezasına çarptırılması
na dair mazbata münasebetiyle sözleri 35 
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Sayıfa 

Puad Agralı (Maliye vekili) - Maliye 
teşkilâtına dair kanun ile Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 255,259,264 

— Millî Müdafaa istikraza hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 252 

Öayıfa 
Fuad Sirmen (Rize) - ispirto ve ispirto-1 

lu içkiler inhisarı kanunu münasebetiyle 
sözleri Ş6,38 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cet
vellerde değişjikjlik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 25^,260, 

261,260,264 

a 
Galip Gültekin (Konya) - İspirto ve is
pirtolu içkiler inhisarı kanunu münase
betiyle sözleri 44,46 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 217 

— Maliye Teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 262 

Galib Pekel (Tokad) - Köy kanununa 
ek kanun münasebetiyle sözleri 162,163 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 149 

— Ziraat odaları Teşkilâtı hakkındaki 
kanun teklifinin muvakkat bir encümende 
tetkik edilmesi hakkındaki teklif münase
betiyle sözleri 97 

Gl. Kiazmı Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî Ceza kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 192 

—. ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 

kanunu münasebetiyle sözleri 
— Jandarma erat kanununa bir madde 

eklenmesine ve bu kanunun 3155 numaralı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin ta
diline dair kanun münasebetiyle sözleri 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 

Gl. Naci;Eldeniz (Seyhan) - Yüzbaşı 
Avni özkalyoncu, Üsteğmen Cihat Sarp-
kaya, Üsteğmen Rifat Göker, Üsteğmen 
Süavi öcal ve Mevhibe özkalyoncu ve öğ
retmen Cemile Oriyan ve Fahriye Tokaç'm 
mahkûm oldukları cezanın affına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 

Gl. Naci Tınaz (Bursa) - Yüzbaşı) 
Avni Özkalyoncu, Üsteğmen Cihat SarpJ 
kaya, Üsteğmen Rifat Göker, üsteğmen 
Süavi öcal ve Mevhibe özkalyoncu ve ÖğJ 
retmen Cemile Oriyan ve Fahriye Tokaç'ın| 
mahkûm oldukları cezanın affına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 

Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) - Köy 
okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu mü
nasebetiyle sözleri 54,78,85,91,143,252 

Hasan Fehmi Ataç. (Gümüşane) - Tal-
haoğlu Sadi Kalkan'm ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair mazbata münasebetiyle 
sözleri 34 

Hüsnü Kitahcı .(JVIuğla) - Bankalar ve 
Devlet, müesseseleri memurları aylıkları

nın tevhit ve teadülüne dair kanunun 14 
ncü maddecinin son fıkrasının tadiline 

11,43 

52 

70 

268 

H 
dair karım münasebetiyle sözleri 203 

— Kazanç vergisi kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin üçünj 
cü fıkrasının tefsiri hakkındaki mazbata1 . 
münasebetiyle sözleri 131,132,133,134,105,136 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 256,257 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâeltf. 

268 
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Sayıfa 

teşkilât ve Memurin kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

Sayıfa 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 186 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Köy 
kanununa ek kanun münasebetiyle söz
leri 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 

îzzet Arakan (Eskişehir) - Devlet li
manları isletme umum müdürlüğünün 

163 

114 

1939 malî yılı hesabı katî kanunu müna
sebetiyle sözleri 158 

— Köy-okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 90, 91, 92, 94, 

113,215,216 
— Madenlerin aranma ve işletilmesi 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 201 

Kahraman Anklı (Kars) - Köy okulları 
ve enstitüleri teşkilât kanunu münasebe
tiyle sözleri 92,107,146,147 

Kasım Gülek (Bilecik) - İspirto ve is
pirtolu içkiler inhisarı kanunu münasebe
tiyle sözleri 42 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 110 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 254 

Kemal Turan (İsparta) - Kazanç ver
gisi kanununun birinci maddesinin A ve 
altıncı maddesinin üçüncü fıkrasının tef
siri hakkındaki mazbata münasebetiyle 
sözleri 136 

— Köy kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 164 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 149,211 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cet
vellerde değiişklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 262 

Lûtfi Gören (Bolu) - Köy kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri 163 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Köy 

kanununa ek kanun münasebetiyle söz
leri 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağlı cet-

164 

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 262 

Münir Hüsrev Göle (Erzurum) - İspirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu müna
sebetiyle sözleri 10,13,14,15,16,37,39,43,44, 

45,48,102 
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Sayıfa 
Nasuhi Baydar (Malatya) - Maliye teş

kilâtına dair kanun ile Devlet memurlar 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 256,257,260,262 

Nazım Poroy (Tokad) - Kazanç vergisi 
kanununun birinci maddesinin A ve altıncı 
maddesinin üçüncü fıkrasının tefsiri hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 134 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 85,86,145 

Necmeddin Sahir (Bingöl) - Fevka'â-
de ihtiyaçlar için Nafiaca yaptırılacak in
şa ve tesislerde tatbik olunacak muaflık
lar hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 199 

Sayıfa 
— Kazanç vergisi kanununun birinci 

maddesinin A ve altmcı maddesinin üçün
cü fıkrasının tefsiri hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 136 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ije 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanunlara bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
rnın münasebetiyle sözleri 263 

Nevzad Ayaş (Bursa) - ispirto ve ispir
tolu içkiler inihsarı kanununu münaseb^-
tolu içkiler inhisarı kanunu münasebetiyle 
sözleri ! 6,7 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanunu münasebetiyle sözleri 59,60,61,75,87,88 

89,90,93,94,111,113,211,̂ 16,217 

Orgeneral îzzeddin Çalışlar (Muğla) -
Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun münasebe

tiyle sözleri 265,?66,267 
— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 

kanunu münasebetiyle sözleri $43,244 

R 
Rahmi Köken (îzmir) - Ziraat odaları 

teşkilâtı hakkındaki kanun teklifinin muvak
kat bir encümende tetkik edilmesi hakkın
daki teklif münasebetiyle sözleri 97 

Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 
vekili) - ispirto ve ispirtolu içkiler inhi
sarı kanunu münasebetiyle sözleri 11,40,41,43, 

46,48,49 
Rasih kaplan (Antalya) - Kazanç ver

gisi kanununun birinci maddesinin A ve 

altıncı maddesinin üçüncü fıkrasının tefsiri 
hakkındaki mazbata münasebetiyle sözler^ 136 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilat 
kanunu münasebetiyle sözleri 57,74,145,147 

Rifat Vardar (Zonguldak) - Köy okul
ları ve enstitüleri Teşkilât kanunu mü
nasebetiyle sözleri | 208 

Rıza Erten (Mardin) - ispirto ve ispir
tolu içkiler inhisarı kanunu münasebetiyle 
sözleri . 8 

Salah Yargı (Kocaeli) - Askerî Ceza 
kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri 

— Köy okulları ve enstitüleri Teşkilât 

S 

192 
kanunu münasebetiyle sözleri 60,63,60,70,80, 

82,83,84,86,87,89,113,114,137,139,140,147,149, 
150,159,204,207,208İ10,244 



Sayıfa 
— Talhaoğlu Sadi Kalkan'm ölüm ce

zasına çarptırılmasına dair mazbata müna
sebetiyle sözleri 34,36 

— YüfebaşıAvni ÖBkalyoneu, Üsteğmen 
Cihat 'Sâr-pkaya üsteğmen Rif&t 0ökery 

Üsteğmen Süavi öcal ve MevMbe' öakal-
yoneu> ve^ğretmen» Geraiie* Oriyan ve- *I?ah-
riye Tok&ç 'm. mahkûm. oldukları cezanın 
affına daa»-kanısii münasebetiyle sözleri 268,-269 

Sasâ Erkînan (Tunceli) - Köy «okulları 
Teşkilât kanunu münasebetiyle-sözleri 

— Zirâat odaları teşkilâtı hakkındaki 
kanun teklifinin muvakkat bir encümende 
tetkik edilmesi hakkındaki teklif münasebe
tiyle sözleri 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Köy okul
ları ve enstitüleri teşkilât kamra-u m&na-

110 

98 

Sayıfa 
sebetiyle sözleri 106,109,141,207 

— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki kanunlara bağ-h cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 257 

-— Yüzbaşı Avni özkalyoncu, Üsteğmen 
Cihat Sarpkaya, üsteğmen Rdfat Göker, üs
teğmen Süvai öcal ve Mevhibe özkalyon
cu ve öğretmen Cemile Oriyan ve Fahriye 
Tokaç 'm mahkûm oldukları cezanın affına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 268 

S ı m î ç ö z (Yozgad) - Köy kanımuna 
ek kanuna münasebetiyle sözleri 162 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
kanun-u 'mfeasebetayl© - sözleri 75 

ş 
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Askerî 

muhakeme usulü kanununun bazı madde-
lepiöi? değiştir en kanun münasebetiyle söz
leri 264,265^266,267 

— İspirto-ve ispi^toİBa^tişr. inhisaBi 

kanunu münasebetiyle sözleri 39,40,42 
— Kazanç vergisi kanununun birinci 

maddesinin» A ve altıncı maddesinin-üçün
cü fıkrasının,-tefsiri hakkındaki mazhata-
münasebetiyle-sözleri 136 

Yalrga Sezai Uzay (Balıkesir) - Köy 
okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu mü

nasebetiyle sözleri 68,72,149,150 

z 
Zeki Mesut Alsan (Diyarbakır) - Köy 

okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 
münasebetiyle sözleri 52,59,60,61,70,87,89,90 

Ziya Karamursal (İstanbul) - Köy okul
ları ve enstitüleri teşkilât kanunu münase
betiyle sözleri 210 

— Talhaoğlu Sadi Kalkan'm ölüm ce
zasına çarptırılmasına dair mazbata mü-
n«sefce%İ2$e sözleri 34 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Köy 
kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri 

— Köy okulları ve enstitüleri teşkilât 
164 

kanunu münasebetiyle sözleri 

— Maliye teşkilâtına dair 
Devlet memurları aylıklarının 
teadülü hakkındaki kanunlara 
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun - münasebetiyle -sözleri 256,257,261,263 

, 89,90,109,114, 
144,149 

kanun ile 
tevhit ve 
bağlı cet-


