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KANUNLAR 
Sayfa ; No. 

4348 — İspençiyari ve Tıbbi müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve aynı kanuna bazı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun 7:10 

4349 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun 3:7,34,34:37 

4350 — Kazanç vergisi kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun 7,34, 

37:40 
4351 — Hariciye vekâleti teşkilât kanunu

na bağlı 5 sayılı cetvelin değiştiril
mesi hakkında kanun 43,43 

4352 — Maaşatm tevhit ve teadülüne dair 
kanunlara müzeyj^el 1843 sayılı ka
nunun ikinci maddesinin birinci fık
rasının tadili hakkında kanun 2,43,43,44 

4353 — Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve muhakemat umum müdür
lüğünün vazifelerine, Devlet dâvala
rının takibi usullerine ve merkez ve 
vilâyetler kadrolarında bazı değişik
likler yapılmasına dair kanun 10:33,44, 

75:77 
4354 — Orman umum müdürlüğü 1942 ma

lî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun 42,75,85,105:106,106:109 

4355 — Ticaret ve sanayi odaları ve ticaret 
borsaları kanunu 67:72,78:105,113:142 

4356 — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair 
olan 2847 sayılı kanunun bazı madde
lerini değiştiren 3173 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun 44,148:149 

4357 — Hususi idarelerden maaş alan ilko
kul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu 

Sayfa 
öğretmenler için teşkil edilecek sağlık 
ve iştimai yardım sandığı ile yapı 
sandığına ve öğretmenlerin alacakla
rına dair kanun 112,150,150:164 

4358 — Ceza' ve tevkifevleri umum müdür
lüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkın
da kanun 42,150,164:172 

4359 — Avukatlık kanununun bazı madde
lerinin tadili hakkında kanun 112,172:185 

4360 — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 42,74,145,158, 

185,186:189 
4361 — Hudut ve sahiller sıhhat umum mü

dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 42,74,146, 

158,185,190:19J3 
4362 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun 42,74,146:147,15$, 

185,193:1^6 
4363 — 1942 malî yılı muvazenei umumiye j 

kanununa bağlı Â işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 112,14j7, 

158,185,196:1^9 
4364 — Devlet Denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkmda kanun İ2, 

112,147-.148,158,185,200:2J03 
4365 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 
38$8 saydı kanunların Maarif vekilliği 
kısmında değişiklik yapılması, 36Ö4, 
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara 
bağlı kadroların değiştirilmesi hakkın
da kanun 44:46;149,158,185,203 :$06 

4366 — Hazine ile İstanbul belediyesinin 
bir kısım alacaklarınm karşılıklı ola
rak ibrası hakkmda kanun 46,149:150,|58, 

185,206 J209 



No. 
4367 

4368 

4369 

4370 

4371 

4372 

4373 

4374 

4375 

4376 

4377 

— Ordu mensupları ile Emniyet umum 
müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun 112,217:220 
— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1 sayılı cetvelin Maarif 
vekilliği kısmında ve 3045 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmanma dair ka
nun 112,233:234 
— inhisarlar umum müdürlüğü Teka
üt sandığı kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna . 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun 112, 

234:235 
— Jandarma erat kanununun 4248 
sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 112,235 .-238 
— Orman koruma teşkilât kanununun 
4283 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin B fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun 112,238:239 
— Millî korunma kanununun verdiği 
salâhiyete binaen îcra vekilleri Heyeti 
kararı ile tatbik mevkiine konulan iaşe 
teşkilâtının kabul ve tasdikına dair 
kanun 144,240 -.241 
— Taşkın nulara ve su baskınlarına 
karşı korunma kanunu 113,241:248 
— Barut ve patlayıcı maddeler, si
lah ve teferruatı inhisarı hakkında ka
nun 112,220 .-226,232,248,252:255 
— Belediye vergi ve resimleri kanu
nuna ek kanun 74,112,226:233,235,248, 

255 -.258 
— Romanya'dan alınacak bandajlar 
hakkında Türkiye ile Romanya ara
sında nota teatisi suretiyle yapılan An
laşmanın tasdikına dair kanun 112,239, 

248,258:261 
— Romanya'dan satın alınacak ma
deni yağlar ile vazelin ve parafinin 12 
ilkkânun 1941 tarihli Türkiye - Ro
manya Ticaret Anlaşmasına bağlı (A) 
listesinde yazılı bilcümle Türk malları 
ile takas edilebilmesi için Türkiye ile 

Sayfa, No. Sayfa 
Romanya arasında yapılan Anlaşma
nın tasdiki hakkında kanun 112,239,248, 

262:265 
4378 — Türkiye ile Almanya arasında Ti

cari mübadelelerinin tanzimine dair 
9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 
(1) numaralı listesinde yaziılı 
55 000 000 liralık kontenjana 450 000 
lira kıymetinde 2250 kilo atebrin ilâ
vesine mukabil Almanya'ya ihraç olu
nacak afyon kontenjanının da ona göre 
arttırılması hakkında teati edilen 
notaların tasdiki hakkında kanun 113,239: 

240,248,265:268 
4379 — Maaş kanununa ek kanun. 213,273:274 
4380 —- Askerî ve mülki Tekaüt kanunu

nun 2 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 3066 sayılı kanunun 2 nci 
ve 3 TITÜ fıkralarının tadiline dair 
kanun 213,279 

4381 — İnhisarlar beyiyeleri üçte birleri
nin harp malûllerine ve şehit yetim
lerine tevzii hakkındaki 1485 sayılı 
kanunun dördüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun 212,279:280 

4382 — 1942 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı (A) ve (B) işa
retli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun ' 212,213,271:272,274, 

280,281:284 
43S3 —•• Orman umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçe kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun. 212,213,272,274,280, 

284:287 
4384 — Devlet demiryollarının ihtiyaclı 

olan muharrik ve müteharrik edeva
tın siparişi için taahhüde girişilme
sine dair olan 3247, 3319 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun 42,213,272:273,274,280,288:291 

4385 — Şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
hakkındaki 3101 sayılı kanuna ek ka
nun 2.213,274:276,279,280,29i :294 

4386 — Toka d, Çorum ve Balıkesir vilâ-
yetlerineki yer sarsıntısından mütees
sir olan nrmtakalarda zarar gören
lere yapılacak yardım hakkında ka
nun * 144,145,213,276 -.279,280,280,294 :297 



KARARLAR 
No. Sayfa 
1323 — Divanı muhasebat âzalığına Ab

dullah Âli Hemen'in seçildiğine dair 3, 
33:34 

1324 — Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teş
riî masuniyeti hakkında. 74,145 

1325 — Türkiye Büyük Millet Meclisi in
tihabının yenilenmesine dair. 216,220,249: 

252 
1326 — İnhisarlar umum müdürlüğü teka-

No. Sa r̂fa 
üt sandığı hakkındaki 2921 sayılı ka
nunun 1 ve 6 ncı maddelerinin tefsi
rine mahal olmadığına dair. 234:235 

1327 — Ordu mensuplarına bir er tayını 
verilmesi hakkındaki 4105 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığına dair. 144,270 

1328 — Büyük Millet Meclisinin tatiline 
dair. 280 

LÂYİHALAR 
1. — Bazı isviçre mamul mallarının 

muayyen bazı Türk mallariyle mübadele
sini tanzim maksadiyle imza edilen proto
kolün tasdikma dair (1/922) 74 

2. — Beden terbiyesi genel direktörlü
ğünün 1940 malî yılı katî hesabı hakkında 
(1/923) 112,145,158,185,186:189 

3. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/915) 42,74,145,158,185,186:189 

4. — Belediye sınırları içinde işliyen 
muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle elek
trik, havagazı ve telefon ücretlerine bele
diye hisseleri zammı hakkında (1/921) 74,112, 

226:233,235,248,255:258 
5. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanununa bağlı A işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında (1/928) 213,213,270, 

271:272,274,280,281:284 
6. — 1942 malî yılı Muvazenei umumi

ye kanununa bağlı A işaretli cetvelde dfr-
ğişiklik yapılması hakkında (1/925) 212,213, 

270,271:272,274,280,281:284 
7. — 1942 malî yılı Muvazenei umumi

ye kanununa bağlı D cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında (1/926) 212,213,270,271: 

272,274,280,281:284 
8. — Devlet demiryollarının ihtiyacı 

olan muharrik ve müteharrik edevatın sipa
rişi için taahhüdat yapılmasına dair 3247 
ve 3319 sayılı kanunlarda değişiklik yapıl
ması hakkında (1/918) 42,219,270,272,273,274, 

280,288:291 
9. — Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de

ğişiklik yapılmasına dair (1/919) 42,112,147, 
148,158,185,200:203 

10. — Hudut ve sasiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de-

I ğişiklik yapılması hakkında (1/916) 42,74, 
146,158,185,190:193 

11. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair (1/917) 42,74,146:147,158,185,193:190 

12. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/927) 212,213,270,272,274,280, 

284:287; 
13. — Romanya'dan 70 vagon ve 3270 1 

varil alınması ve bedellerinin kısmen mu
ayyen mallar kısmen de Ley olarak öden
mesi hususunda yapılan anlaşmanın tas
dikma dair (1/720) 42i 

14. — Şeker istihlâk vergisine dair 
1718 ve 3107 sayılı kanunlara ek kanun 
lâyihası (1/914) 2,213,270,274:276,279,280, 

291:294 
15. — Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâ

yeti erindeki depremden müteessir olan 
mmtakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında (1/924) 144,145,213,270,276: 

279,280,280,294:297 

1. — Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan 3066 sayılı kanunun tadili hak
kında (1/896) 213,270,279 

2. — Avukatlık kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/715) 112, 

172:185 



— 4 — 
Sayfa 

3. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh 
ve teferruatı inhisarı hakkında (1/587) 112, 

220:226,232,248,252:255 
4. — 1942 malı yılı muvazenei umumi

ye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/912) 112, 

147,158,185,196:199 
5. — Ceza ve tevkifevleri umum mü

dürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
3500 sayılı kanun ile bu kanunu değiştiren 
4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanunlara bazı mad
deler eklenmesine dair (1/881) 42,150,164:172 

6. — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(1/907) 3:7,34,34:37,44 

7. — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 
sayılı kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde i 
eklenmesine dair (1/885) 44,148:149 

8. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmında 
değişiklik yapılmasına ve Cumhurbaşkan
lığı filârmonik orkestrası teşkilât ve or
kestra mensuplarının terfi ve tecziyeleri 
hakkındaki 3045 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair (1/913) 112, 

233:234 
9. —- Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif 
vekilliği kısmında değişiklik yapılması 
3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı 
kadroların değiştirilmesi ve 3656 sayılı 
kanunun 26 ncı madedsine bir fıkra eklen
mesi hakkında (1/883) 44:46,149,158, 

185,186,203:206 

10. — Hariciye vekâleti teşkilâtı hak
kındaki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numa
ralı cetvelin değiştirilemsine dair (1/898) 43. 

43 
11. — Hazine ile İstanbul belediyesinin 

bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkında (1/810) 46,149: 

150,158,185,206:209 | 

| Sayfa 
12. — İlkokul öğretmenlerinin kadro-. 

larına, hususi idarelerden alacaklarına, 
mesken bedellerine, terfi, taltif ve cezalan
dırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı 

I ile yapı sandığına dair (1/886) 112,150,150: 
164 

13. — İnhisarlar umum müdürlüğü te
kaüt sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/781) 112,234:235 

14. — İspençiyari ve tıbbi müstahzar
lar hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair (1/629) 7:10 

15. — Jandarma erat kanununun 4248 
sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü madde
sinin tadili hakkında (1/905) 112,235:238 

16. — Kazanç vergisi kanununa mu
vakkat bir madde eklenmesine dair (1/906) 7:34, 

37:40 
17. — Maaşatm tevhit ve teadülü hak

kındaki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara mü-
zeyyel kanunun 2 nci maddesinin değişti
rilmesine dair (1/888) 2,43,43:4< 

18. — Maliye vekâleti Başhukuk mü
şavirliğinin ve Muhakemat umum müdür
lüğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve mearkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair '(1/801) 10:33,44/75 :T-

19. — Memurin kanununun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
(1/581) 213,270,273:274 

20. — Nahiye müdürlerinin intihap ve is
tihdam usullerine dair (1/744) 42,46:6r-

21. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkın
da (1/743) 42,46:4r 

22. — Ordu mensuplariyle Emniyet iş
leri umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi hakkında (1/903) 11L 

217:22 
23. — Orman koruma teşkilât kanunu

nun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin 4283 sayılı kanunla değiştirilen 
(B) fıkrasının tadili hakkında (1/904) 11£ 

238:23 
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24. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/910) 42,75,85,105:106,106:109 

25. — Romanya'dan alınacak bandajlar 
hakkında Türkiye ile Romanya arasında 
nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
tasdikına dair (1/860) 112,239,248,258:261 

26. — Romanya'dan satın alınacak ma
deni yağlar ile vazelin ve parafin için ya
pılan Anlaşmanın tasdikıria dair (1/861) 112, 

239,248,262:265 
27. — Taşkın su hücumlarına karşı 

korunma hakkında (1/613) 113,241:248 
28. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 

Sayfa 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkında 
(1/890) 67:72,78:105,113:142 

29. — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk-
teşrin 1941 tarihli Anlaşmanın (I A) (nu
maralı listesinde mezkûr 55 milyonluk kon
tenjana zamimeten Almanya Hükümeti ta
rafından atebrin ihracına müsaade edilmesi 
ve mukabilinde aynı Anlaşma mucibince 
Almanya'ya ihraç olunacak Türk mallarını 
gösterir I numaralı listedeki afyon konten
janının arttırılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikına dair (1/874) 113,239:240, 

218,265:268 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Avukatlık kânununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/715) 112,172:185 

2. — Barut, patlayici maddeler, silâh 
ve teferruatı inhisarı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/587) 112,220:226,232,248, 

252:255 
3*. — Ceza ve tevkiîevleri umum müdür

lüğünün Vazife ve Teşkilâtı hakkındaki 
3500 ısıayılı kanun ile bu kanunu değiştiren 
4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunlara bazı mad
deler eklenmesine dâir kanun lâyihası hak
kında (1/881) 42,150,164:172 

4. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
1/74Î ve Nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dâir 1/744 sayılı kanun 
lâyihaları hakkında 42,46:67 

5. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/613) 113,241:248 

1. — İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (î/629) 7:10 

2. — Maliye vekâleti Başhukuk müşa
virliğinin ve Muhakemat umum müdür
lüğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 

kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/801) 10:33,44, 

75:77 
3. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 

borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkrnda 
kanun lâyihasına dâir (1/890) 67:72,78:105, 

113:142 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu' 

nun, Arzuhal encümeninin 2 . XII . 1942 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 4402 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri hakkında (4/67) 144,214: 

216 

2. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu' 
nun, Arzuhal encümeninin 5 . VI . 1942 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 3885 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresi
ne dair 4/57 ve Arzuhal encümeninin 3 . 
VIII . 1942 tarihli Haftalık karar cetve
lindeki 4281 ve 4292 sayılı kararların 
Umumî Heyette müzakeresine dair! 4/60 
sayılı takrirleri hakkında 144,213:214 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî ve mülki Tekaüt kanunu

nun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan 3066 sayılı kanunun tadili hak
kında kanun lâyihasına dair (1/896) 213,279 

2. — Barut; patlayıcı maddeler,) silâh 
ve teferruatı inhisarı hakkında karnin lâ-
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yihasma dair (1/587) 112,220:226,232,248, 
252 

3. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/915) 74,145,158,185,186 

4. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında 1/925, 1942 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) cetvelinde değişiklik yapılması hak
kında 1/926, 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 1/928 
sayılı kanun lâyihaları ile İdare Heyeti
nin, Büyük Millet Meclisi 1942 malı yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
2/75 sayılı kanun teklifi hakkında 213,271: 

272,274,280,281:284 
5. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/912) 112,147,158,185,196:199 

6. — Ceza ve Tevkifevleri Umum mü
dürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
3500 sayılı kanun ile bu kanunu değiştiren 
4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunlara bazı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/881) 42,150,164:172 

7. — Devlet demiryollarının ihtiyacı 
olan muharrik ve müteharrik edevatın si
parişi için taahhüdat yapılmasına dair olan 
3247 ve 3319 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/918) 213,272:273,274,280,288:291 

8. — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/919) 112,147:148,158,185,200:203 

9. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maarif vekilliği kısmında de
ğişiklik yapılmasına ve Cumhurbaşkanlığı 
filarmonik orkestrası teşkilât ve orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkın
daki 3045 sayılı kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/913) 112,233:234 

10. —• Hudut ve sahiller sıhha umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/916) 74,146,158, 

185,190:193 
11. — İlkokul öğretmenlerinin kadrola

rına, hususî idarelerden alacaklarına, mes
ken bedellerine, terfi, taltif ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı 
ile yapı sandığına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/886) 112,150,150:164 

12. — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/917) 74,146:147,158,185,193 -.196 

13. —• İnhisarlar umum müdürlüğü te
kaüt sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/781) 112,234:235 

14. — Jandarma erat kanununun 4248 
sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/905) 112,235:238 

15. — Maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara 
müzeyyel kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/888) 2,43,43:44 

16. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabcı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyele
ri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 

1485 sayılı kanunun dördüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hakkın
da (2/64) 213,279:280 

17. _ . Memurin kanununun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/581) 213,273:274 

18. — Nahiye teşkili ve idaresi hak
kında 1/743 ve nahiye müdürlerinin in
tihap ve istihdam usullerine dair 1/744 
sayılı kanun lâyihaları hakkında 42,46:67 

19. — Ordu mensuplariyle Emniyet iş
leri umum müdürlüğü ve Gümrük muha
faza ve muamele sınıfı kadrolarında çalı
şanlara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/903) 112,217:220 



Sayfa 
20. — Ordu mensuplarına bir er tayını 

verilmesi hakkındaki 4105 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/479) 144, 

270 
21. — Orman koruma teşkilât kanu

nunun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 
14 neü maddesinin 4283 sayılı kanunla de
ğiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/904) 112,238:239 

22. — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/910) 42,75, 

85,105:106,106:109 
23. — Orman umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/927) 213,272, 

274,280,284:287 
24. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 

ve 3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 
hakkında (1/914) 213,274:276,279,280,291:294 

25. — Taşkın ve su hücumlarına karbı 
korunma hakkında kanun lâjihasma dair 
(1/(313) 113,241:248 

26. — Ticaret vekâletinde kurulan taşe 
müsteşarlığı teşkilât kadrosunun tasdiki 
hakkında 3/343, Ticaret vekâletinde kuru
lan iaşe müsteşarlığı teşkilât kadrosunda 
yapılan değişikliğin tasdikma dair 3/425 
ve Ticaret vekâletinde kurulan iaşe müs
teşarlığı merkez kadrosunda yapılan deği
şikliğin tasdikma dair 3/473 sayılı Başve
kâlet tezkereleri hakkında 144,240:241,248 

1. —• Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umu mmüdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakknda 
kanun lâyihama dair (1/907) 3:7,34,34:37 

2. — Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair. olan 2847 
sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren 3173 sayılı kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/885) 44,148:149 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif 
vekilliği kısmında değişiklik yapılması 
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3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı 
kadroların değiştirilmesi ve 3656 sayılı 
kanunun 26 nci m ad esine bir fıkra eklen
mesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/883) 44:46,149?158,185,186,203:206 

4. —• Hariciye vekâleti teşkilâtı hak
kındaki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numa
ralı cetvelin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihan hakkında (1/81)8) 43,43 

5. —• Hazine ile istanbul belediyesinin 
bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkında kanun lâyihası- ' 
na dair (1/810) 46,149:150,158,185,206:209 

6. — Kazanç vergisi kanununa muvak
kat bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyiası hakkında (1/906) 7,34,37:40 

7. — Maliye vekâleti Başhukuk müşa
virliğinin ve Muhakemat umum müdürlü
ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının ta
kibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/801) 10:33, 

44,75:77 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh 

ve teferruatı inhisarı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/587) 112,220:226,232,248, 

252:255 
2. — Belediye sınırları içinde işleyen 

muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle elek
trik, havagazı ve telefon ücretlerine bele
diye hissesi zammı hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/921) 112,226 =233,235,248,255:258 

3. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Dü
şünsel ile Zonguldak mebusu Rifat Var-
dar'm, Arzuhal encümeninin 3 . VII . 1942 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 4358 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri hakkında (4/59) 2,44 

4. —• Memurin kanununun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/581) 213,273:274 

5. — ilkokul öğretmenlerinin kadrola
rına hususi idarelerden alacaklarına, mes
ken bedellerine, terfi, taltif ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı 
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ile yapı sandığına dair kanun lâyihası hak
kında (1/886) 112,150,150:164 

6. — Jandarma erat kanununun 4248 
sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü madde
sinin tadili hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/905) 112,235:238 

7. — Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
1/743 ve nahiye müdürlerinin intihap ve 
istihdam usullerine dair 1/744 sayılı ka
nun lâyihaları hakkında 42,46:67 

8. — Ordu mensuplariyle Emniyet iş
leri umum müdürlüğü ve Gümrük muhafa
za ve muamele sınıfı kadrolarında çalı
şanlara birer er tayını verilmesi hakknda 
kanun lâyihasına dair (1/903) 112,217:220 

9. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/613) 113,241:248 

1. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin 
bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakknda kanun lâyihasna 
dair (1/810) 46,149:150,158,185,206:209 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh 
re teferruatı inhisarr hakkında kanun lâ-
hasmadair (1/587) 112,220:226,232,248,252:255 

2. — İnhisarlar umum müdürlüğü te
kaüt sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/781) 112,234:235 

3. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabcı ve iki arkadaşının', inhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun dördüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/64) 213,279:280 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Romanya'dan alınacak bandajlar 

hakkında Türkiye ile Romanya arasında 
nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/860) 112,239,248,258:261 

2. — Romanya'dan satın alınacak 
madenî yağlar ile vazelin ve parafin için 
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yapılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/861) 112,239,248,262:265 

3. — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk-
teşrin 1941 tarihli Anlaşmanın, (I A) nu
maralı listesinde mezkûr 55 milyonluk 
kontenjana zamimeten Almanya Hükümeti 
tarafından atebrin ihracına müsaade edil
mesi ve mukabilinde ayni Anlaşma muci
bince Almanya'ya ihraç olunacak Türk 
mallarını gösterir I numaralı listedeki af
yon kontenjanının arttırılması hakkında te
ati olunan notaların tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/874) 113,239:240,248, 

265:268 

1. — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkın
daki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/898) 43,43 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Romanya'dan alınacak bandajlar 

hakkında Türkiye ile Romanya arasında 
nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/860) 112,239,248,258:261 

2. —Romanya 'dan satın alınacak ma
denî yağlar ile vazelin ve parafin için ya
pılan Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/861) 112,239,248,262:265 

3. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 
ve 3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası
na dair (1/914) 213,274:276,279,280,291:294 

4. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteş-
rin 1941 tarihli Anlaşmanın (I A) numaralı 
listesinde mezkûr 55 milyonluk kontenjana 
zamimeten Almanya Hükümeti tarafından 
atebrin ihracına müsaade edilmesi ve muka
bilinde aynı Anlaşma mucibince Alman
ya'ya ihraç olunacak Türk mallarını gös
terir I numaralı listedeki afyon kontenja
nının arttırılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/874) 113,239:240,248,265:268 

1. — Ticaret ve sanayi odaları, Tica-
caret borsaları ve Esnaf odaları teşkili 
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hakkında kanun lâyihasına dair (1/890) 67:72, 
78:105,113:142 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Maarif vekilliği kısmında de
ğişiklik yapılmasına ve Cumhurbaşkanlığı 
filormanik orkestrası teşkilât ve orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkın
daki 3045 sayılı kanunun 12 nei maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/913) 112,233:234 

2. — İlkokul öğretmenlerinin kadrola
rına, hususi idarelerden alacaklarına, mes
ken bedellerine, terfi, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile 
yapı sandığına dair kanun lâyihası hakkın
da (1/886) 112,150,150:164 

1. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 'sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif ve
killiği kısmında değişiklik yapılması 3694, 
3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadroların 
değiştirilmesi ve 3656 sayılı kanunun 26 
ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanım lâyihasına dair (1/883) 44:46,49,158, 

185,186,203 -.206 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh 

ve teferruatı inhisarı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/587) 112,220:226,232,248, 

252:255 
2. — İnhisarlar umum müdürlüğü te

kaüt sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/781) 112, 

234:235 
3. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 

Zabcı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit 
yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 
1485 sayılı kanunun dördüncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/64) 213,279:280 
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4. — Memurin kanununun 4 ncü mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun ; 

lâyihasına dair (1/581) 213,273:274 
5. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 

ve 3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 
hakkında (1/914) 213,274:276,279,280,291:294 

6. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/613) 113,241:248 

1. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin 
bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibra ve terkini hakkında kantin lâyihasına 
dair (1/810) 46,149:150,158,185,206:209 

2. — Maliye vekâleti Başhukuk müşa
virliğinin ve Muhakemat umum müdürlü
ğünün vazifelerine, Devlet dâvalarının 
takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/801) 10,33:44, 

75:77 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. —• Askerî ve mülki tekaüt kanunu
nun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan 3066 saylı kanunun tadili hak
kında kanun lâyihasına dair (1/896) 213,279 

2. —• Barut patlayıcı maddeler, silâh 
ve teferruatı inhisarı hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/587) 112,220:226,232,248, 

252255 
3. —• Jandarma erat kanununun 4248 

sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/905) 112,235:238 

4. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabcı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit ye- i 
timlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 | 
sayılı kanunun dördüncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun teklifi hak
kında (2/64) 213,279:280 

5. —• Memurin kanununun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/581) 213,273:274 

6. —• Ordu mensuplarına bir er tayını 
verilmesi hakkındaki 4105 sayılı kanunun 
1 nci maddesinin tefsirine dair Divanı 
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muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/479) 144,270 

7. — Ordu mensuplariyle Emniyet işle
ri umum müdürlüğü ve Gümrük muhafa
za ve muamele sınıfı kadrolarında çalışıan-
lara birer er tayını verilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/903) 112,217:220 

8. —• Orman koruma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin 4283 sayılı kanunla değiştiri
len (B) fıkrasının tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/904) 112,238:239 

NAPlA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Belediye sınırları içinde işleyen 

muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle elek
trik, havagazı ve telefon ücretlerine be
lediye hissesi zammı hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/921) 112,226:233,235,248, 

255:258 
2. — Devlet Demiryollarının ihtiyacı 

olan muharrik ve müteharrik edevatın si
parişi için taahhüdat yapılmasına dair 
olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/918) 213,272:273,274,280,288:291 

3. —• Romanya'dan alınacak bandaj
lar hakkında Türkiye ile Romanya ara
sında nota teatisi suretiyle yapılan Anlaş
manın tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/860) 112,239,248,258:261 

4. — Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/613) 113;241:248 

1. —• Devlet Demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair olan 
2847 sayılı kanunun bazı madelerini değiş-

Sayfa 
tiren 3173 sayılı kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/885) 44,148:149 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — İspençiyari ve tıbbi müstahzar
lar hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı 
hükümler ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/629) 7:10 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Orman koruma teşkilât kanununun 

3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin 4283 sayılı kanunla değiştirilen 
(B) fıkrasının tadili hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/904) 112,238:239 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Bütçe, Divanı muhasebat, Maliye] 

1. — Divanı muhasebatta açık bulunan 
âzalığa bir zatın seçilmesine dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/536) 3,33:34 

[Teşkilâtı esasiye - Adliye] 
1. — Muğla mebusu Yunus Nadi 'nin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/508) 74,145 

MUVAKKAT ÜNCÜMEN MAZBATASI 
1. — Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyet-

lerindeki depremden müteessir olan mınta-
kalarda' zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/924) 213, 

276:279,280,280,294:207 

22 nci inikada ait 
23 ncü » » 
24 ncü » » 
25 nci » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 

42 
74 

112 

26 nci inikada ait 
27 nci » » 
28 nci » » 
29 ncu » » 

144 
212 
270 
281 



ii 
SAYIN ÜYELER İŞLERİ 

Sayfa 
Teşriî masuniyet 

1. — Muğla mebusu Yunus Nadi'nin 
teşriî masuniyeti 74,145 

Vefat 
1. — Ankara mebusu Ekrem Ergun'un 

Sayla 
vefatı 2 

2. — Ordu mebusu Ahmed İhsan Tok-
göz'ün vefatı 74:75^ 

SEÇİMLER 

1. — Divanı muhasebatta açık bulunan âzalığa bir zatın seçilmesi 3,33:34 

TAKRİRLER 

Bilecik [Memduh Şevket Esendal ve 
iki arkadaşı] -

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi inti
habının yenilenmesi hakkında (4/69) 216,220, 

249:252 
Kırklareli [Dr. Fuad Vmay] -

2. — On beş yaşını bitirmiemiş çocuk
ların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair tak
riri (4/68) 2:3 

Trabzon [Hasan Saka ve İstanbul me
busu Ali Bana Tarhan] -

3. — Büyük Millet Meclisinin tatiline 
dair (4/70) 280 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ile 

2,44 

Zonguldak mebusu Rifat Var dar] -
1. — Arzuhal encümeninin 3 . VII . 1942 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 4358 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri (4/59) 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] -
2. — Arzuhal encümeninin 5.. VI . 1942 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 3885 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/57) 144,213:214 

3. — Arzuhal encümeninin 3 . VIII . 
1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4281 ve 4292 sayılı kararların Umumî 
Heyette müzakeresine dair (4/60) 144,213:214 

4. — Arzuhal encümeninin 2 . XI I . 
1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4402 sayılı kararının Umumî Heyette mü
zakeresine dair (4/67) 144,214:216 

TEKLİFLER 

[İdare Heyeti] 
1. — Büyük Millet Meclisi 1942 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/75) 213,270,271:272,274,280,281:284 

Konya [Dr. Osman Şevki Uludağ] 
2. —• Çocukların seyredecekleri filim 

ve piyeslere ve dans salonlariyle barlara 
girmiyeceklerine dair (2/74) 42 

Kırklareli [Dr. Fuad Umay] 
1. — On beş yaşını bitirmemiş çocuk

ların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 
(2/74) 2:3 

Malatya [Mahmud Nedim Zabcı ve iki 
arkadaşı] 

2. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin 
harp malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/64) 213,270,279:280 



~İâ — 
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Sayfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1. — Ankara mebusu Ekrem Ergun'un 

Vefat ettiğine dair (3/543) 2 
2. — Ordu mebusu Ahmed ihsan Tok-

göz'ün vefat ettiğine dair (3/545) 74:75 

Ölüm cezaları 
1 —(leizeîmı Yakuplu köyünden Du-

ao'ıoğullarından Osmanoğlu Mustafa Er
doğan'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/541) 2 

2. — İliç'in Ebülhindi köyünden Ham-
dioğlu Ziyaettin Altay ile Aşkale'nin Göl-
veren köyünden Memedoğlu Musa Kâzım 
Akıncı 'nm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında (3/542) 2 

Tasdik istekleri 

1. — Ticaret vekâletinde kurulan iaşe 
müsteşarlığı teşkilât kadrosunun tasdiki 
hakkında (3/343), 144,240:241,248 

2. — Ticaret vekâletinde kurulan iaşe 
müsteşarlığı teşkilât kadrosunda yapılan 

Sayfa 
değişikliğin tasdikma dair (3/254) 144,240: 

241,248 
3. — Ticaret vekâletinde kurulan iaşe 

müsteşarlığı merkez kadrosunda yapılan 
değişikliğin tasdikma dair (3/473) 144,240: 

241,248 

Teşriî masuniyet 

1. — Muğla mebusu Yunus Nadi'nin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/508) 74,145 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZ
KERELERİ 

1. — 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/544) 42 

1. — Divanı muhasebatta açık bulunan 
âzalığa bir zatın seçilmesine dair (3/536) 3,33:34 

2. — Ordu mensuplarına bir er tayını 
verilmesi hakkındaki 4105 sayılı kanunun 
1 nei maddesinin tefsirine dair (3/479) 144, 

270,270 

DÜZELTÎŞLER 
186 ! 248 



tahlili fihrist 

mmm 

Sayfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

Belediye vergi ve resimleri kanununa ek 
kanun münasebetiyle sözleri 232 

—• Devlet Demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 6 

—• Hususi idarelerden maaş alan ilk 
okul öğretmenlerinin kadrolarına, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yar
dım sandığı ile yapı sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 150,152 

—• Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
dam usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 55,59 

—• Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 67,87, 

88,89,90,92,94,96,97,98,99,121, 
122,124,125,141 

—- Tokad, çorum ve Balıkesir vilâyet-
lerindeki yersarsmtısmdan müteessir olan 
mıntakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkmdaki kanun münasebetiyle 
sözleri 278 

Abidin Binkaya (Kastamonu) - Nahiye 
teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye mü
dürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 47,49,56 

Ahmet Kutsi Tecer (Seyhan) - Devlet 
memurlarının tevhit ve teadülüne dair 
olan kanunların Maarif vekilliği kısmın
da değişiklik yapılması, 3694, 3829, 4142 
sayılı kanunlara bağlı kadroların değişti
rilmesi hakkmdaki kanun münasebetiyle 

Sayfa 
sözleri 45 

Ali Rıza Esen (Siird) - Hususi idare
lerden maaş alan ilk okul öğretmenlerinin 
kadrolarına, taltif ve cezalandırılmala
rına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek 
sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı 
sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 151 

Ali Kami Akyüz (İstanbul) - Hususi 
idarelerden maaş alan ilk okul öğretmen
lerinin kadrolarına, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile 
yapı sandığına ve öğretmenlerin alacakla
rına dair kanun münasebetiyle sözleri 156, 

158,160,161,162,163 
Ali Rıza Türel (Konya) - Avukatlık 

kanunun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 179,182 

— Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım 
sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenle
rin alacaklarına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 162 

— Nafia vekâleti seferberlik müdürü 
Salâhattin Yurdoğlu'na ait Arzuhal encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri 214, 

215,216 
— Taşkın sular ve su baskınlarına kar

şı korunma kanunu münasebetiyle söz
leri 245 

— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
borsaları ve esnaf odaları teşkili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 85,87,88, 

100,101,103,105,121,122,123,124,125,131,134, 
135,137 
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Amiral Fahri Engin (Münakalât V.) -
.Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt§e-

Sayfa Sayfa 
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 

Besim Atalay (Kütahya) - Ticaret ve 
sanayi odaları, ticaret borsaları ve esnaf 

B 

odaları teşkili hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 70 

Cemal Kovalı (Tokad) - Tokad, Çorum 
ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer sarsıntı
sından müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 276 

Cevdet Kerim încedayı (Sinob) - Na
hiye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye 
müdürlerinin intihap ve istihdam usulle
rine dair kanun münasebetiyle sözleri 60,63 

D 
Dr. Ahmed Şükrü Emed (Diyarbakır) -

Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 166 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -
Avukatlık kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 174 

— hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, taltif ve ce
zalandırılmalarına ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek Sağlık ve içtimai yardım 
sandığı ile Yapı sandığına ve öğretmenle
rin alacaklarına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 158,161,162 

— İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve aynı kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 9 

Dr. Behçet Uz (Ticaret vekili) - Tica
ret ve sanayi odaları, Ticaret borsaları ve 
esnaf odaları teşkili hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 71,94,119,130,14.1 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekili) - İspençiyari ve tıbbi 
müstahzarlar kanununun bazı maddeleri-

10 

nin değiştirilmesine ve aynı kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Avukatlık kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 172,173 

—• Barut ve patlayıcı maddeler, silâh 
ve teferruatı inhisarı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 223 224 

— Ceza ve tevkifevleri umum müdürlü
ğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 166,168 

—• Hususi idarelerden maaş alan ilk 
okul öğretmenlerinin kadrolarına, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yar
dım sandığı i l e yapı sandığına ve öğret
menlerin alacaklarına dair kanun münase
betiyle sözleri 161,162 

—• Mjaliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının taki
bi usullerine ve merkez ve vilâyetler kadrola 
t'mda bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 20,22 
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Sayfa 

— - O n be§ yaşını bitirmemiş çocukların si
nema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi yer
lere kabul edilmemeleri hakkındaki kanun 
teklifini üzerine aldığına dair sözleri 

—• Taşkın sular ve su baskınlarına kar
şı korunma kanunu münasebetiyle sözleri 

— Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyet-
lerindeki yersarsıntısmdan müteessir olan 
mıntakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

241, 
244 

279 

Sayfa 
— Türkiye ile Almanya arasında tica

ri mübadelelerin tanzimine dair Anlaşma
nın (1) numaralı listede yazılı 55 milyon
luk kontenjana 450 bin lira kıymetinde 
2250 kilo atabirin ilâvesine mukabil Al
manya,'ya ihraç olunacak Afyon konten
janının da ona göre arttırılması hakkında 
teati olunan notaların tasdikına dair k a 
nun münasebetiyle sözleri 240 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - Taşkın 
sular ve su baskınlarına karşı koruma ka
nunu münasebetiyle sözleri 243 

E 
Emin Arslan Tokad (Denizli) - Nahi

ye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye 
müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 64 

— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret bor
saları ve esnaf odaları teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 68 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Na
hiye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye 
müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 48,49,52,55,67 

— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret bor
saları ve esnaf odaları teşkili htkkmdaki 
kanun münasebetiyle sözleri 80,81,82,83,100, 

104,105,131,135,137,138,139 
Faik Kurdoğlu (Manisa) - Avukatlık 

kanunun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 177,178,182, 

184 
— Taşkın sular ve su baskınlarına kar

şı korunma kanunu münasebetiyle sözleri 246 
— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret bor

saları ve esnaf odaları teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 71,79,81,82,84,86, 

87,89,91,93,94,96,99,100,101,103,104,118,124, 
125,127,128,129,130,131,134,136,140 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Na
hiye teşkili ve idaresi hakkında ve nahiye 
müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 51,54,59,62 

— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret bor
saları ve esnaf odaları teşkili hakkındaki 

237 

24 

kanun münasebetiyle sözleri 79,116,122,132,141 
Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Jandar

ma erat kanunun 4248 sayılı kanunla değişi 
tirilen 14 nçü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri \ 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğü
nün vazifelerine, Devlet dâvalarının ta
kibi usullerine ve m erk;:: ve vilâyetler kad
rolarında bazı değişiklikler yapılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 

— Nafia vekâleti Seferberlik müdürü Se-
lâhattin Yurdoğlu'na ait Arzuhal encümeni 
mazbatası münasebetiyle sözleri 215,216 

— Ordu mensuplariyle emniyet umum 
müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve muas
ırı ele 'sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 

— Orman koruma teşkilât kanununun 
42 83 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

— Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyet 
lerindeki yer sarsıntısından müteessir olan 

219 

238 



Sayfa 
mmtakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 278 

Fuad Sirmen (Rize) - Maliye vekâleti 
Başhukuk müşavirliğinin ve muhakemat 
umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve 
vilâyetler kadrolarında bazı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun münasebetiyle söz-

Galip Gültekin (Konya) - Ticaret ve 
sanayi odaları, ticaret borsaları ve esnaf 
odaları teşkili hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 68,80,82,136,137 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
dam usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 61,62 

— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
borsaları ve esnaf odaları teşkili hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 85,91,93,95, 

118,120 
— Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyet-

1 erindeki yer «asıntısından müteessir olan 
mmtakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 

Hacer Dicle (Kastamonu) - Hususi 
idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenle
rinin kadrolarına, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı 
ile Yapı sandığına ve öğretmenlerin ala-
caklarna dair kanun münasebetiyle sözleri 152, 

156 
Halil Menteşe (İzmir) - Ceza ve tevkif-

evleri umum müdürlüğünün teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 164,lo6,l67 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
dam usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 52 

Sayfa 
leri 20,21,26,28,30,31,32,76 

-•- Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
damı usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 49 

— Ticaret ve sanayi odaları, ticaret 
borsaları ve esnaf odaları teşkili hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 82,83,96,98,135, 

138,139,140,141 

sözleri 276,277,278,279 
Gl. Ali Fuad Cebesoy (Nafia vekili) -

Taşkın sular ve su baskınlarına karşı ko
runma kanunu münasebetiyle sözleri 241,243,245 

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
İstanbul yapı usta ve sanat okullarının 
bazı talebe ve mezunlarına dair Arzuhal 
encümeni mazbatası münasebetiyle sözleri 214 

— Jandarma erat kanununun 4248 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 237 

— Orman koruma teşkilât kanununun 
4283 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 238 

Haindi Şarlan (Ordu) - İstanbul Yapı 
usta ve Sanat okullarının bazı talebe ve 
mezunlarına dair Arzuhal encümeni maz
batası münasebetiyle sözleri 214 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
dam usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 53 

Hasan Âli Yücel (Maarif V.) - Hususi 
idarelerden maaş alan ilkokul öğretmenle
rinin kadrolarına, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı 
ile Yapı sandığına ve öğretmenlerin ala
caklarına dair kanun münasebetiyle söz
leri 150,153,159 

a 

H 
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Sayfa 

Hasan Menemehfcidğîü (ÜttÜyfc ¥".) -
Avukatlık kanununun bazi maddelerinin 
tadili hakkındaki kânun münâsıebetiyle 
sözleri 180 

— Ceza ve tevkifevleri ümüm riıtidtir-
lüğünün teşkilât ve vazifeleri Kâkkiiidaki 
kanun münasebetiyle sözleri 164;166,167,İÖ8, 

169 
— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında ve 

nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam 
usullerine dair kanun münasebetiyle sözleri 60, 

61,63,65 
Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Ceza ve tev

kifevleri umum müdürlüğünün teşkilât ve 
vazifeleri hakkıMaki kantin tffüîîâsebâ-
tiyle sözleri 169,170 

— Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 4,5,6 

-— Devlet memurları aylıkların m tevhit 
ve taadülüne dair olan kanunların1 Maarif 
vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 
3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı 
kadroların değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 45 

— Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, taltif ve ceza
landırılmalarına ve bu öğretmenler için 
teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım san
dığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin 

Sayfa 
alacaklarına dair kâhüh münâsebetiyle söz
leri M ; ı 8 2 

— İnhisarlar bey iyeleri üçte birleri
nin harp malûllerine ve şehit yetimrerihe 
tevzii hakkındaki kanunun dördüncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kartûn 
münasebetiyle nözleri 28Ö 

— Jâridarma erat kanununun 4248 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 ricü mâddeMnlri 
değiştirilmesi lifikkindaki kanun ıriünâsene-
tiyle sözleri 236 

— Maaş kanununa ek kanun münasebe
tiyle sözleri 273 

•— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Mühâkemâtumuıîı müdürlüğünün' 
vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usul
lerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kantin 
münasebetiyle sözleri 21,22 

— Ordu mensuplariyle emniyet umum 
müdürlüğü ve gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki kanun mü- : 
nasebetiyle sözleri 217,218,219 

— Orman koruma teşkilât kanununun 
4283 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle nözleri \ 238 

— Taşkın sular ve su baskınlarına 
karşı korunma kanunu münasebetiyle 
sözleri 244,245,246 

ibrahim Üiblan (ftöcaeli) - Taşkın su
lar ve su bankmlarına karşı korunma ka
nunu münasebetiyle sözleri 242 

ibrahim Etem Bozkurt (Zonguldak) -
Belediye vergi ve resimleri kanununa ek 
kanun münasebetiyle sözleri 231,233 

— Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin' kadrolarına, taltif ve ceza
landırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek sağlık ve içtimai yârdım sandığı 
ile yapı inandığına ve öğretmenlerin alacak
larına' dâir kariun' münâsebetiyle sözleri 157 

— Ordu mensuplariyle emniyet umitııİ 
müdürîü#ü< ve giintruk müHaîaİS» VÖ" mua

mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer 
er tayını verilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 2171,219 

ismail Memed Uğur (Sivas) - Ceza ve 
tevkifevleri umum müdürlüğünün teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 166 

ismail Sabuncu (dıresun) - Ticaret ve 
sanayi ödâlâri, Ticaret borsaları ve Esnaf 
odaları teşkili hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 87,88,89,9Ö;9İ;,97,98;99,İ16,12Öyl21, 

125,133,141 
IsmWEfcfc (Çorum) - Maliye vekale

t i Bifnukuk müşavirliğinin ve muhal&mitv ! 
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. ' Sayfa 
umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve merkez 
ve vilâyetler kadrolarında bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun münasebetiy
le sözleri 23 

izzet Arakan (Eskişehir) - Belediye 
vergi ve resimleri kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 226 230,232 

— Ceza ve tevkifevleri umum müdür
lüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

kanun münasebetiyle sözleri 
— Devlet Demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 

— Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyet-
lerindeki yersarsmtısından müteessir olan 
mmtakalarda zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

Sayfa 
169 

3,4,5 

277 

K 

Kemalettin Kamu (Rize) - Ticaret ve 
sanayi odaları, Ticaret borsaları ve Esnaf 
odaları, teşkili hakkmadki kanun müna
sebetiyle sözleri 103,104,135 

Kemal Turan (İsparta) - Ticaret ve sa
nayi odaları, Ticaret borsaları ve Esnaf 
odaları teşkili hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 135,139 

Lûtfi Gören (Bolu) - Avukatlık kanu
nunun bazı maddelerinin tadili hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 173,181,183 

— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 100,103 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Ticaret 

ve sanayi odaları, Ticaret borsaları ve Es
naf odaları teşkili hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 70,85,86 

Mitat Aydın (Trabzon) - Taşkın sular 
ve su baskınlarına karşı korunma kanunu 
münasebetiyle sözleri 245 

Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) -
Büyük Millet Meclisinin altıncı devresinin 
sona ermesi dolayısiyle sözleri 280 

Münir Hüsrev Göle (Erzurum) - Barut 
ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 226 

N 
Nazım Poroy (Tokad) - Ticaret ve sa

nayi odaları, Ticaret borsaları ve Esnaf 
odaları teşkili hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 127,129,130 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Ceza ve tevkif
evleri umum müdürlüğünün teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 167,168 

— Hususi idarelerden maaş alan ilk
okul öğretmenlerinin kadrolarına, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler 
için teşkil edilecek Sağlık ve içtimai yar
dım sandığı ile Yapı sandığına ve öğret
menlerin alacaklarna dair kanun münase
betiyle sözleri 151,155,156,158,160,163 

— Taşkın sular ve su baskınlarına kar-



— 19 — 
Sayfa 

şı korunma kanunu münasebetiyle sözleri 241, 
244 I 

— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkın- ! 
daki kanun münasebetiyle sözleri 78,97,128, j 

132,141 ! 

Numan Aksoy (Antalya) - Avukatlık S 
kanununun bazı maddelerinin tadili hak- j 
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 180 ; 

Rahmi Apak (Tekirdağ) - Jandarma 
erat kanununun 4248 nayılı kanunla değiş
tirilen 14 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 235,237 

— Orman koruma teşkilât kanununun 
4283 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 238 

Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 
vekili) - Barut ve patlayıcı maddeler silâh 
ve teferruatı inhisaı hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 223,224 

Rasih Kaplan (Antalya) - Hususi ida
relerden maaş alan ilkokul öğretmenlerinin 
kadrolarına, taltif ve cezalandırılmalarına 
ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağ
lık ve içtimai yardım sandığı ile yapı san
dığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 152 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında ve 
nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam 
usullerine dair kanun münasebetiyle sözleri 60,63 

— Orman koruma teşkilât kanununun 
4283 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 238 

— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret bor
saları ve Esnaf odaları teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 69,83,117,118 

Receb Peker (Dahiliye vekili) - Bele
diye vergi ve resimleri kanununa ek ka
nun münasebetiyle sözleri 227,230,231 

Sayfa 
Numan Menemencioğlu (Hariciye V.) -

Türkiye ile Almanya arasında ticari mü
badelelerin tanzimine dair Anlaşmanın 
(1) numaralı listede yazılı 55 milyonluk 
kontenjana 450 bin lira kıymetinde 2250 
kilo atabrin ilâvesine mukabil Almanya'
ya ihraç olunacak afyon kontenjanının da 
ona göre arttırılması hakkında taati olu
nan notaların tasdikma dair kanun müna
sebetiyle sözleri 240 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam 
usullerine dair kanun münasebetiyle söz
leri 46,54,56,65 

— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 86 

Refik tnce (Manisa) - Avukatlık ka
nununun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 175,176,180 

— Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nun münasebetiyle sözleri 5 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavirli
ğinin ve Muhakemat umum müdürlüğünün 
vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usul
lerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 11,15,16,17,31,77 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
dam usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 49,50,53,56,59 

— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 86,122,123,132, 

134,135 
Remzi Çiner (Sivas) - Taşkın sular ve 

su baskınlarına karşı korunma kanunu 
münasebetiyle sözleri 245 
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Sayfa 
Safîyüttin Erdem (Erzincan) - Hususi 

idarelerden maaş alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarına, taltif ve cezalandırıl
malarına ve bu öğretmenler için teşkil edi
lecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile 
yapı sandığına ve öğretmenlerin alacakla
rına dair kanun münasebetiyle sözleri 156 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Avukatlık ka
nununun bazı maddelerinin tadili hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 173,176, 

177,178,179,180,181,182,183,184,185 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - istanbul 

Yapı usta ve sanat okullarının bazı talebe 
ve mezunlarına dair Arzuhal encümeni 
mazbatası münasebetiyle sözleri 213^214 

— Nafıa vekâleti Seferberlik müdürü 
Selâhattin Yurdoğlu'na ait Arzuhal encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri 214 

S i m Içöz (Yozgad) - Belediye vergi 

Şinasi Devrin (Zonguletak) - İspençiyari 
ve tıbbi müstahzarlar kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve aynı kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 9 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğünün 
vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usul
lerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 10,17;27,29,3O,3Î,32,33, 

76,77 

Yahya Sezai Uaay (Balıkesir y - Ticaret 
ve sanayi odaları- Ticaret borsaları ve Bkk 

Sayfa 
ve resimleri kanununa ek kanun münase
betiyle Sözleri 231 

— Devlet memurları aylıklarımn tevhit 
ve teadülüne dair olan kanunların Maarif 
vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 
3694, 3820, 4142 sayılı kanunlara bağlı 
kadroların değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 45 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istih
dam usullerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 56 

— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret 
borsaları ve Esnaf odaları teşkili hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 89,120,128 

Süreyya örgeevren (Bitlis) - Nahiye 
teşkili? ve idaresi hakkında ve nahiye mü
dürlerinin intihap* ve isithdam usullerine 
dair kanıvn münasebetiyle nözleri 64 

— Nahiye teşkili ve idaresi hakkmda ve 
nahiye müdürlerinin intihap' ve istihdam 
u ull erine dair kanun münasebetiyle sözleri 51, 

58,59 
— Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret bor

saları ve: Esnaf odaları teşkili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 86,98,105,122,123, 

129,133,136,137,139 
Şükrü SÖfcmensüer (Erzincan) - Tcaret 

ve sanayi odaları, Ticaret borsaları ve Es
naf odaları teşkili hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 114,117,119 

Y 

I naf odaları teşkili hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 78,79,84,88,89,90,92,99 
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Sayfa 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - İspen

çiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 
bzaı maddelerinin değiştirilmesine ve aynı 
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 

— Maliye vekâleti Başhukuk müşavir-
9,10 

Sayfa 
liginin ve Muhakemat umum müdürlüğünün 
vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usul
lerine ve merkez ve vilâyetler kadrolarında 
bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 18,19,21,22,24 




