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Fihrist 
*•* 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
4487 — Seferberlikte ve fevkalâde hal

lerde askerî şahısların ailelerini ica
bında yanlarında bulundur mal arı nın 
meni hakkında kanun 4:5 

4488 — Dahiliye memurları hakkındaki 
1700 sayılı kanuna bir madde eklen
mesine dair kanun 8,12 

4489 — Yabancı memleketlere gönderile
cek memurlar hakkında kanun 9,14:16 

4490 — 194-3 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin Millî Müdafaa vekâleti kısmına 
fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki 4424 sayılı kanuna ek kanun 14,18, 

19,19 :20,20,21:24 
4491 — Fransız Hükümeti ile Gemi satın 

alınmasına dair yapılan anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun 14,18,19,20,20', 

24:27 
4492 —Ankara ' da bir Fen Fakültesi ku

rulması hakkında kanun 14,18,33 :38 
4493 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair 3656 saydı 
kanunla bu kanuna ek 3888 sayılı 
kanuna bağlı cetvellerin Nafia ve
kâleti kısmında değişiklik yapılma
sına dair kanun 18,18,38 

4494 —• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sa
yılı ve 3888 sayılı kanunlara ek 3968 

No. Sayfa 
sayılı kanunun Muvakkat üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun 18,38:39 

4495 — Gazi Orta öğretmen okulu ve 
Terbiye enstitüsü kadroları hakkın
da kanun 14,18,39:40 

4486 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı cetvelle
rin Maarif vekilliğine ait kısımların
da değişiklik yapılması hakkında 
kanun 8,14,18,40 

4497 —• Yedeksubay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun 30,32,44:45 

4498 —• 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 14, 

18,30:32,38,46,48:51 
4499 —• İstanbul Üniversite binalarının 

yaptırılması hakkında kanun 14,18,40: 
42,44,46,52:55 

4500 —• Muvazenei umumiyeden ve umu
mî muvazeneye dahil dairelere bağ
lı müessese ve teşekküllerden maaş, 
ücret ve tahsisat alanlara birer ay
lık istihkaklarının ilâveten verilme
si hakkında kanun 18,30,32,42 :44,46,55 :58 

4501 —• Varlık vergisi kanununa ek ka
nun 30,30,46:47,58:61 

KARARLAR 
1354 —• Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656. 
sayılı kanunun 10 ncu maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında 4 
1355 —- Meclis içtimainin İkinciteşrinin 

birinci gününe taliki hakkında 47 
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LÂYIHALAR 

Sayfa 
1. — Ankara'da bir Fen fakültesi ku

rulması hakkında (1/138) 14,18,33:38 
2. — 1'943 malî yılı Muvazenei umu

miye kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/139) 14,18,30:32,38, 

46,48,48:51 
3. — 1943 malî yılı Muvazenei umu

miye kanununa bağlı A işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kısmına fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4424 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/140) 14,18,19,19: 

20,20,21:24 
4. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1941 malî yılı hesabı ka
tisi hakkında (1/146) 18 

5. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunla bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvellerin Nafia vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında (1/145) 18,18,38 

6. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 ve 3888 sa
yılı kanunlara bağlı cetvellerin Maarif ve
killiğine ait kısımlarında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/141) 14,18,40 

7. — Gazi orta öğretmen okulu ve Ter
biye enstitüsü kadroları hakkında (1/143) 14, 

18,39:40 
8. —• İstanbul Üniversitesi binalarının 

yaptırılması hakkında (1/144) 14,18,40:42, 
44,46,52 :55 

9. — istanbul Üniversitesi tedris kıs
mına 4 ordinaryüs profesör ile 1 röntgen 

Sayfa 
mütehassısı eklenmesi hakkında (1/135) 8,18,40 

10. — Limanlarımıza sığınmış olan 
Fransız gemilerinin satın alınması hakkın
da (1/142) 14,18,19,20,20,24:27 

11. —- Orman umum müdürlüğü 1940 
malî yrlı katî hesa.br hakkında (1/134) 2 

12. — Şeker ve glikoz resimlerinin indi
rilmesi hakkında (1/136) . 8 

13. — Umumî muvazeneye dahil dai
relerle bunlara bağlı müessese ve teşek
küllerden aylık alanlara bir defaya mah
sus olmak üzere maaş, ücret ve tahsisatla
rının bir aylık tutarının ilâveten verilme
si hakkında (1/147) 18.30,32,42:44,46,55:58 

14. — Vakıf zeytinlikler ve ormanlar 
fen ve muhafaza memurlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında (1/137) 8 

15. — Varlık vergisi hakkındaki 4305 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/148) 30,30, 

16:47,58:61 

1. — Askerî memnu mıııtakalar hakkın
daki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/50) 4:5. 

2. —• Dahiliye memurları kanununa bir 
madde eklenmesine dair (1/128) 8,12 

3. — Yabancı memleketlere gönderilecek 
Devlet memurları hakkında (1/131) 9,14:16 

4. — Yedeksubay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair (1/123) 30,32, 

44:45 

MAZBATALAR 
BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara 'da bir Fen fakültesi ku

rulması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/138) 18,33:38 

2. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin Millî Müdafaa vekâleti kısmına fev
kalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4424 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/140) 18,19,19:20,20,21:24 

3. — 1943 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılmasr hakkında kanun lâyihasiyle İda
re Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1943 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanım teklifi hakkında (1/139, 
2/20) 18,30:32,38,46,48,48:51 

4. -— Dahiliye memurları kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/128) 8,12 

5. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunla bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvellerin Nafia vekâleti kısmında 

http://hesa.br


Sayfa 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (.1/145) 18,38 

6. — Gazi orta öğretmen okulu ve Ter
biye enstitüsü kadroları hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/143) 18,39:40 

7. — İstanbul Üniversitesi binalarının 
yaptırılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/144) 18,40:42,44,46,52:55 

8. — İstanbul Üniversitesi tedris kıs
mına 4 ordinaryüs profesör ile 1 röntgen 
mütehassısı eklenmesi hakkında 1/135 ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerin Maarif vekilliğine 
ait kısımlarında değişiklik yapılması hak
kında 1/141 sayılı kanun lâyihaları hak
kında 18,40 

9. — Limanlarımıza sığınmış olan 
Fransız gemilerinin satın alınması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/142) 18,19,20, 

20,24:27 
10. — Umumî muvazeneye dahil daire

lerle bunlara bağlı müessese ve teşekkül
lerden aylık alanhınt bir defaya mahsus 
olmak üzere maaş, ücret ve tahsisatlarının 
bir aylık tutarının ilâveten yerilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/147) 30,32,42: 

44,46,55:58 
11. — Varlık vergisi hakkındaki 4305 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/148) 30,46:47,58:61 

1. — Askerî memnu mıntakalar hak
kındaki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında (1/50) 4:5 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 10 nen maddesinin tefsiri hak- . 
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/53) 4 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Dahiliye memurları kanununa bir 

madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/128) ^ 8,12 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1. — Limanlarımıza sığınmış olan 

Fransız gemilerinin satın alınması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/142) 18,19,20, 

20,24:27 

Sayfa 
MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —j- Ankara'da bir Fen fakültesi ku

rulması) hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/138) 18,33:38 

2. — Gazi orta öğretmen okulu ve Ter
biye enstitüsü kadroları hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/143) 18,39:40 

3. — İstanbul Üniversitesi tedris kısmı
na 4 ordinaryüs profesör ile 1 röntgen mü
tehassısı eklenmesi hakkında 1/135 ve Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı cetvellerin Maarif vekilliğine ait kı
sımlarında değişiklik yapılması hakkında 
1/141 sayılı kanun lâyihalarına dair 18,40 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Yedeksubay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/123) 30,32,44:45 

1. — Askerî memnu mıntakalar hakkın
daki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
na dair (1/50) 4:5 

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunla bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvellerin Nafia vekâleti kısmında 
ieğişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/145) 18,38 

2. — İstanbul Üniversitesi binalarının 
saptırılması hakkında kanun lâyihasına 
Uir (1/144) 18,40:42,44,46,52:55 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 

(Bütçe - Maarif) 
1. — Yabancı memleketlere gönderilecek 

Devlet memurları hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/131) 9,14:16 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
2. ;— Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara ek 3969 sayılı kanunun 
muvakkat 3 neü maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkereci hakkında (3/81) 18,38:39 
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MUHTELİF 

Sayfa 
1. — Zafer bayramı münasebeti ile 

Reisicumhur İsmet İnönü'nden gelen teb
rik telgrafı 

Sayfa 
3 

SABIK ZABIT HULÂSASI 
50 ne i inikada ait 
51 nei » » 
52 nei » » 
53 neü » » 

2 
8 

12 
14 

54 neü inikada ait 
55 nci » » 
5 (i ne i » » 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
Andiçme 

1...— Bolu mebusu Korgl. Abdullah 
Alptoğan'nın andiçmesi 3 

2. — Çankırı mebusu Behiç, Erkin'in 
andiçmesi 3 

3. — Konya mebusu Fatin dökmen'in 
andiçmesi 3 

4. —• Samsun mebusu Cemil Bilsel'in 
andiçmesi 3 

5. — Samsun mebusu ihsan Ezgü'nün 
andiçmesi 3 

6. — Van mebusu Nihad Berker'in 
andiçmesi 3 

İntihap mazbataları 
1. — Bolu mebusluğuna seçilen Korgl. 

Abdullah Alptoğan'a ait 19 
2. — Çankırı mebusluğuna seçilen 

Behiç Erkin'e ait 19 
3. — Konya mebusluğuna seçilen Ea-

tin dökmen'e ait 46 

4. —• Samsun mebusluğuna seçilen Ce
mil BilsePe ait 

5. — Samsun mebusuğuna seçilen İh
san Ezgü'ye ait 

(>. — Van mebusluğuna seçilen Nihad 
Berker'e alt 

Teşriî masuniyet 
• 1. — Denizli mebusu Naili Küçüka'nm 

teşriî masuniyeti (3/87) 
2. — İstanbul mebusu Hüseyin Cahid 

Yalçın'm teşriî masuniyeti (3/89) 
3. — Kütahya mebusu Dr. Ali Süha De

li lbaşı'nın teşriî masuniyeti (3/102) 
4. — Mardin mebusu Dr. Aziz Uras'ııı 

teşriî masuniyeti (3/90) 

Vefatlar 
1. — Kayseri mebusu Sadettin Serim'in 

vefatı (3/98) 
2. — Sivas mebusu Ziya Basara'nm 

vefatı (3/99) 

18 
30 
47 

19 

19 

19 

2 

2 

18 

2 

8:9 

TAKRİRLER 
Antalya • [Hikmet Turhan DağhoğluJ 
1. — Arzuhal encümeninin 6 . IX . 1943 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 538 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/12) 

Antalya [Tayfur Sökmen] 
2. — Arzuhal encümeninin 6 . IX . 1943 

tarihli haftalık karar cetvelindeki 538 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/13) 2 

Trabzon [Hasan Saka ve iki arkadaşı! 
3. — Meclis inikadının ikinciteşrinin 

birinci gününe taliki hakkında (4/14) 47 

TEKLİFLER 
I İdare Heyeti] 
1, — Büyük Millet Meclisi 1943 malî 

yılı bütçesinde' değişiklik yapılması hak
kında (2/20) 12,18,30:32,38,40,48,48:51 
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Sayfa 
BAŞVEKÂLET TEZKERESİ 

Geri istekteri 
1. — Kastamonu'nun Akkaya nahiyesi

nin Ulyan köyünden Kâmiloğlu Sadık 
Karandi'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair (3/94) 

Muhtelif 
1. — 1940 yılı millî korunma bilançosu

nun gönderildiği hakkında (3/85) 
2. — Kayseri mebusu Sadettin Serim'in 

.vefat ettiğine dair (3/98) 
3. — Maliye vekâleti 1940 malî yılı ay

niyat katî hesabının gönderildiği hakkında 
(3/96) 

4. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-
siyle takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
borçların terkinine dair (3/97) 

5. — Sivas mebusu Ziya Basara'nm ve
fat ettiğine dair (3/99) 

Tefsir istekleri 
1. — Maaş kanununa ek 4161 sayılı 

kanunun bazı maddelerini değiştiren 4311 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine 
dair (3/95) 

Sayfa 

8:9 

1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 10 ncıı maddesinin tefsiri hak
kında (3/53) 4 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara ek 3969 sayılı kanunun 
muvakkat 3 ncü maddesinin tefsirine dair 
(3/81) 18,38:39 

Teşriî masuniyet 
1. — Denizli mebusu Naili Küçüka'nm 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/87) 2 

2. — İstanbul mebusu Hüseyin Cahid 
Yalçm'm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/89) 

•3. — Kütahya mebusu Dr. Ali Süha 
Delilbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında (3/102) 

4. — Mardin mebusu Dr. Aziz Uras'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/90) 

Ölüm cezaları 
1. — 135 nci alay 1 nci bölük erlerin

den Ünyeli Mustafaoğlu İsmail Alçay'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/93) 

2. — Bo.yabad'm Fakılı köyünden 
İmamoğullarıııdan Mustafaoğlu Eyüp Bil
giç'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/100) 

3. — Çeşme'nin Ovacık köyünden İb
rahim Çiftçi kızı Emine diğer adı Vecahet 
Altun'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/10.1) 

4. — Mersin'in Çandır köyünden Alı
nı edoğhı Ahmed Özen diğer adı Koca'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/91) 

5. — Ronatto Dandriya'nm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/92) 

18 

18 

18 

2 

1. — Kastamonu'nun Akkaya nahiye
sinin Ulyan köyünden Kâmiloğlu Karan
di'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/79) 3 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKE
RELERİ 

1. —• Eylül : İkinciteşrin 1939 ayları
na ait raporun sunulduğuna dair (3/88) 2 

2. — Çirincikânun 1939 : Şubat 1940 
aylarına ait raporun sunulduğuna dair 
(3/86) 2 

DÜZELTÎŞ 
48 



Tahlilî fihrist 

Y. Abadan (Eskişehir) - Ankara'da bir 
Fen fakültesi kurulması hakkındaki kamın 
münasebetiyle sözleri 

t. Arakan (Eskişehir) - Ankara'da bir 
Fen fakültesi kurulması hakkındaki kanun 

Sayfa 
münasebetiyle sözleri 

M. Aydın (Trabzon) - Ankara'da bir 
Fen fakültesi kurulması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 

B 
C. S. Barlas (Gazianteb) - Ankara'da 

bir Fen fakültesi kurulması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

A, Binkaya (Kastamonu) - Devlet nıe-
33 

murlarr aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanunun 10 ncıı maddesinin tefsiri 
baklandaki mazbata münasebetiyle sözleri 

D 
A. N. Demirağ (Sivas) - istanbul Üni

versitesi binalarının yaptırılması hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 42 

Gl. E. Durukan (Hatay) - Ankara'da 
bir Fen fakültesi kurulması hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 

E 
I. Eker (Çorum) - Devlet memurları 

aylıkların m tevhit ve teadülüâe dair ka
nunun 10 nen maddesinin tefsiri hakkında
ki mazbata, münasebetiyle sözleri 

R. Fenmen (Kocaeli) - Ankara'da bir 
Fen fakültesi kurulması hakkındaki kanun 

münasebetiyle sözleri 

S. îçöz (Yozgad) - Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair ka

nunun 10 neu maddesinin tefsiri hakkında
ki mazbata münasebetiyle sözleri 



K 
Sayfa 

R. Kaplan (Maraş) - Ankara'da bir 
Fen fakültesi kurulması hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 34 

— Umumî muvazeneden ve umumî 
muvazeneye, dahil dairelere bağlı müessese 
ve teşekküllerden maaş, ücret ve tahsisat 
alanlara birer aylık istihkaklarının ilâve
ten verilmesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 43 

Z. Karamursal (İstanbul) - Umumî 
muvazeneden ve umumî muvazeneye dahil 
dairelere bağlı müessese ve teşekküllerden 

Gr. Pekel (Tokad) - Umumî muvaze
neden ve umumî muvazeneye dahil dairele
re bağlı müessese ve teşekküllerden maaş, 

A. R, Tarhan (istanbul) - Umumî mu
vazeneden ve umumî muvazeneye dahil 
dairelere bağlı müessese ve teşekküllerden 
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