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KANUNLAR
Sayfa
No.
4539 — Subaylar Heyetine mahsus 4273
numaralı Terfi Kanununun birinci
maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
2:3
mesi hakkında kanun
4540 — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta
kalan memurlara verilecek tekaüt
aylığı ve tazminat hakkında kanun 3:4,29
4541 — Şehir ve kasabalarda mahalle
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline
dair kanun
5:17,29:35
4542 — Askerî Ceza Kanununun 35 ve 153
neü maddelerini değiştiren kanun
2,20:
21,35:36
4543 — Alman sanayii tarafından Türki
ye'ye 861 111 Türk lirası tutarında
3 000 kilo atebrin verilmesi ve mu
kabilinde Almanya'ya aynı kıymette
Türk afyonu ihraç edilmesi hakkında
teati olunan mektuplarla yapılan
Anlaşmanın kabul ve tasdikına dair
kanun
3,28,33,38,39:42
4544 — Türkiye ile İsviçre arasında mev
cut 28 mart 1942 tarihli Ticari An
laşmanın 31 temmuz 1943 taihine ka
dar temdidi hakkında kanun
17,35,38:
39,42:45
4545 — Askerî memurlar hakkındaki ka
nuna 4296 sayılı kanunla eklenen
muvakkat maddesinin (C) fıkrasının
değiştirilmesine dair kanun 20,24:25,48:49
4546 — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu
nun 46 ncı maddesini değiştiren ka
nun
24,36:38,59
4547 — Arttırma ve Eksiltme ve İhale
Kanununun 57 nci maddesinin de-

No.

Sayfa
ğiştjrilmesi hakkında kanun
28,49:50,59
4548 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine
bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun
58,63,91,
91:94
4549 — Türk Kodeksine uygun olmayan
tıbbi ecza ve kimya maddelerinin
memlekete ithalleri hakkında kanun
48,
52:56,59:60,235
4550 — Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme Umum Müdürlüğünün 1943
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun
48,62,218,219,235,
236,237:240
4551 — 1943 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağjı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılmasına dair
kanun
28,52,96,219:224,235:236,240:243
4552 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nunu
126,234:235,236,244:247
4553 — Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nunu
58,63:91,98:124,126:166,168:186,
190:208,218,219,224 .-233,259:271,271,272,
£72:275
4554 — Subaylar Heyetine mahsus Terfi
Kanununun 11 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun
52,250,279:282
4555 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1943
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun
62,250,278:279,
281,282,283:286

KARARLAR
1387 — Bazı alacakların
ünmesi hakkında

kayftlarının si-

1388 — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 108 nci maddesinin tefsirine ma-

_ 2 —
No.

Sayfa
20,24

hal olmadığı hakkında
1389 — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 7 nci maddesinin tefsirine ma
hal olmadığı hakkında
28,48
1390 — Ankara Mebusu Falilı Rıfkı Atay,
Bursa Mebusu Atıf Akgüç ve İstan
bul Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın'in teşriî masuniyetleri hakkında 126,233:
234
1391 — Kütahya Mebusu Besim Atalay'm
teşriî masuniyeti hakkında
126,234
1392 —• Malatya'nın Tecde köyünden Ali-

No.

Sayfa
oğlu Ali Işıklı 'nm ölüm cezasına
çarptırılması hakkında
168,251

1393 — Sarayköy kazasının köprübaşı kö
yünden Mustafaoğlu ibrahim Aktaş'ın ölüm cezasına çarptırılması
hakkında
168,251
1394 — Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesi
nin Karaköy'ünden
Sarıabatoğlu
Mehmet Isa ölmez hakkıdaki ölüm
cezasının on beş sene ağır hapse
tahviline dair
168,251:259

LÂYİHALAR
1. — Arazi vergisi kanununun 2 nci
maddesine bir fıkra ilâvesine dair (1/237)
2. — Askerî ve mülki Tekaüt kanunu
nun 45 nci maddesinin değiştirilmesine
dair (1/243)
3. — Askerî ve mülki Tekaüt Kanunu
nun 64 ncü maddesinin ddeğiştirilmesi
hakkında (1/242)
4. — Askerlik Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/256)

48

52

52

250
5. —• Avukatlık Kanununun muvakkat
8- nci maddesinde yazılı müddetin uzatıl
ması hakkında (1/257)
250
6. —• Bazı isviçre mamul mallarının
muayyen bazı Türk mallariyle mübadelesi
ni tanzim maksadiyle imza edilen protoko
lün tasdikma dair (1/234)
24
7. — 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/236) 28,
52,96,219:224,235:236,240:243
8. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 310 ncu maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/240)
48
9. — Depreme karşı alınacak tedbirler
hakkında (1/255)
126
10. — Devlet Denizyolları ve Limanları
işletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında (1/238)
48,62,
218,219,235,236,237:240
11. — Devlet Denizyolları ve Limanları
işletme Umum Müdürlüğü 1943 mâlî yılı

Bütçe Kanununa bağlı (A) işıaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında (1/250) 62
12. — Devlete ait bazı liman ve iskele
lerin Devlet Demiryolları ve Limanları iş
letme Umum Müdürlüğüne devri ve mezkûr
Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında
(1/258)
'
250
13. — Devlete ait matbaaların birleş
tirilmesi hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek
kanun lâyihası (1/252)
62
14. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı
kanunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında (1/239)
48
15. — Diyanet İşleri Keisliği Teşkilât
ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı ka
nunun 3665 sayılı kanunla değiştirilen 3
ncü maddesinin tadiline dair (1/244)
52
16. — Genelkurmay Başkanlığının va
zife ve salâhiyetleri hakkında (1/233)
20
17. — Gümrük Tarife Kanununa bağlı
giriş umumî tarifesinin 695 nci numarası
nın (C) ve (D) fıkralarının değiştirilme
sine dair (1/259)
250
18. —- Muvazzaf subay ve askerî me
murlara verilecek elbise ve teçhizat hak
kında (1/245)
52
19. — Nakil vasıtaları hakkındaki
3827 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
d/248)
58
20. — Orman Umum Müdürlüğü 1943
malî yılı Bütçe. Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da (1/260)
250
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Sayfa I
Sayfa
21. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkın
3 000 kilo atebrin verilmesi ve mukabilindaki 1118 sayılı kanunun 2 nci maddesi
I de Almanya'ya aynı kıymette Türk afyo
nin değiştirilmesine dair (1/261)
250
nu ihraç edilmesi hakkında teati olunan
mektupların kabulüne dair (1/114)
3,28,33,
22. — Posta, Telgraf ve Telefon Ka
nunlarına ek 2721 ve 2722 sayılı kanunla
38,39:42
rın iki ve üçüncü maddelerinin değiştiril
2. — Arttırma, Eksiltme ve ihale Ka
nununun 57 nci maddesine bir fıkra ilâ
mesi hakkında (1/253)
62
vesine
dair (1/162)
28,49:50,59
23. — Romanya'dan 70 vagon ve 3270
3.
—
Askerî
Ceza
Kanununun
35
ve
varil alınması ve bedellerinin kısmen mu
153 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
ayyen mallar, kısmen de ley olarak öden
kında (1/168)
2,20:21,35:36
mesi hususunda yapılan Anlaşmanın tasdi4.
—
Askerî
memurlar
hakkındaki
kına dair (1/235.)
24
1455 sayılı kanuna 4296 sayılı kanunla ek
24. — Subaylar heyetine mahsus Terfi
lenen
muvakkat maddenin (C) fıkrasının
Kanununun 11 nci maddesinin değiştiril
değiştirilmesine dair (1/170)
20,24:25,48:49
mesine dair (1/246)
52,250,279:282
5. — Beden Terbiyesi Umum Müdür
25. — Tescil edilmeyen birleşmelerle
lüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası
bunlardan doğan çocukların tesciline ve
(1/202)
278
gizli kalmış nüfus varakalarının cezasız
6. — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta
olarak kaydına dair (1/249)
58
kalan tekaüde tabi memurlara verilecek
26. — Türkiye ile Almanya arasında
tazminat hakkında (1/167)
3:4,29
Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tanzi
7. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
mine mütedair Anlaşmaya bağlı. I I nci lis
Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine bağlı
teye 14 milyon liralık munzam bir kon
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
tenjan ilâvesine, incir ve üzüm kontenjan
hakkında (1/232)
58,63,91,91:94
larında münakale yapılmasına dair teati
8. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
olunan mektupların
tasdiki hakkında
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu
(1/241)
48 I
lâyihası (1/206)
126,234:235,236,244:247
27. — Türkiye ile Almanya arasında
I
9. — Kibrit ve Çakmak inhisarı işlet
Ticari mübadelelere ve Tediyelerin tan
me imtiyazının kaldırılmasına ve bu imti
zimine mütedair Anlaşma esasları dâhilin
yazın işletilmesi için muvakkat bir idare
de Almanlar tarafından. 5 aded tayyare
kurulmasına dair olan 4426 sayılı kanuna
verilmesi ve mukabilinde muayyen Türk
ek kanun lâyihası (1/223)
190,271
mallarının ihracı için Alman Sefareti ile
10. — Subaylar heyetine mahsus Terfi
teati olunan mektupların tasdikına dair
Kanununun
birinci maddesinin (A) fıkra
(1/254)
62
sının değiştirilmesi hakkında (1/217)
2:3
28. — Türkiye ile Macaristan arasında
11. — Şehir ve kasabalarda mahalle
mevcut Ticari mübadelelere ve Tediyelerin
muhtar
ve ihtiyar heyetleri teşkili hak
tanzimine mütedair Anlaşmalarla merbut- .
kında
(1/25)
5:17,29:35
larının 31 mayıs 1944 tarihine kadar uza
12. — Toprak mahsulleri vergisi hak
tılması hakkında (1/247)
52
kında
(1/226)
58,63:91,98:124,126:166,168:186,
29. — Vakıflar Umum Müdürlüğü
190:208,218,219,224:233,259
:271,271,272,272:275
1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A)
13. — Türkiye - isviçre Ticaret Anlaş
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına
masının
uzatılması hakkında (1/104) 17,35,38:39,
dair (1/251)
62,250,278:279,281,282,283:286
42:45
1. — Alman sanayii tarafından Tür
kiye'ye 861 111 Türk lirası tutarında

14. — Türk kodeksine uygun olmıyan
eczayı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakI kmda (1/224)
48,52:56,59:60,235
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MAZBATALAR
Sayfa
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Askerî Ceza Kanununun 35 ve
153 neü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/168) 2,20:21,
35:36
2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 108 nci maddesinin tefsiri hakkında
Başvekâlet tezkeresine dair (3/105)
20,24
3. — Malatya'nın Teede köyünün Re
şadiye mahallesinden Alioğlu Ali Işıklı'nın
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başkâlet tezkeresine dair (3/19)
168,251
4. — Sarayköy kazasının Köprübaşı kö
yünden Muratoğlu İbrahim Aktaş'ın ölüm
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/22)
168,251
5. — Turgutlu'nun Ahmedli nahiyesi
nin Kara köyünden Sarrahmedoğlu Meh
met İsa ölmez'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair
(3/24)
168,251:259

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Arttırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 57 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun lâyihası hakkında ( 1 /
162)
28,49:50,59
2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455
sayılı kanuna 4296 sayılı kanunla eklenen
muvakkat maddenin (C) fıkrasının değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/170)
20,24:25,48:49
3. — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu
nun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/125)
28,48
4. — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanunu
nun 46 nci maddesinin tefsiri hakkında
Başvekâlet tezkeresine dair (3/54)
24,36:38,59
5. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası hak
kında (1/202)
278
6. — 1943 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyilıasiyle İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi ve Riyaseti Cumhur 1943 malî yık büt
çelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun

Sayfa

teklifi hakkında (1/236, 2/40)

96,219:224,235:
236,236,240:243
7. — Devlet Denizyolları ve Limanları
İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/238)
62,218,219,235,236,
237:240
8. — Hudut ve Sahiller
Sıhhat Umura Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesine
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair
(1/232)
58,63,91,91:94
9. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu
lâyihası hakkında (1/206)
126,234:
235,236,244:247
10. — Kibrit ve Çakmak İnhisarı İş
letme imtiyazının kaldırılmasına ve bu
imtiyazın işletilmesi için muvakkat bir
idare kurulmasına dair olan 4426 sayılı
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/223) 190,
271
11. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1943
malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun
lâyihası hakkında (1/251)
250,278:279,281,
282,283:286
1. — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta
kalan tekaüde tabi memurlara verilecek taz
minat hakkında kanun lâyihasına dair
(1/166)
34,29
2. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayı
siyle takip ve tahsiline imkân görülemeyen
borçların terkinine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/97)
2
DAHİLİYE ENCÜMENİ

MAZBATASI

1. — Şehir ve kasabalarda mahalle ve
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/25)
5:17,29:35
DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ
MAZBATASI
1. —t 1940 yılı Millî Korunma bilanço-
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Sayfa

Sayfa
sunun gönderildiği hakkında
tezkeresine dair (3/85)

Başvekâlet
168

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
MAZBATALARI
L — Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşletme
imtiyazını kaldırılmasına ve bu imtiyazın
işletilînesi için muvakkat bir idare kurul
masına dair olan 4426 sayılı kanuna ek
kanun lâyihasına dair (1/223)
190,271
2. — Türk kodeksine uygun olmıyan
eczayı tıbbiye ve kimyeviyenlh ithalleri
hakkında kantin lâyihasına dair (1/224) 48, 52:
56,50:60,235
HARİCİYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI
1. — Alman saniyii tarafından Türki
ye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3 000
kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Al
manya'ya aynı kıymette Türk afyonu ihraç
edilmesi hakkında teati olunan mektupların
kabulüne dair kanun lâyihası hakkında
(1/114)
3,28,33,38,39:42
2. — Türkiye - İsviçre Ticaret Anlaş
masının uzatılması hakkında kanun lâyi
hasın*, dair (1/104)
17,35,38:39,42:45
İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Alman sanayii tarafından Türki
ye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3 000
• kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Al
manya'ya ayni/kıymette Türk altonu ihraç
edilmesi hakkında teati olunan mektupların
kabulüne dair kanun lâyihası hakkında
(1/114)
3,28,33,38,39:42
2. — Türkiye - İsviçre Ticaret Anîaşmasşnın uzatTİması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/104)
7,35?38:39,42:45
MALİYE ENCÜMENİ MÎAZBATALARI
1. — Arttırma, Eksiltme ve İhale Ka
nununun 57 nci maddesine bir fıkra ilâve
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/Î62) 28,
49:50,59
2. — Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanuunnun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/125)
28;48

3. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 46 nci maddesinin tefsiri hakkında
Başvekâlet tezkeresine dair (3/54) 24,36:38,59
1. — Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta
kalan tekaüde tabi memurlara verilecek taz
minat hakkında kanun lâyiasma dair
(1/166)
3:4,29
2. — Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/25)
5:17,29:35
MECLÎS HESABININ TETKİKİ ENCÜMENÎ
MAZBATALARI
1. — Büyük Millet Meclisi 1943 malî
yılı Eylül, Birinci ve İkinci teşrin ayları
hesabı hakkında (5/17)
62,208:209
2. —• Büyük Millet Meclisi, Riyaseti
Cumhur ve Divanı Muhasebat 1942 malî
yılı hesabı katileri hakkında (5/16)
28,52

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA
LARI
1. — Askerî Ceza Kanununun 35 ve
153 ncü maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/168) 2,20:21^35:36
2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 108 nci maddesinin tefsiri hakkında
Başvekâlet tezkeresine dair (3/105)
20,24
3. — Askerî memurlar hakkındaki 1455
sayılı kanuna 4296 sayılı kanunla eklenen
muvakkat maddenin (C) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun lâyihası hakkında
(1/170)
20,24:25,48:49
4. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/125)
28,48
5. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 46 nci maddesinin tefsiri hakkında
Başvekâlet tezkeresine dair (3/54)
24,36:38.59
6. — Subaylar heyetine mahsus Terfi
Kanununun 11 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun
lâyihası hakkında
(1/246)
250,279:282
1. — Subaylar heyetine mahsus Terfi
Kanununun birinci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/217)

2:3
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Sayfa

SIHHAT VE IÇTlMAl MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI
1. — Türk kodeksine uygun olmıyan eczayi tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hak
kında kanun lâyihasına dair (1/224) 48,52:56,
59:60,235
TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ MAZBA
TASI
2. — Türk harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/168)
62,209:218
TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI
1. — Alman sanayii tarafından Türki
ye'ye 861 111 Türk lirası tutarında 3 000
kilo atebrin verilmesi ve mukabilinde Al
maya'ya aynı kıymette Türk afyonu ihraç
edilmesi hakkında teati olunan mektupla
rın kabulüne dair kamın lâyihası hakkın
da (1/114)
3,28,33,38,39:42

Sayfa

2. — Türkiye - isviçre Ticaret Anlaş
masının uzatılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/104)
17,35,38,42:45

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI
(Adliye - Teşkilâtı esasiye)
1. — Ankara Mebusu Falih Rıfkı Atay,
Bursa Mebusu Atıf Akgüç, ve istanbul
Mebusu Hüseyin Cahid Yalçın'in teşriî ma
suniyetlerinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/129)
126,233:234
2. — Kütahya mebusu Besim Atalay'ın
teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/131) 126,234
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI
1. — Taprok mahsulleri vergisi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/226)
58,63:91,98:
124,126:166,168:186,190:208,218,219,224:
223,259:271,271,272,272:275

SABIK ZABIT HULÂSALARI
36 ncı inikada
»
37 nci
»
38 nci
»
39 ncu
»
40 ncı
»
41 nci
42 nci
»

2
20
24
28
48
52
58

ait
»
»
»
»
»
»

43
44
45
46
47
48
49

neü inikada ait
ncü
•» »
nci
»
»
ncı
»
»
nci
»
»
nci
»
»
ncu
»
»

62
96
126
168
190
250
278

SAYIN Ü Y E L E R Î Ş L E R Î
Andiçme
1. — Denizli mebusu Abidin Ege'nin
andiçmesi
2. — istanbul Mebusu Dr. Kemal Ce
nap Berksoy'un andiçmesi
3. — izmir Mebusu Şevket Adalan'm
andiçmesi
4. — Kayseri Mebusu Cafer Tuzel'in
andiçmesi
5. — Kütahya Mebusu Halil Benli'nin
Andiçmesi
6. — Sivas Mebusu Tuğamirafl Hulusi
Gökdalay'ın andiçmesi
7. — Zonguldak Mebusu Dr. Rebii Bar
kın'in andiçmesi

24 I
20 |
20 I
24 I

intihap mazbataları
1. — Denizli mebusu Abidin Ege'nin
intihap mazbatası
251
2. — istanbul Mebusu Dr. Kemal Cenap Berksoy'un intihap mazbatası
58:59
3. — izmir Mebusu Şevket Adalan'm
intihap mazbatası
208
4. — Kayseri Mebusu Cafer Tuzel'in
intihap mazbatası
251
5. — Kütahya Mebusu Halil Benli'nin
intihap mazbatası
208
6. — Sivas Mebusu Tuğamiral Hulusi
Kökdalay'ın intihap mazbatası
58:59
7. — Zonguldak Mebusu Dr. Rebii Bar
kın'm intihap mazbatası
58:59

— 7—
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Teşrii masuniyet
1. — Ankara Mebusu Falih Bıfkı
Atay'ın teşriî masuniyeti
126,233:234
2. — Bursa Mebusu Atıf Akgüc'ün
teşriî masuniyeti
126,233:234
3. — İstanbul Mebusu H. Cahit Yal-

Sayfa
çın'm teşriî masuniyeti
126,233:234
4. —• Kütahya Mebusu Besim Atalay'm teşriî masuniyeti
126,234
Vefatlar
1. — Giresun mebusu Dr. Hasan Vasıf
Somyürek'in vefatı (3/171)
'
58

SUALLER VE CEVAPLAR
talara karşı Hükümetimizin noktai naza
rının bildirilmesine dair istanbul Mebusu
Ali Rana Tarhan'ın suali ve Hariciye Ve
kili Numan Menemencioğlu'nun şifahi ce
vabı
96:98

Haıiciye Vekâletinden
1. — Türkiye'den Mihver memleketle
rine yapılan krom ihracatı hakkında îngiltre ve Amerika'da yapılan neşriyata ve
mezkûr Hükümetler tarafından verilen no-

TAKRİRLER
Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ve
Kocaeli Salâh Yargı]
1. — Tapu Kanununun 6 ncı maddesi
nin tefsirine dair (4/21)

2

Malatya [Mahmud Nedim Zabcı]
2. — Muamele Vergisi Kanununun 10
ncu maddesinin. 5 nci fıkrasının tefsirine
dair (4/22)

62

TEKLİFLER
[İdare Heyeti]
1. — Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti
Cumhur 1943 malî yılı bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair (2/40)
52,96,219:224,
235:236,240:243

Sivas [Abdurrahman Naci D emirağ]
2. — Belediye İstimlâk Kanununun 9
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/41)

52

TEzıKEJcvELER
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ
Muhtelif
1. — Devlet Şûrasında açık bulunan
âzalık için seçim yapılması hakkında
(3/169)
2. — Devlet Şûrasında açık bulunan
âzalık için seçim yapılması hakkında
(3/170)
3. — Giresun Mebusu Dr. Hasan Va
sıf Somyürek'in vefat ettiğine dair
(3/171)

3. — Türk harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkmda (3/168)
62,209:218
ölüm cezadan
58

58

68

1. — 1940 yılı Millî Korunma bilanço
sunun gönderildiği hakkında (3/85)
168
2. — Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görüleme
yen borçların terkinine dair (3/97)
2

1. — Malatya'nın Tecde köyünün Re
şadiye mahallesinden Alioğlu Ali Işıklı'nın ölüm cezasma çarptırılması hakkmda
(3/19)
168,251
2. — Sarayköy kazasının Köprübaşı
köyünden Muradoğlu İbrahim Aktaş'm
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda
(3/22)
168,251
3. — Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesi
nin Kara köyünden Sarıahatoğlu Mehmet
îsa ölmez'in ölüm cezasma çarptırılması
hakkmda (3/24)
168,251,259

- 8
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Sayfa

Tefsir istekleri

Teşriî masuniyet

1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 108 nei maddesinin tefsiri hakkmda
(3/105)
20,24
2. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 7 nci maddesinin tefsiri hakkmda
(3/125)
28,48
3. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 46 ncı maddesinin tefsiri hakkında
(3/54)
24,36:38,59

1. — Ankara JVJebnsu Palih Rıfkı Atay,
Bursa Mebusu Atıf Akgüç ve İstanbul
Mebusu Hüseyin Cahid Yalçın'in teşriî
masuniyetlerinin kaldırılması hakkmda
(3/129)
126,233:234
2. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/131)
126,234

DÜZELTİŞ
236
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Tahlilî fihrist

A
Sayfa
Sayfa
Y. Abadan (Eskişehir) - Toprak mah
velde değişiklik yapılması hakkındaki ka
sulleri vergisi hakkındaki kanun münasenun lâyihasının takdimen müzakeresine
dair sözleri
218
tiyle sözleri
127,196,172
D.
Anfcoğlu
(Seyhan)
Türk
harfle
— Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin
riyle bastırılacak altın paranın şekli hak
Kara köyünden
Sarıahatöğlu Mehmet
kındaki
mazbata münasebetiyle sözleri
213
îsa ölmez'in ölüm cezasına çarptırılması
Dr. Â. Arkan (Çankırı) - Toprak mah
hakkındaki mazbata
münasebetiyle söz
leri
257,258 sulleri vergisi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
190
— Türk kodeksine uygun olmıyan eczaı
î.
Arnikan
(Eskişehir)
Toprak
mah
T
tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakkın
sulleri vergisi hakkındaki kanun münase
daki kanun münasebetiyle sözleri
55
betiyle sözleri 68,71,89,90,102,103,169,170,174,175,
F. Ağralı (Maliye vekili) - Toprak mah
192,193,197,198
sulleri vergisi hakkındaki kanun müna
H. P. Ataç (Gümüşane) - Toprak mah
sebetiyle sözleri
71,77,111,148,169,174,175,178,
sulleri vergisi hakkındaki kanun müna
179,180,181,198,205,206,226,230,231,232,262
sebetiyle sözleri
161,163,165,166,207,226
— Türk harfleriyle bastırılacak altın
B. Atalay (Kütahya) - Türk harfleriy
paranın şekli hakkındaki mazbata müna
le bastırılacak altın paranın şekli hak
sebetiyle sözleri
211,212,218
kındaki mazbata münasebeiyle sözleri
216
M. Aydın (Trabzon) — Türk harfleriy
Dr. H. Alataş (Sıhhat ve İçtimai Mua
le bastırılacak altın paranın şekli hakkın
venet- vekili) - 1943 malî yılı Muvazene!
daki mazbata münasebetiyle sözleri
212
Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cet-

B
t. H. Baltacıoğlu (Afyon Karahisar) Türk harfleriyle bastırılacak altın para
nın şekli hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözleri
214
Dr. R. Barkm (Zonguldak) - Toprak
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
76,77
O. S. Barlas ( Gazianteb ) - Toprak
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
70,77,168,169,182,184
— Türk harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkındaki mazbata müna
sebetiyle sözleri
212

F. A. Barutçu ( Trabzon ) - Toprak
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
84,103,147,154,156,157,
162,163,164,166,183,185,194
S. Batu (Çanakkale) - Toprak Mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
160
A. Bayındır (İstanbul) - Arttırma ve
Eksiltme ve ihale Kanununun 57 neie mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
50
— Askerî ve mülkî Tekaüt Kanununun
46 neı maddesini değiştiren kanun müna-
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sebetiyle sözleri
37,38
— Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta
kalan memurlara verilecek tekaüt aylığı ve
tazminatı hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
4
H. Bayur (Manisa) - Turgutlu 'nun Ah
medli nahiyesinin Kara köyünden Sarı
Ahmetoğlu Mehmet îsa ölmez'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkındaki mazbata
münasebetiyle sözleri
256
—• Toprak Mahsulleri vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 153,156,157,163,
166,183,184,229,231
— Türk harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri
213,215
— Türk kodeksine uygun olmayan ec-

Sayfa
zayi tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
54
H. O. Bekata (Ankara) - Toprak mah
sulleri vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
105,106,142
Dr. M. Berker (tçel) - Toprak Mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
84
K. Berker (Urfa) - Toprak Mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
116,260
A. Binkaya (Kastamonu) - Toprak
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
81,101,104,106,111,262
M. Birsel (îzmir) - Toprak Mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
121,122,128,132,135,136,139,144,150

Gl. A. F. Cebesoy (Münakalât Vekili) Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme
Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe

kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişşiklik yapılmasına dair kanun lâyihasının
takdimen müzakeresine dair sözleri
219

B. K. Çağlar (Erancan) - Turgutlu'
nun Ahmedli nahiyesinin Kara köyünden
Sarı Ahmetoğlu Mehmet Isa ölmez'in ölüm
cezasına çarptırılması hakkındaki mazbata
münasebetiyle sözleri
252,256,258,259
Or. Gl. t. Çalışlar (Muğla) - Subaylar
heyetine mahsus terfi kanununun 11 nci
maddesinin değiştirilmesine dair kanun mü

nasebetiyle sözleri

279,280,281

H. Çoruk (Kastamonu) - Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri

13

—• Toprak Mahsulleri Vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
87,200

D
F. Daldal (Ankara) - Toprak mah
sulleri Vergisi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
118,172,175,199
Dr. A. S. Delilbaşı (Kütahya) - Toprak
Mahsulleri Vergisi hakkmdaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
173,195,199
— Türk Harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkındaki mazbata münase

betiyle sözleri
212
A. N. Demirağ (Sivas) - Arttırma ve
eksiltme ve ihale kanununun 57 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
49
— Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkmdaki kanun
münasebetiyle sözleri
14,15,16
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Sayfa
— Toprak Mahsulleri Vergisi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
63,67*75,
99,100,108,113,114,115,116,118,119,120,
131,135,139,144,145,171,182,183,186,
191,199,200,203,204,208
Ş. Devrin (Zonguldak) - Askerî Ceza
Kanununun 35 ve 153 neü maddelerini de
ğiştiren kanun münasebetiyle sözleri
21
—• Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri

—. Türk kodeksine uygun olmayan ecza
yı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakkın
daki kanun, münasebetiyle sözleri
58
R. Dolunay (Niğde) - Toprak mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
111
F .F. Düşünsel (Bingöl) - Askerî ve
Mülki Tekaüt Kanununun 46 ncı madde
sini değiştiren kanun münasebetiyle söz
leri
37
—• Şehir ve kasabalarda mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
6,7,9,10,11,12,14,
....
15,16,32
— Toprak mahsulleri vergisi hakkısdaki
kanun münasebetiyle sözleri
64,75,91,104,109,
110,115,120,122,145,146,151,181,193
— Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesi
nin Kara köyünden Sarı Ahmedoğlu Meh
met Isa ölmez'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkındaki mazbata münasebetiyle söz
leri
255
— Türk harfleriyle bastırılacak altın
paranm şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri
217
—• Türk kodeksine uygun olmayan ec
zayı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hak
kında kanun münasebetiyle sözleri
55

8,9

—• Toprak mahsulleri vergisi Kanun
münasebetiyle sözleri
64,66,76,78,81,ajj,87,90,
99,100,102,103,105,106,107,108,110,111,113,114,
116,117,118,119,120,121,122,123,124,126,127,130,
131,134,135,136,137,138,141,142>143,144,146,150,
157,190,191,193,194,195,198,200,201,202,203,204,
208,218,225,226,229,230,260,261,262,264,265,266,
267,269,270,271
— Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin
Kara köyünden Sarı Ahmedoğlu Mehmet
İsa ölmez'in ölüm cezasına çarptırılması
hakkındaki mazbata münasebetiyle söz leri

253

Dr. S. A. Dilenire (Bize) - Türk harf
leriyle bastırılacak altm paranın şekli
hakkındaki mazbata münasebetiyle sözleri 215,
İL ' !
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217

E
D*. İ \ Ecevit (Kastamonu) - Toprak
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü»
nasebetiyle sözleri
74,203,232
t EKER (Çorum) - Arttırma ve Eksilt
me ve ihale Kanununun 57 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
.
50
— Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta
kalan memurlara verilecek tekaüt aylığı
ve tazminatı hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
3,4
— Toprak mahsulleri Vergisi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
83,100,102,
104,108,117,121,122,207,208
E. Ergin (Mardin) — Şehir ve kasaba-

larda mahalle ve ihtiyar heyetleri teşkili
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,31,32,34
—• Türk kodeksine uygun olmayan ec
zayı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
55
A. R. Erten (Mardin) — Toprak
Mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
86,139,140
A. R. Esen (Siirt) - Toprak Mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
72,145,171,198,231,232
— Türk kodeksine uygun olmayan ec
zayı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
54

Sayfa

Sayfa

nasebetiyle sözleri
49
—• Toprak Mahsulleri vergisi hakkındaki
Kanun münasebetiyle sözleri 172,192,195,198,201

R. Fenmen (Kocaeli) - Arttırma ve
Eksiltme ve ihale Kanununun 57 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun mü-

a
teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
15,16
R. Güreli (Gümüşane) - Toprak Mah
sulleri Vergisi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri
102,103,139,165,197,269

Dr. M. Germen (Aydm) - Toprak Mah
sulleri Vergisi hakkındaki Kanun müna
sebetiyle sözleri
157,165
Ş. Günaltay (Sivas) - Şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri

H
F.Halfegil (Erzincan) - Toprak Mah
sulleri Vergisi hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
192,193,194

Ş. R. Hatipoğlu (Ziraat Vekili) - Top
rak Mahsulleri Vergisi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri

Dr. S. Irmak (Konya) - Askerî ve mül
ki Tekaüt kanununun 46 ncı maddesini de

ğiştiren kanun münasebetiyle sözleri

fi. İçÖz (Yozgad) - Türk kodeksine uy
gun olmayan eczayı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
—• Toprak Mahsulleri Vergisi hakkındaki

kanun münasebetiyle sözleri
72,89*90,137,138
A. înan (Çankırı) - Toprak Mahsulleri
Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
148,157,164,166,184,185,267

55
bb

89

86;38

K
A. H. Kalaç (Kayseri) - Toprak Mah
sulleri Vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
86,177
K. Kamu (Rize) - Toprak Mahsulleri
Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
162,163,208,231
— Türk Harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri
215,216

R. Kaplan (Maraş) - Şehir ve kasabalar*
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kili hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
7
— Toprak Mahsulleri Vergisi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
231
Gl. K. Karabekir (istanbul) - Toprak
Mahsulleri Vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
178,180
— Türk harfleriyle bastırılacak altın
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paranm şekli hakkındaki mazbata münase
181
betiyle sözleri
betiyle sözleri
214
R. Koraltan (îçel) - Toprak Mahsulleri
Y. D. Karslıoğlu (Yozgad) - Toprak
Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
Mahsulleri Vergisi hakkındaki kanun mü
sözleri
228
nasebetiyle sözleri
89,90
P. Kurdoğlu (Manisa) - Toprak Mah
— Turgutlu'nun Ahmedli nahiyesinin
sulleri Vergisi hakkındaki kanun münase
Kara köyünden San Ahmedoğlu Mehmet
betiyle sözleri
107,163
İsa ölmezin ölüm cezasına çarptırılması
—- Turgutlu'nun Ahmedli nahiyesinin
hakkımdaki mazbata münasebetiyle sözleri 251»
Kara köyünden Sarı Ahmedoğlu Memet Isa
255,256
Ölmez'in ölüm cezasına çarptırılması hak
H. N. Kişmir (Tokad) - Toprak Mah
kında
ki mazbata münasebetiyle sözleri
258
sulleri Vergisi hakkındaki kanun münase-

M
A. Menderes (Aydın) - Hatay'm ilhakı
dolayısiyle açrkta kalan memurlara veri
lecek tekaüt aylığı ve tazminatı hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri

H. Menteşe (temir) - Toprak Mahsulle
ri Vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
64,82,86,114,115,116,139,143,144
29

C. Öral (Niğde) - Toprak Mahsulleri
Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri

3Sf. Ht. Önajt (Konya) - Toprak Mahsul
leri Vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
118

64

o
M. Ökmen (Ankara) - Toprak Mahsul
leri Vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
77,164,229
— Türk harfleriyle bastırılacak altm
paranın şekli hakkındaki mazbata müna

sebetiyle sözleri
212,213,215,216,218
R. Özsoy (Kayseri) - Toprak Mahsulle
ri Vergisi hakkındaki kanun münasebetiy
le sözleri
194

S. Pek (Kocaeli) - Toprak Mahsulleri
Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
117,118

sözleri

G. Pekeİ (Tokad) - Toprak Mahsulleri
Vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle

82,85,106,107,108,110,123,137,138,140,.
141,145,146,148,166,182,184,185,186
R. Peker (Kütahya) - Türk kodeksine
uygun olmıyan eczayi tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
54

8
Sayfa

Sayfa

E. Sazak (Eskişehir) - Şehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyet
leri teşkili hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri

tar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkındaki '
kanun münasebetiyle sözleri
7
N. S. Sılam (Tunoeli) - Türk harfleriy
le bastırılacak altın paranın şekli hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri
209,212,
213,216
— Türk kodeksine uygun olmayan ec
zayı tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri
55
Ş. Sökmensüer (Erzincan) - Toprak
Mahsulleri Vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
99,100,101,102,103,104,107,
108,109,113,114,121,123,141,142,144

9

— Toprak Mahsulleri Vergisi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
65,66,104,
120,143,162,165,170,171,177,178,198,199,228
G-1. K. Sevüktekin (Diyarbakır) - As
kerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 46 ncı
maddesini değiştiren kanun münasebetiyle
sözleri
— Şehir ve kasabalarda mahalle muh-

37

9
Eksiltme ve İhale Kanununun 57 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun
münasebetiyle sözleri
— Toprak mahsulleri vergisi hakkın
daki kanun münasebeiyle sözleri

H. Şarlan (Ordu) - Toprak mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
69,82,87,100,102,112,121,122,127,132,
134,152,203,225,264
K. Şedele (Diyarbakır) - Arttırma ve

50
72

T
M. Taner (Kayseri) - Toprak mahsulle
ri vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
265
T. Taşkıran ( Kastamonu ) - Toprak
mahsulleri vergisi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri
85,227,231
Z. Tarhan (Amasya) - Toprak mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
196
A. R. Tarhan (İstanbul) - Toprak mah
sulleri vergisi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
179
H. Tugag (Ağrı) - Subaylar heyetine
mahsus Terfi Kanununun 11 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun münase
betiyle sözleri
280,281,282

Ş. Tugay (tgel) - Toprak mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
K. Turan (İsparta) - Şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
teşkili hakkındaki kanun münasebeiyle
sözleri
10
— Toprak mahsulleri vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
71
A. R. Türel (Adliye Vekili) - Turgut
lu'nun Ahmetli nahiyesinin Kara köyün
den San Ahmedoğlu Mehmet îsa ölmez'in
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki
mazbata münasebeiyle sözleri
254
B. Türkay (Siird) - Toprak mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun
münasebetivle sözleri
266
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Î.İYL Uğur (Sivas) - Toprak mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
71,117,170,173,226
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) - Subay
lar heyetine mahsus terfi kanununun 11
nci maddesinin değiştirilmesine dair kamünasebetiyle sözleri
,
279
—• Toprak mahsulleri vergisi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri
228
—• Türk harfleriyle bastırılacak altın
paranın şekli hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
211
— Türk kodeksine uygun olmıyan ec-

zayi tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
53,
54,55,60
H. Ulusoy (Niğde) - Toprak mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle
sökeri
75,171,197
H. Uran (Dahiliye Vekili) - Şehir ve
kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar
yetleri teşkili hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri
13,16
Y. S. Uzay (Balıkesir) - Toprak mah
sulleri vergisi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri
112,115,123,129,133

ü
H. Üçöz (Tunceli) - Toprak mahsulleri
vergisi hakkındaki kanun münasebetiyle

sözleri

t. Yalçm (Elâziğ) - Şehir ve kasabalar
da mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teş
kili hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri
16
— Toprak mahsulleri vergisi hakkındaki
kanun münasebetiyle sözleri
83,191,205,
206,207
S. Yargı (Kocaeli) - Şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
7,10
— Toprak mahsulleri vergisi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri
263
A. Yaycıoğlu (Maraş) - Toprak mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münasebe-

tiyle sözleri

73

S. K. Yetkin (Urfa) - Toprak mahsul
leri vergisi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri
228
— Turgutlu'nun Ahmedli nahiyesinin
Kara köyünden Sarı Ahmetoğlu Mehmet İsa
ölmez'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri
257
Z. Yörük (Ankara) - Şehir ve kasaba
larda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri
teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle
sözleri
31,34
— Toprak mahsulleri Vergisi hakkm daki kanun münasebetiyle sözleri
194

Z
A. Zırh (Rize) - Türk harfleriyle bas
tırılacak altın paranın şekli hakkındaki

mazbata münasebetiyle sözleri

215

