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Fihrist 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayfa 

1. — Münakalât Vekili Gl. AH Fuad 
Cebesoy'un, Marmara'da kazaya uğrayon 

Trak vapura hakkında beyanata 
Sayfa 

72:73 

KANUNLAR 
No. Sayfa 
4506 — Devlet Demiryolları ve Limanlan 

İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 2,2:3,5,6:9 

4507 — Orman Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â) 
ve (D) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 2,3:5,5,9:12 

4508 —• Kazanç Vergisi Kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 2,21:22,29,29,30:33 

4509 —' Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
numun 1836 sayılı kanunla değiştiril
miş olan ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun 2,22 =26,29,29, 

33:36 
4510 — 1943 malî yılı Muvazenei umumi

ye Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 28,28, 

72,74:80,81,82:85 
4511 — Ordu îkramiyeai Kanununun 2698 

sayılı kanunla değişen birinci madde
sinin tadiline dair kanun 38,66:69,101: 

102 
4512 — Türk parası kıymetini koruma hak

kındaki kanuna ek kanun 2,88,117 
4513 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 

malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 72,88,97:98,102,117,118: 

121 

No. _ Sayfa 
4514 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 88,96,97,98,102417,121:124 

4515 — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğünün muh
telif ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici taahhütlere girişilmesi ve bono 
ihracına salâhiyet verilmesi hakkın
da kanun 96,97,98:99,103,117,124 ;127 

4516 — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğünce Hazi
ne kefaletiyle çıkarılacak bonolar 
lıakkmda kanun 96,97,98:99,103,117,128: 

131 
4517 — Devlet Limanlan İşletme Umum 

Müdürlüğünün kaldırılması ve vazi
felerinin Devlet Demiryollan ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü
ne verilmesi hakkında kanun 38,39:53, 

69,99:101,103,117,131:134 
4518 — Millî Korunma Kanunu hükümle

rine göre 1942 yılı hububat borçları
nı ödeyememiş olanların affına dair 
kanım " 14,81,136,137,140:141 

4519 •— Jandarma Efradı Kanununun' 10 
nen maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun 72,92:92,141 

4520 — Belediye Kanununun 27 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 72, 

92:94,141:142 
4521 — Orman Umum Müdürlüğü 1943 

maü yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 



No. Sayfa 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kamın 38,96,137:138,145,146:149 

4522 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun 72,96,138:139, 

145,149:152 
4523 — Devlet Havayolları Umum Müdür

lüğü 1943 malî yrh Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

1367 — Kanun başlıklariyle fasıl unvan
ları ve haşiyeler hakkında 96,141 

1. — Adli evrakın Posta, Telgraf ve 
Telei'en idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesi hakkında (1/179) 2 

2. — Belediyeler Bankası hakkındaki 
2301 sayılı kanunun 5 noi maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 
(1/187) 38 

3. —' Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında (1/193) 88,&6,97,98„102,117,121 =124 

4. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/195) 96,136,137,139, 

145,153:156 
5. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1942 mali yılı kati hesabı hak
kında (1/199) 13G 

6. — İktisadi Devlet Teşekkülleri Me
murları Tekaüt Sandığı hakkındaki 4222 
sayılı kanunun 15 tıci maddesinin değia-
tiı-ilmesine dair (1/184) 28 

7. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)' işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/191) 72,88,97 ;98,102,117,118:121 

8. — inhisarlar Umum Müdürlüğü mu

tta. Sayfa 
yapılması hakkında kanun 96,136,137, 

139,145,153:156 
4524 ^ - İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 

• mütedavil sermayesinin arttırılması 
hakkında kanun 72,88,105,137,142, 

145,156:159 
4525 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 28,96,136,137, 

139:140,145,160:163 

1368 — Meclîs içtimainin 6 mart 1944 pa
zartesi gününe taliki hakkında 145 

tedavil sermayesinin arttırılması hakkın
da (1/190)- 72,88,105,137,142,145,156:159 

9. — izmir Suları Türk Anonim Şir
ketinin satın ahu mas n ıa ve devrine dair 
(T/182) 14 

10. — Konsolosluk Kanunu lâyihası 
(î/200) 136 

11. — Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayJlı kanunun 30 neu maddesinin 
I numaralı ftkraHinııı. değiştirilmesi hak
kında (1/189) 66,73 

12. — Muamele Vergisi Kanununun 
10 ucu maddesine bir' fıkra eklenmesine 
dair (lj'180) 2 

13. — Ordu uçaklarında bulunduru
lacak demirbaş yiyecek hakkında (1/197) 136 

14. — Orman Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1| '185) 38,96,137:138,145,146:149 

15. — Orman Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma»! 
halikında (1/1.86) 38,96,98,137:138,145,146:149 

16. — Pazreık Kazasının Maraş Vilâ-
yetiue bağlanması hakkında (1/188) 38,88, 

105::Î17 
17. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde de-
şiklik yapılması hakkında (1/183) 28,136,137, 

139:140446,160:163 

KAKARLAR 

LAYİHALAR 



— 3 ^ 
Sarfı 

İS, — Posta, Telgraf ve Teefon Umum 
Müdürl&ğü 1943 malî yüı bütçesinde de-
şiklik yapdn»«ı hakkında (1/196) 86,136^137 

139:140,145:160:163 
19. — Türkiye ile Romanya arasmda 

imzalanan Tasfiye Trotokolünün tasdikı-
nadai* (1/194) 88 

20. — Türk para«ı kıymetini koruma 
kanununa ek kanun lâyihası (1/181) 2,88,117 

21. — Türkiye Ziraî Donatım Konuttu 
lâyihası (1/198) 136 

22. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında (1/192) 72,96,138:139,145,149:152 

1. — Bilûmum askerî malûllerin ter
fihine ait 551 saydı kanunun 11 nci mad
desine bağlı emraz cetvelinin 5 nci derece 
maluliyetleri araşma bir fıkra ilâvesi hak
kında (1/53) 88,102:103 

2. —. 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında (1/161) 72,74:80,81, 

82:85 
3. — Deniz gedikli subaylarının tahsi

satı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kındaki 4140 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası U/155) 88,103 

4. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında (1/156) 2,2:3,5,6:9 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkın-

Sayf» 
da (1/171) 2,2:3,5,6:9 

6. — Devlet Demrryottan ve Limanla
rı -İşletme Umum Müdürlüğünün muhte
lif ifttiywçlan için gelecek yıllara geçici 
taahhütten girişilmesi ye bono ihraema 
salâhiyet verîîfttesi hakkında (1/176) 96,97, 98: 

99,103,117,124:127,128:13i 
7. — Devlet Limanlan İşletme Umum 

Müdürlüğü teşkilâtının lâğviyle vazifele
rinin Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğüne devri hakkında (1/150) 38,39:53, 

69,99:101,103,117,131:134 
8. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kamına bağlı (1) saylılı cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair (1/164) 136 

9. — Jandarma Erat Kanununun 10 
neu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(1/152) 72,91:92,141 

10. — Mübadele ve teffiz işlerinin katî 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/79) 96,142:145 

11 — Ordu İkramiyesi Kanununun 
2698 sayılı kanunla değiştirilen birinci 
maddesinin tadili hakkında (1/153) 38,66:69, 

101:102 
12 — Orman Umum Müdürlüğü 1943 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/159) 2,3:5,5,9:12 

13, — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hak
kında (1/25) 38,53:63,66,69,74,80,89,91,102,142 

14. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 
dair 1221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (1/173) 136 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlt (1) sayılı cetvelin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
(1/164) 136 

2. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına dair 
1221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında (1/173) 136 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bilûmum askeri malûllerin terfi

hine ait 551 saydı kanunun 11 nci maddesi
ne bağlı emraz cetvelinin 5 nci derece ma
luliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/53) 88,102:103 

2. — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihasiyle İdare 
Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riya-



4 — 
Sayfa 

seti Cumhur 1943 malî yılı bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri 
hakkında (1/161, "2/21, 22, 27, 30, 33, 34) 72, 

74:80,81,82:85 
3. — Eskişehir Mebusu izzet Ara

kan'm, Elektrik İğleri Etüd İdaresi teşki
line dair 2819 sayılı kanunun 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifine dair (2/23) 88,103:105 

4. — Deniz gedikli subaylarının tahsi
satı fevkalâdelerinde yapılacak zam hak
kındaki 4140 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında (1/155) 88,103 

5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/193) 96,97,98, 

102,117,121:124 
6. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/156, 171) 2,2:3,5,6:9 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğünün muhjelif ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişilmesi ve bono ihracına salâhiyet 
verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/176) 96,97,98:99,103,117,124:127,128:131 

8. —Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması lıakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/195) 136,137,139,145,153:156 

9. — Devlet limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü teşkilâtının lâğviyle vazife
lerinin Devlet Denizyolları İşletme Umum 
müdürlüğüne devri hakkında kanun lâyi-
kasına dair (1/150) 38,39: 

53,69,99:101,103,117,13i :134 
10. — Devlet memurlar? aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayı
lı kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkmda (1/164) 136 

11. — Giresun Mebusu İsmail Sabun
cu 'nun, Kazanç Vergisi Kanununun 3840 
sayılı kanunla muaddel 13 ncü madesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifine dair (2/8) 
Say/a 

2,21: 
22,29,29,30:33 

12. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağh (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/191) 88, 

97:98,102,117,118:121 
13. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü mü-

tedavil sermayesinin arttırılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/190) 88,105, 

137,142,145,156:159 
14 — Mübadele ve tefüz islerinin katî tas

fiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı ka
nuna ek kanun layihası hakkında (1/79) 96, 

142; 
145 

15. —• Ordu ikramiyesi Kanununun 2698 
sayılı kanunla değiştirilen birinci mad
desinin tadili hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/153 j 38,66:69,101:102 

16. — Orman Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/159) 2, 

3:5,5,9:12 
17. —• Orman Umum Müdürlüğü 1943 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkmda kanun lâyihalarına dair (1/185, 
186) 96,137:138,145,146:149 

18. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü 1943 mal! yllı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkmda kanun lâyiha-
.nrıııa dair (1/183, 196) 136^37,139:140, 

145,160:163 
19. — Temyiz mahkemesi teşkilâtına 

dair 1221 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/173) 136 

20. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu'nun, Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun 1836 sayılı kanunla değiştiril
miş olan ikinei maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi hakkında (2/26) 2, 

22:26,29,29,33:36 
21."— Türk parası Kıymetini Koruma 

Kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/181) 88,117 

22. — Vakıflar Umum müdürlüğü 1943 
mal! yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılma^ hak-



Sayfa 
kînda kanun lâyihasına dair (1/192) 96, 

138:139,145,149:152 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Jandarma Erat Kanonunun 10 neu 

maddesinin değiştirilmeği hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/152) 72,91,92,141 

2 — Mardin Mebusu Edib Ergin'İn, 
Belediye Kanununun 27 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair (2/28) 72,92:94,141:142 

3 — Pazarcık kazasının Maraş vilâye
tine bağlanması hakkında kanun lâyihası
na dair (1/188) 88,105:117 

4 — Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/25) 38,53:63,66,69,74,80, 

89:91,102,142,146 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Giresun Mebusu İsmail Sabuncu'-

nun, Kazanç Vergisi Kanununun 3840 sa
yılı kanunla muaddel 13 neü maddesinin 
(D) fütrasmın değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/8) 2,21:22,29,29,30:33 

2 — Türk Parası Kıymetini Koruma 
Kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/181) 88,117 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Giresun Mebusu İsmail Sabuncu'-

nun, Kazanç Yergisi Kanununun 3840 
sayılı kanunla muaddel 13 ncü maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesi hakkmda ka
nun teklifine dair (2/8) 2,21:22,29,29,30:33 

2 — Mübadele ve teffiz islerinin katî 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/79) 96, 

142:145 
3 — Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkmda ka
nım lâyihasına dair (1/25) 38,53:63,66,69,74,80, 

89:91,102,142,146 
4 — Trabzon mebusu Faik Ahmet Ba

rutçu'nun, Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi hakkında (2/26) 2,22: 

26,29,29,33:36 
5 — Türk Parası Kıymetini Koruma 

Say/a 
Kanununa ok kanun lâyihası hakkında 
(1/181) 88,117 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ-
BATALARI 

1. — Bilûmum askerî malûllerin terfihi
ne ait 551 sayılı kanunun 11 nci maddesi
ne bağlı emraz cetvelinin 5 nci derece 
maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/53) 88,102:103 

2. — Deniz gedikli subaylarının tah
sisatı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kındaki 4140 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında (1/155) 88,103 

3. — Jandarma Erat Kanununun 10 
nen maddesinin değiştirilmesi hakkmda 
kanun lâyihasına daEr (1/152) 72,91:92,141 

4. — Ordu İkramiyesi-Kanununun 2698 
sayılı kanunla değiştirilen birinci mad
desinin tadili hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/153) 38,66:69,101:102 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
(Adliye - Teşkilâtı Esasiye) 

1. — Çorum Mebusu Dr. Cemal Alp
er 'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/78) 96 

2. — Denizli Mebusu Naili Küçüka'-
nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/87) 96 

3. — Diyarbakır Mebusu Kemal Şede-
ie'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair 
' (3/108) 96 

4. — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçın'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/89) 96 

5. — İstanbul Mebusu Hüseyit Cahit 
Yalçın'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/110) 96 

6. — İzmir Mebusu Dr. Hüseyin Hulki 
Cura'nm teşriî masnniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/111) 96 

7. — Kocaeli Mebusu AH Dikmen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/16) 96 



8. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/113) 

9. — Kütahya Mebusu Dr. Ali Süha 
Dclilbası'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/102) 

- 6 

Sayfa 

96 

96 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1. — İstanbul Mebusu 01. Kâzım Kara-

bekir ve üç arkadaşının, 1942 yılı mahsul 
borçlarını ödeyemeyenlerin mahkûmiyetleri
nin affı hakkında kanun teklifine dair 
(2/32) 136,137,140:141 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
,1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğünün muhtelif ih
tiyaçları için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi ve bono ihracına salâhi
yet verilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/176) 96,97,98:99,103,117,124:127,128:131 

2. — Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü teşkilâtının lâğviyle vazifele
rinin Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğüne devri hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/160) 38,39:53,69,99:101,103, 

; 117,131:134 

Sayfa 
NAFİA ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Eskişehir Mebusu İzzet Arukan'-
ın, Elektrik işleri Etüd İdaresi teşkiline 
dair 2819 sayılı kanunun 17 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/23) 88,103:105 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Bilûmum askerî malûllerin terfihi
ne ait 551 sayılı kanunun 11 nci maddesi
ne bağlı emraz cetvelinin 5 nei derece ma
luliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/53) 88,102:103 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1 — Mardin Mebusu Edib Ergin'in, 
kanun maddelerindeki matlûpların kanun 
metninden sayılmadığmm ve metinden sa
yılmayan bu matlaplarm Resmî Gazetede 
kanun metniyle birlikte neşredilmiyeceği-
nin karara bağlanması hakkında tekririne 
dair (4/11) 96,141 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Türk Faraşı Kıymetini Koruma 

Kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/181) 88,117 

SABIK ZABIT HÜLÂSALABI 
15 nei inikada ait 
16 nci » » 
17 nci » » 
18 nci » » 
19 ncu » » 

SAYIN 
Teşriî masuniyet 

1. — Çorum Mebusu Dr. Cemal Alper'
in, teşriî masuniyeti (3/78) 

2. — Denizli Mebusu Naili Küçüka'-
nın, teşrii masuniyeti (3/87) 

3. — Diyarbakır Mebusu Kemal Şede-
le'nin, teşriî masuniyeti (3/108) 

4. — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçın'm teşriî masuniyeti (3/89) 

2 
14 
28 
38 
66 

20 nei inikada ait 
21 nei » » 
22 nci » » 
23 ncü » * 

ÜYELER İŞLERİ 
5. — istanbul Mebusu Hüseyin Cahit 

Yalçm'ın, teşriî masuniyeti (3/110) -
6. — İzmir Mebusu Dr. Hüseyin Hulki 

Cura 'nın teşriî masuniyeti (3/111) 
7. — Kocaeli Mebusu Ali Dikmen'in, 

teşriî masuniyeti (3/16) 
8. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'm, 

teşriî masuniyeti (3/113) 
9. — Kütahya Mebusu Dr. Ali Süha 

96 Dclilbaşı'nm teşrîî masuniyeti (3/102) 

96 

96 

96 

72 
88 
96 

136 

96 

96 

96 

96 

96 



Sayfa - Sayfa 
Vefat 2. — îzmir Mebusu Mahmud Esad Boz-

1. — İstanbul Mebusu Merned Emin kurd'un vefatı 14 
Yurdakul 'un vefatı 89 3. — Zonguldak Mebusu Halil Türk-

men'in vefatı 14 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden lerme dair sual takririne Sıhhat, ve İçtimai 
1, — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayi- Muavenet Vekili Dr. H. Altaş'm şifahi ce-

zit'İn, sıtma hastalığiyle mücadele tedbir- vabı 2,14:21 

TAKRİRLER 
[idare Heyeti] 
1.— Büyük Millet Meclisi binasiyle Baş

vekâlet ve Hariciye Vekâleti binalarının 
yapılması için taahhüt icrasına dair olan 
kanuna ek kanunda yazılı taahhüt salâhiye
tinin arttırılması hakkındaki kanun tekli
finin geri verilmesine dair (4/15) 28 

İstanbul [Gl. Kasım Karabekir ve iki 
arkadap] 

2. — 1942 yüı mahsul borçlarını ödeyeıni-
yenlerûı mahkûmiyetlerinin affı hakkında
ki kanun teklifinin muvakkat bir encümen-

[İdare Heyeti] 
1. — Büyük Millet Meclisi 1943 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da (2/33) 28,72,74:80,81,82:85 

2. — Riyaseti Cumhur 1943 malî ydı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/34). 28,72,74:80,81,82:85 

İstanbul [Gl. Kâzım Karabekir ve üç ar
kadaşı] 

3. — 1942 yılı mahsul borçlarını ödeye
meyenlerin mahkûmiyetlerinin affı hak
kında (2/32) 14,81,136,137,140:141 

İstanbul [Ziya Karamurnal] 
4. — Millî Korunma Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 ncu maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/35) 38,73 

Kırklareli [Dr. Fuad TJmayJ 
5. — Çocuk vergM ihdası hakkında 

(2/37) 96 

de müzakeresine dair (4/16) 81 
Trabzon [Hasan Saka ve iki arkası] 
3. — Meclis içtimainin 6 mart 1944 pa

zartesi gününe talikma dair <4| 17) 145 

Mardin [Edİb ErginJ 
1. — Kanun maddelerindeki matlupla

rın kanun metninden sayılmadrğının ve 
metinden sayılmıyan bu matlapların Resmî 
Gazetede kanun metniyle birlikte neşredil-
miyeceğinin karara bağlanması hakkında 
(4/11) 96,141 

Yozgad [Stm tçözj 
6. — Bekârlık vergisi hakkında (2/36) 38 

Eskişehir [izzet Arakan] 
1. — Elektrik İşleri Etüd İdaresi teşki

line dair 2819 sayılı kanunun 17 nei mad
desinin değiştirilmesi hakkında (2/23) 88, 

103:105 
Giresun [hmail Habuııcuj 
2. — Kazanç Vergisi Kanununun 3840 

sayılı kanunla rmıadel 13 ncü maddesinin 
(Ü) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/8) » 2,21:22,29,29,30:33 

[İdare Heyeti] 
3. — B. M. Meclisi 1943 malî yılı büt

çesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/22) 72,74:80,81,82:85 

4. — B< M. Meclisi 1943 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (2/27) 72, 

74:80,81,82:85 
5. — B. Millet Meelisi 1943 malî yılı 
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• bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/30) ' 72,74:80,81,82:85 

6. — Büyük Millet Meclisi binasiyle 
Başvekâlet ve Hariciye Vekâleti binaları
nın yapılması için taahhüt icrasına dair o-
lan kanuna ek kanunda yazılı taahhüt sa- p 
Ifıhiyetinin arttırılması hakkında (2/31) 28 

7. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanana ek 3888 sayılı kanuna bağlı 1 nu
maralı cetvelin Millî Saraylar Müdürlüğü 
kıssuriın değiştirilmesine dair (2/9) 73:74 

Geri verme istekleri 
1. — Gümrük Tarife Kanununu değiş

tiren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna eklenen 
2256 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tef
siri hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair (3/139) 28 

Muhtelif 
1. — İstanbul Mebusu Memed Emin 

Yurdakul'un vefat ettiğine daîr (3/149) 89 
2. — İzmir Mebusu Mahmud Esad 

Bozkurd'un vefat ettiğine dair (3/137) 14 
3. — Zonguldak Mebusu Halil Türk

men'in vefat ettiğine dair (3/38) .14 

Ölüm cezaları 
1. — Aşkale'nin, Çat Nahiyesinin Yavi 

köyünden Abdürrahmanoğlu Ahmet Işık'
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/150) 136 

2. — Bueak'ın Kusbaba köyünden Ali-
oğlu Ömer Özmen'in ölüm eezasına çarp
tırılması hakkında (3/136) 14 

3. —' Görele'nin Nefsiarakkoz köyün
den Halil İbrahhnoğlu Memet İnce 'nin 
ölüm eezasma çarptırılması hakkında 
(3/151) 136 

4. — İğdır'ın Kıti köyünden Kasımoğlu 
Hüseyin AH Akuş'un ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında (3/141) 38 

5. — Niksar'ın Bidece köyünden Hü-
seyinoğlu Sabri öztürk'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/14T) " 88 

Sayfa 
8. — Riyaseti Cumhur 1948 malî yılı 

bütçesine 4 800 liranın ilâvesi hakkında 
(2/21) 72,74:80,81,82:85 

Mardin fEâtb Ergini 
9. — Belediye Kanununun 27 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında (2/28) 72,92ı 
94,141:142, 

Trabzon (Faik Ahmet Barutçu] 
10. — Veraset ve İntikal Vergisi Ka

nununun 1836 sayılı kanunla değiştiril
miş olan ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair (2/26) 2,22:26,29,29,33:36 

0. — ̂ Boııetto Dandirya'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/142) 38 

7, — Seydişehir'in Kızılcalar mahalle
sinden Ahmedoğlu Durmuş Çamur Sarı-
oğlu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/143) 38 

8. — Torbalı'nın Çakırbeyli köyünden 
Memadoğlu Osman Ünal'ın ölüm eezasına 
çarptırılması hakkında (3/144) 38 

Tasdik istekleri 
1. — Ticaret Vekâleti merkez teşkilâ

tına eklenen kadrodaki değişikliğin tasdiki 
hakkında (3/148) 88 

Tefsir istekleri 

1. — Gümrük tarife kanununu değiş
tiren 31 mayıs 1933 tarihli kanuna eklenen 
2256 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tef
sirine dair (3/68) 28 

Tesrii masuniyet 

1. — Çorum Mebusu Dr. Cemâl Al
per'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 

.hakkında (3/78) t 96 
2. — Denizli Mebusu Naili Küçüka'nm 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/87) 96 

3. — Diyarbakır Mebusu Kemal Sede-
lo'nin teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/108) 96 

4. — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçın'm teşrii masuniyetinin kaldırılması 

TEZKE 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

RElıEiR 
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hakkında (3/89) 96 
5. — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 

Yalçın "m teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/110) 96 

6. — tamir Mebusu Dr. Hüseyin Hulkİ 
Cura'mıı teşri! masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/111) 96 

7. — Kocaeli Mebıısn Ali Dikmen'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/16) 96 

8. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/113) 96 

9. — Kütahya Mebusu Dr. Ali Süha 
Delilbaşı'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/102) 96 
BÜTÇE ENCÜMENİ RİYASETİ TEZKERESİ 

1. — İdare Heyetinin, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı ka
nuna bağlı 1 numaralı cetvelin Millî saray-

8vU 
lar müdürlüğü kısmının değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifinin müzakeresine 
lüzum kalmadığı hakkında (3/146) 73:74 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 nen maddesinin bi
linci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasiyle İstanbul Mebusa Ziya 
Karamürsel'in, aynı kanunun 80 nen mad
desinin birinci fıkrasınnı değiştirilmesine 
dair olan kanun teklifinin Muvakkat bir 
Encümende müzakeresi hakkmda (3/145) . 73 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Divanı Muhasebatta açik bulunan 
bir âzalık için seçim yapılması hakkında 
(3/140) 38 

Sayfa Sütun Satır Yanlış 

97 
98 

1 
1 

4 
33 

DÜZELTIŞ 
81 

146 

Doğru 

6 ve 7 
(gelen evrakın altıncı maddesindeki) 

7 ve 8 
(gelen evrakın yedinci maddesindeki) 

*>*<* 



Tahlilî fihrist 
" • * • * " 

P' ,._ : . .,; Sayfa 
Y. Abadan (fekisehir) - Devlet liman

ları İşletme Umûm Müdürlüğünün kaldı
rılması Ve vazifesinin Devlet Denizyolları 
ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğüne 
verilmesi hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri 

H, Ş, Âdal (Bolu) -Şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kili hakkındaki lâyiha münasebetiyle söz
leri 
j ' ' "" ' ' ' 60,61,62,89,90,91 

F. Ağrah (Maliye Vekili) - Mübadele 
ve tefflz islerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetiyle sözleri 

— Veraset ve IntikalVergisi Kanunu
nun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
ikinei maddesine bîr fıkra eklenmesine dair 
kanun münasebetiyle sözleri * 

ö, A. Aksoy (Ctaoaateb) - Pazarcık 
kazasmın M&raş vilâyetine bağlanmadı 

52 

56, 

143 

25 

S»yfı 
hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 105 

Z. Artomt (Yoagad) — Devlet Liman -
lan İşletme Umum Müdürlüğünün kaU 
dınlması ve vazifesinin Devlet Denizyol
ları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğüne verilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 48,51,52 

t. Arakan (EsldçeMr) - Devlet liman
lar* İşletme Umum Müdürlüğünün kal
dırılması ve vazifesinin Devlet Denizyolla
rı ve Limanlan İşletme Umum Müdürlü
ğüne verilmesi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri 42,49,51 

— Ordu İkramiyesi Kanununun 2698 
nuumaralı kannla değişen birinci madde
sinin tadiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 68 

— Orman Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun münasebetiyle sözleri 3,4 

T. B. Balta (Bize) - Belediye Kanu
nunun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki lâyiha münasebetiyle sözleri 92 

—• Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki 
lâyiha münasebetiyle sözleri 54 

O. S?) Badas (Oarianteb). Ordu İkrami
yesi Kanununun 2698 numaralı kanunla de
ğişen birinci maddesinin tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri 68 

— Pazarcık Kazasının Maraş vilâyeti
ne bağlanması hakkındaki kanun lâyihası 

münasebetiyle sözleri 109,110,115 
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkın
daki lâyiha münasebetiyle sözleri 91 

F. A. Barutçu (Trabzon) - Mübadele 
ve teffiz işlerinin katî tasfiyesi ve intacı 
hakkındaki 1771 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasr münasebetiyle sözleri 142,144,145 

— Veraset ve Intikafl Vergisi Kanu
nunun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan ikinci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 22,24,25 



Avft 
Dr, R Bayİrit (Maraş) - Pazarcık ka

zasının Maraş vilâyetine bağlanması hak
kındaki kamın lâyihası münasebetiyle 
sözleri İH 

&*yt* 
E, Berker (Urfa) . Şehir ve kasabalar

da mahaHe muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkili hakkındaki lâyiha münasebetiyle 
sözleri 90 

Dr. N. Ceııbolat (Gaaanteb) - Pazar-
erk kazasının Maraş vilâyetine bağlan
ması hakkındaki kanun lâyihası müna
sebetiyle sözleri 

Ol. A. F. Cebeaoy (Münakalât V.) -
Devlet Liman/lan İsletme Umum Mü

dürlüğünün kaldırılması ve vazifesinin 

112 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğüne verilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 46,48, 

51,52 

— Marmara'da kazaya uğrayan Trak 
vapuru hakkında sözleri 72 

Dr. A. S. DetUbap (Kütahya) - Bil
ûmum askerî malûllerin terfihine ait 551 
sayılı kanunun 11 nci maddesine bağlı 
emraz cetveline bir fıkra ilâvesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 102 

A. N. Demirağ (Sivas) - Devlet Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 
kaldırılması ve vazifesinin Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğüne verilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 50 

— Elektrik İşleri Etüd İdaresi teşkiline 
dair 2819 sayılı kanunun 17 nci madde
sini değiştiren kanun teklifi münasebe
tiyle sözleri 103,104 

— Veraset ve intikal Vergisi Kanu
nunun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş 
olan ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun münasebetiyle sözleri 22,24 

Gl. E. Rurukan (Hatay) - Ordu İkra
miyesi Kanununun 2698 numaralı kanun
la değişen birinci maddesinin tadiline dair 

kanun münasebetiyle sözleri 68 
F. F, DtiajÜBseL (Bingöl) - Devlet Li

manları İşletme Umum Müdürlüğünün 
kaldırılması ve vazifesinin Devlet Deniz-
yollları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğüne verilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 50,52 

— Millî Korunma' Kanununun hüküm
lerine göre 1942 yılı hububat borçlarını 
ödeyememiş olanların affına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 140,141 

— Pazarcık kazasının Marag vilâyetine 
bağlanması hakkındaki kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 112,116 

— Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hak
kındaki lâyiha münasebetiyle sözleri 60,61 

— Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
ikinci maddesine bîr fıkra eklenmesine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 24^25 

öf. F. Ecevit (Kastamonu) - Beledi
ye kanununun 27 nci maddesinin değişti-

fi 
rilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 93 



Sayfa 
. t Eber (Çanını) - Elektrik işleri Etüd 

idaresi teşkiline dair 2819 sayılı, kanu
nun İ 7 nci maddesini değiştiren kanan 
teklifi münasebetiyle sözleri 104,105 

— Mübadele ve teffiz iğlerinin katı 
tasfiyesi ve intacı hakkmdaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası münasebetiyle 
Sözleri 143,141,145 

Sayfa 
— Veraset ve intikal Yergisi Kanunu

nun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun münasebetiyle sözleri 25 

E. Erkin (Mardin) - Şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkili hakkmdaki lâyiha münasebetiyle 
sözleri 142 

R. Fennıen. (Kocaeli) • Elektrik İşleri 
Etüd idaresi teşkiline dair 2819 sayılı ka
nunun 17 nei maddesini değiştiren kanun 
teklifi münasebetiyle sözleri 

P 

104 

M\ Fırat (Samsun) - Belediye Kanunu
nun 27 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 93 

M. H. Gündas&lp (Edime) - Devlet Li
manları işletme Umum Müdürlüğünün 
kaldırılması ve vazifesinin Devlet Deniz
yolları ve Limanları işletme Umum Mü
dürlüğüne verilmesi hakkmdaki kanun 

a 
münasebetyle sözleri 43 

B. Göreli (Oümügaue) - Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri teşkili hakkmdaki lâyiha münasebe
tiyle sözleri 58,89,90 

Ş. R. Hatipoğhı (Ziraat Vekili) - Or
man Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı büt-

H 
çesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun münasebetiyle sözleri 3,4 

S. tçoz (Yosgad) . Mübadele ve teffiz 
iğlerinin katî tasfiyesi ve intacı hakkmda 
1771 sayılı kanuna ek kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 

O. K. tnoedayı ( Sinob) • Devlet Li
manlan İşletme Umum Müdürlüğünün 
kaldırılması ve vazifesinin Devlet Deniz-

144 

yolları ve Limanları İşletme Umûm Mü
dürlüğüne verilmesi hakkmdaki kanun 
münasebetiyle sözleri 39,48 

— Ordu ikramiyesi Kanununun 2698 
numaralı kanunla değişen birinci madde
sinin tadiline dair kanun münasebetiyle 
sözleri 68 



- l a -

S»yfa 
B. Kaleli (Gazİanteb) • Pazarcık ka

zasının M araş vilâyetine bağlanması hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 115 

E. Kaplan (Mora?) • Pazarcık kazası
nın Maraş vilâyetine bağlanması hakkın
daki kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 108,109,110,112,115 

—> Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki lâ
yiha münasebetiyle sözleri 55 

H. Karagülle (Konya) • Belediye Ka
nununun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 92,93 

Ol. K, Karabekür (İstanbul) - Millî 
Korunma Kanununun hükümlerine göre 
1942 yıh hububat borçlarını ödeyeme
miş olanların affına dair kanun müna

sebetiyle sözleri 
H. N. Keşmir (Tokad) - Devlet Liman

ları İşletme Umum Müdürlüğünün kaldı
rılması ve vazifesinin Devlet Denizyolları 
işletme Umum Müdürlüğüne verilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 

— Elektrik işleri Etüd İdaresi teşkiline 
dair 2819 sayılı kanunun 17 nci maddesini 
değiştiren kanun teklifi münasebetiye söz
leri 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkmdaki 
lâyiha münasebetiyle sözleri 

— Veraset ve intikal vergisi kanunu
nun 1836 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun miinasebtiyle sözleri 

Say*» 
140 

49, 
50,52 

104 

60 

24 

Dr, A, Melek (Ctasiaııteb) - Pazarcık 
kazasının Maraş vilâyetine bağlanması 
hakkmdaki kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 

A. Mendres (Aydın) - Mübadele ve tef-
fiz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı hak
kındaki 1771 aayıh kanuna ek kanun İâ-

116 yîhası münasebetiyle sözleri 143 

N. Üsten (Giresun) - Belediye kanu
nunun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkmdaki kanun münasebetiyle sözleri 92 

M. Ökmen (Ankara) - Millî Korunma 
kanununun hükümlerine göre 1942. yılı 
hububat borçlarını Ödeyememiş olanla* 

rın affine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 141 

fi. fek (Kocaeli) • orman Umum Mü
dürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde deği

şiklik yapılması hakkmda kanun münase
betiyle sözleri 



t" Sayfa 
O. Peke! (Tobad) - Şehir ve kasabalar

da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkili hakkındaki lâyiha münasebetiyle 
sözleri 54,55,56 

R. Peker (Kotalıya.) - Devlet Limanları 

H. ITuğâç <A$ri) - Ordu İkramiyesi Ka
nununun 2698 numaralı kanunla değişen 
birinci maddesinin tadiline dair kanun 
münasebetiyle sözleri 67 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Ordu İk
ramiyesi Kanununun 2698 numaralı ka
nımla değişen birinci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetiyle sözleri 67,69 

Sayla 
işletme Umum Müdürlüğünün kaldırıması 
ve vazifelerinin Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğüne 
verilmesi hakkındaki'kanun münasebetiyle 
sözleri 50 

sözleri 144 
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında
ki lâyiha münasebetiyle sözleri' ftO 

01 . K. Sevüktekin (Diyarbakır) - Or
du İkramiyesi Kanununun 2698 numaralı 
kanunla değişen birinci maddesinin tadi
line dair kanun münasebetiyle sözleri 68,69 

kındaki kaıtun lâyihası münasebetiyle «öst-
teri 110 

— Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki 
lâyiha münasebetiyle sözleri 54 

fl. Tfugay <İgel) - Şehir ve kasabalarda 
mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kili hakkındaki lâyiha mpnasebetiyle söz
leri 59 

H. tfraa ( Dahilîye Vekili) - Pazarcık 
kazasının Maraş vilâyetine bağlanması 

hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 114,115,116 

S 
E. Sazak (Eskişehir) - Devlet Liman

ları işletme Umum Müdürlüğünün kal
dırılması ve vazifesinin Devlet Denizyol
ları ve Limanları işletme Umum Müdür
lüğüne verilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 45 

— Mübadele ve teffiz işlerinin katı 
tasfiyesi ve intacı hakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası münasebetiyle 

3 
M. Şahin (Cfclzianteb) - Pazarcık ka

zasının Maraş vilâyetine bağlanması hak
kındaki kanun lâyihası münasebetiyle söz
leri 113 

K. Şedele (Diyarbakır) - Pazarcık ka
zasının Maraş vilâyetine bağlanması hak-

•| ^ ı * s ıPffi 



— ıs — 
Sayfa 

Y. S. Uzay (Balıkesir) - Şehir re kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet

leri teşkili hakkındaki 
tiyle sözleri 

lâyiha münaaebe-
Sftyfa 

59 

t. Yalçın (Elâzığ) - Şehir ve kasabalar
da mahalle mnhtar ve ihtiyar heyetleri 
teşkili hakkındaki lâyiha münasebetiyle 
sözleri 53,60,61,90 

Z. Yörük (Ankara.) - Devlet Limanları 

işletme Umum Müdürlüğünün kaldırılma
sı ve vazifesinin Devlet Denizyolları ve Li
manlan işletme Umum Müdürlüğüne 
verilmesi.hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 50,52 
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