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IORA VEKİLLERİ HBYETt 
Sayfa 

1, — Ege sahillerinde meçhul bir deniz
altı tarafından batırılan Krom şilebi hak-

Sayfa 
kında Münakalât Vekili Gl. Ali Fuad Cebe-
soy ile Hariciye Vekili Numan Menemenci-
oğlu'mm beyanatı 98,99 

KAKUlffltAB 
No. 

4526 
Sayfa 

Bilûmum askerî malûllerin terfî-
fîhine ait 551 sayılı karnımın 11 nci 
maddesine bağlı emraz cetveline bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun 3 

4527 — Oedikli subaylar hakkındaki 4140 
sayılı kanuna ek kantin 3:4 

4528 — Elektirik işleri Etüt îidaresi teşiki-
line dair 2819 sayılı kanunun 17 nci 
maddesini değiştiren kanun 4 

4529 — Pazarcık kazasınm Maraş vilâye-
etine bağlanması hakkında kanun 4 

4530 — Varlık vergisi bakiyesinin terki 
nine dair kanun 34,34,44,44146,46,46:49 

4531 — 1943 malî yıh Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı A işaretli cetvel
de- değişiklik yapılmasına dair ka
nun 52,64,68:69,71,71:74 

4532 — Posta, Telgraf ve Telefon îşlet-
me Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair ka
nun 52,64,69:70,71,75,78 

4533 — Küçük sıhhat ve Hayvan Sağlık 
Okulları mezunlarının erbaş ve ge
dikli olabilmeleri hakkında kanun 26,31: 

32 ,34:41,46,52,54:61,81 
4534 — Tasfiye halinde bulanan A hesa

bı hakkında Alman Sefâretiyle teati 
olunan mektuba bağlı 2 numaralı lis-

No. Sayfa 
tede yazılı kontenjanların değiştiril
mesi hususundaki mektuplarla yapı
lan Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun 64,70,85,86,87:90 

4535 — Hususi Türk - Alman Anlaşma- ' 
sına bağlı A ve B listelerinde yazılı 
darı, bakla ve nohut, kepek ve küsbe, 
arpa kontenjanları bakiyelerinin yağ
lı tohumlarla değiştirilmesi hakkın
daki Anıaşmanm tasdikına dair ka
nun 64,70,85^6,90:93 

4536 — Türkiye ile Almanya arasında Ti
carî mübadelelerin ve tediyelerin tan
zimi hakkında Ankara'da imza olunan 
iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı 
protokol ve mektupların tasdikına 
dair kanun 64,70:71,85:86,86,93:96 

4537 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumî-
miye Kanununa bağlı A işaretli cet
velin Millî Müdafaa Vekaleti kısmı
na fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 4424 sayılı kanuna ek kanun 68, 

84,99:100,100,101:104 
4538 — Mülga Kîbrik ve Çakmak inhisar 

İdaresinin ilgasında evvelki azamana 
ve tasfiye devresine ait bilançola
rın tasdiki hakkında kanun 84,100, 

100,100,104:107 



No. 
1380 

1381 

1382 

1383 

KARABLAB 
No. Sayfa 
1369 — Kütahya Mebusu Dr. Ali Süha 

Delîlbaşı'mn teşriî masuniyüeti hak
kında 26:27 

1370 — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçm'm teşriî masuniyeti maktanda 27 

1371 — îznür Mebusu Dr. Hüseyin Hulki 
Cura'nm teşriî masuniyeti hakkında 27 

1372 — Kocaeli Mebusu Ali Dikmen'in 
teşriî masuniyeti hakkında 27 

1373 — Kütahya Mebusu Besim Atalay 'm 
teşriî masuniyeti hakkında 27 

1374 — Çorum Mebusu Dr. Cemal Alp
er'in teşrîî masuniyeti hakkında 31 

1375 —• Denizli Mebusu Naili Küçüka'nın 
teşriî masuniyeti hakkında 31 

1376 — Diyarbakır Mebusu Kemal Şede-
le*nin teşriî masuniyeti hakkında 31 

1377— istanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalgm'ın teşriî masuniyeti hakkında 31 

1378 — Bergama'nın Zeytftıdağ. nahiyesi 
Ürlemiş köyünden Mustafaoğlu Sü
leyman Ürgüt'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında 54,65,66 

1379 — Buldan'ın Cedit mahallesinden 
Terşâoğullarmdan Mustafaoğlu Mus
tafa! diğer adı Çavuş Terzioğhı 'mm 
ölüm cezasına çarntılraası hakkında 54,66 

1384 

1385 

1S86 

Sarfa 
— Tatvan kazası Reşadiye Nahiye
sinin Pinganes köyünden Mehioğlu 
Ağıt Baran'm ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında 54,66 
— Develi'nin Ketgin köyünden Dur-
muşc-ğlu Memed Karan'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 54,66 
— Adıyaman'ın Yenipmar mahalle
sinden Mustafa kızı Emine diğer adı 
Hanım Kuzu'mın Ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında 54,66 
— Sivas'ın Kartalca köyünden Ha-
sanoğlu Bilâl Aydın, îbrahimoğlu 
Mehmet Yıldız, îsmniloğlu (Hacı) 
Mehmet Aslan ve TagRÖzmen köyün
den Mustafaoğlu Mevlût Taş, di
ğer adı Adifrûzel'în ölüm cezasma 
r-arptmlmalnrt hakkında 68,81 
— Şirvan'ın Hesko köyünden AMftl-
vehaboğhı Cafer Argıın'nn ölüm ce
fasına çarptırılması hakkında 68,81 
— Boyabad'ın Yenice köyünden 
Mustafaoğlu Emin Aktaş'ra ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 80,84 
— Beyaban 'm Fakılı köyünden Imam-

oğullarından Mustafaoğlu Eyüp Bİ1-
giç'in ölüm cezasına , çarptırılması 
hakkmda 80,84 

LAYİHALAR 
1. — Askeri ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 3360 sayılı kanunla değiştiren 3 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/222) İ 52 

2. —; Başvekâlet teşkilâtı hakkındaki 
4443 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/229) ; 84 

3. — Beden Terbiye Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası 
(1/202) 2 

4. — Belediye Kanununun 152 neı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi hak
kmda (1/230) 84 

5. — Belediye Yapı ve Yollar Kanunu
nun bazı maddelerinin ve Ehniye Kanunu
mun 43 neü ve Belediye Kanununun 114 ] 

ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkmda' 
(1/211) 2 

6. — 1943 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkmda (1/220) 52, 

64,68:69,71,71:74 
7. — 1943 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Mîllî Müdafaa Vekâleti kısmma fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki 4424 sayılı 
kanuna ek kanun (1/227) 68,84,99:100,100, 

100,101 =104 
8. — 1943 malî yılı Mjuvazenei Umumi-

miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkmda (1/281) 84 

9. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumî-



_ _ 3 _ 
Sayfa 

ye Kanun lâyihası (1/201) 2 
10. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

işletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası (1/203) 2 

11, — Devlet Denizyolları ve Limanlan 
İstetme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası (1/204) 2 

1.2. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâ
yiham (1/205) 2 

13. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1942 malî yılı hesabı katisi hak
kında (1/228) 68 

14. — Emirber ve seyis erleri hakkın
daki 1600 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/215) 26 

15. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası (1/225) 64 

16. — Gümrük muhafaza ve muamele 
snnfi memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nunda değişiklik yapılmsına dair (1/212) 2 

17. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında (1/232) 84 

18. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası (1/206) 2 

19. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1941 malî yılı hesabı katisi hakkmda 
(1/213) 2 

20. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/207) 2 

21. — Kibrit ve çakmak inhisarı işletme 
imtiyazının kaldırılmasına ve bu in
hisarın işletilmesi için muvakkat bir 
idare kurulmasına dair olan 4426 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası p/223) 52 

22. — Kurs görmek için veya muvakkat 
bir vazife ile yabancı memleketlere gönderi
lecek olan erata harçlık verilmesi hakkmda 
(1/214) 2 

23. — Menkul ve gayrimenkul Vakıf 
emval ile bunların intifa haklarının mek-
tunüarınm ve mahlûlleri haber verenlere 
verilecek ikramiyelere dair (1/216) 30 

Sayfa 
24. — Orman Umum Müdürlüğü 1944 

malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası (1/208) 2 
25. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğünün 1943 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında (1/221) 52,64, 

69:70,71,75:78 
26. ~ Posta, Telgraf ye Telefon işlet

me Umum Müdürlüğü 1944 malî yıh Büt
çe Kanunu lâyihası (1/209) 2 

27. — Subaylar heyetine mahsus Terfi 
Kanununun birinci maddesinin A fıkra
sının değiştirilmesi hakkında (1/217) 30,80,86 

28. — Toprak mahsulleri vergisi hak
kmda (1/226) 64,64 

29. — Türkiye * Almanya arasında 
mevcut Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
I A listesindeki kontenjana munzam kon
tenjanın kabulü hususunda teati olunan 
mektupların tasdiki hakkında (1/218) 34 

30. — Türk kodeksine uygun olmıyan 
eczayı tıbbiye ve kimyeviyenin İthalleri 
hakkmda (1/224) 52 

31. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası 
(1/210) 2 

32. — Varlık vergisi hakkında (1/219) 34, 
34,44,44:46,46,46:49 

1. — Alman sanayii tarafından Türki
ye 'ye 861 111 türk lirası tutarında 3 000 
kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Al
manya'ya aynr kıymette türk afyonu ihraç 
edilmesi hakkmda teati olunan mektupla
rın kabulüne dair (1/114) 98 

2. — Bilûmum askerî malûllerin terfi
hine ait 551 sayılı kanunun 11 nei madde
sine bağlı emraz cetvelinin 5 nci derece 
maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hak
kında (1/53) 3 

3. — Deniz gedikli subaylarının tahsi
satı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kındaki 4140 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (1/155) 3:4 

4. — Devlet memurları aybklarmm tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağh (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair (1/164) 4:5 

5. — Hatay'm ilhakı dolayısiyle açık-



MAZBATALAR 

_ • ! * . ! ' • • Sayfa 
mektupların tasdikına dair (1/120) 64*70, 

85,86,87:90 
1 1 . — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına 

dair 1221 sayılı kanunun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında (1/173) 5:23 

12. — Türkiye ile Almanya arasında 
münakit 25 . VII . 1940 tarihli Hususi 
Anlaşmaya bağlı (A ve B) listelerinde de
ğişiklik yapılması hafckmda (1/102) 64,70, 

85,86,90:93 
13. — Türkiye ile Almanya arasında 18 

nisan 1943 tarihinde imza edilen Ticari mü
badelelerin ve tediyelerin tanzimine dair 
Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı proto
kol ve mektupların tasdiki hakkında 
(1/103) 64,70:71,85:86,86,93:96 

14. — Türkiye - İsviçre Ticaret Anlaş- -
masının uzatılması hakkında (1/104) -98 

ITALAR 

Sarf» 
ta kalan tekaüde tabi memurlara verile-
cek tazminat hakkında (1/166) 98 

6. — İstanbul'da yeniden yaptırılacak 
Adliye binası iğin gelecek senelere geçici 
taahhüt icrası hakkmda (1/55) 26 

7. — (Küçük sıhhat) ve (Hayvan sağ
lık) okulları mezunlarının erbaş, ve ge
dikli olarak kullanılabilmeleri hakkında 
(1/157) 26,31:32,34:41,46,52,54:61,81 

8. — Pazarcık kazasının Maraş vilâ
yetine bağlanması hakkında (1/188) 4 

9. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtîyaV heyetleri teşkili hak
kmda ,(1/25) 98 

10. — Tasfiye halinde bulunan (A) 
hesabı hakkmda 17 . XII . 1940 tarihli mek
tuba bağlı 2 numaralı listede yazılı 
kontenjanların değiştirilmesi hususunda 
Türkiye -• Almanya arasında teati olunan 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adıyaman'ımı Tenipmar mahalle

sinden Mustafa kızı Emine diğer adı Ha
nım Kuzu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda: Başvekâlet tezkeresine dair 
(S/58) 54,66 

2, — Bergama'nın Zeytindag nahiyesi 
Ürlemis köyünden Mustafaoğlu Süleyman 
Ürgüt'ün ölüm cezasma çarptırılması hak
kında Başvekâlet, tezkeresine dair (3/28) 44, 

65:66 
3.ı— Boyabad'ın Fakılı köyünden 

İmamoğullarından Mustafaoğlu Eyüp Bil
giç'in Slünı cezasına çarptırılması hak
kmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/100) 80, 

84 
4. — Boyabad'ın Yenice köyünden 

Mustafaoğlu Emin Aktas'ın ölüm cezası
na çarptırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresine dair (3/44) 80,84 

5. — Buldan'm Cedit mahallesinden 
Terzioğullarından Mustafaoğlu Mustafa 
diğer adı Çavuş Terzioğlu ve Havlamaz 
köyünden Hrzıroğlu Mustafa Tunçay?m 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/6) 54,66 

6. — Develi'nin Kelgin köyünden Dur-

muşoğlu Mehmed Kara'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/76) 54,66 

7. — Sivas'ın Kartalca köyünden Ha-
sanoğlu Bilâl Aydın, Ibrahimoğlu Meh
met Yıldız, tsmailoğlu (Hacı) Mahmut 
Arslan ve Taşgözmen köyünden Mustafa
oğlu Mevlût Taş diğer adı Adıguzel'in 
Ölüm cezasına çarptırılmaları hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/73) 68,81 

8. — Şirvan'ın Hesko köyünden Abdül-
vahaboğlu Cafer Argnn'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/45) 68,81 

9. — Tatvan kazası Reşadiye nahiyesi
nin pinganis köyünden Mehioğlu Ağıt 
Baran'in ölüm cezasına earptarmlıası hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/23) 54, 

66 

1. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/164) 4:5 

2. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına da
ir 1221 sayılı kanunun 2 nei maddesinin 



- S -
Sayfa 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/173) 5:23 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlr (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kamın lâyi
hasına dair (1/220) 64,68:69,71,7i :74 

2. — 1943 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa Vekâleti kısmına fevkalâ
de tahsisat verilmesi hakkındaki 4424 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/227) 84,99:100,100,100,101:104 

3. — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta 
kalan tekaüde tabi memurlara verilecek 
tazminat hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/166) 98 

4. — Mücbir ve zaruri sebepler dola
yısiyle takip ve tahsiline imkân görüle-
miyen borçların terkinine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/97) 84 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/221) 64,69:70,7t,75:78 

1. — Bilûmum askerî malûllerin terfi
hine ait 551 sayılı kanumın 11 nei madde
sine bağlı emraz cetvelinin 5 nei derece ma
luliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/53) 3 

2. — Deniz gedikli subaylarının tahsi
satı fevkalâdelerine yapılacak zam hakkın
daki 4140 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sına dair (1/155) 3:4 

1 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına da
ir kanun lâyihası hakkında (1/164) 4:5 

4. — Eskişehir Mebusu İzzet Ara
kan'm, Elektrik işleri Etüd İdaresi teşkili
ne dair 2819 sayılı kanunun 17 nei madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifine dair (2/23) 4 

5. — Temyiz Mahkemesi teşkilâtına da
ir 1221 sayılı kanunun 2 nei maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 

dair dair. (1/1T8) 
Sayfa 
5:23 

DAHÎLtYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Şehir ve kasabalarda mahalle muh

tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/25) 98 

1. — Pazarcık kazasmm Maraş vilâye
tine bağlanması hakkında kamın lâyihası
na dair (1/188) 4 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Mülga Kibrit ve Çakmak inhisar
lar idaresinin ilgasından evvelki zamana 
ve tasfiye devresine ait hesapların sunul
duğuna dair Başvekâlet tezkeresi hakkın
da (3/132) 84,100,100,100,104:107 

HARİCÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Alman sanayii tarafından Türki

ye'ye 86İ 111 Türk lirası tutarmda 3000 
kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Al
manya'ya aynı kıymette Türk afyonu ih
raç edilmesi hakkında teati olunan mek
tupların kabulüne dair kanun lâyihası hak
kında (1/114) 98 

2. — Tasfiye halinde bulunan (A) he
sabı hakkında 17 . X I I . 1940 tarihli mektu
ba bağlı 2 numaralı listede yazılı kontenjan
ların değiştirilmesi hususunda Türkiye -
Almanya arasında teati olunan mektupla
rın tasdikma dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/120) 64,70,85,86,87:90 

3. — Türkiye ile Almanya arasmda 
münakit 25 . V I I . 1940 tarihli Hususi An
laşmaya hağlı (A ve B) listelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/102) 64,70,85,86,90:93 

4. — Türkiye ile Almanya arasında 18 
nisan 1943 tarihinde imza edilen Ticari 
mübadelelerin ve tediyelerin tanâraine da
ir Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı pro
tokol ve mektupların tasdiki bakkında:ka-
nun lâyihasına.dair (1/103) 64,70:71,85:86, 

86,93:86 
5. — Türkiye - isviçre Ticaret Anlaş

masının uzatılması hakkjnda kanun Iâyi-
hatma dair (1/104) 98 
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İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Alman sanayii tarafından Tür

kiye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3000 
kilo atobrin verilmesi ve mukabilinde Al
manya'ya aynı kıymette Türk afyonu ih
raç edilmesi hakkında teati olunan mek
tupların kabulüne dair kanun lâyihası 
hakkında (1/114) 98 

2. — Tasfiye halinde bulunan (A) he
sabı hakkında 17 . XII . 1940 tarihli 
mektuba bağlı 2 numaralı listede yazılı 
kontenjanların değiştirilmesi hususunda 
Türkiye - Almanya arasında teati olunan 
mektupların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/120) 64,70,85,86,87:90 

3. — Türkiye ile Almanya arasında 
münakit 25 . V I I . 1940 tarihli Hususi An
laşmaya bağlı (A ve B) listelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun, lâyiha* 
sına dair (1/102) 64,70, &> 86,00:93 

4. — Türkiye ile Almanya arasında 18 
nisan 1943 talibinde imza edilen Ticari 
mübadelelerin ve tediyelerin tanzimine 
dair Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı 
protokol ve mektupların tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/103) 64,70: 

71,85:86,86,93:90 
6. — Türkiye - isviçre Ticaret Anlaş-

maaırım uzatılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/104) 98 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
L — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta 

kalan tekaüde tabi memurlara verilecek 
tazminat hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/166) 98 

2. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ye ihtiyar heyetleri teşkili hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/25) 98 

MECUS HESAPLARININ TETKİKİ 
ENOÜMENÎ MAZBATALARI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1943 malî 
yılı nİBan ve mayıs aylan hesabı hakkında 
(5/14) 68,80 

2. — Büyük Mîllet Heeisi 1943 maU 
yık haziran, temmuz ve ağustos aylan he
sabı hakkmda (5/15) 68,80 

Sayfa 
MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ

BATALARI 
1. — (Küçük sıhhat) ve (Hayvan sağ-

lık) okulları mezunlarının erbaş ve ge
dikli olarak kullanılabilmeleri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/157) 26,31:32,34: 

41,46,52,54:61,81 
2, —• Subaylar heyetine mahsus Terfi 

Kanununun birinci maddesinin (A) fık-
rasram değiştirilmesi hakkmda kanun lâ
yihasına dair (1/217) 80,86 

1. — Bilûmum askerî malûllerin terfi
hine ait 551 sayılı kanunun 11 nei mad
desine bağlı emraz cetvelinin 5 nei derece 
maluliyetler arasına bir fıkra ilâvesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/53) 3 

2. -— Deniz gedikli subaylarının tahsi
satı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kındaki 4140 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihasına dair (1/155) 3.4 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. ~^~ Eskişehir Mebusu İzzet Aru-
kan'm, Elektrik İsleri Etüd İdaresi teş
kiline dair 2819 sayılı kanunun 17 nei 
maddesinin değiştirilmesi hakkmda ka
nun teklifine dair (2/23) 4 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET EN
CÜMENİ MAZBATALARI 

1. — (Küçük sıhhat) ve (Hayvan sağ
lık) okulları mezunlarının erbaş ve gedikli 
olarak kullanılabilmeleri hakkında kanun 
lâyihasma dair (1/157) 26,31:32,34:41, 

46,52,54:61,81 

1. — Bilûmum askerî malûllerin terfi
hine ait 551 sayılı kanunun 11 nei madde
sine bağlı emraz cetvelinin 5 nei derece 
maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/53) 3 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Alman sanayii tarafından Türki

ye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3000 
kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Al
manya'ya ayni kıymette Türk afyonu ihraç 
edilmesi hakkmda teati elunan mektupla-
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nn kabulüne dair kanun lâyihası hakkın
da (1/114) 98 

2. — Tasfiye halinde bulunan (A) he
sabı hakkmda 17 , XII ,1940 tarihli mek
tuba bağlı 2 numaralı listede yazılı kon
tenjanların değiştirilmesi hususunda Tür
kiye - Almanya arasında teati olunan mek
tupların tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkmda (.1/120) 64,70,85,86,87:90 

3. — Türkiye ile Almanya arasmda 
münakit 25 , VII . 1940 tarihli Hususi An
laşmaya bağlı (A ve B) listelerinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyiha
sına dair (.1/102) 64,70,85,86,90:93 

4. — Türkiye ile Almanya arasmda 18 
nisan 1943 talihinde imza edilen Ticari 
mübadelelerin ve tediyelerin tanzimine 
dair Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı pro
tokol ve mektuplann tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/103) 64,70:71, 

85:86,86,93:96 
5. — Türkiye - İsviçre Ticaret Anlaş-

masmın uzatılması hakkmda kanun lâyi
hasına dair (1/104) 98 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — (Küçük sıhhat) ve (Hayvan sağ

lık) okulları mezunlarının erbaş re gedikli 
olarak kullanılabilmeleri hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/157) 26,31:32,34:41,46,52, 

54:61,81 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
(Adliye • Teşkilâtı Esasiye) 

1, — Çorum Mebusa Dr. Cemal Alp-

8*yf« 
er'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/78) 31 

2. — Denizli Mebusu Naili Kücüka'nın, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (2/87) 31 

3. — Diyarbakır Mebusu Kemal Şede-
le'nin, teşriî masuniyetinin kaldırıbnası 

hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/108) 31 
4. — istanbul Mebusu Hüseyin Cahit 

Yalçın'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında , Başvekâlet tezkeresine ' dair 
(3/89) 31 

5. — istanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçın'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 

hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/110) 27 
6. — İzmir Mebusu Dr. Hüseyin Hûlki 

Cura'nın, teşriî masuniyetinin kaldırıbnası 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/111) 27 

7. — Kocaeli Mebusu Ali Dikmen'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırıbnası hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/16) 27 

8. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'ın, 
teşrîî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/87) 27 

9. — Kütahya Mebusu Dr. Ali Süha De-
lilbaşı'nnı, teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(3/102) 26:27 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1. — Varlık vergisi hakkındaki kanun 

lâyihasına dair (1/219) 44,44:46,46,46:41) 

SABIK ZABIT HULASASI 
24 neti 
25 nci 
26 neı 
27 nci 
26 nei 
29 nen 

inikata ait 
^ » 
» » 
» » 
» » 
* > 

S 
26 
30 
34 
44 
52 

30 ncu inikada ait 
31 nci » » 
32 nci • » > 
83 ncü » » 
34 ncü » » 
35 nci » » 

54 
64 
68 
80 
84 
98 



SAYIN 

fatft 
1. ^- Sayın Üyelerden ba«ılariûa izin 

verilmesi (3/163) 
Teşriî m'astttiydt 

1. — Çorum Mebusu Dr. Cemal Alp
er'in teşrîî masuniyeti ( 3/78 ) 

2; — Deni&ti Mebusu Naili Küçüka'-
nm teşriî masuniyeti (3/87) 

3; *— Diyarbakır Mebusu Kemal Şe-
dele'nin, teşriî masuniyeti (3/108) 

4. — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçin'ın, teşriî masuniyeti (3/89) 

30:31 

31 

31 

31 

31 

Sayfa 

27 

ÜYELSB ÎŞLERl 
Sayfa 

5. — İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçm'ın teşriî masuniyeti (3/110) 

6. — İzmir Mebusu Dr. Hüseyin Hul 
ki Cura'nın teşriî masuniyeti (3/111) 

7. — Kocaeli Mebusu Alî Dikınen'in 
teşriî masuniyeti (3/16) 

8. — Kütahya Mebusu Dr. Ali Sülıa 
Delübaşı'nın teşri masuniyeti (3/102) 26:27 

9. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'-
m, teşriî masuniyeti (3/113) 27 

10. — Kütahya Mebusu Sabîhatt'n Kııt-
man'm, teşriî masuniyeti (3/168) 

27 

27 

TAKRtRLEE 
İstdnbtd [Ziya KaramursalJ 
1. — Millî Korunma kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 neu maddesinin 
1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 
(4/20) 

îzmir [Dr. Kâmrm örs] 
12. — Hususi idarelerden maaş alan ilk

okul öğrof inenlerinin kadrolarına, terfi, 

65 

TEKLİFLER 
Bingöl [Fcridım Fikri DüjÇmd] ve 

Kütahya [Hâmİd Pekcan] 

1. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 saydı kanunun 13 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 
(2/88) 

2. — Memurin kanununun bazı mad
delerini tadıl eden 3335 sayılı kantinim de
ğiştirilmesi hakkında (2/39) 

30 

34 

taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek sağlık ve içti
mai yardım sandığı ile yaprsandığına 
dair olan 4357 sayılı kanunun 12 nei 
maddesinin tefeiri hakkına takriri (4/19) 30 

Yozgad [Strn tçöz] 
3, — Toprak Mahsulleri Vergisi Ka

nununun 2 nei maddesinin tefsiri hak
kında (4/18) 3,65 

Eskişehir [İzzet ArukanJ 
1. — Elektrik İşleri Etüd idaresi teşki

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

İstanbul [Ziya Earamtrtal] 
2. — Mîllî Korunma kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 neu maddesinin 
1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/35) 65 

TEZKERELER 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

Geri varme İabeikleri 
1. — İstanbul'da Yeniden yaptırılacak 

Adliye binası iğin gelecek senelere geçici 
taahhüt icrası hakkındaki kanun lâyihası

nın geri verilmesine dair (3/161) 26 

Muhtelif 
1. — Müebir ve zaruri sebepler dola-

yısiyle takip ve tahsiline imkân görüleme
yen borçların terkinine dair (3/166) 68 
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2. — Türk harfleriyle bastmlaosk al-
tm paranın şekli hakkında (3/168) 98 

1. _-;' Mücbir ve zairori sebebler dola-
yısîyle.takip ve tahsiline imkân-gŞr&leme-
yeu borçların terkinine dair (3/97) 84 

2. — Mülga Kibrit ve Çakmak İnhisar
lar îdareöinia ilgasından «Tyelkİ zamana 
ve tasfiye devresine alt hesapların sunul
duğuna dair (3/132) 84,100,100,100,104:107 

tiftto oesifcift 
1 —Heudek'in Kalayık köyünden Ha-

liloğlu Mehmet nam diğer Hüseyin Birin-
cier'in ölüm cezasına. çarptırclnıaBi hak
kmda (3/156) 2 

2. — MeciiJözÛ'aÜn Şihler mahallesin
den Hasahoğln Muharrem Baba'tun ölüm 
cezasına' çarptırılması hakkında (3/168) 2 

3. — Ürİa'nin Harptelyabya köyünden 
Hamdoğlu Hamet Ergene'nin ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/159) 2 

4. — Vezirköprü'nün ToprakkaU ma
hallesinden Şükrüoğlu Kemal Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 

(3/167) 80 

1. — Adıyaman'ın Yenipınar mahalle
sinden Mustafa kızı Emine diğer adı Ha
nım Kuzu'nun Ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkmda (3/5S) 54,66 

2. — Bergama'nın Zeytindağ nahiyesi 
Ürlemiş köyünden Mustafaoğlu Süleyman 
Ürgüt'ün ölüm cezasına çarptırılması hak
kmda (3/28) 54,65:66 

3. — Boyabad 'm Yenice köyünden Mus-
taraoğlu Emin Aktaş'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/44) 80,84 

4. — Boyabad'ın Fakilı köyünden 1-
raamoğullarmdan Mustafaoğlu Eyüp Bil-
şiç'in ölüm cezasma çarptırılması hakkın
da (3/100) 80,84 

5. — Buldan'in Cedit mahallesinden 
Terzioğullanndan Mustafaoğlu Mustafa 
diğer adı Çavuş Terzioğlu ve Haylamaz 
köyünden Hızıroğlu Mustafa Tuncay'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
(3/6) ' 54,66 

(i. — Develi'nin Kelgin köyünden Dur-

Sayfâ 
mugoğlu Mehmet Karanın Ölüm cezasına 
çarpttrilmast nakfcnKfeit (8/76) 54,66 

7; — 8İva9*rn Kartalcaköyünden Ha-
sanoğlu Bilâl Aydm, îbrahhnoğhi Mehmet 
Yıldız, tşrhailoğm (H*eı) Mahmut Aralan 
ve Ta$gözmen köyünden Mustafaoğlu Mev-
Ifit Tas diğer adı Adıgüzel'in Slüm cezasına 
çarptırılmaları hakkmda (3/73) 68,81 

8.-— Şirvan'm Hesko köyünden Abdül-
vchaboğlu Cafer Argun'un ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda (3/45) 68,81 

9. — Tatvan kazası Reşadiye nahiye
sinin Phuranis köyünden Mehioftlu Ağıt Ba
ran'm ölüm cezasına çarptırümasr hak
kında (3/23) 54,66 

Tasdik istekleri 
î; — Adliye Vekâleti merkez teşkilâtı

na eklenen kadrodaki değişikliğin tasdikı-
na dair (3/162) 2 

2. — Ticaret Vekâleti Merkez teşkila
tına eklenen müfettiş kadrolanndaki de
ğişikliğin tasdikma dair (3/164) 34 

Tefsir istekleri 
1. — Askerî Ceza Kanununun 3914 sa

yılı kanunla değiştirilen 58 nci maddesi
nin tefsirine dair (3/153) 2 

2. — Bankalar ve Devlet Müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
haldundaki 3659 salılı kanunun 5 nci mad
desinin H fıkrasının tefsirine dair (3/155) 2 

3. -̂ - Maarif teşkilâtına dair 789 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin tefsiri hakkın
da (3A57) 2 

4. — Yedeksubay ve yedek askerî me
murları hakkındaki 1076 sayılı kanunun 
25 nci maddesinin 6 nci fıkrasının tefsiri
ne dair (3/160) 3 

Te$riî masuniyet 
1. — Kütahya Mebusu Salâhattin Kut-

man'ın teşriî masuniyetinin kaldırılma
sı hakkmda (3/163) 34 

1. — Çorum Mebusu Dr. Cemal Al
per'in, teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/78) 31 

2. — Denizli Mebusu Naili Küçük»'-
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mrt, teşriî masuniyetinin kaldırılması hak- . 
kında (âl/87) 31 

3. — Diyarbakır Mebusu Kemal Şe-
dele'nin, tegrjl masuniyetinin kaldmlma» 
hakkında (3/108) 31 

4. -4- İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçın'm, teşriî masuniyetinin kaldınlmar 
sı hakkında (3/89) 81 

5. — istanbul Mebusu Hüseyin Cahit 
Yalçm'm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/110) 27 

6. -ı- tzmir Mebusu Dr. Hüseyin Hul* 
ki Cura'nm teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkmda (3/111) 27 

7. — Kocaeli Mebusu Ali Dikmen'in, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/16) 27 

8. — Kütahya Mebusu Besim Ata-
lay'ra, •teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda (3/113) 27 

9. — Kütahya Mebusu Dr, Ali Stlha 

Sayfa 
Delilbagı'nın teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında "(3/102) 26:27 

BÜYÜK MİLLET MEOLtal RÎYASETÎ 
TEZKERESİ 

1. — Saym üyelerden bazılarına İzin 
verilmesi hakkmda (3/162) 30:31 

DİVANI MUHASEBAT RtYASETl TEZ
KERESİ 

1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
na ek 3255 ve 4463 sayılı kanunların tef
siri hakkında (3/154) 2 

ZİRAAT ENCÜMENİ KİYASETİ TEZ • 
KERESÎ 

1. — Yozgad Mebusu Sim îg&Vün 
Toprak Mahsuller] Vergisi Kanununun 
ikinei maddesinin tefsiri hakkındaki tak
ririnin muvakkat bîr encümende müzake
resine dair (3/165) . - 6 5 

DÜZELTME 
41 
66 

78 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Y. Abadan (Eskişehir) • Temyiz nıah-

kemesi teşkilâtına dair kanun .lâyihası mü
nasebetiyle sözleri 

F. Ağralı (Maliye V . ) - Varlık vergisi 
beyannamesinin, terkinine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 

01. A. R Artunkal {Milli Müdafaa V.) -
44 

- - - " ' • • • ' • • • - • g u y f g 

Küçük Sıhhat ve Hayvan sağlık okulları 
mezunlarının askerliklerine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 55,59-

t. Arakan (Isldçehlr) - Küçük Sıhhat 
ve Hayvan sağlık " okulları mezımlarınm 
askerliklerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 59 

B 
C. 8. Barla» (Gasianteb) - Teriyiz mah

kemesi teşkilâtına dair kanun lâyihası mü
nasebetiyle sözleri. 

H. Bayur (Manisa) • Eğe sahillerinde 
meçhul bir denizaltı tarafından batırılan 
Krıuu şilebi hakkında beyanatı 

Di, K. Bayezit (Maras) - •RüeCık Sılılıai 
ve Hayvan sağlık okullarr mezunlarının 
askerliklerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 

K, Berker (Urfa) • Temyiz mahkemesi 
teşkilâtına dair kanun lâyihası müııasebe-

m 

m 

tiyle sözleri 7 
İH, Berker (Van) - Temyiz mahkemesi teşki

lâtına dair kanun lâyihası münasebetiyle 
sözleri 15,17 

M. BiriMİ (tamir) - Temyiz Mahkemesi 
teşkilâtına dair kanun lâyihası münasebe
tiyle sözleri ••''• -• 22 

B. Bulayırlı (Çanakkale) - Mültfa Kib
rit ve Çakmak inhisar îdaresinin İlgasın
dan evvelki zamana ve tasfiye devresine ait 
bilançoların tasdiki hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 100 

Ol, A. F. Oebesoy (Muştalat Vekili) -
Eğe sahillerinde meçhul bir denizaltı tara

fından batırılan Krom şilebi hakkında be
yanatı 98,99 

Dr. A. 8. Delübaçı (Kütahya) - Küçük 
sıhhat ve Hayvan sağlık okulları mezunla
rının askerliklerine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 36,37,55 

A. N. Demirafc (Sivas) - Küçük sıhhat • 
ve hayvan »ağlık okulları mezunlarının as

kerliklerine dair kanon münasebetiyle söz
leri 54 

Ş. Devrin (Zonguldak) - Temyiz Mah
kemesi teşkilâtına dair kanun lâyihası 
müuasebeiyle'»özleri • . . . ' " 20/21,22 
' — Yarlık vergisi bakayasının terkinine 
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dair kanım münasebetiyle söderi 
F. W. Buftiıısd (Btefföl) . K^tik aifafelt 

ve hayvan sağlık okulları mezunlaniıra 
askerliklerine dair hrımra münasebetiyle 

45 
Sayfe 

sözleri *" 39 
-—_ Tfcmyiz Mahkemesi teskilâtma dair 

kanon layihası münasebetiyle sorieri 4,5,7, 
16,23 

Dr. F. Eeevİt (Kastamonu) • Küçük sıh
hat ve {hayvan: sağlık .okulları- mtsantar*-
nın asekerliklerine dair kanun münasebe
tiyle söyleri 8fy60 

I. Bk«f (Çorum) • Küfîüfe »îhhat-ve hay-
va sağhk ekuîlart nwîUnlarmjii^askerUkle-
rine daİrkannıı münasebetiyle ̂ söıleri- 55;56" 

A. R. Esen (Silrd) - Küçük silikat ve 
hayvan saklık okullarr ra*zunIarâLitt as
kerliklerine dair'kaman münasettetiyle (soe-
leri ' . ,, 39,57 

1 B«gfn (SaaaiTift) - Te^yia Mahkemesi 
te$ktlâtşıa dair kamın layihası ^ münase
betiyle BÖzUri 11 

R. PenmMi (Kocaeli) - Mülga Kibrit ve 
Çakmak İnhisar tdareAİilİn ilgasından;ev
velki «amana ve tasfiye dev*esttte alt bilan

çoların tasdiki hakkındaki kanun münase
betiyim sözleri 100 

O. B. Ctöker (İstanbul) - TemyİİB Mah
kemesi teşkilâtına daiikaıinn lâyihası 

münasebetiyle sözleri 20 

(B. gaft (YosguL) . Tarlfk vergisi ba
kayasının terkinine dair kanun münase
betiyle sözleri 

d K; tnocdayı (Sütob) . Küçük sıhhat 
45 

ve hayvan sağlık okulları mezunlarının as
kerliklerine dair kanun miiasebetiyle söz
leri 55,56,57,69.60 

, B. jKw»«1ttİA ( K o i ^ • Temyir Mahke
mesi teşkilâtına dair kanun lâyihası mü

nasebetiyle sözleri 13 

N: Menemendofflu (Hafifti vefcüi) • 
Eğe saBH&rmde me$Kul bîf • tftjffitfhir • ta

rafından batırılan Krom şilebi hakkında 
beyanat 99 
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Sayfa 
K. Poroy (Totad) - Temyİ* Mahkeme

si teşkilâtına dair kanun lâyiham müna
sebetiyle sözleri 

Sarf» 
6,20 

E. E. öymen(Bolıı) - Küçük Sıhhat 
ve Hayran Sağlık okullarının askerlikle
rine dair katınn münasebetiyle sözleri 59 

Y. ÖBty (Mutat,) - Küçük Sıhhat ve 

Hayran Sağlık okulları meaunlaraun as
kerliklerine dair kanun münasebetiyle söz
leri 38,54 

E. Saçak (Si&ptfr) - Varlık vergisi 
bekayasmın terkinine dair kanun münase
betiyle «Srieri 

pr. A. H. Belgil (Afyoakârahtear) -
Küçük Sıhhat ve Hayvan Sağlık okulları 
mezunlarının askerliklerine dair kanun 

S 

45 

münasebetiyle sözleri 40,60 
OL K. Sevuktekin (DiyarbflOaj) - Kü

çük Sıhhat ve Hayvan Sağlık okulları me
zunlarının askerliklerino dair kanun müna
sebetiyle sözleri 39,57,58 

H. Tufaç (Ağn) - Küe^k Sıhhat ve 
Hayvan Sağlık okulları mezunlarının as
kerliklerine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 35,36,40 

K. Turan (İsparta) - Küçük Sıhhat ve 
Hayvan Sağlık okulları mezunlarının as

kerliklerine dair kanun münasebetiyle söz
leri 58 

A. B. Türel (Adliye Vekili) - Temyiz 
mahkemesi teşkilâtına ctair kanun layihası 
münasebetiyle sözleri 7,19,20 

D*. O. $. Uludağ (Konya) - Küçük Sıh
hat ve Hayvan Sağlık okulları mezunları

nın askerliklerine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 31,34,86,38,56,67,51) 

2. Tfettk (Aıdon) - Temyfe Mahkeme
si tefküatma dair kanun lâyihası münase

betiyle sözleri &2 



ö-

S 

• . - . . - # • 

'.•iV .-:i::,'-Jf. . « M İ i ?j .*. 

!;?•'", '• 'V-:»':-4;'-İ ^ 

f?f 

İÜ . * 

- - • • . : , . " . . . v j , , 

• •—ABs . • * • . - . . . * * ' • • 


