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Tüprakl&ndmna KanuDn 4 =48,

No,
4767

4768

4769
4770

—
Sayfa
saydı kanuna ek kanun
266,397,407,418
— Orman koruma kuruluşunun kal
dırılmasına ve bu kuruluşun görev ve
yetkilerinin Devlet orman işletmeleri
ne devrine dair kanun
212,318,389,389:
• 391^97,419,419:422
— Elektrik işletme müesseseleri hak
kında kanun 356,389,391:392,397,419,423 :
426
— Yeniden (9) ilce kurulmasına dair
kanun 50,290,397:406,415,415,419,426:429
—• Ulaştırma Bakanlığı görevleri ve

N«.

Sayfa
266,897,407:
418,433
4771 — Sumahsulleri ve avcılığı işlerinin
Ekonomi Bakanlığı görevleri içine
alınmasına dair kanun
397,433:435
4772—îş kazalariyle meslek hastalıkları
ve analık sigortaları kanunu 249:264,270:
~ 287,290:315,325:345,362:381,435:451
4773 — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1945 yılı bütçesine 40 000 lira ek öde
nek verilmesi hakkında kanun
356,388, •
435,443,452,452:455
kuruluşu hakkında kanun

KARARLAR
1468 — Altı vilâyette ilân edilmiş olan sıkı
yönetimin altı ay daha uzatılması
hakkında
50:51
1469 — Bazı alacakların kayıtlarının silin
mesi hakkmda
166,189
1470 — Toprak Kanununun kabulü müna
sebetiyle Kamutayın onadığı madde
lere dair
231
1471 — Hezargratlı Alioğlu Mahmut Baştuğ ve Düzce 'nm Hamidiye köyünden
Mustafaoğlu Adem Yılmamın ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkında
266,290

1472 — Üçüncü Muhabere Alayı Birinci
Tabur Birinci Bölük erlerinden Ali
oğlu Mehmet Erdoğan'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında
266,324,346
1473 — İskilip'in Ahlatçık köyünden Çakıroğullarmdan Şakiroğln Hijteai Çift
çinin ölüm cezasına çarptırılması hak
kmda
266,361:362
1474 — Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Do
ğanşehir bucağına bağlı Eski köyün
den Bekireğlu Mustafa Gaffar Hatun'un ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
432,459

ÖNERGELER
Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel]
1. — Dilekçe Komisyonunun 1 . VI .
1945 tarihli Haftalık karar cetvelindeki
2036 sayılı kararm Kamutayda görüşülmesi
ne dair (4j/56)
356
Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ve
Kastamonu AHdin Binkaya] 2. — Devlet memurları aylıklannm tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun bazı
maddelerimin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesine dair olan
4598 sayrlı kanunun 6 ncr maddesinin yo
rumlanması hakkmda (4/52)
Erzincan [Behçet Kemal Çağlar ve ar3 — toprak Kanununun kabulü dolayısiyle, Atatürk'ün yüce admm saygı ile
anılmasına, Yüce şef tnöıraye Büyük Millet

Meclisinin saygılarının sunulmasına ve Sa
raçoğlu Hükümetinin kutlanmasiyle kendi
lerine başarılar temennisine dair (4/544) 231
Konya [HvZki Karagülle]
4.. — Dilekçe Komisyonunun 1.VI.1945
tarih ve 32 sayılı Haftalık karar cetvelin
deki 2025 sayılı kararının Kamutayda gö
rüşülmesine dair (4/53)
166
Seyhan [Gl. Naci Eldeniz]
1. —. Dilekçe Komisyonunun 17 . V .
lt)45 tarihli Haftalrk Karar cetvelindeki
1155 sayılı kararın Kamutayda görüşülme
sine dair (4/26)
171:182
Tokad [Nâzını Poroy]
2. — Avukatlık Kanununun 1 nci mad
desinin (D) fıkrasrnm yorumlanması hak
kında (4/m)
196.197,239:240
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hk tezker€ftİDe dair fa/3&6)
halleân ^i¥aw aftıoaiwo aotep ftope»I«iyk
yol tır™teatin «rtfarda** kakkıeda ka
nun t*«n»M ilair (l/4#>)
mac^ie^ıe ^ î ^ kfluutı tasalısı işâdcofda

m
9i-'--T-E ^jfU|iııaBWrrtftft^BCftt kurulması
İmkkmda femrm tesansma dair (1/122) 493,461
ğan'm ölüm cezasma çarptırılmam hakkın
da Ba^akftîibk tezkeresine âair (3/253)
sm,

Kamuna» ek kanun ta-

—»; —
Sayfa
*'. ö.. — Devlet Memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 4644
sayılı kanuna bağlı 3 sayılı cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı hakkm
da (1/453)
[432,460
7. —• İstanbul Havagazi ve Elektirik ve
Teşebbüsâtı Sınaiye Türk Anonim Şirketini
Satmalına Sözleşmesinin onanmasına ve İs
tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İmlet
meleri İdaresine devrine dair kanun takasısı hakkmda (1/399)
166,266067,267:
270,324:325,332,346;,350 £53
8. — Kayseri Milletvekili Muhittin Ta
ner'in, belediyelere bağlı elektirik işletmele
rinin kazanç vergisiyle Genel Muhasebe
ve Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunların
dan muafiyetine dair kanun teklifi hakkm
da (2/51)
356,389,391:392,397,419,423:426
9. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö
revlerine dair olan 2996 sayılı kanunun
21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısına dair
(1/357)
212,393
10. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı
Teknik okullarında yetiştirilecek askerî mü
hendisler' hakkında kanun tasarısına dair
(1/364)
318,406407
11. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görülemeyen
borçların terkinine dair Başbakanlık tezke
releri hakkında (3/166, 195, 235)
166,189
12. —Noter Kanununun 71, 84 ve 85
nci maddelerinin değiştirilmesi ve" Olağan
üstü hallerin devamı süresince noter üc
retleriyle yol tazminatının arttırılması
hakkında kanun tasarısına dair (1/400)
388,
î
459460
13. — Orman Genel Müdürlüğü Kuru
luş Kanunlarına ek kanun tasarısı hakkında
Jl/427)
266,397
14. — Orman Koruma kuruluşunun
kaldırılmasına ve bu kuruluşa ait görevle
rin Devlet Orman İşletmelerine verilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/446) 318,389,
389:391,397,419,419:422
15. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan*
lığı kuruluşu ve Memurin Kanununun 84
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı hakkın^ il/422)
2}&ftH

S*yfa
16. — Sağlık ve Sosyal Yar&m Bafcasfiğı
Kuruluşu ve Memurları Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 4258
sayılı kanuna bağlı (2) sayılı kadro cetve
linde değişiklik yaılmasına dair kanun ta
sarısı hakkmda (1/449)
338,451.452
17. —7 Ulaştırma Bakanlığı kuruluş ve
görevleri hakkmda kanun tasarısına dair
(l/273f
266,397,407.418,433:435
18. — Van gölü İşletmesi hakkındaki
3025 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı hakkmda
(1/380)
266,397,407,418
19. — Yeniden 9 ilce kurulmasına dair
kanun tasarısı hakkmda (1/443) 290,397406,
415,415,419,426,429
1. — Belediyeler Bankası hakkındaki
2301 sayılı kanunun 5 nci maddesinin (A)
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna
geçici bir madde ilâvesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları ra
porlarıyla Mahallî İdareler İmar Banka
sı hakkında kanun tasarısına dair (1/187,
331;
199:200,242:249
2. —• Bütçe yılınm değiştirilmesi üzerino bazı vergi ve resimlere ait kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
hakkında (1/405)
166:167,167:169
3. — Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu
nun 58 nci ve 59 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine ve at vebasına tutulan hayvan
ların öldürülmesine ve bunların Ödenmesine
dair kanun tasarısı hakkmda (1/385) 198:199,
241:242
4. — Jandarma Erat Kanununun 3 ncü
vo 20 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu
kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun
tasarısı hakkında (1/320)
197:198,240:241
5. — Mübadele ve teffiz işlerinin katî
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı
kanuna ek kanun tasarısına dair (1/79)
189:
195
6. — Şose ve Köprüler Kanunu ile bu
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki 1882 sayılı kanunda değişiklik
yapılmasına dair kanun tasarısı hakkında
(/40Ş)
166;167r169:170
7 . — Tahkimat işlerinde çalıştırılacak;
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KOMİSYONU jlSAIfOBB
l^-^«^abM^^rdâfi Gt Nac* Eldefl«'in,DifeiçeKtjmiâywuııuııl7 , V . 1^5

•^HtiPftliBft ııfiılr^ih*»"*^

sayıh karamı Kamutayda görüşülmesine
dair önergesi hüûemâfr44/m)
*
171:182
Bl$ £jp§İÎ JÇOMfSYONÜ ŞAPOIILABI
1. — İJ Jtfapt1ŞÜ kanunumda <Ş*piş
edilen yardıma ili|kin esariara dair Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Biric
i k Devletleri Hükümeti arasında 23 Şubat
1945 tarihinde imzalanan Anlaşmanın
onanması hakkında kanun tasansmâ dair
2....— Şikat^d^r Atahfc 194* tasainde
akit ve üaza edilmiş «an Miltetleraraaı
Havacüık KcmvansiyoiMi üe Sivü Havacı
lık öeçici Anlaşması ve bunların eklerinin
onanması hakkında kamın taaftrmma dair
i^m\
:
t ^!S4aiMB0461îlö4
3 . — ^ t e ^ ^ ^ ^ m ^ Tie&mw ödeme
Anlaşmasının 1 Haziran 1945 tarihine ka
dar 3 ay «üre ile uzatılması hakkında kanon
tasamı hakkında (1/416)
433,461
A: — T t * - ^agök Eearet ve^ieme ^
Malî Anlaşmalarının birer ay uzattfması
da» (|/4te) 43%460

mı

(«ste)\.

dair kaain taklüi hakkmda

«^»^^^^^^^

4 — pEa^^?\âK«tİ^ö«ftin4e
akit ve ânza e4ilm% olan Mületlerara*ı Ha
vacılık Konvansiyonu ile Sivil Havacılık
Oe^^i Anlaşmflff V4 bnr|^ftrrnftkl^yf^i^^"fttıkanun t asa marta dair
"';•'. i
^luja^^^gMiiia*
6. — Uyuşmazlık mahkemaai kurulması
hâkkmla kıuıun tasarına dair (1/122) 433,4€1

turlan Emekli
kanunun 15 noi
dair kanun tası

hakkradaki
desiminde^
hakkında (1/184)

1. - v ^ ^ ^ t ^ ^ r ^ k ^ l e ö t t a d *
vacılık Komisyonu üe Sivü Havacılık O^jid
hakkında kanun taaarHH» dair

kanun tasan* hakkında

-I•M*
yapılmama dwr kanun. Uu&niB. hakkında
(İ/408)
16^67,169;170
V ^ 0«?1^ Efcgş©^
muten (Emekli Sandığı hakkındaki 4222 sa
halı katıınnm 1^ nci maddesinm değiştiril
mesin© ^dair kanun tasarca hakkmda J
(1/18*)
Si%40%4eT;4İ8;4İ9f
2/4- Kanseri Mil^etvekiîi Muniftm Tan«r'm/İ^eaıy^ere Dagjı elektrik işletmele
rinin Kazanç vergisiyle Genel Muhasebe ve
Amırma, Eksütme ve ihale Kanunlarından
muafiyetine dair kanun teklifi hakkında
(2/51) [
^â89^Sl^S97,*19,423^6
3. -i- Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevlerino dair olan 2^96 sayılı kanunun 21
nei maddesinin 2 nei fıkrasının değiştiril
mesi \ hakkında kanun tasarısına dair
(l/357t)
212,393
1. ^—Belediyeler Bankası hakkındaki
2301 sayılı kanunun 5 nei maddesinin (A)
fıkrasının değiştirilmesine ve bu kanuna ge
çici bit madde ilavesine dair kanun tasarısı
hakkıdda (1/187)
199:209,242:249
2. • -— Bütçe yılınaı değiştirilmesi üze
rine bazı vergi ve resimlere ait kanunlarda
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı
hakMda (1/405)
166:167,167:169
3. M Mübadele ve teffiz işlerinin katî
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı
kanuna ek kanun tasalısına dair (1/79) 189:195
4. ^- Vakıflar Kanununa ek kanun ta
sarısı [hakkında (1/345)
186^239
MEOLÎS HESAPLARINI ÎN'OELEME
i
KOMİSYONU SAPOSU
1. j — Böyük Millet Meeüsi 1945 yık
Şubat ve Mart ayiarı hesabı hakkında
(6/âl)
H4182
MİLİI EĞÎTÎM gOMİSYONU RAPORLARI
1. pBfrvtetİfftemttrlan ayîMarsnn tev
hit vö tessıfulti hakkındaki kati tına ek' 4644
sayılı l^antma ftafli 3 sayıh cetvelde deği
şiktik JyâiHhmasma dair taSan hakkında
2.\— MM mmm
Bakatthğma bağlı
J e k j ^ <A^larmda y«^tiritecek askörî mü-

lıendisler hakkında kamın tasarısına dair
(1/346)
,
31$4©§;4e7
MİLLÎ SAipjNMA KOMŞY0OT KAPÖBLARI
1. ~r Askerî Şûranın kuruluş ve görev
leri hakkındaki 636 sayılı kanana ek kamın
tasarısına dair (1/44İ)
2^,392:393
2. -- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı '
Teknik okullarında yetiştirilecei: askerî mü
hendisler hakkında kanun tasarısına âair
(1/364)
3}8;406:4Ö7
3i ~ Orman Koruma kuruluşunun kal
dırılmasına ve bu kuruluşa ait görevlerin
Devlet Orman işletmelerine verilmesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/446)
318,389,389:
391,397,419,419:422
4. — Seferberlik Kanununun 3 noü
maddesine dair kanun tasarısı hakkında
(1/432)
468
5'..*— Subay ve Askerî memurların te
kaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tâyin
olunan yakarı bildiren 3079 sayılı kanuna
ek kan^-tfisaıajsma dair (1/485)
212,394-595
6. — Şikago'da 7 Aral* 1944 tarihinde
akit ve imza edilmiş elan Milletlerarası Ha
vacılık Konvansiyonu ite Sivil Havacılık Ge
çici Anlaşması ver bunların eklerinin onan
ması i hakkında kanun tasarısına dair
(1/425)
50,111,114 :İ15,16û,l«ltl644
7. — Uyuşmazlık mahkemesi kurulması .
hakkmda kanun tasarısına dair (1/122) 433,461
• .1. — Jandarma Erat Kanununun 3 ncü
ve 20 nei «wddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair
kanun tasarısı hakkında (1/32Ö) 197:198^40:241
2. — T*kkimat işlerinde çalıştırılacak er
lere verilecek gündelik hakkmda kanun ta
nrısala ikar ( 1 / ^
195:136,239
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU RAPORLARI
1, — Sağhk ve Sosyal Yardım Bakan*
lığı kurulûfu ve Memurin Kanttoratan 84
ncü maddecinin de^iştiriUneskıe (kar ka
nun tl&sarası hakkında (1/422)
S12,394
2. — Sağlık ve Sosyal Yardam Bakan
lığı Korulusu ve Memurian Kamraunun
b«a -maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki

!

4258 sayılı kanuna bağlı (2) sarılı liadro '
kadar 3/ ay sâr* 8e uj^ıfeH^h^kferaia ka
cetvelinde de&siklik yapılmasa» âate tea- ti nun tsalraana dair (1/4W)
433,461
nun tasarısı hakkmda (1/449)
, 388,451:452
ULAŞTIRMA KOMÎSYOTO RAPORLARI s
SAYIŞTAY KOMİSYONU; RAlfÖRÜ
1. — Şikago'da 1 Aralık 1944 taribinde
akit ve imza ed&hif olan Müfetler&rası Ha1. — İMİ yılı MÜH Korunma bilanço-.
vaerlA gonvaaa%onn ile Stvü Havacdak ge
fmnun gönderildiği hakkındaki Başbakanlık.
çici Anlaşın a»ı ve bunların eklerinin onan
tezkeresine dair (2/224)
170:171,182,183,
ması
baJdanda kanrun tasansma da» (1/425) 50,
:i
183:186
Ul,114:11^160',161:164
TARIM KOMİSYONU RAPORLARI
1. — Orman Genel Müdüriâ|6 kuruluş
kanunlarına ek kanun tasarısı hakkında
(1/42*5
266,397
2 — Orman Koruma kuruluşunun kal
dırılmasına ve bu, kurstaş» ait görevlerin
Devfet (>rmâ» İşletMelerine verilmesine
dair kanun tasarısı hakkında (1/446)
318;
389,389:391,397,419,419:422
1. — Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu
nun 58 ve 59 neu maddelerinin» <|e$ştirilmesine, v£ at vebasına tutman hayvaalarm
öldürülmedufr ve bunların ödenmesine dair
kanuış t a s a r a faşında (1/385) 198:199,241:242
TİCARET KOMİSYONU RAPOR&ARI
' 1 — Türk - İngiliz Ticaret ve (Meme
w Mâlî Anlaşmalarının birer ay uzatılma
sı hakten^a kanun tasansma lair {1/433) 432,460
2. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve öde
me Anlaşmasının 1 Haziran 1945 tarihine *

2. — Ulaştırma Bakanlığı kuruhış ve
görevleri hakkmda kanun tasarısına dair
(1/273)
2i«^ö7 v 407 î 418^,4â3 i 435
3. — Van gölü*işletra«si haMmKbkl 3025,
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı hakkmda (1/380) 26i,
397,407,418
GEÇİCİ KOMİSYON RAPORLARI
1. -r- Aakasa Tıp Pakültesiain kurul
ması hakkında kanun taaansma dair (1/447) 290,
»18:324,331,345,346,346.349
1. — Çiftçiye toprak dağrtılması ve
çiftçi ocakları kurulması hakkında kanun
tasarısına dair (1/3S6)
4:48,5:k»l,115<:160,
213^1,232535
2. — İş kazaları ile meslekî hastalıklar
ve analık sigortaları hakkında kanun tasan
sma dair tl/316)
249£54^:2§7,290!:315,
325:84§^6*:381,435:45î

SAYIN MİLLETVEKİLLERİ İLE İLGİLİ İŞLER
Andiçme
1. — Burdur Milletvekili Mehmet San
lı 'nm andiçmesi
2. — Çorum Milletvekili Bdft> Alpsar'm
andiçmesi
3. — İstanbul Milletvekili Muhittin Üstündağ'ın andiçmesi
4. — Sivas Milletvekili GI. Fikri Erbuğ'un andiçmesi
5. — Zonguldak Miîletyekjli Ali Rıza.
încealemdaroğlu'nun andiçmesi
Çdâtase

1. ^-İsparta Mffietvekffi Öeraal Tu
ra»'m Başkanlık Divanı Kâtipliğinden çe

kilmesi

357
389
35f
433
357

238239

1. — Sayın Milletvekillerinden bazıları
na izin verilmesi

3:4

ölümler
1. — Çorum Milletvekili Nuri Kayaalp'm ölümü
166
• 2. — Muğla Milletvekili Sa^jüet Gü
neyin olumu
459
;
Seçim tutanakları
1. — BurffflrMflUtvelffllî Mehmet Sanlı'nm seçim tutanağı
389
2. — Çorum Milletv%kilî Edip Alpsar'm
seçim tutacağı
389

«İ-L İstanbul îlpletvekia Sfuhîttfs t k
in şeşim tataiîağı \

I
4. t - ZöBgaidak Milletvekili AK S n »
459
389 j lnçe«leincUwoğln,ntm»^m tutacağı

TASAMLA*
1. 4- Aakara Ti£ P a M * e » n ^ k a r a 
ması h i ^ ^ i â a ( î / 4 0
2. -J- Askeri Şuranın Kurulup ve ^âMteev^
leri hakkındaki 636 sayılı kamına ek kanun
t a s a r ^ (İ/44Î)
3,4* Basm ve Yaiym
kurulup görev ve metnurlarî hakkındaki ka
nunen jbssa maddelerinin değiştirilmesine
ve bu kanunabası maddeler eklenmesine

dair (İ/m)

488

4. 4 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1940 y^lı kesin hesabı hakkında (1/450)
i
Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
: i
ğü İ94J5 yılı bütçesine (400 «00) lira ek
Sdenekl verilmesi lıakkmda (1/452)
856,
•
j
88£,485,443,45MS?;465
6. -j~ Belediyeler ve banlara ba^Iı kuramlar| ve belediyeler Bankası • Memurları
TeksÖt| Şaidığı teşkiline dair olan 4085 sa•
yılı kaıjun> ek kanun tasarısı (1/437)
%
7. 4 - Çalana Bakanlığı kuruluşve gö
revleri Ihatkmda (1/445)
. 212,818,3Ş^S57:
£ 4- Devlet Demiryolları ve Limanları
îşletınej Genel MMWüğö 1 9 0 ydı kesin
356
hesaltt t a p ı d a (İ/451)
9. 4- I ^ l e t meaı^riarı aylftlarınm tev
hit ve ba^ttlü hakkindaki kanuna ek 4644
sayılı lan^na bafk 3 sayılr cetvelde değ!'siklik yapılmasına «iir (1/453)
§56,432,460
10. —1 Devlet memnular aylıklarının tevhit
Jiye teadülü hakkındaki Ws6 sayılı kanuna
bağlı (t) saydı öetvfc Emniyet Öefeeî Mttdürffğİ kısmında
da*r 0|/4§l)
11. p l s t i k î a l Harbi mİÖûlîerfne verile
cek pa^a mükâ&ti hâikmdi (İ/İM) -'•...;
^12/ 1— jşfi s ^ r t ö a r ı İdaresi İrarulaşuna âaii ( l / M )
45S,45&:459
Û. j — î i M«* 1841 Esa^ffanda^der^ş
edilen Sarduna i^k«ı esaslaradair Tttrkv
ye Ouihurlyeti Egttümeti îte Aınerİa
Birleşip Devletleri Hükümeti

Şubat 1945 tarihinde imzalanan Anlaşma"'
nın onfjnması hakkında (1/442) 50,2J38<395397
14.4- Ordu İç Hizmet Kanununun ^387
sayılı kanunla değişen 2 nci maddesinin
432
değışthjilmeslne Şair (1/457)
^k-:f- Orman Kanununun 1 ne| madde
sinin- fleğistirilmesine ve bu kanuna ban
hükümler elenmesine dair (1/488)
16. ~- Orman Koroma kuruluşunun kaîdn3İma£ına ve bu kuruluşa alt görevlerin
Devlet Orman İşletmelerine dair (î/446) 212,
318^89,389 «391,397,419,419:42g
17.
hPorsta,
Telgraf ve Telefon İşlet*
r
me GMel Müdürlüğü 1942 yılı kesîn hesabı
haktada (1/439)
2
18. j — Sağlık ve Sosyal Tardım Bakan
lığı Kutulusu ve Memurları Kanununun bazı
maddelerinin değiştirilmesi hakkmdaki 4258
sayılı kjanuna bağlı 2 sayılı kadro cetvelinde
değişiklik yapılmasına dair (1/449)
318,388,
451:452
19. .4—' Şehbenderlik Resimleri Kanununa
ek kan^n tasarısı (l/440>
2
20. ' H Tarım Bakanlığı Toprak İsleri
Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hak
kında (1/454)
356
21.f- Tekel Genel Müdürlüğü 1942 yılı
kesni hjesabı hakkında (1/458)
22. j — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve
Ödeme Anlaşmasının 6 ay uzatılması hakkmda U/444)
188
23. •?— Türkiye üe Ticaret ve Seyrisefain
Andlas^aası ye Modüsvivendi akdetmiş Dev
letler liutfiarrodan bazdan için giriş genel
tarifesindeki resim /hadlerinde* indirimler
458
yapılması hakkında (1/462)
•24; j — Türk - İngiliz Ticaret ve ödeme
Anlaşmssmm onanması hakkmda (1/448)
238
25. •)— Türk - thgiliz Ticaret ve ödeme
Anlaşmalafinın 20 gün uzatılması
ve
ı (1/459)
432,460
26. İ4 Vakıflar Genel Müdürlüğü 1943
yılı ke^lıeaabı hakkında (1/463)
458

~«-r
^

Sayfa

27. --i- Yenide» & -ilcekurulmafraa dair
W*43)
50,29O,m^£lB,41Ml«r^4^'
1. —Belediyeler Bankası hakkındaki
2301 sayılı kanunun 5 nci maddesinin (A)
fArasının değiftirihnesine. veta-ka(mma
geçmte»mdde ilay«sinevdaHPî(l/187) -19ŞtŞQ9,
-,.._..,.
242349
r..y
2. — Bütçe yılınm değiştirilmesi üzerine
bazı vergi ve resimlere ait kanunlarda deği
şiklik yapılmasına dair (1/405) 166:167,167;169
3. — Çiftçiye toprak dağıtılması ve çift
çi ocakla» knmıtaaast'hakkmda (1/386) 4-48,
51^11,115 ;1€$213 =231,232:235
4. — Devlet Ekonomi Ehramları me
murları Emekli Sandığı hakkındaki 4222
sayılı kanunun 15 nci maddesinin değişti
rilmesine dair (İ/lf4>
ai8,406,4®7ş418,419
5. — Devlet memurları aylıMâmım tev
hit ve teadülüne dmr olan 36§6 sayrlı ka
nuna ek 4644 sayılı kanunda d^gişiklfe ya
pılması hakkında (1/41G)
212,393
6. — Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu
nun 58 ve 59 ncu maddelerinin değiştiril
mesine ve at vebasına tutulan hayvanları»
öldürülmesine ve bunların ödenmesine dair
(1/385)
198399,241:242
7. — İstanbul Havagazi ve Elektrik ve
Teşebbüsatı Smaiye Türk Anonim Şirketini
satmalına sözleşmesinin onanmasına ye İs
tanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşlet
meleri idaresine devrine dâir (1/399) 166,266:
267,267:270,324:325,332,346,350:353
,8 — İş kazaları ile meslekî hastalıklar
ve analık sigortaları hakkında (1/316) 249:264,
270:287,290:315,325545,362:381,435:451
9. — Jandarma Erat Kanununun £ ncü
ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve
bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair
(1/320}
197:193^40 241
10. — Mahalli idareler imar bankası •
hakkmda (1/331)
199:209,24&24&.
11. — Maliye Bakanlığı kuruluş ve gö
revlerine dair da»-2f!H£isayılr Öınunun 21
nci maddesinin 2 fnei İritrasnmr değiştiril
mesi hâktonda (1/3577
2î2,3$r
12. — Millî Eğitim BafeanSğma b a ^
Teknik okumamda* yetâştifcileeefe-askerf mü-

\-

-

• - ' - : = - ; . • • •

; - —

g

^

.

hentüsfter-hakkmda (1/346);
, m^&mr
13. — MfflMotele v<r telifiz ışteroıMü*&tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 saydı
"'
ka»amr ek kanun tasansı (1/79)
189:195
14. — Noter Kanununun 71,^84^ve 8&
nci maddelerinin değiş^îrilıaesi ya
üstü h^Uerin: devamı süresince noter
leriyle yol tezminatmın artttnftnası hak
kında (1/449)
15. — Orman Cfenel Müdürlüiyf Kür«I»ş
Kanunlarına ek kanun tasarısı (1/4277 266,"
097
16. — Sağlık ve Sosyal;YârdnTa Bakan
lığı kuruluşu ve Memurin Kânununun 84
ncü maddesinin . değiştirilmesine dâir
(1/422)
2Î2$»
17. — Seferberlik Kanununun 3 ncümaddesine dair (1/432)
.45&
18. — Subay ve askerî memurların 4e-~
kaüdü için- rütbe ve^ smıflarma gşre tâyin
oluna» yaşlart bildiren 3079 sayılı kanuna
ek kanun tasansı (V435>
212^â94395
19. — Şikago»da.7, ArakkclW4^tarihinde akit ve imza edilmiş olan Milletlerarası
Havacılık Konvansiyonu ile Sivil Havacılık
geçici anlaşjnası ve bunların eklerinin onan
ması hakkmdan (l/435> 50411,114 d 15^16©, 161:
164
20. — Şose ve köprüler Kanunu üa- bu
kanunun bazL. maddelerinin değiştirilmesi
hakkındaki. 1882 sayılı- kanımda değişiklik
yapjlmasma dair (1/408)
16fel«a69:17Û
21. — Takkimst işlerinde-çalı^tmliRak
erlere verilecek gündaHfelıaklanda (M4©8^ 195*
196,239
22. — Tü»k- îngük Tiewet.ve*ÖBteme
ve Malî Anlaşmaların bivev ay-TiHftÜtooası.
h a k k a k (1/483).
.
432
2 3 . — T ü r k i y e îstişrr- Ti««*tfi veödeme-AıılasaiastiiiB -1;* H a a e w 104§r tüfe
hm» kadar-3 ay -efa^ila u*a^ıaaa^h*kfap*
da (1/416)
433,461
24.. — Ulaştım»? Rriwtnligi»kuruluş ve
görevleri hakkında (1/273) 266,397,407:418,433,
433*35
25. — Üyuşmaıtak mahh«B^^ktiKtifiKisı hakfaMte-*(l/3r^
m&fr
2fr— VakrflfeSaı

- M •arım (1^345)
27. "-4- Vangölü işletmesi

Sayfa
196,239
hakkındaki

Sayfa
3025 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair (1/380)
266,397,407,418

TEKLİFLER
Ankara [Belkis Baykan] ve [Mebrure
Aksoley]
1. —-Kaçakçılığın men ve takibi hak
kındaki kanunun 3777 sayılı kanunla değiş
tirilmiş olan 24 ncü-maddesinin değiştiril
mesine dair (2/78)
•
290
Ankara [Fevzi Daldal]
2. — İDevlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun bazı;maddelerinin değiştirilmesi.ve bu
kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında
ki kanunun 6 nci maddesi (A) bendinin
değiştirilmesine dair (2/74)
114
Erzincan [Şükrü Sökmensüer ve beş
arkadaşı]
3. — Toprak bayramı hakkmda (2/76) 238,
238,266:267,267
Erzurum [Aziz Akyürek]
4.• — Avukatlık kanununun 21 nci mad

desine bîr fıkra eklenmesine dair

2

îzmir [Celâl Boyar]
5.
Matbuat Kanununun 17 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine ve 50 nci
maddesinin değiştirilmesine dair (2/77) . 238
Malatya [Mahmud Nedim Zabcı ve 4
arkadaş^J
\ \
6. — Askerî ve mülki Tekaüt Kanunu
nun 16, 45 ve 58 nci maddelerine birer
fıkra eklenmesine dair (2/75)
114

Kayseri [Muhittin Taner]
. 1. — Belediyelere bağlı elektrik işlet
melerinin kazanç vergisiyle Genel Muhase
be ve Artırma, Eksiltme ve îhale Kanun
larından muafiyetine dair (2/51)
356,389,
,c
"
391:392,397,419,423:426

TEZKERELER
BAŞBAKANLIK TEZKERELERİ
Karışık
1. — Danıştayda açık bulunan üyelik
için seçim yapılmasına dair (31/269)
432
2. — Çorum Milletvekili Nuri Kayaalp'm öljdüğüne dair (3/260)
166
3. — Muğla Milletvekili Sadullah Gü
ney 'in öldüğüne dair (3/272)
459

•

1. — 1941 yılı Millî Korunma bilanço
sunun gönderildiği hakkmda (3/223)
170:
.. ' 171,182,183,183:186
. 2. — iMücbir ve zaruri sebepler dolayıaiyle takip ve tahsiline imkân görülemeyen
borçlarım terkinine dair (3/166,195, 235) 166,
189

ölüm
1. — Hezargratlı Alio ğlu Mahmut Baştuğ ve DİEİzce'nin Hamidiye köyünden Mustafaoğlu Adem Yılmaz'm ölüm cezasına
çarptınMıaları hakkında (3/254>
266,290

2. — îskîlip'in Ahlatçık köyünden Çakıroğullanndan Şakiroğlu Hilmi Çiftçi'nin,
ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
(3/247)
266,361:362
3. — Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Do
ğanşehir bucağına bağlı Eski köyünden Bekiroğlu Mustafa Gaffar Hatun'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/255) 432,459
4. — 3 ncü Ordu Muhabere alayı 1 nci
tabur erlerinden Alioğlu Mehmet Erdo
ğan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/253)
266,324,346
Sıkı yönetim
1. Altı vilâyette ilân edilmiş olan sıkı,
yönetimin altı ay daha uzatılmasına dair
(3/259)
50:51
Torum istekleri
1. — Avukatlık Kanununun 3 ve 4 ncü
maddeleriyle 18 nci maddesinin yorumlan
ması hakkında (3/270)
458
2. — Tapu Kanununun 6 nci maddesi-

- 1 1 Sayfcı
4İ8İ

nin yorumlanması hakkında (3/271)

B. M. M. BAŞKANLIĞI TEZKERESİ
1. — Sayın Milletvekillerinden bazıla
rına izin verilmesine efeir (3/258)
34

CUMHURBAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Çalışma Bakanlığı kurulduğuna ve
bu Bakanlığa Konya Milletvekili Dr. Sadi
Irmak'ın tâyin edildiğine dair (3/261)
188
2. — Ticaret Bakanlığından çekilen Bolu
Milletvekili Celâl Sait Siren'in yerine
Trabzon Milletvekili Raif Karadeniz'in tâ
yin edildiğine dair (3/257)
2:3

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TEZKERELERİ
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
1940 yılı uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair (3/263)
3»
2. — Devlet Demiryolları v© Limanlan
İşletme Genel Müdürlüğü 19*) yılı uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair (3/264) 318
3. -r- Tekel Genel Müdürlüğü 1940 yılı
uygunluk büdiriminin sunulduğuna dair
(3/262)
238
4. — Yalova kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1942 yılına ait bilançonun sunulduğu
na dair (3/265)
318

TUTANAK ÖZETLERİ
66
67
68
69
70
71
72

nci, Birleşim
nci »
nci »
ncu »
nci »
nci >
nci *

2
50
114
166
188
212
238

73
74
75
76
, 77
-78
79

ncü Birleşim
ncü >
nci »
nci »
nci »
»
# ndt
ncu »

DÜZELTIŞLER
^46
70 ncu Birleşimin baş sabitesinde görü
şülen işler arasındaki (2) numaralı (Sü-

mahsulleri ve avcılığr) .. başlığı ve mezkûr
Birleşimin 433-neü sahifesindeki aynı başlıkla notu kaldırılacaktır.

266
318
356
388
432
. 458

Tahlili fihrist
mmm

t. Abadan (Eskişehir) -Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu münasebetiyle sözle
ri
22,29
î. Aftıkan (Eskişehir) - İller Bankası
Kanunu i hakkında sözleri
201,206,207
— İş kazaları ile meslek hastalıkları ve
îAoalık sigortaları hakkındaki kanun müna**ıketiyle; sözleri
304^05,806,307,330,
331,333,334,339,340,362/363,377,379

Sayfa
— Şose ve Köprüler Kanunu hakkında
sözleri
169
B. Atalay (Kütahya) - Çiftfiyi Toprak
landırma Kanunu münasebetiyle sözleri

45

*H. Aydın (Trabzon) - İstanbul Havacgazi ve Elektrik Şirketinin satınalınması
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
: 267,
269

m
T. Bi Bahâ (Rize) - Çiftçiyi Topak
landırma Kanunu münasebetiyle sözleri'
5,
9;§$115yir7,124,138-150
Dr.^Ş/*B«rkm Cgonçuldak) - Çiftçiyıi
Topraklandırma Kanunu münasebetiyle
sözleri
10
—; Işı kazalariyle meslek hastalıkları ve
analık sigortaları hakkındaki kanun müna
sebetiyle: sözleri
270,297,299,300,301,
302,330,334,335,380,365
C. S. İBarlaa (Oariaateb) - Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu münasebetiyle sözleri 122,
123,156
— Işı kazalariyle meslek hastalıkları ve
analık sigortalan hakkındaki kanun müna
sebetiyle] sözleri
344
F. A. (Barutçu (Trabzon) - Çiftçiyi Topraklandıtma Kanunu münasebetiyle söz
leri
(
20,25,133
— Mübadele ve teffiz işlerinin kesin tas
fiyesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözJeri
192,193,194,195

A. Bayındır (İstanbul) - Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu münasebetiyle sözle
ri
91
H. Bayur (Manisa) - Çiftçiyi Toprak
landırma Kanunu münasebetiyle sözleri
51,65,
90,108
E. Berker (Ürfa) - Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu münasebetiyle sözleri
143,228
A. Binkaya (Kastamonu) - Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu Münasebetiyle söz
leri
214,215,219,221,225
M. Birsel (izmir) - Çiftçiyji Topraklan
dırma Kanunu münasebetiyle sözleri
42
— İş kazalariyle meslek hastalıkları ve
analık sigortalan hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
249,256,292,
294,295,296,301,302,303,304,305,306,307,308,
309,311,313,314,315,331,333,340,341,342,343,
344,364,365,366
R. Bulayırk (Çanakkale) - 1941 yılı
Millî piyango bilançosu hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
171

—tfâ_

o
S^fa
Br. M. C&aktet(öasisattli) - ^ % i y i
Topraklandırma Kanunu münasebetiyle
7
sözleri
Ql. A. F. Oebeaoy (Ulaçtırma Bakam) Van Golü İşletmesi hakkındaki 3025 sayılı
kanıma ek kanun münasebetiyle sözleri
418

ruluşu hakkındaki katran münasebetiyle
sözleri
^
408
— Taşingtoît'ia imza edilmiş elan MilV
letlerarası Havacılık Konvansiyonu hakkın
daki kanun münasebetiyle sÖzleEr
114

R Çarıkb ( B a t o a r ) - ÇŞfteiyi Toprakkn&rma Kanıam ^nasebefeiyle sözleri 90
Fr'ÇHybssıçğttr (Kirlettir) - 'Tenisten ^do
kuz 3şe knrnlmasmâ dair kanun nranase*betiyle sözleri
403

H, 8. Oosar (Urfa)
landırma kanunu m

BL*. öağNğİu
(Astefyi)*toprâklaridrrmâ kanma münasebetiyle söz
leri
/
"T2
8. Day (Bayındıruk Bakana) - İstan
bul Havagazı ve Elektrk Şirtetinin satın
abnması hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
268,269j
Ife Av & D * ^ ^ ( E t t t « a > - Çiftçi
yi teşraklandırraa kanunu münasebetiyle
sözleri
I45,146;i4T

-^^^a^alsriyje m
ahâlrk sigortaları h
L
se%etıy|e 8Öil«ri
H&î
Gl. E. Dumkan (Hatay) - îş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigorta
lan hakkındaki kanun m^öKfeet^fe söz
leri
*?8^a

Ife F. Bctvit (Kastamonu/ - İş kazalariyle mesdek hastalıkları ve ^teafife sigor»
talan hakkııldaki kanun münasebetiyle söz
leri
— lUer Bankası Eanunu hakkında göz
leri
al. N. Eldeniz (Seyhan) - Çiftçiyi top
raklandırma kanunu münasebetiyle sözleri
j'^ı - '••"
'
ı
- ^ ö s t e g m e a İ ş i t t i n Tost» hafrı-mdalri
Pilek^e Komisyonu raporuna dair Adalet

sözleri

2%35,
-B4,85

*m

kanunu hakkında sözleri

rakla#&ma kanunu

w
-m

Komisyonu r$poru

514
203
130,
mM?

E. Eri^rgü
raklandırma kanunu mü

iyi töîlîyie sözleri 14,
15,56

* %
tizaîsriyle
meslek hastalıkları ve analık sigortalan
T375

- 14 Sayfa

Sayfa
25

î. Ezgü (Samsun) - Mübadele ve teffiz
işlerinin kesin tasfiyesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
191

dırma kanunu münasebetiyle sözleri
A. R, Esen (Siird) - Çiftçiyi topraklan
dırma kanunu münasebetiyle sözleri
130

P
R. Penmen (Kocaeli) - İş kazalariyle
meslek hastalıkları ve analık sigortaları

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 304,313

G
Dr. M. Germen (Başkanvekilij - Çift
çiyi topraklandırma kanunu münasebetiyle
sözleri
42
01. N. I Gözcü (istanbul; - Ankara'da
Tıp Fakültesi açılması hakkındaki kanun
münasebetiyle sözler
320
— Çiftçiyi topraklandırma kanunu mü
nasebetiyle sözleri
123
K. Gülek (Bilecik) - 1941 yılı millî
blânçosu hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
170

— îş kazalariyle Meslek hastalıkları ve
Analık Sigortaları hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
257
— 11 Mart 1941 Kanununda derpiş edi
len yardımla ilgili esaslara ilişik olmak
üzere Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika Bir
leşik Devletleri arasmda imzalanan anlaş
manın onanması hakkında kanun münase
betiyle sözleri
. . 396
R. Güreli (Gümüşane) - iller Bankası
kanunu hakkında sözleri.
204

& 'fti Hatipoğlu (îârım Sakanı) - Çift
çiyi topraklandırma kanunu münasebetiyle
sözleri
96.117,118,151,155,158,230

— Orman Koruma Teşkilâtının kaldı
rılması hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
309,390

îtt. 8. Irmak (Çaksma Bakanı) - Çalış
ma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkın
daki kaHun münasebetiyle sözleri
356,358

— İş kazalariyle Meslek hastalıkları V@\
A t. alık Sigortaları hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
281,283,298,310,337,330

t
8. îçÖ* (Yozgad) * Yeniden dokuz ilçe
kurulmalına dair kanun münasebetiyle

" i

>

sozJeıı

404,405

K
Sayf»
^ ^ j k S İ a * § ı § w (Manita^ - İş kaMealek haatalıklan ve Analık Sii kanun müa&sebçtiyle
E. Kamu (Bö») - Çiftçiyi topraklan- v
dınna kanunu münasebetiyle sözleri
. 23,74
— iş kazalariyle Meslek hastalıkları ve
Analık Sigortalan hakkındaki kanun, mü-

daki kanun
kanunu hakkında sözleri
'~.Y^Şm_.TO.--E8$dto- k»*«Mt
f
sözleri
B. Koratan
landrrma kanunu
« ı ^
I18£22
*FopmksööeK §5,81
laacbma Esn^ra
i Sepraklandııma kanunu
«Btieri
70
—
t | kazata-iyle mealek î^aatahkiatr ve
analık sigortalan
şebetiylt sözleri

gSrevlçri ve
kuruluşu hakkındaki kanun münasebetiyle
m

•

^m* VL Kasma (f?«lt) - Ulaf&nn&3akanlığı ^©revlati Te km-tifoşu lutfctancteki
A. S . KaJaç 4M8JH4} - Ç i Ö ^ i iğ^raklandırma kanunu münasebetiyle aözleri
117
E. Eapiaa (Mara#) . Çiftçiyi topraklan
dırma kanunu münasebetiyle sözleri
89,138

A. Menden» (Aydm) - Çiftçiyi

'

'

,

'

»

"

'

—/T3ftŞt8VI&

ruluşu hakkındaki kanun
leri

Top-

raklandınna Kanunu

©
Er ^gffi (Ismir) - Çiftçiyi fEopraklaBdırma Kanunu münasebetiyle sözleri
21
— ©stteimeik Muhlin Töste, hjakkm- ;
dakt Dilekçe Komisyonu raporuna dair
Adalet Komisyonu raporu hakkında söz-.
tel
.
T 172,179
Dr. E. Oktay ( S e s ) - îş kazaian ve

meslek hastalıkları ~ ve anaBk sigortalan
hakkffi^âİB kaautt ms^aıeheüyle solleri 2 ^ 2 7 5
B. 0*ma (Ktüi) - Millî Eğitim Bakan
lığına bağh T e W k ö k ü H « w b - y ^ P W lee«k askerî mühendisler hakkmda kanun
mİBasehetiyle sezlefr
407

m

İfr-

İ

Sayfa

Sayfa

S. örgeevren (Balıkesir) - Çiftçiyi
M. üjgneM Aataa) - Çfftç\yiTepş*^
Toprakla&danmK^aunu
münasebetiyle söz.
landını^K»M«att t ıaj^^
20* t
leri.
26*451
47,68,£9,

157,158,160.

SfPîjr (Kocaeli) - Çiftliyi Topraklandırma îÖanunu münasebetiyle sözleri
23,92,
93,130,134,137
H. P&teao (Kütahya) -- Çiftçiyi ToprakIandı*»iâj Banunu mütta«ebfe^4e sözleri 76,148
G. &m (Tofcad) *. Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu münasebetiyle sözleri
10,
^83^g8*129jl3(^147^50,153,154455,156,

Bt Pefcer (Kütahya) - Çiftçiyi Toprak
landırma kanunu münasebetiyle sözleri
11,
16,18,28,35,77,80,217
N. Poroy •• (To^ad) - Mübadele ve teffiz
işlerinin ikesin tasfiyesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
191 r

S
H. S*«Trofflu,(Malatya) - Çiftfiyi Topraklaatena Kanunu münasebetiyle söz
leri
-•
' •
158
Ş. Saraçoğlu (Başbakan) - Çiftçiyi Top
raklandırma Kanunu münasebetiyle söz
leri
104,108,139
V r Sajndal (tafcaabul} - - îş kazalariyle
meslek h&stalıklan ve analık sigortalan
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
251,
253,256,280,283,284,285,286,363,365,367,369
371,372,375
E. Sakak (Eskişehir) - Çiftçiyi Top
raklandırma. Kanunu münasebetiyle sözlerK
46,47,65,90
Y:&J^
QEm&â$ - Yeniden 9 ilee
kurulitt^s^t^flİB^kaiHftn münasebetiyle sol
leri
I
399

Gl. Ki Se¥ÜkfcekİB (Dıyasbakur) - An*
kara'da bir Tıp Fakültesi açılması hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
320
— Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu mü
nasebetiyle sözleri
157
F. SHrmen (Ekonomi Bakam; - Ulaştır
ma Bakanlığı görevleri ve kuruluşu hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
417
T,, Sökmen (Antalya) - Çiftçiyi toprak
landırma kanunu münasebetiyle sözleri
127
Ş. SÖkmensüer (Erzincan) - Çiftçiyi
topraklandırma kanunu münasebetiyle söz
leri
144
N. E. Sümer (MaiMye Bakanı) - Bazı
vergilere müteallik iki lâyihanın ivedilikle
görüşülmesine dair sözleri
166
— Çiftçiyi topraklandırma kanunu mü
nasebetiyle sözleri
147,148

9.
H. Şarlan (Ordu) - Çiftçiyi topraklan
dırma kamunu münasebetiyle sözleri 13,17,29,

— Üştteğmen Muhittin Tosun hakkında
ki Dilekçe Komisyonu raporuna dair Adalet
Komisyonu raporu hakkında sözleri
173,180

Sayfa
«.Yargı (Kocaeli) - Çiftçiyi Toprak
landırma .JjCanunu ,ıu^a^ıebetiy^şL jışzleri
159,
— İşfe;azalariyle.meslek has|ajı]dan ye
analık sigortaları ^kkîndaki kanun müna'.
sebetiyle sözleri
253,302,306,308,332,362,'
365,366,374,380
— Üsteğmen Muhittin Tosun hakkın
daki Dilekçe Komisyonu raporuna dair Ada
let Komisyonu raporu hakkında sözleri ' 177
S. K. Y«t«dn (Urfa) - Ankara'da Tıp
Fakültesi açılması hakkındaki •• kanun mü
nasebetiyle sözleri
322,323
— iş kâzalariyle meslek hastalıkları ve
anakk sigortaları hakkındaki kanun müna
sebetiyle. sjfe&t?i 5
4&9>284309,310
Z. Y ö t ü k ^ B ^ a ^ ) - ÎHer Şapkası Ka-

Sayfa
nun hakkında siteleri
201
— tş kazaJarijde meslek hastalıkları, ve
analık sigortaları hakkındaki kanun müna
sebetiyle şçzleri .âÖ$310,314,326,327,338,365,373
— 11 Mart 1941 kanununda derpiş edi
len yardımla ilgili esaslara ilişik olmak
üzere Türkiye Cumhuriyetiyle Amerika
Birleşik Devletleri
arasında imzalanan
Anlaşmanın onanması hakkında kanun mü
nasebetiyle sözleri
395
SS. Yurtkoru (Afyon Karaiıisar) - Ulaş
tırma Bg^aphgp görevleri ve,J£uruluşu hak
kındaki, kanun m$naje,b$fciyle sözleri •* 4^^417

H. A. Yücel (Millî Eğj$m BsJşaju) Ankara'da Tıp Effeüitesi açılması hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
318,320

*#•*

