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KANUNLA» 
No. Sayfa 
4453 — Pasaport kanununun 10 ncu mad

desinin tadiline dair 4061 numaralı 
kanuna müzeyyel kanun 2,13,13:15 

4454 — Posta, telgraf ve telefon isletme 
Umum müdürlüğü teşilât ve vazifele
ri ve memurları kanunu 2,15:34,43 

4455 — Askerî sahra postalarında müs
tahdem posta, telgraf ve telefon me
murları ile seyyar orduda vazife gö
ren muhasebe memurlarına parasız 
verilecek elbise hakkında kanun 60:61 

4456 — Anara beediyesi ihtiyacı için 
Isvİçreden satın alınacak otobüslere 
ait Türkiye İle isviçre Hükümetleri 
arasında teati olunan mektuplarla 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkın
da kanun 9,64,64,65:68 

4457 — Türkiye ile Finlandiya arasında 
3 nisan 1943 tarihinde imza edilen 
Ticaret ve Tediye anlaşmasının tasdi
kine ait kanun 9,64,65,69:72 

4458 — Türkiye ile Macaristan arasında 
24 şubat 1943 tarihinde akit ve imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması
nın tasdiki hakkında kanun 9:10,64,64,65, 

72:75 
4459 — Koy ebeleri ve köy sağlık memur

ları teşkilâtı yapılmasına ve 3017 
numaralı Sıhhat ve içtimai muave
net vekâleti Teşkilât ve memurin 
kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun 9,34:43,46:60,79: 

80,80,81:84 
4460 — Subaylar heyetine mahsus 4273 sa

yılı Terfi kanununun 10 ve 16 ncı 
maddelerinin değiştirilmesine ve iki 
muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun 3:9,6L:63,80,88:89 

4461 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ye teadülü hakkındaki 3656 ve 

No. Sayfa 
buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerin Adliye vekâleti kısımla
rında değişiklik yapılması hakkında 
kanun 12,80,100 

4462 — Riyaseti Cumhur Teşkilât kanu
nunda değişiklik yapılması hakkında 
3568 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cet
velin değiştirilmesine dair kanun 12,80,100 

4463 — Askerî ve mülki tekaüt kanununa 
ek 3255 sayılı kanuna ek kanun 12,13,86, 

100:101 
4464 — 1683 sayilı kanunun mer'iyetinden 

evvelki hükümlere göre bağlanmış 
olan tekaüt ve yetim aylıklariyle va
tani hizmet maaşlarına zam yapılması 
hakkında kanun 12,13,86,102:104 

4465 — Nahiye müdürlerinin devir masraf
ları hakkında kanun 86,106:107 

4466 — Mamak Gaz maske fabrikasmm 
Millî Müdafaa vekâletine devri hak
kında kanun 86,99,104:106,107,108:111 

4467 — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 ve â 
3822 sayılı kanunlarda değişiklik ya
pılması ve bu kanunlara bağlı hüküm
ler ilâvesi hakkmda kanun 98,120,121:122 

4468 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 
buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı 
cetvellerin Dahiliye vekâleti kısmmda 
değişiklik yapılmasına dair 4446 sa
yılı kanuna ek kanun 86,98,135:136 

4469 — 4122 ve 4304 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 98,136 

4470 — Meslekî ve teknik okullar açılması 
ve mevcutlarının büyütülmesi hak
kındaki 4304 sayılı kanuna ek kanun 98, 

136,136:137 
4471 — Ordu motorlu silâh ve vasıtaların

da Kullanılacak ücretli sivil makinist 

* 
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No. Sayfa; 

ve şoförlere er melbusat ve teçhizatı 
verilmesine dair kanun 98,137 

4472 — 3834 sayılı kanuna bağlı cetvelinn 
değiştirilmesi hakkında kanun 98,136,137 

447') — Yangın, yersarsıntısı, seylâp veya 
heyelan sebebiyle mahkeme ve Ad
liye dairelerinde ziyaa uğrayann dos
yalar hakkında yapılacak muamele
lere dair kanun 99,138:143 

4474 — 1943 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (A) İşaretli eetvelin 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun 98,98,119, 

123,143,143:146 
4475 — Basm ve yayın umum müdürlüğü 

teşkilâtı, vazife ve memurları hakkın
da kanun 12,12.13,98,120:121,123:135, 

139,143,143,145:147:150 
4476 — Ereğli Kömür havzasındaki ocak

ların Devletçe işletilmesi hakkındaki 
3867 sayıh kanuna ek kanun 78,89,158 

4477 — İktisadi Devlet teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkındaki 

4222 sayıh kanuna ek kanun 78,89:95,158,159 
4478 — Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki 3659 sayılı kanuna 
ek kanım 2,86,101:102,159:160 

4479 — Millî Müdafaa vekilliği kadrola
rına dahil sivil sanatkâr müstahdem-

• 1er ve askerî sanatkarlar memurlar 

No. Sayfa 
yerinde kullanılacak şoför ve sanat
kâr erlere onbaşı ve çavuşlara veri
lecek ücret ve yevmiyeler hakkmda 
kanun 114,160:161 

4480 — Denizaltı gemileriyle avcıbotla-
rmda bulunanlara verilecek hazır gı
da hakkında kanun 114,160,(61 

4481 —- Ziraat vekâleti teşkilâtının na
kil ve teknik işletme vasıtalariyle 
teçhizine dair kanun 98,114,165,174:176 

4482 — îneklıanelere 2654 sayılı kanun 
hükümlerine göre mütedavil serma
ye verilmesi hakkında kanun 114,161: 

162,176,176:179 
4483 — İzmir Tramvay ve Eletirik Türk 

Anonim şirketi imtiyaziyle tesisatı
nın satın alınmasına dair mukavele
nin tasdiki ve bu müessesenin İşle
tilmesi hakkında kanun 86,99,114,162: 

163,176,180:183 
— Oami ve mescit hademelerine pa
rasız elbiselik kumaş verilmesi hak
kında kamın 114,163:164,169,176,183:186 
— 1943 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Maliye vekâleti kısmına mun
zam tahsisat verilmesi hakkmda ka
nun 114,164,171,176,187:190 

4480 — Teknik Ziraat ve Teknik Bahçı
vanlık okulları kamımı 12,114,165:172, 

174,176,190:193 

4484 

4485 

KARARLAR 
1351 —• Çoruh mebusu Asım Us'tm teşriî 

masuniyeti hakkında 78,87 
1352 — Denizli mebusu Naili Küçüka'mn 

teşriî masuniyeti hakkında 78,87 

1353 — Tokad mebusu Hefik Ahmet Se-
veııgtl'in teşriî masuniyeti hakkında 78, 

87:88 

LÂYIHALAR 
1, — Askerî ve mülki tekaüt kanununa 

ek 3255 sayılı kamına ek kanını lâyihası 
(1/J24) 12,13,86,100:101 

2. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 

hakkındaki 3659 sayılı kanuna ek kamın 
lâyihası (1/.I22) 2,86,101:102,159:160 

3. — Basın ve yayın umum müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkında (1/125) 12,12:13,!W, 

120 =121,123:135,13!>,143,143,147 -löO 

A 



Sayfa 
v 4 . — 1683 sayılı Askerî ve niülki tekaüt 

ktuıumuıdaıı evvelki hükümlere göre bağ
lanmış olaan tekaüt ve yetim maaşlariyle 
vatani hizmet tertibinden maaş alanlara 
yapılacak zam hakkında (1/126) 12,13,86,102:104 

5. — 1943 malî yıb nıuvazenei umumi
ye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik ya-
pdnıasına dair (1/132) 98,98,119,123,143, 

143:14Ü 
6. — Dahiliye memurları kanununa bir 

madde eklenmesine dair (1/128) 86 
7. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayıli kanunlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 4446 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası (1/129) 86,98,135:136 

8. — İhtilâf mahkemesi teşkiline dair 
(1/123) 2 

9. — tzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketi imtiyassiylc tesisatının sa
tın alınmasına dair Mukavelenin tasdiki 
ve bu müessesenin işletilmesi hakkında 
(1/130) 86,99,114,162;163,176,180:183 

10. — Teknik ziraat ve Teknik bahçe 
okulları hakkında (1/127) 12,114,165:172,174, 

176,190:193 
11. — Yabancı memleketlere gönderile

cek Devlet memurları hakkında (1/131) 86, 
86,114,172:174 

12. — Yedek subay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair (1/124) 2,99, 

143 
13. — Ziraat vekâleti teşkilâtının na

kil ve teknik işletme vasıtalariylc teçhizi
ne dair (1/133) 98,114,165,174:176 

1. — Ankara Belediyesi ihtiyacı için sa
tın alınacak otobüsler hakkında Türk ve 
İsviçre Hükümetleri arasında teati olunan 
mektubun tasdikına dair (1/89) 9,64,64,65:68 

2. — Askerî memnu mmtakalar hak
kındaki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/50) 98,122:123 

3. — Askerî sahra postalarında müs
tahdem Posta, telgraf ve telefon idaresi 

Sayf» 
memurlarına parasız elbise verilmesi hak
kındaki (1/46) 60:61 

4. — Askerî şoför ve sanatkârlara veri
lecek ücret ve yevmiyeler hakkındaki 1272 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/51) 114,160:161 

5. — Denizaltı gemilerinde ve avcı bot
larında müstahdem deniz personeline se
ferde, manevra ve tatbikatlarda verilecek' 
hazır gıda hakkında (1/54) 114,160:161 

6. — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
nıma bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/91) 98,120,121:122 

7. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair (1/83) 12,80,100 

8. — Devlet topraklarının tesbİt ve 
dağıtımı hakkında (1/66) 99:100 

9. — 4122 ve 4304 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında (1/110) 

98,136 
10. — Ereğli ömür havzasındaki ocak

ların Devletçe işlettiril m esi hakkındaki 
3867 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/119) 78,89,158 

11. — iktisadi Devlet teşekkülleri 
memurları tekaüt sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/118) ş 

78,89:95,158:159 
12. — înekhanelerde 2654 sayılı kanun 

hükümlerine göre mütedavil sermaye ve
rilmesi hakkında (1/116) 114,161:162,176,176: 

179 
13. — Köy ebeleri ve köy sağlık me

murları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurini hakkındaki 3017 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
(1/106) 9,34:43,46:60,79:80,80,8i :84 

14. — Mamak Gaz maske fabrikasının 
Millî Müdafaa vekâletine devri hakkmda 
(1/94) 86,99,104:106,107,108:111 

15. — Meslekî ve Teknik okullar açıl
ması ve mevcutlarının büyütülmesi hak-



Sayfa 
kındaki 4304 sayılı kamına ek kanun lâ
yihası (1/111) 98,136,136:137 

16. — Mübadele ve teffiz işlerinin katî 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/79) 114,164:165 

17. — Nahiye müdürlerinin devir mas
raflarına dair olan 3635 sayılı kanunun 
değiştirilmesi hakkında (1/48) 86,106:107 

IS. — Ordu motorlu silîlı ve vartala
rında kullanılacak ücretli sivil makinist 
ve şoförlere er melbusatı ve teçhizatı ve
rilmesine dair (1/107) 98,137 

19. — Pasaport kanununun 10 ncu mad
desinin tadiline dair dlaiı 4061 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/117) 2,13,13:15 

20. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hak
kında (1/72) 2,15:34,43 

21. — Subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Terfi kanununun 10 ve 16 ncı mad-

Sayfa 
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ,; 

bir muvakkat madde eklenmesine dair 
(1/109) 3:9,61:63,80,88:89 

22. — fjehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihliyar heyetleri teşkili hak
kında (î /25) * 80,106 

23. — Türkiye île Finlandiya arasın
da imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
masının tasdiktim dair (1/73) 9,64,65,69:72 

24. — Türkiye iie Macaristan arasın
da imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının tasdiki hakkında (1/74) 9:10,64, 

«4,65,72:75 
25. — 3834 sayılı kanuna bağlı cetve

lin değiştirilmesi hakkında (1/112) 99,136,137 

26. — Yangın ve sair sebeplerle mah
keme ve Adliye dairelerinde ziyaa uğ
rayan dosyalar hakkında yapıncak mu
amelelere dair (1/62) «9,138:143 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlr cetvellerin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/83) 12,80,100 

2. — Yangın ve sair sebeplerle mahke
me ve Adliye dairelerinde zıyaa uğrayan 
dosyalar hakkında yapılacak muamelelere 
Üair kanun lâyihası hakkında (1/62) 99,138: 

143 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî memnu nımtakalar hak

kındaki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/50) 98,122:123 

2. — Askerî şoför ve sanatkârlara ve
rilecek ücret ve yevmiyeler hakkındaki 
1272 sayılı kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/51) 114,160:161 

3. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 .sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasına dair (1/121) 86,101:102,159:160 

4. — 1943 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa* bağlı (A) işaretli cetvelin 

Maarif vekaleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/132) 08,119,123,143,143:146 

5. — Denizaltı gemilerinde ve avcı 
botlarında müstahdem deniz personeline 
seferde, manevra ve tatbikatlarda verilecek 
hazır gıda hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/54) 114,160,161 

(i. —• .Devlet havayolları umum mü
dürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair •ka
nun lâyihası hakkında (1/91) 98,120,121:122 

7. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunun 10 ucu maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/53) 114 

8. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna, 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair 4446 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında (1/129) 98,135:136 

9. — Derlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı .kanunlara bağlı cetvellerin Adbye 



5 -
, Sayfa 

vekâleti kısmında değişiklik yapılın asına 
dair aıuın lâyihası hakkında (1/83) 12,80,101) 

10, — 4122 ve 43G4 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılma:» hakkındaki kutum 
lâyihasına dair (1/110) 98,136 

11, — Ereğli KSıuur havzasındaki ucak-
lann Devletle işlettırilhıest hakkındaki 
3867 sayılı kaııuua ek kamın lâyihasına 
dair (1/119) 78,89,158 

12, — İdare Heyetinin, Kiyaseti Cııııı-
hıır dairesi Teşkilât kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki 3568 sayılı kamımı 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapıl
masına dair knrııııı teklifi hakkımla (2/16) 12, 

80,100 
13, — İktisadi Devlet teşekkülleri ıııe-

murları Tekaüt, sandığı hakkındaki 4222 
sayılı karnına ek kainin lâyihasına dair 
(1/118) 78,89:95,158:159 

14, —- lııekhanelere 2654 sayılı kainin 
hükümlerine göre mütedavil .sermaye veril
mesi hakkında kanun 'lâyihasına dair 
(1/116) 114,161 :I62,I7(İ,176:170 

15, — Kocaeli mebusu ibrahim Toloiı' 
ııııtı, Devletle parasız verilecek giyim ta
yası hakkındaki 4356 sayılı 'kanunun hay
rat hademesine de (eşinilme dair kanun 
teklifi hakkında (2/6) 114,163:164,169,17i, 

176,183:186,187:190 
16, •— Manialı (îaz maske fabrikasının 

Mi l l î Müdafaa vekâlelİne devri hakkında 
kamın lâyihasına dair (1/94) «6,99,104:106, 

107,108:111 
17, -^ Meslekî ve Teknik okullar a.eıl-

ması ve mevcutlarının büyütülmesi hak
kındaki 4304 sayılı kanuna ek kanını lâyi
hasına dair (1/111) 98,130,130:137 

18, — Mübadele ve teff iz işlerinin kntî 
tasfiyesi ve intaeı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası bakında (1/79) 114, 

104:165 
19, — Nahiye müdürlerinin devir mas

raflarına dair ühııi 3635 sayılı kanunun 
değiştirilmesi hakkında kanını lâyihasına 
dair (1/48) 86,106:107 

20, —• Ordu motorlu silâh ve vasıtala
rında kullanılcak ücretli sivil makinist ve 
şoförlere er melbusatr ve teçhizatı veriîme-

Sayfa 
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/107) 98, 

137 
21. —• Teknik'Ziraat ve teknik ]jahe,e 

okulları hakkında kamın lâyihasına dair 
(1/127) 114,165:172,174,176,190:193 

22. —3834 sayılı akınına bağlı cetvelin 
değiştirilmesi hakkında kanını lâyihasına 
dair (1/112) 99,136,137 

22, — Ziraat vekâleti teşkilâtının nakil 
ve teknik işletme vasıtalariyle teçhizine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/133) 119, 

165,174:176 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 4446 saydı kanuna ek ka
mın lâyihası hakkında (1/129) 98,135:136 

2. — Nahiye müdürlerinin devir mas
raflarına dair olan 3635 sayılı kamımın 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/48) 86,106:107 

3. — Pasaport kanununun 10 ııeu mad
desinin tadiline dair olan 4061 sayılı ka
nuna ek katımı lâyihamı hakkında (1/117) 2,13, 

13:15 
4. — Şehir ve kasabalarda mahalle 

muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hak
kında kanun lâyihasına dair (1/25) 86,106 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —• Pasaport kanununun 10 ncu mad

desinin tadiline dair olan 4061 sayılı ka
nıma ek kanun lâyihası hakkında (1/117) 2,13, 

13:15 

1. — Ankara belediyesi ihtiyacı için 
satın alınacak otobüsler hakkında Türk 
ve İsviçre Hükümetleri arasında teati olu
nan mektubun tasdikına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/89) 9,64,64,65:68 

2. ~ Türkiye ile Finlandiya arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma
sının tasdikına dair kanun lâyihası hak
kında (1/73) 9,64,64,65,69:72 

3. — Türkiye ile Macaristan arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma-
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lamım fasdikr hakkımla kanun lâyiha
sına dair (1/74) 9 :10,(i4,fj4,(>5,72:7.r. 

DÎVANI MdHAKKHAT ENCÜMMNİ 
MAZBATASI 

1. — Millî Piyango İdaresinin 1İ)42 
malî yılı bilançosunun gönderildiğine dair 
l^ışvekâlcf, tezkeresi hakkında (3/72) 3 

İKTİSAT UNCO.MKNİ MAZRATALAKI 
1. LYeğü kömür havzasındaki orak

ların l)e\ lelee .işitil irilmesi hakkındaki 
;îHK7 sayıcı kamına ok kanım lâyihasına • 
dair l !/!!!») 78,89,ir>8 

% İktisadî Devlet teşekkülleri ine-
ımırîan tekaüt SHiıds&ı hakkındaki 4222 
sayılı kaınııın ek kanun lâyihasına dair 
0/118) .7S,S!.):i)r),"ir>H:irı'i) 

i. Ankara lîelcdiyesi İhtiyacı îeİn 
satın alınarak otobüsler hakkında Türk 
ve İsviçre Itiikümetlen a.rasuıda lea.fi 
olunan mekruhun tasdikimi dair kanını 
lâyihası 'hakkında (l/H!)) 9,64,64,65 -MH 

2. •-- Türkiye ile l'iu'iâtıdîya arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye Arılaşma
sının lasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/7:!) 9,64,65,69:72 

• l. —• Türkiye, ile Macaristan arasında 
imza edilen Tienrot. ve Tediye Ani aşma
larının tasdiki hakkında kamın lâyiha-
s'iıa dair (1/74) 9 :U),W,(İ4,G5/72 :75 

MA AKİ I-' UNCUMUN! M AZI! ATALARI 
1 - - 4122 ve 4:>04 sayılı kanunlarda 

tle^iyklik yapılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/110) İM,VAH 

2. •- Meslekî ve Teknik ukııUav açıl
ması ve mevcutlarının büyütülmesi hak
kındaki 4:>04 sayılı kaıuuıa ek kanun tf\-
yihasma dair ı 'l/U.l) 98,i:i6j:t(>:t:}7 

;!, -•-- Teknik ziraat ve teknik bahçe 
(•kulları hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/127) I 1.4,1 f>5 :172,1.74,1.70.190 : IHI! 

4. — :!S:;i: sayılı kanıma bağlı cetvelin 
değişlitİlmci hakkında kanun lâyihasına 
dair (J/112) 99,1^6,187 

MALİYE TCM.'ÜMl'hVÎ MAZISATALAR1 
1. — İktisadi Devlet teşekkülleri me-

Sayfa 
nınrhırı tekaüt satırlığı hakkındaki 4222 
sayılı kanuna, ek kanun lâyihasına dair 
(1/118) 78,8!hî)5,158:159 

2. — Kueaeli mebusu İbrahim Tulo'nun 
Devletçe parası/, verilecek giyim eşyası 
hakkındaki 435b' sayılı kanunun kayra). 
hademesine de teşmiline dair kanun tek
lifi hakkında (2/6) 1 !4,16;L164,I6»,17I,17(1, 

18;t:'1S<;,tH7:l!)(l 
li. — Mübadele ve teft'iz işlerinin ka t i 

tasl'iyesi ve intacı hakk ındak i 1771 sayılı 
kamına ek kanun lâyihasına da i r (.1/79) 114, 

164:165 
4. -— ^ehİr ve kasaba la rda makulle 

muh ta r ve iht iyar heyetleri teşkili hak
kımla kanun lâyihasına da i r (1 /25) 86, MMî 

M İ L L t M Ü D A F A A E N C Ü M E N İ M A Z B A T A L A K l 

1. — Askerî memnu nı in takalar hak
kındaki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hasına dair (1/60) 98,122:123 

2. — Askerî şoför ve sanatkârlara veri
lecek ücret ve yevmiyeler hakkındaki 1272 
«ayılı kanunun 2 neı maddesinin değişti
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/51) 114,160:161 

3. — Denizaltı gemilerinde ve avcı 
butlarında müstahdem deniz personeline se
ferde, manevra ve tatbikatlarda verilecek 
hazır gıda hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/54) 114,160,161 

4. — Mamak Öaz maske fabrikasının 
Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/94) 86,99,104:106, 

107,108:111 
5. —- Maraş mebusu Basili Kaplan 'm, 

Askerlik kanununun 35 net maddesinin (C) 
bendine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi (2/17) 114,158 

6. — Ordu motorlu silâh ve vasıtaların
da kullanılacak ücretli sivil makinist ve 
şoförlere er melbusat ve teçhizatı verilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/J07) İİÜ, 

ı;i7 
7. — Yedeksubay ve aıskcrî memurlar 

hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/123) 99,143 

http://lea.fi


Sayrâ 
2. — Denizli mebusu Naili Küçüka'nın 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/50) 78,87 

3. — Tokad mebusu ltel'ik Ahmed Se-
voıiKİrin totit-iî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/51) 78,87:88 

[Bütçe - Maarif] 
1. —• Vabaueı memleketlere gönderile

cek Devlet memurları hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/131) 114,172:174 

MUVAKKAT EKCÜMEN MAZBATADAKİ 
1. — Açıl. maaşı alan veya vekâlet em

line alınmış bulunan, memurların memuri
yet sıfatlarının hudut ve şümulünün tel si
ren halli hakkında Başvekâlet teskeresine, 
dair (3/20) 98,115:11» 

2. — Askerî ve mülki tekaüt kanunu
na ek 3255 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sına dair (1/124) • ««,100:101 

3. — Basın ve yayın umum müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyiha-
.sına dair (1/125) 1)8,120:121,123:135,1:!!), 

143,143,147:150 
4. — 1083 sayılı Askerî ve mülki tekaüt 

kanunundan evvelki hükümlere güre bağ
lanmış ohm tekaüt ve yetim maaşlarıyla va-
laııi hizmet ttsrtihinden maaş alanlara ya-
jjılaeak satıı hakkında krtnııu lâyihasına 
dair (1/.I2Iİ) K6,l()2 ;I04 

5. —, İzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
Anonim şirketi inıtiyaziyle tesisatının sa-
tın alınmasına dair mukavelenin tasdiki 
ve hu müessesenin İşletilmesi baklanda ka
nun lâyihasına dair (J/130) 114,102:163,17G, 

İSO :1«3 

Sayfa 
1. — Askerî sahra postalarında müs

tahdem Posta, telgraf ve telefon idaresi 
memurlarına parasız elbise verilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/46) 00:01 

2. — Subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Terfi kanununun 10 ve 16 neı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/109) 3-9,61 ;G3,80,S8:89 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATAA8I 
I. — Devlet Havayolları umum müdür

lüğü Teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/91) 98,120,121:122 

SİHHAT VE IÇTlMAl MUAVENET ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Mamak Gaz maske fabrikasının 
Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
kamın lâyihasına dair (1/94) 80,99,104:100, 

107,108:111 

TEŞKİLATI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASİ 

1. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Dü-
sünsel'in, Dahilî Nizamnamenin 22 ve 120 
neı maddelerinin değiştirilmesine ve mu
vakkat bir madde konulmasına dair nizam 
teklifi hakkında (2/15) 98,320 

ZtltAAT ENCÜMENİ MAZBATALAK1 
1. — İnekhauelere 2654 «ayılı kanım 

hükümlerine göre uıütedavil sermaye ve
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(i/116) 114,101:162,170,170 :179 

2. -T- Teknik ziraat ve teknik bahçe 
okulları hakkında kanun lâyihasına dair 
(J/J27) 114,165:172,174,1.76,190:193 

3. — Ziraat vekâleti teşkilâtının nakil 
ve teknik işletme vasıtalariyle teçhizine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/133) 114,105, 

174:170 

M U H T K U T UNCUMUN M A K I İ A T A I J A I U 

[Adliye - Teşkilâtı esasiye] 
1. •— Çoruh mebusu Asım Us'un teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/49) 78,87 

1. — Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yakılmasına ve Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâleti teşkilât ve memu
rini hakkındaki 3017 sayılı kamumu hant 
maddelerinin değiştir! I meşine dair kanun 
lâyihası lıakkında (1/106) ' '1,34:43,46:60,65, 

7!)':S0,Ktl,Sl :S4 
2, — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilât ve vaü!İIVl«ri hakkımla 
kattım lâyihasına dair (1/72) 2,15:34,43 



SABIK ZABIT HULÂSALARI 

42 nei inakada ait 
43 ncü » » 
44 ncü » » 
45 neİ » » 

Sayfa 
2 

12 
46 
78 

46 ncı inkada ait 
47 nei » » 
48 nei » » 
49 nen » » 

Sayfa 
86 
98 

114 
153 

İntihap mazbataları 
1, — Muş mebusluğuna seçilen Kâmil 

Kotan hakkında Mazbataların tetkiki en-
tümeni mazbatıısı (5/10) 2,60 

İstifalar 
1. —• (,'iuikırı mebusu Avni IKifİınn'ın 

mebusluktan istifa ettiğine 2 
2. — ttazianteh mebusu Dekir Kale-

li'nin Riyaset Divanı kâtipliğinden isti
fası 

S A Y I N Ü Y E L E R İŞLERİ 
Seçimler 

1. — Bİı- İdare âmiri ile bir Divan kâ
tibi seçimi 46,64 

izinler 
1. — Sayın üyelerden bazılarına iüin 

verilmesi 

a 

«7 

Teşriî masuniyet 
1. — Çoruh mebusu Asım IVnn teşaiî 

mosııııiyeÜ 78,87 
2. — Çorum mebusu Dr, (îcmal Alper'-

rin teşriî masuniyeti 12 
3. — Denizli uıebıı.su Nailî Kü<;üka'-

ııın teşriî masuniyeti 78,87 
4. — Tokad mebusu Refik Ahmet Se-

vengil*in teşriî masuniyeti 78,87:88 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Nafıa vekâletinden 

1. —.Erzincan mebusu Şükrü Sökmen-
süer'in, yar depremleri ve İnşa işleri hak

kında suali ve Nafia vekili Sırrı Day'ın 
şifahi cevabı 78,1.53:158 

Bingöl [Feridun Fikri DüşünMtJ 
1. —• Arzuhal encümeninin 28 . VI . 

1943 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
326 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair (4/10) 

Mardin [Edip ErgmJ 
2 —. Kanun maddelerindeki matlapla-

TAKRİRLER 
rın kanun metninden sayamadığının ve 
metinden sayılımyan bu matlâplarm Res
mî gazetede kanun metniyle birlikte neşre
dil em İycceğin in karara bağlanması hak
kında (4/11) 114 

114 

TEFSİRLER 
M». . Sayfa 
241 — Meıııuı-İn katılımımın 8 nei ınad-

No. 
desin i ıı tefsiri 

Sayfa 
98,115:119 

TEKLİFLER 
(iümüşanc fKccai OnreİiJ 
! „ — Köy kanununun bazı maddeleri

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
madde ilâvesine dair (2/18) 98 

Kütahya [Dr, Ali Ruha- Delilimi ve 
itnldhattin Kutnıan] 

2. — İspirto ve ispirtolu içkiler inhisa
rı hakkındaki 4250 sayılı kanunun 21 nei 
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maddesimn değiştirilmesi hakkında (2/19) 98 

Maraş [Rasik Kaplan] 
3. — Askerlik kanununun 35 rıcî mad

desinin (C) bendine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/17) 46,114,158 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel] 
1. — Dahilî Nizamnamenin 22 ve 126 

na maddelerinin değiştirilmesine ve mu
vakkat bir madde konulmasına dair 
(2/15) 98,120 

Sayfa 
[tdar$ ffeyetİ] 

2, — Siyaseti Cumhur dairesi teşki
lât kanununda değişiklik yapılması hak
kındaki 3568 sayılı kanuna bağlı (1) sayı-
İl cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
(2/16) 12,80,100 

Kocaeli [tbrahim, TolonJ 
3. — Devletçe parasıe_ verilecek giyim 

eşyası hakkındaki 4356 sayılı kanunun hay-
rat hademesine de teşmiline ,dair kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (2/6) 114,163:164,169,171,176,183: 

186,187:190 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERt 

Geri verme İstekleri 
1. — Devlet topraklarının tespit ve 

dağıtımı hakkındaki kanun lâyihasının ge
ri verilmesine dair (3/82) 99:100 

Muhtelif 

1. — Millî piyango idaresinin 1942 malî 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair 
(3/72) 3 

ölüm cezası 
1. — Kastamonu'mm Akkaya nahiyesi

nin Ulyan köyünden Kâmiloğlu Sadık Ka
randı'niıı Ölüm ı^vası IKI. çarptırılması 
hakkında (S/™1) 12 

Tefsir istekleri 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanuna ek 3969 sayılı kanunun mu
vakkat 3 ncii maddesinin tefsirine dair 
(3/81) 98,99 

2. — Tvm. K'iitmc sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri failleri 
hısımları hakkında tatbik olunacak mua
meleye dair olan 3236 suyılr kanunim 6 

ncı maddesinin tefsiri hakkında (3/83) 
114 

3. — Şose ve köprüler kanununun 9 ncu 
maddesindeki (Silâh altındaki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hak-
krnda (3/84) 114 

1. — Açık maaşr alan veya vekâlet em
rine alınmış bulunan memurların memu
riyet sıfatlarının hudut ve şümulünün 
tefsiren halli hakkında (3/26) 98,115:119 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesinin tefsiri hak
kında (3/53) 114 

Teşrü masuniyet 
1. — Çorum mebusu Dr. Cemal Alper'

in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/78) 12 

1. — Çoruh mebusu Asım Us'un teşrü 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/49) 78,87 

2. — Denizli mebusu Naili Küçüka'nın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/50) 78,87 
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3. — Tokad mebusu Refik Ahmet Se-
vengil'İn teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda (3/51) 78,87:88 

Sayfa 
B. M. MECLÎSt RtYASETÎ TEZKERESİ 
I. — Sayrn üyelerden bazılarına i;'.in 

verilmesi hakkında 87 

DÜZELTIŞLER 
43,65,143 

165 nci sayfanın birinci sütununun (Askerî 
şoför) diye başlayan sondan dört satırı kaldırı
lacaktır. 

Ifi7 net sayfanın ikinci sütununda (Reis --
Denizaltı...) diye başlayan 26, 27 ve 28 nci satırlar 
kaldırılacaktır, 



Tahlil? fihrist 

Sayfa ' 
Y. Abadan (Eskişehir) • Basın ve ya -

yın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki kanun münasebetiyle «özleri 127 

— Köy ebeleri ve köy sağlık memurları 
teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti teşkilât ve memurini 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri . 37 

F. Ağralı (Maliye vekili) - 1683 sayılı 
kanunun meriyetinden evvelki hükümle
re göre bağlanmış olan tekaüt ve yetim 
ayhklarîyle vatani hizmet maaşlarına zam 
yapılması hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 102,103,104 

— Posta, telgraf ve telefon işletme 
umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri ve 
memurları kanunu münasebetiyle sözleri 27,28 

Dr. H. Alataç (Sıhhat ve içtimai mu. 
avenet vekili) - Köy ebeleri ve köy sağlık 
memurları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat 
ve İçtimai muavenet vekâleti teşkilât ve 
memurini kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 79 

E. Apak (Tekirdağ) - Koy ebeleri ve 
köy sağlık memurları teşkilâtı yapılması
na ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurini hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri C3 

—> Subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun onuncu ve on altıncı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir madde eklen
mesine dair kanun münasebetiyle sözleri ti 

01. A. fi, Artunkal (Millî Müdafaa 
vekili) — Köy ebeleri ve köy sağlık me-

âayfa 
Mutları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun mü-
münasebetîyle sözleri 63 

— Subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun onuncu ve on altıncı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir muvakkat 
made eklenmesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 4,5,6,7 

t Arakan (Eildsekir) - İktisadî Devlet 
teşekkülleri memurlara tekaüt sandığı 

hakkındaki kanuna ek kanun münasebetiy
le sözleri 89,91,92,98,94 

-~ Teknik ziraat ve teknik bahçıvan
lık çfcullan kanunu münasebetiyle söz -
teri 169,170,171 

— Ziraat vekâleti teskiiâtmın nakil ve 
teknik isletme vasıtalariyle teçhizine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 176 

H. F. Ataç (Gümüsane) - Acık maaşı 
alan veya vekâlet enirine alınmış bulunan 
memurların vaziyetine dair mazbata mü
nasebetiyle sözleri 117,119 

— İktisadi Devlet teşekkülleri me
murları tekaüt sandığı hakkındaki kanu
na ek kanun münasebetiyle sözleri 94 

M, Aydın (Trabzon) - Fosta, telgraf 
ve telefon işletme "mum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri ve memurları kanunu 
münasebetiyle sözleri 16,17,18 

— Ziraat vekâleti teşkilâtının nakil 
ve teknik işletme vasıtalariyle teçhizine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 175 

— Teknik «iraat ve Teknik bahçıvan
lık okulları kanunu münasebetiyle söz
leri 170 



B 

tf. B. Balta (Bize) • Açık maaşı alan 
veya vekâlet emrine alınmış bulunan me-
murlarm vaziyetine dair mazbata münase
betiyle sözleri 115,117 

— Askerî ve mülkî tekaüt kanununa 
ek 3295 sayılı kanıma ek kanun münase
betiyle sözleri 101 

S. Barkan (Malatya) - Köy ebeleri 
ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapıl
masına ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kaleti teşkilât ve memurini hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 40 

0. S, Barlas (Gasianteb) - Basın ve ya* 
yın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri V2\i 

— Devlet Havayolları umum müdür
lüğü teşkilatı hakkındaki 3424 ve 3822 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması ve 
bn kanunlara bazı hükümler ilavesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 120 

F. A. Barutçu (Trabzon) - Teknik zi
raat ve teknik bahçıvanlık okulları kanu- . 
an münasebetiyle sözleri 167,168,169 

Dr. K. Bayüat (Maraş) - Köy ebeleri 
ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapıl-

Sayfa 
masına ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâleti teşkilât ve memurini hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun münasebetiyle sözleri 60 

1'. Baysal (Kayseri) - İktisadi Devlet 
teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hak
kındaki kanuna ek kanun münasebetiyle 
sözleri 90,93,94 

Dr. M. Berker (İçel) - Köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları teşkilâtı yapılması
na ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurini hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 34 

K. Berker (Urfa) - Açık maaşı alan ve
ya vekâlet emrine alınmış bulunan memur
ların vaziyetine dair mazbata münasebe
tiyle sözleri 116,118 

A. Binkaya (Kastamonu) - Mübadele 
ve teffiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
münasebetiyle sözleri 165 

M. Birsel (îzmir) - Mamak gaz maske 
fabrikasının Millî Müdafaa vekaletine 
devri hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 106 

Dr. M. Oanbolat (Oaıdanteb) • Köy 
«beleri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasma ve Sıhat ve İçtimai muave
net vekaleti teşkilât ve memurini 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
Büzleri 

OL A. F. Oebesoy (Münakalât vekili) -
Devlet havayolları umum müdürlüğü tes-

39 

küâtı hakkındaki 3424 ve 3822 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılması ve bu ka
nunlara bazı hükümler ilâvesi hakkmda-
ki kanun münasebetiyle sözleri 120 

— Posta, telgraf ve telefon İşletme 
umum müdürlüğü lejfkilât ve vazifeleri 
ve memurları kanunu münasebetiyle söz
leri 29 

B, K, Çağlar (Erzincan) - Basın ve 
yayın umum müdürlüğü vazife ve teşki
lâtı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri - 123,124,126 

— İktisadi Devlet teşekkülleri memur
ları tekaüt sandığı haktndaki kanuna ek 
kanun münasebetiyle sözleri 158,159 

Orgl, I. Çalışlar (Muğla) - Subaylar 
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Sayfa 

heyetine mahsus terfi kanununun onuncu 
ve on altıncı maddelerinin değiştirilmesine 

ve bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 

Sayfa 

3,5 

Dr. A. S. Delâlbaşt (Kütahya) - Basın 
ve yaym umum müdürlüğü vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 126 

— Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun müna
sebetiyle gözleri 34,43 

A, M, Demırağ <Sivas) - Posta, telgraf 
ve telefon işletme umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri ve memurları kanunu 
münasebetiyle sözleri 25,29 

RDemiray (Edirne) - Devlet Havayol
ları umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında
ki 3424 ve 3822 sayılı kanunlarda değişik
lik yapılması ve bu kanunlara bazı hü
kümler ilâvesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 121 

Dr. S. A. Dilenire (Rize) • Basın ve 
yayın umum müdürlüğü vazife ve teşki

lâtı hakkındaki kanun münasebetiyle söz-
125,126 

— Köy ebeleri ve köy sağlık memurla
rı teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti teşkilât ve memurini 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetiy
le sözleri 40,48,54,56 

— Subaylar heyetine mahsus terfi ka-
nunrnun onuncu ve on altıncı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bir madde eklenme
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 5 

İ N , Dilmen (Burdur) . Basm ve ya
yın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki kanu »münasebetiyle sözleri 127 

ÖL E. Durukan (Hatay) - Askeri ve 
mülki tekaüt kanununa ek 3255 sayılı 
kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri 101 

— Subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun onuncu ve on altmct madde
lerinin de^tirilmesine ve bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 3,4,0 

£ 
t Eker (Çorum) - Nahiye müdürlerinin 

devir masrafları hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 106,107 

N. Elgün (Erzurum) • Köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları teşkilâtı ya
pılmasına ve Sıhhat ve içtimai mua
venet vekâleti teşkilât ve memurini 
hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 49,57 

E. Ergin (Mardin) - Posta, telgraf ve 
telefon işletme umum müdürlüğü teşkilât 

ve vazifeleri ve memurları kanunu müna
sebetiyle sözleri 23,30 

— Yabancı memleketlere gönderilecek 
memurlar hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 174 

£. Erten (Mardin) - Basın ve yaym 
umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 126 

A. E. Esen (Sürd) - İktisadi Devlet te
şekkülleri memurları tekaüt sandığı hak
kındaki kanuna ek kanım münasebetiyle 
sözleri 90,92 



R. Penmen (Koaeli) - Hasın ve yayın 
umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı hak-

T 
Sayfa 

kındaki kanun münasebetiyle sözleri 
Sayİa 
133 

G 
G. £ . GÖker (istanbul) • Koy ebeleri ve 

köy sağlık memurları teşkilâtı yaprlmasına 
ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teş
kilât ve memurini hakkındaki kamınım 
ha KI maddelerinin değiştirilmesine diiir* ka
nun münasebetiyle nöüleri :!M,47 

M. N. tîündüzalp (Edirne) - 13: ısı ti ve 
vazife vt- teşki yayın umum müdürlüğü 

lâtt hakkındaki kamın münasebetiyle söz
leri 128 

R. Güreli (Giinuişane) - Açık maaşı 
alan veya vekâlet emrine alınmış bulunan 
memurların vaziyetine dair mazbata mü
nasebetiyle sözleri 1İ8 

Köy ebeleri ve köy sağlık memurla
rı teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 48,90 

Ş. E. Hatipoğ-hı (Ziraat V,). - İnekha-
nelere 2654 sayılı kanunun hükümlerine 
göre mütedavil sermaye verilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 

— Teknik Ziraat ve teknik bahçıvanlık 
162 

okulları kanunu münasebetiyle sözleri 165,170 
— Ziraat vekâleti teşkilâtının nakil ve 

teknik işletme vasıtalariyle teçhizine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 175 

Dr. S. Irmak (Konya,) - Köy ebeleri 
ve koy sağlık memurları teşkilâtı yapıl
masına ve Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâleti teşkilât ve memurini hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun münasebetiyle sözleri 41,47,49, 

50,53,54,56,60 
— Posta, telgraf ve telefon işletme 

umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
ve memurları kanunu münasebetiyle söz

leri 15 
— - Teknik ziraat ve teknik bahçıvan

lık okulları kanunu münasebetiyle sözleri .165, 
166,167,168,169,170,171 

— Yabancı memleketlere gönderilecek 
memurlar hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 172 

— Kiraat vekâleti teşkilâtının nakil ve 
teknik işletme vasıtalariyle teçhizine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 175 

O, K. İncedayı (Sinob) - Pasaport ka
nununun 10 ucu maddecinin tadiline dair 

kanuna muzeyyel 
sözleri 

kanun münasebetiyle 
13 
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Sayfaı 
A. H. Kalas (Kayseri) - İktisadi Dev- ı 

let teşekkülleri memurları tekaüt sandı
ğı hakkındaki kanuna ek kaımn münase
betiyle sözleri 94 

K. Kamu (Rize) - Posta, telgraf ve te
lefon işletme umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri ve memurları kanunu müna
sebetiyle sökeri 23,32,33 

M. Karaağaç (İsparta) - Posta, telgraf 
ve telefon İşletme umum müdürlüğü teş
kilât ve vazifeleri ve memurları kanunu 
münasebetiyle sözleri 29 

CU. E. KarabekİT (İstanbul) • Askerî 
ve mülki tekaüt kanununa ak 3255 sayı
lı kanuna ek kanun münasebetiyle sözleri İOU 

Y. D. Karslrağlu (Tozgad) - Posta, tel
graf ve telefon işletme umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri ve memurları kanunu 
münasebetiyle sözleri 24 

E. Koraltan (İçel) • Posta, telgraf ve 
telefon işletme umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri ve memurları kanunu mü
nasebetiyle sözleri 28 

H. Kortel (İstanbul) - Devlet havayol-

Szyîa. 
lan umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın -
daki 3424 ve 3822 sayılı kanunlarda de
ğişiklik yapılması ve bu kanunlara bazı 
hükümler ilâvesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 121 

Dr. B. Kökdemir (Sinob) • Köy ebe
leri ve köy sağhk memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve Sıhhat ve içtimai muave
net vekâleti teşkilât ve memurini hak
kındaki kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 35 

Dr. H. Kural (Ağn) - Köy ebe -
teri ve köy sağlık memurları teşkilâtı 
yapılmasına ve Sıhhat ve içtimai muave
net vekâleti teşkilât ve memurini hakkın
daki kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun münâsebetiyle söz
leri 52,53 

P. Kurdoğlu (Manisa.) - Posta, telgraf 
ve telefon işletme umum müdürlüğü teşki
lât ve vazifeleri ve .memurları kanunu 
münasebetiyle sözleri 17,18,22,23,24,25,27, 

28,30,31,32,33, 

N. Manemencioğlu (Hariciye vekili) -
Pasaport kannmmun 10 ncu maddesinin 
tadiline dair kanuna müzeyyel kanun mü
nasebetiyle sözleri 

M 
'• A. Mtenderes (Aydın) • Mübadele ve 
• teffiz işlerinin intacı hakkındaki 1771 
| sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle 

14 sözleri 165 

Dr. E. Oktay (Kam) • Köy ebeleri ve 
köy sağlık memurları teşkilâtı yapılma
sına ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurini hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun münasebetiyle sözleri 

E, Oran (İzmir) - Posta, telgraf ve te-

42 

! lef on işletme umum müdürlüğü teşkilât ve 
1 vazifeleri ve memurları kanunu münase

betiyle sözleri 23 

N. Osten (Giresun) - Açık maaşı alan 
veya vekâlet emrine alınmış bulunan me
murların vaziyetine dair mazbata müna
sebetiyle BÖzieıİ J18 
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Sayfa 
S. Örgeevren (Balıkesir) - Basın ve ya

yın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki kamın münasebetiyle sözleri 124, 

S. Fek (Kocaeli) • Mübadele ve teffiz 
islerinin kati tasfiyesi ve intacı hakkında
ki 1771 sayılı kanuna ek kanun müna
sebetiyle sözleri 164,165 

G, Pekel (Tokad) - Köy ebeleri ve köy 
sağlık memurları teşkilâtı yapılmasına ve 

Ş. Saraçoğlu (Başvekil) - Basın ve ya-
ym umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 127 

V. Sandal (İstanbul) - Subaylar he
yetine mahsus terfi kanununun onuncu ve 
on altıncı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 7 

E. Sazak (Eskişehir) • iktisadi Devlet 
teşekkülleri memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tiyle sözleri 93 

— înekhanelere 2654 sayılı kanunun 
hükümlerine göre mütedavll sermaye ve
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 161 

— Köy ebeleri ve köy sağlık memur- • 
lan teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 52 

Dr. A. H. Selgil (Afyon Karabisar) -
Köy ebeleri ve köy sağlık memur
ları teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve 

Sayfa 
7 . özey (Manisa) - Ziraat vekâleti teş

kilâtının nakil ve teknik işletme vasıta
ları yle teçhizine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 175 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teş-
hilâl. vi; nıeınıu'ini hakkındaki kanunun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri 53 

— Nahiye müdürlerinin devir masraf
ları hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 106 

içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini hakkındaki kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözler 62,63 

E. A. Sevengll (Tokad) - Basm ve ya
yın umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 124, 

125,12*129,138,135 

R. Ş. Sirer (Sivas) - Teknik ziraat ve 
teknik bahçıvanlık okulları kanunu mü
nasebetiyle sözleri 168 

— Yabancı memleketlere gönderilecek 
memurlar hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 172,173,174 

F. Sirmen (İktisat vekili) • iktisadi 
Devlet teşekkülleri memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 91,95,159 

Ş. Sökmensüer (Erzincan) - Köy ebe -
leri ve köy sağlık memurları teşkilâtı ya
pılmasına ve Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti teşkilât ve memurini hakkındaki 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 51,53,79 

P 

S 
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Sayfa 
GL §. Tursan (tçel) - 1683 sayılı kanu

nun meriyetinden evvelki hükümlere göre 
bağlanmış ulan tekaüt ve yetim aylıkla-
riyle vatani hizmet maaşlarına zam ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 

sözleri 
— Posta, telgraf ve telefon işletme 

umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
ve memurları kanunu münasebetiyle söz
leri 

Sayfa 
103 

28 

301 

126 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Askerî ve 
mülki tekaüt kanununa ek 3255 sayılı ka
nuna ek kanun münasebetiyle sözleri 

— Basın ve yayın umum müdürlüğü 
vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 

— Köy ebeleri ve köy sağlık memurları 
teşkilâtı yapılmasına ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâeti teşkiât ve memurini hak
kındaki kanunun bazı maddeerinin değişti
rtmesine dair kanun münasebetiye sozeri 

49,50,51,54 
— Mamak Gaz Maske fabrikasının Milli 

Müdafaa vekâletine devri hakkındaki ka-

47, 

ınm münasebetiyle sözleri 105 
— Posta, telgraf ve telefon isletme 

ıranım müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri ve 
memurları kanunu münasebetiyle sözleri 29 

— Teknik Ziraat ve teknik bahçıvan
lık okulları kanunu münasebetiyle sözle
ri 167 

Ö. E. Uşaklı (Kütahya) - Köy ebeleri 
ve köy sağlık memurları teşkilâtı yapılma
sına ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurini hakkındaki ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun münasebetiyle sözleri 55,57 

H. Â. Yücel (Maarif vekili) • Basın ve 
yayın umum müdürlüğü vazife ve teşki

lâtı hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 120,126 




