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KANUNLAR 
?vo. Sayfa 
4556 — Kibrit ve çakmak inhisarı iş

letme imtiyazının kaldırılmasına ve 
bu inhisarın işletilmesi için muvak
kat bir idare kurulmasına dair olan 
4426 sayılı kanuna ek kanun 2 

4557 — Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu 4:18, 

20,20,21:24 
4558 — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu 2,18: 
20,20,24:27 

4559 _ Omum Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kanunu 4,32:44,44,45:48 

4560 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe kanunu 30,50:60,60, 

Öl :64 
4561 — 1943 malî yılı Muvazenei Umu

miye Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun 50,67:68,79 :80,80:83 

4562 — Orman Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A 
işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun 50,68,69,80,83:8Ö 

4563 — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 31, 39, 138 ve 155 nei madde
lerini değiştiren kanun 30,79,99 :100 

4564 — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe kanunu 88,93:99,102,117:118,118: 

121 

4565 —• Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına 
dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sa
yılı kanunlara ek kanun 88,103:117,118, 

118,122:125 
4566 — 1944 malî yılı Muvazenei Umu-

No. Sayfa 
miye Kanunu 88,88,129 :162,163 :166,168 : 

212,214:260,262:295,298:345,348:374,376: 
411:412:418,418,418:419,420:423 

4567 — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1.943 malî 
Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun 128,427,444,454,455:458 

4568 — Büyük Millet Meclisi 1943 malî 
yılı bütçesinden Milî Müdafaa büt
çesine münakale yapılması hakkında 
kanun 66,128,427,430,454,458:461 

4569 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 128,214,427: 

428,454,461:464 
4570 — Vakıflar Umum. Müdülüğü 1944 

malî yılı Bütçe kanunu 92,428:437, 
454,465:468 

4571 — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe Kanunu 128,437:442,454,468:471 

4572 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1944 ma
lî yılı Bütçe Kanunu 214,442:454,454, 

471:474 
4573 — Belediye Kanununun 153 ncü mad

desinin (D) bendinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 66,89:90,478:479 

4574 — Adli evrakın Posta Telgraf ve Te
lefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna ek kanun 88,100,479 

4575 — Yedek subay ve Yedek askerî me
murlar kanununa ek kanun 88,102:103, 

479:485 
4576 — Askerlik Kanununun 61 nci mad

desinin tadili hakkında kanun 8S,100:102, 
479 



AV .. Sayfa 
4577 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İdarei Umumiyesinin Teşkilât ve Va
zifesine dair olan 1042 sayılı kanunla 
bu kanuna ek ve tadillerinde deği
şiklik yapılması ve bu kanuna yeni 
bazı hükümler eklenmesine dair ka
nun 66,476,477,485:486 

4578 — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve 

1395 —Çeşme'nin Ovacık köyünden Veea-
het diğer adı Emine Altın'm ölüm 
eczasına çarptırılması hakkında 30,67 

1396 — İğdır'ın Kiti köyünden Kasımoğlu 
Hüseyin Ali Akuş'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 30,67 

1397 — Türk harfleriyle basılacak altın 
paranın şekli hakkında 50,69:79 

1398 — Ronetto Dandiria'nm ölüm cezası
na çarptırılması hakkında 30,88 

1399 — Torbalı'nın Çakırboyli köyünden 
Mcmcdoğlu Osman Ünal'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında 30,89 

1. — 1943 malî yılı Muvazenei Umu-
miyo Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakknda (1/262) 66 

2. —• Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı 
ve vazifeleri hakkndaki kanunun bazı mad-
dclcrinin değiştirilmesi ve kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair (1/263) 66 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum müdürlüğü memur ve müs^ 
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı 
kanuna yeni bazı hükümler eklenmesi hak
kında (1/264) 66,476,477,487 

4. — Devlet Demiryolları ve. Limanları 
dairei umumiyesinin Teşkilât ve vazifele
rine dair olan 1042 sayılı kanunla bu kanu
nun ek ve tadillerinde değişiklikler yapıl
masına ve bu kanuna yeni bazı hükümler 
eklenmesine dair (1/265) 66,476,477,485:486 

5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kamı-. 

Ac Sayfa 
müstahdemlerinin ücretlerine dair 
2847 sayılı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 3173 sayılı kanuna yeni 
bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun 66,476,477,487 

4579 — Millî Korunma Kanununa tevfi
kan yapılmış olan sarfiyata ait 1940 
takvim yılı bilançosunun tasdiki hak
kında kanun 2,92,477,485,491,492,495 

1400 — Bucak'm Kuşbaba köyünden Ali-
oğlu Ömer üzmen'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 66,93 

.1401 —Askerlik Kanununun 4152 sayılı 
kanunla değiştirilen 39 ncu maddesi
nin tefsirine mahal olmadığı hak
kında 88,100:101 

1402 — Kahraman Ordumuza Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin selâm, sevgi ve 
güveninin bildirilmesi hakkında 412 

1403 —- Divanı Muhasebat âzahğma Kcma-
lettin Arıçay'm seçildiği hakkında 128,477, 

485,491 

na ek kanun lâyihası (1/275) 298 
6. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına dair (1/269) 128 

7. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit vo teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/270) 128 

8. — Fevkalâde hallerin devamı müd-
detince memur ve müstahdemlere yapıla
cak yardım hakkında (1/270) 128 

9. — Fevkalâde vaziyet dolayrsiyle arazi 
vergisine bir misli zam yapılması hakkın
da (1/276) 476 

10. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sı hakkında (1/268) 128,214,427:428, 

454,461:464 
11. — Maarif Vekâletine bağlı Yüksek, 

Orta, ve Teknik öğretim kurumlarında ça-
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Sayfa 

lıştırılaeak yabancı profesör, öğretmen, mü
tehassıs ve ustalarla gelecek senelere geçici 
mukaveleler akdi hakkında (1/272) 128 

12. — Münakalât Vekâleti teşkilât ve 
vazifelerino dair (1/273) 128 

13. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara bi
rer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/266) 66 

14. — Ordu ve jandarmaya mensup za
bitlerle efradın ve sair binek hakkı olanla
rın kendi malı bineklerinin ve orduya alı
nan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesi
ne dair olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/274) 214 

15. — Türkiye ile Romanya arasında 
Ticari mübadelelere ve tediyelerin tanzimi
ne mütedair Anlaşmalarla merbutlarının iki.. 
ay temdidi hakkında teati olunan mektupla
rın tasdikma dair (1/267) 66 

1. — Adli evrakın Posta, Telgraf ve 
Telefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna bir muvakkat mad
de eklenmesi hakkında (1/179) 88,100,479 

2. — Askerî Muhakeme usulü Kanunu
nun 31, 83, 138 ve 155 nci maddelerinin de-' 
ğiştirilmesi hakkında (1/169) 30,79,99:100 

3. — Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/202) 4:18,20,20,21:24 

4. — Belediye Kanununun 152 nci 
•naddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında (1/230) 66,89:90,478,479 

5. — Belediye Yapı ve Yollar Kanu
nunun bazı maddelerinin ve Ebniye 
Kanununun 43 neü ve Belediye Kanunu
nun 114 ncü madelerinin değiştirilmesi 
hakkında (1/211). 276 

6. — 1943 malî yılı Muvazenei Umum-
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/231) 

50,67:68,79:80,80:83 
7. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumi

ye Kanunu lâyihası (1/201) 88,88,129:162,103:100, 
168:212,214:200,202:295,298:345:348:374, 

376:411,412 418,418,418 -.419,420:423 

Sayla 
Büyük Millet Meclisi bütçesi 181:182 
Riyaseti Cumhur » 182 
Divanı Muhasebat Reisliği » 182:183 
Başvekâlet » 183 
Devlet Şûrası Reisliği » 183:184 
Basın ve Yayın Umum Mü
dürlüğü bşütçesi 184:186 
İstatistik Umum Müdülüğü » 186 
Devlet Meteoroloji İşleri U-

ııum Müdürlüğü » 187 
Diyanet İşleri Reisliği » 187:188 

• Maliye Vekâleti » 188:190 
Devlet borçları » 190:191 
Gümrük ve inhisarlar Vekâleti » 191:199 
Dahiliye Vekâleti » 199:212 
Emniyet Umum Müdürlü ü » 214:216 
Jandarma Genel Komutanlığı » 216 
Hariciye Vekâleti 216:217 
Sıhhat ve İç, Muavenet V. » 217:243 
Adliye Vekâleti 243:260 
Tapu ve Kadastro U. Md. » 262:2G3 
Maarif Vekâleti » 263:295 
Nafıa Vekâleti » 298:324 
İktisat Vekâleti 325:345 
Münakalât Vekâleti » 348:356 
Ticaret Vekâleti » 356:374 
Ziraat Vekâleti » 376:409 
Millî Müdafaa Vekâleti » 409:411 
Varidat » 412:413 
8. —r Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 310 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında (1/240) 88,102:103,479:485 

9. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihası (1/203) 214,442:454, 

454,471:474 
10. — Devet Denizyolları ve Limanarı 

İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe Kanununa.bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/250) 128, 

427,444,454,458 
11.— Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu (1/204) 128,437:442,454,408:471 

12. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu 
(1/205) 2,18 :20,20,24 :27 

13. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ba
zı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 



Sayfa 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 
ek kanun layihası (1/225). 88,103:117,118,118, 

122:125 
14. — Genelkurmay Başkanlığının vazife 

vo salâhiyetleri hakkında (1/233) 92,487 
15. ~ İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
(1/207) 30,50:60,60,61:64 

16 — îzmir Suları Türk Anonim Şir
ketinin satın alınmasına ve devrine dair 
(1/182) 92,487:490 

17. — Kibrit ve Çakmak İnhisarı Iglet 
me imtiyazının kaldırılmasına ve bu imti
yazın işletilmesi için muvakkat bir idare 
kurulmasına dair olan 4426 sayılı kanuna 
ek kanun (1/223) 2 

18. — Muayyen tarifeli nakil vasıtala-
riyle seyahat eden yolculardan alınacak nak-
lyiat resmi hakkındaki 2030 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası (1/158) 214,490 

19. — Orman Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Sayfa 
(1/260) 50,68:69,80,83:86 

20. — Orman Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/208) 4,32: 

44,44,45:48 
21. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkın

daki 1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair (1/261) 128,490 

22. — Posta, Tlegrfa ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nunu (1/209) 88,93:99,102,117,118,118,121 

23. — Türkiye Zirai Donaıtm Kurumu 
hakkında (1/198) 426,491 

24. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe knaunu lâyihası (1/210) 92, 

428:437,454,4Ö5:468 
25. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüsvi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde değişik
likler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmı-
yan Devletler muvaridatma karşı tedbir
ler alınmasına salâhiyet verilmesine dair 
(1/178) 298,490:491 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Adli evrakın Posta, Telgraf ve Te
lefon İdaresi vasıtasiylo tebliğine dair olan 
3560 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/179) 88,100,479 

2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 31, 83, 138 ve 155 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/169) 30,79,99:100 

3. — Askerlik Kanununun 4152 sayılı 
kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(1/128) 88,100:102,479. 

4. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri 
Düşünsel ve Kocaeli Mebusu Salâh Yargı'-

nın Tapu Kanununun 6 nci maddesinin 
tefsirine dair takriri hakkında (4/21) 4,31:32 

5. — Bucak'm Kuşbaba köyünden Ali-
oğlu Ömer özmen'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/136) ' 66,93 

6. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu

nunun 310 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/240) 88,102: 

103,479:485 
7. — Çeşme'nin Ovacık köyünden İbra-

himoğlu Çiftçi kızı Emine diğer adı Vcca-
het Altın'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/101) ' 30,67 

8. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihası hakkında (1/225) 88,103:117, 

118,118,122:125 
9. — İğdır'ın Kiti köyünden Kasımoğlu 

Ali Akuş'un ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3 / 
141) ' 30,67 

10. — Ronetto Dandiria'nm ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/142) 30,88 

11. — Torbalı'nın Çakırbeyli köyünden 
Mehmctoğlu Osman Ünal'ın ölüm cezasına 
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çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/114) 30,89 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. —• 1943 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/231) 50,67:68,70:80,80:83 

2. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası hakkında (1/201) 83.88,129:162 

.163:166,168:212,214:260,262:295,298:345, 
348 :374,376 :411,412 :418,418,418 :419,420:42a 

Büyük Millet Meclis Bütçesi 
Riysaeti Cumhur 
Divanı Muhasebat Reisliği 
Başvekâlet 
Devlet Şûrası Reisliği 
Basın ve Yayın U. Müdürlüğü 
İstatistik Umum. Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji işleri U. Mü 
Diyanet İşleri Reisliği 
Maliye Vekâleti 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
Devlet Borçları 
Dahiliye Vekâleti 
Emniyet Umum Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutannlığı 
Hariciye Vekâleti 
Sıhhat ve 1. Muavenet V. 
Adliye Vekâleti 
Tapu ve Kadastro U. Mü. 
Maarif Vekâleti 
Naf ia Vekâleti 
İktisat Vekâleti 
Mimakal ât Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 
Millî Müdafaa Vekâleti 
Varidat 

» 
» 
'» 
» 
» 
» 

• >> 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

181:182 
182 

182,183 
183 

183:184 
184:186 

186 
187 

187:188 
188:190 
191:199 
190:191 
199:212 
214:216 

216 
216:217 
217:243 
243:260 
261:263 
263:295 
298:324 
325:345 
348:356 
356:374 
376:409 
409:411 
412:413 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
ldarci Umumiyesinin teşkilât ve vazife
lerine dair olan 1042 sayılı kanunla bu 
kanunun ek ve tadillerinde değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna yeni bazı hükümler 
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/265) 476,477,485:486 

4. — Devlet Demiryolları ve Limanarı 
İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 

Sayfa 
Bütçe Kanunu lâyihasına dair (1/203) 214,442: 

454,454,471:477 
5. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı 
kanuna yeni bazı hükümler eklenmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/264) 476, 

477,487 
6. — Devlet Denizyolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/250) 128,427,444,454,455:458 

7. — Devlet Denizyolları ve Limanlan 
işletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
Bütçe Kanunu lâyihasına dair (1/204) 128,437: 

442,454,468:471 
8. — Devlet Havayolları Umum Mü

dürlüğü 1944 malî yılr Bütçe Kanunu lâ
yihasına dair (1/205) 2,18:20,20,24:27 

9. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihasına dair (1/225) 88,103:117, 

118,118,122:125 
10. — idare Heyetinin, Büyük Millet 

Meclisi 1943 malî yılı bütçesinde münaka
le yapılmasına dair kanun teklifi hakkın
da (2/43) 128,427,430,454,458:461 

11. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/268) 214,427:428,454,461:464 

12. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihasına da
ir (1/207) 30,50:60,60,61:64 

13. — izmir Suları Türk Anonim Şir
ketinin satm alınmasına ve devrine dair 
kanun lâyihasına dair (1/182) 92,487:490 

14. — Muayyen tarifeli nakil vasıtasiy-
le seyahat eden yolculardan alınacak nakli
yat resmi hakkındaki 2030 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/158) 215,390 

15. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkın
daki 1118 sayılı kanunun 2 nci madesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/261) 128,490 

16. — Orman Umum Müdürlüğü 1943 



Sayfa 
malî yılı Bütçe Kânununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/260) 50,68:69,80, 

83:86 
17. — Orman Umum Müdürlüğü 1944 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/208) 4,32:44,44,45:48 

18. — Posta, Telgraf ve Telefon. İşlet
me Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Büt
çe Kanunu lâyihası hakkında (1/209) 88,93: 

99,102,117:118,118:121 
19. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

Kanunu lâyihasma dair (1/198) 426,491 
20. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 

malî yılı Bütçe Kanunu lâyihasına dair 
(1/210) 92,428:437,454,465:468 

21. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne gi
ren maddelerin gümrük resimlerinde deği
şiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaş
ın ıyan Devletler muvaridatma karşı tedbir
ler alınmasına salâhiyet verilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/178) 298,490:491 

1. — Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası 
hakkında (1/202) 4:18,20,20,21:24 

2. — Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşletme 
imtiyazının kaldırılmasına ve bu imtiyazın 
işletilmesi için muvakkat bir idare kurul
masına dair olan 4426 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/223) 2 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Belediye Kanununun 152 nci mad

desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/230) 66,89:90, 

478:479 
2. — Belediye yapı ve Yollar Kanunu

nun bazı maddelerinin ve Ebniye Kanu
nunun 43 neü ve Belediye Kanununun 114 
ııcü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/211) 476 

3. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Dü
şünsel ve Kocaeli Mebusu Salâh Yargı'nm, 
Tapu Kanununun 6 ncı maddesinin tefsi
rine dair takriri hakkında (4/21) 4,31:32 

4. — İzmir Suları Türk Anonim Sirke-

Sayfa 
tinin satın alınmasına ve devrine dair ka
mın lâyihası hakkında (1/182) 92,487:490 

5. —- Sivas Mebusu Abdurrahman Naci 
Dcmirağ'm, Belediye İstimlâk Kanununun 
9 neu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/41) 66,91 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — 1940 yılı Millî Korunma bilanço
sunun gönderildiği hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/85) 2,92,477,485,491,492:495 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik
ler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan 
Devletler muvaredatına karşı tedbirler alın
masına salâhiyet verilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/178) 298,490:491 

1. — Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşlet
me imtiyazının kaldırılmasına ve bu imtiya
zın işletilmesi için muvakkat bir idare ku
rulmasına dair olan 4426 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/223) 2 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik
ler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan 
Devletler muvaredatına karşı tedbirler alın
masına salâhiyet verilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/178) 298,490:491 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihası (1/225) 88,103:117,118, 

118,122:125 
2. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüsvi-
vendilcr akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik-
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ler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmıyan 
Devletler muvarcdatına karşı tedbirler alın
masına salâhiyet verilmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/178) 298,490:491 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bingöl Mebusu Feridun Fikri Dü

şünsel ve Kocaeli Mebusu Salâh Yargı 'nın 
Tapu Kanununun 6 neı maddesinin tefsi
rine dair takriri hakkında (4/21) 4,31:32 

2. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek 
kanun lâyihasına dair Bütçe Eicümenleri 
kanun lâyihasına dair (1/225) 88,103:117,118, 

118,122:125 
3. •— Muayyen tarifeli nakil vasıtalariyle 

seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat 
resmi hakkındaki 2030 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/158) 214,490 

4. — Oyun kâğıtları inhisarı hakkındaki 
1118 sayılı kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine clair kanun lâyihası hakkında 
(1/261) 128,490 

5. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
kanunu lâyihası, hakkında (1/198) 426,491 

6. — Yabancı memleketlerle muvakkat 
mahiyette ticaret ailaşmaları ve modüsvi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne giren 
maddelerin gümrük resimlerinde değişik
likler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmı 
yan Devletler muvaredatına karşı tedbirler 
almmasıia salâhiyet verilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/178) 298,490:491 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ EN
CÜMENİ MAZBATASI 

• 1. _ Büyük Millet Meclisi 1943 yılı 
birincikânun, 1944 yılı ikincikânun ve şubat 
ayları hesabı hakkında (5/18) 348,478 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanu
nunun 31, 83, 138 ve 155 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/169) 30,79,99:100 

2. — Askerlik Kanununun 4152 sayılı 
kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkm-

Sayfa 
da (1/128). 88,100:102,479 

3. — Genelkurmay Başkanlığının vazi
fe ve salâhiyetleri hakkında kanun lâyihası
na dair (1/233) 92,487 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Adli evrakın Posta, Telgraf ve Te

lefon İdaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 
3560 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/179) 88,100,479 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
ldarei Umumiyesinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 1042 sayılı kanunla bu ka
nunun ek ve tadillerinde değişiklikler ya
pılmasına ve bu kanuna yeni bazı hüküm
ler eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/265) 476,477,485:486 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sa
yılı kanuna yeni bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/264) 476, 

477,487 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Belediye Yapı ve Yollar Kanunu

nun bazı maddelerinin ve Ebniye Kanu
nunun 43 ncü ve Belediye Kanununun 
114 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kannu lâyihasına dair (1/211) 476 

2. — İzmir Suları Türk Anonim Şirke
tinin satın alınmasına ve devrine dair ka
nun lâyihası (1/182) 92,487:490 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Türk harfleriyle bastırılacak al
tın paranın şekli hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/168) 50,69:79 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ba

zı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 saydı kanunlara 
ek kanun lâyihası haManda (1/225) 88,103:117, 

118,118,122:125 
2. — Yabancı memleketlerle muvakkat 

mahiyette ticaret anlaşları ve modüs vi-
vendiler akdine ve bunların şümulüne giren 



Sayfa 
maddelerin gümrük resimlerinde değişiklik
ler yapılmasına ve anlaşmaya yana§mıyari 
Devletder muvaridatma karşı tedbirler 
alınmasına salâhiyet verilmesine dair.ka
nım layihası hakkında (1/178) 298,490:491 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu 

Sayfa 
kanunu lâyihası (1/198) 426,491 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Bütçe - Divanı Muhasebat) 
1. — Divanı Muhasebatta açık bu

lunan bir âzalık için seçim yapılması hak
kında Divanı Muhasebat Riyaseti tezkere
sine dair (3/140) 128,477,485,491 
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İzin 
SAYIN ÜYELER İŞLERİ 

verilmesi 
İ. — Saym Üyelerden bazılarına izin 

SECİMLER 

30:31,92,426:427 

Divanı Muhasebatta açık bulunan bir âzalık için seçim yapılması (3/140) 128, 
477,485,491 

TAKRİRLER 
Malatya [Mahmut Nedim Zabcı] 
1. — Muamele Vergisi Kanununun 10 

ncu maddesinin beşinci fıkrasının tefsirine 
dair olan takririnin geri verilmesi hakkında 
(4/23) 

Maraş [Dr. Kemali Bayizit] 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum. Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
(4/24) 

Sinob [Cevdet Kerim încedayı ve iki ar
kadaşı] 

3. — Kahraman Ordumuza Türkiye Bü-

214 

yük Millet Meclisinin selâm, şevki ve güve
ninin bildirilmesi hakkında (4/25) 412 

Bingöl [Feridun Fikri Düşünsel ve Ko
caeli Mebusu Salâh Yargı] 

1. — Tapu Kanununun 6 nci maddesi
nin tefsirine dair (4/21) 4,31:32 

Malatya [Mahmut Nedim Zapcı] 

2. — Muamele Vergisi Kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 nei fıkrasının tefsirine dair 
(4/22) 4 
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Büyük AIİLlol- Meclisi 1943 malî 

•.esinde münakale yapılmasına dair 
00,128,427,430,454,458:461 

lya (Mahmut Nedim Zabcı ve arka-

Fevkalftdc vaziyet dolay isiyle bazı 
resimlere zam icrasına dair olan 

Sayfa 
3828 numaralı kamına ek 4040 sayılı ka
nunun G neı maddesinin değiştirilmesine 
dair (2/42) 

Sivas FAbdurrahman Naci Domirağ] 
1. — Belediye istimlâk Kanununun 9 

nen maddesinin değiştirilmesi hakkında 
(2/41) 66,91 

TEZKEEELEB 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1. — Millî Piyango idaresinin 1943 

malî yılı bilançosunun' gönderildiğine dair 
(3/178) 128 

2. — Yalova kaplıcaları işletme idaresi
nin 1941 malîyılına ait bilançonun sunul
duğuna dair (3/176) 66 

1. — 1940 yılı Millî korunma bilançosu
nun gönderildiği .hakkında (3/85) 2,92,477,485 

491,492:495 
2. — Türk harfleriyle bastırılacak altın 

paranın şekli hakkında (3/168) 50,69:79 

Ölüm cezaları 

1. — Bucak'm Kuşbaba köyünden Ali-
oğlıı Ömer Özmen'in ölüm cezasına çarptı
rılması'hakkında (3/136) 66,93 

2. — Çeşme'nin Ovacık köyünden İbra-
himoğlu Çiftçi kızı Emine diğer adı Veca-
lıet, Altın'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/101) 30,67 

3. — İğdır'ın Kiti köyünden Kasımoğlu 
Ali Akuş'un ölümcezasma çarptırılması hak
kında (3/141) 30,67 

4. — Ronetto Dandiria'nın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/142) 30,88 

5. — Torbalı'nın Çakırbeyli köyünden 
Mehmedoğlu Osman Ünal'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/144) 30,89 

Tefsir istekleri 

1. — Askerlik Kanununun 4152 sayılı 
kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinin 
tefsirine dair (3/128) 88,100:102,479 

B. M. M. RİYASET TEZKERESİ 
1. — Sayın Üyelerden bazılarına izin 

ve rilmesi hakkında (3/175,3/177,3/179) 30: 
31,92,426:427 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKERESİ 

1. — Divanı Muhasebatta açık bulu
nan bir âzalık için seçim yapılması hakkın
da (3/140) 128,477,485,491 

DÜZELTİŞLER 
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F. Ağralı (Maliye Vekili) - 1944 malî 
yık bütçesi münasebetiyle sözleri 129,149,175, 

180,181 
—- Devlet broçları 1944 malî yılı bütçesi 

münasebetiyle sözleri *- 190 
— Fevkalâde vaziyet dolayısiylc bazı 

vergi ve resimlere zam çırasına dair olan 
3828, 404.0, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 
ek kanun münasebetiyle sözleri 103.104,105, 

111,113,114 
— Maliye vekâleti 1944 malî , yılı büt

çesi münasebetiyle sözleri • 190 
— Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 95,96 

H. Akdoğan (Çorum) - Sıhhat ve içti
mai muavenet Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetyile sözleri 231 

-— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 395 

A. K. Akyiiz (İstanbul) - Maarif Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 263 

Dr. H. Âlataş (Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili) - Sıhhat ve İçtimai Muave
net Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi müna
sebetiyle sözleri 234,237,240,241,242 

Dr. C.Alper (Çorum) - Ziraat Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 393 

E. Apak (Tekirdağ) - Ziraat Vekâleti 
19444 malî ylı bütçesi münasebetiyle 
sözleri. 392 

Dr, A. Arkan (Çankırı) - Adliye Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 251 

•—• İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 51 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 

Sayfa 
münasebetiyle sözleri 294 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 40 

•-- Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Il
ımını Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 94 

A. E. Artuııkal (Millî Müdafaa Vekili) -
Millî Müdafaa Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 410 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesinin müzakeresi esnasında kahraman 
ordumuza T. B. M. M. nin selâm, sevgi ve 
güveninin bildirilmesi hakkında verilen 
takrir münasebetiyle sözleri ' 412 

İ. Arakan (Eskişehir) - Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü .1944 malî yılı 
bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 20 

--• Belediye Kanununun 152 ııci madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanun münasebetiyle sözleri 89,478,479 

— 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri . 145 

—- Devlet Demiryolları-ve Limanları İş
letme U. Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 443,444 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 305,306,324 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 34,40,41 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 362,373 

î. Arvas (Van) - Ticaret Vekâleti 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 359,370 

H. F. Ataç (Gümüşane) - Fevkalâde va
ziyet dolayısiylc bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 109 
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— Türk harfleriyle bastırılacak altını 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 71 

E. Ataç (Tekirdağ) - Maarif Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 284 

M. Âydm (Trabzon) - İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kamum 

Sayfa 
münasebetiyle sözleri 52,56,58 

— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 349,350 

— Ziraat Vekâleti 1944 malı yılı bütçesi 
münasebetiyl esözleri 391 

î . U. Aykut (Eskişehir) - Maarif Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 278 

Gch M .Baldı (Kocaeli) - Ziraat Vekâle
ti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 381 

T, B. Balta (Rize) - Fevkalâde vaziyet 
dolayısiyle bazı vergi vo resimlere zam ic
rasına dair olan 3828 4040, 422G ve 4437 sa
yılı kanunlara ek kanun münasebetiyle söz
leri 109,110,114 

î . H .Baltacıoğhı (Afyon Raralıisar) -
Türk harfleriyle bastırılacak altın paranın 
şekli hakkındaki mazbata münasebetiyle 
sözleri 75 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri' 433 

Dr. E. Barkm (Zonguldak) - Vakıflar 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 
münasebotiylo sözleri 433 

G. S. Barlas (G-azianteb) - Adliye Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 243,253 

— 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 151 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle söz
l e r i 52 

S. Batıı (Çanakkale) - Ziraat Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 377 

C. Bayar (izmir) -1944 malî yılı bütçe-, 
si münasebetiyl esözleri 141,173, 

175,180,181,415,418 
Dr. K. Bayizit (Maraş) - Sıhhat ve iç

timai Muavenet Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiylo sözleri 231 

A. Bayındır (İstanbul) - Fevkalâde va
ziyet dolayısiyle bazı vergi vo resimlere 

zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 
4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebe
tiyle sözleri 111 

F. Baysal (Kayseri) - Devlet borçlan 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 190 

H. Bayur (Mknisa) - Basın ve Yayın 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 184 

— 1944Malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 152,158 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 373 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 71,73,74,76, 

H. O. Bekaca (Ankara) - Beden Terbi
yesi Uımun Müdürlüğü 1944 malî yılı Büt
çe Kanunu münasebetiyle sözleri 8,14,16 

— iktisat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 328 

Dr. M. Berker (İçel) - Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 217 

K. Berker (Urfa) - Adliye Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 

— 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözl eri 

— Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 

— Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 

İktisat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 

251, 
257 

159 

442 

194 

333 
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-— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 282 

— Millî Müdafaa Vekâleti 1944 malî yıb 
bütçesi münasebetiyle sözleri 409 

H. Berker (Van) - Askerlik Kanunu
nun 61 "nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 480 

C. Bilsel (Samsun) - Maarif Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 271,293 

— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 855 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 392 

Sayfa 
A. Binkaya (Kastamonu) - Devlet De

nizyolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 437 

- - Sıhhat ve içtimai .Muavenet 'Vekâleti 
.1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 234 

B. Bulayırh (Çanakkale) - 1940 yılı 
Millî Korunma bilançosunun gönderildiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Divanı 
muhasebat Encümeni mazbatası münase
betiyle sözleri 2 

Dr. F. Ş. Bürge (Kocaeli) - Sıhhat ve 
ve İetİmai Muavenet Vekâleti 1944 malî yı
lı bütçesi, münasebetiyle sözleri , 221,240 

c 
Dr. M. Canbulât (Gazianteb) - Sıhhat 

ve İçtimai Muavenet Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 223 

Gri. A. F. Cebesoy (Münakalât Vekili) -
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 451,452 

—, Devlet Denizyolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi 

münasebetiyle sözleri 438,439,442 
— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 

bütçesi münasebetiyle sözleri 350,354,356 
— Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 94,95 

T. Coşkan (Kastamonu) - Maliye Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 190 

Ç 
B. K. Çağlar (Erzincan) - Türk harf

leriyle bastırılacak altın paranın şekli hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 70 

Orgİ. î . Çalışlar (Muğla) - Maarif Ve- -
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 282 

— Nafia Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 304 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözle
ri 233 

— Ticaret ekâlei 1944 malî yrlr bütçesi 
münasebetiyle sözleri 372 

H. Ooruk (Kastamonu) - Belediye Ka
nununun 152 nci maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun münasabe-
tiyle sözleri 478 

D 

H. T. Dağlıoğlu (Antalya) - Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yı
lı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 10,17 

— 1944 malî yılı'bütçesi mynasebetiyle 
sözleri 170 

— Dahiliye Vekâleti 1944 malı yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 200,201,211 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 275,277 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
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malî yıh Bütçesi münasebetiyle sözleri 435,436 
F . Dalda! (Ankara) - Nafıa Vekaleti 

1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 316 
S. Bay (Nafıa VelriÜ) - Nafıa Veka

leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 317,323 

Dr .A .S. Dclilbası (Kütahya) - Maarif 
Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi münase
betiyle sözleri 285,289 

— Sıhhat ve İçtimai' Muavenet Vekfı 
loti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 219 

A. H. Demirağ (Sivas) - Fevkalâhc va
ziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 
4437 sayılı kanunlara ek kanım münasc-
bcityle sözleri 103,113,114,115 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı bütçe
si münasebciylc sözleri 287 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 372,373 

B. Devrin (Zonguldak) - Adli evrakın 
Fosla Telgraf ve Telefon idaresi vasıtasiyle 
tebliğine dair 3560 sn yılı kanuna ek kanını 
münasebetiyle sözleri 100 

—• Askerlik Kanununun 61 nci madde
sinin tadili hakkındaki kanun münasebetiyle 

sözleri 484,485 
— Askerlik Kanununun 4152 sayılı ka

nunla değiştirilen 39 ucu maddesinin tefsi
rine dair mazbata münasebetiyle sözleri 100 

'-— Belediye Kanununun 152 nci madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi baklan
daki kanun münasebetiyle sözleri 90 

— 1076 sayılı Yedek subay ve yedek as
kerî memurlar Kanununa ek kanun müna
sebetiyle sözleri 101,102 

Dr. S. A. Dilenire (Rize) - Fevkalâde 
vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 4040, 4226 ve 
4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebe
tiyle sözleri 115 

— Inhisarla.r Umum Müdürlüğü 1944 

Sayfa 
malî yi\ı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 50,54 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 232,237 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 71 

G-l. E. Durukan (Hatay) - İktisat Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 334 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı bütçe
si münasebetiyle sözleri 273 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 435 

F. F. Düşünsel (Bingöl) - Adliye Ve
kâleti 1944 malî ydı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 248,258 

— Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 185 

— 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 141,145 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 393 

—- Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 195 

— İktisat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 326 

. — Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 348,350 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 299 

—- Sıhhat ve İçtimai.Muavenet Vekâle
ti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 225,232 

— Tapu Kanununun 6 nci maddesinin 
tefsirine dair mazbata münasebetiyle söz
leri 31 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 35S,359 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçesi münasebeti jde sözleri 430 



— u 
E 

Sayfa 
Dr. F. Ecevit (Kastamonu) - Adliye 

vekâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 246 

— Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe ka
nunu müansebetiyle sözleri 93,90 

H. Elgün (Erzurum) - Maarif Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz-
lori 264,269 

Ş. Engineri (Burdur) - Beden Terbiye
si Umura Müdürlüğü 1944 malî yüı Bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 9 

A. E. Brem (Çorun) - Adli evrakın 
Posta, Telgraf ve Telefon idaresi vasıtasiyle 

tebliğine dair 3560 sayılı kanuna ele kanun 
münasebetiyle sözleri 

A. E. Esen (Siird) - Devlet Demiryol
ları vo Limanları İşletmo Umum Müdürlü
ğü 1944 mali yılı bütçesi münasebetiyle 
sÖaleıi 

—- Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiylo sözleri 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli baklandaki mazbata münase-
tiylc söderi 

â&yi 

100 

444 

437 

364 

73 

F 

E. Fenmen (Kocaeli) - Diyanet işleri 
Reisliği 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 187 

A. Fırat (Erzincan) - Dahiliye Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 208 

— Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiylo sözleri 450 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 54 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiylo sözleri , 313 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiylo sözleri 241 

N. Fırat (Samsun) - İktisat Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri ' 344 

a 
a. B. Göker (İstanbul) - Adliye Ve

kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiylo sözleri 259,260 

— Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 185,186 

— Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
1944. malî yılı Bütçe Kanunu münasebe
tiyle sözleri 15 

— Dahiliye Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 202 

— İktisat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 335 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 

malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 54 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 268,269 

— Müanaklât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 355 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçe kanuna münasebetiyle sözleri 39 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 240,241 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı bütçe
si münasebetiyle sözleri 366 

•—*. Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 ma-
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lî yılı bütçes münasebetiyle sözleri 431,432 
-— Ziraat Vokal et i 1944 malî yılı bütçesi 

münasebetiyle sözleri 395 
R. Güreli (Gümüşane) - Ticaret Vekâ

leti 1944 ınalî yılı bütçesi mkünasobetiyle 
sözleri 373 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 391,392 

Ş. Günaltay (Sivas) - 1944 malî yılı 
bütçesi münasebeiyle sözleri 

— Diyanet İsleri Reisliği 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 

R. N". Güntekin (Çanakkale) - Maarif 
Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi münase
betiyle sözleri 

Sayfa 

158 

487 

279 

B 
F. Halfegil (Erzincan) - 1070 sayılı 

yedekstıbay ve yedek askerî memurları ka
nununa ek kanun mynascbetiyle sözleri .101,102 

Ş. R. Hatipoğlıı ( Ziraat Vekili ) -
Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 

bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 34,39, 
40,41 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 390,399,400,403,407,408 

H. İlgaz (Hatay) - Maarif Vekâleti 
1944 malî yılr bütçesi münasebetiyle söz
leri 

Dr. S. Irmak- Konya) - Nafıa Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 

267 

sözleri 315 
— Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 

Umum Müdürüğü 1944 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 93 

S. İçöz (Yozg'ad) - İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 

A. İnan (Çankırı) - Fevvkalâde vaziyet 
dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4220 ve 4437 

i>2 

sayılı kan unlara .ek kanun münasebetiyle 
sözleri 105,106,109,111,11.3 

O. K. İncedayı (Sinob) - Vakıflar Il
ımım müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 428,430 

& 

A. H. Kalaç (Kayseri) - Fevkalâde vazi
yet dolayısiyle bazr vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 110,114,115 

— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiylo sözleri 356 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî 

yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 
K. Kamu (Rize) - Fevkalâde vaziyet 

dolayısiyle bazr vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 

— îktisat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 

430 

110 

343 
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— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1.944 malî 
yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 428 

M. M. Kansu (Çoruh) - Türk harfleriy
le bastırılacak altın paranın şekli hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri 76 

R. Kaplan (Maraş) - Maarif Vekaleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 277 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle- sözleri 302 

Gl. K. Karabekir (îstanbul) - 1944 malî 
yrh bütçesi münasebetiyle sözleri 168 

R.Karadeniz (Trabzon) -1944 malî ytlr 
bütçesi münasebetiyle sözleri 171 

—-Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 1944 
malî -yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 195,198 

H. Karagülle (Konya) - Nafıa Vekâle
ti 1944 malî yılı: bütçesi münasebetiyle söz
leri 308 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 ma
lî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 432 

—- Türk harfleriyle bastırılacak altın 
naranın şekli hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözleri 75 

Z. Karamursal (İstanbul) - Münakalât 
Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 354 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 75,76,77,78 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi • münasebetiyle sözleri 376 

Y. D. Karslıoğlu (Yozgad) - Askerlik 
Kanununun 61 nci maddesinin tadili hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 483,485 

H. Kayaalp (Çorum) - Adliye Vekâle
ti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 248 

H. N. Keşmir (Tokad) - Beden Terbi
yesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 20 

Sayfa 
— 1944 malî yılı Muvazcnci Umumiye 

Kanunu münasebetiyle sözleri 412 
— Fevkalâde vaziyet dolayısiylc bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara, 
ek kanun münasebetiyle sözleri 106,108 

— Posta Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe 
kan unu münasebetiyle sözleri 95,96 

P. Kiper ( Vakıflar Umum Müdü
rü) - Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçesi münasebetiyle «özleri 435,436 

R. Koraltan (îçel) - Posta, •'telgraf ve" 
'Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 
mal îyılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri ' 94,96 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 76,78 

F. Kurdoğlu (Manisa) - Dahiliye Ve
kâleti 1944 malî yılı: bütçesi münasebetiyle 
sözleri 200 

— İnhisarla.!' Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 57 

N. Küeüka (Denizli) - Adliye Vekâleti 
1944 inalı yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri * 252,253 

-~ Dahiliye Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 210 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiylc bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek 
kanun münasebetiyle sözleri 115 

Dr. B. Kökdemir (Sinob) - İktisat Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 331 

..— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 268 

• Dr. A. Melek Gazianteb ) - Fevkalâde 
vaziyet dolayısiylc bazı vergi ve resimlere 
zam- icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 
4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebe

tiyle sözleri 11^ 
H. Menteşe (İzmir) - 1944 malî yılı 

bütçesi münasebetiyle sözleri 415,416,417 
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Sayfa 

Dr. 33. Oktay (Kars) - Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Umum Müdürlü
ğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri ' ^ * 450 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılt bütçesi 
münasebetiyle sözleri 315 

N. H. Onat (Konya) - Türk harfleriyle 
bastırılacak altın paranın şekli hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 77,78 

O. Oral (Seyhan) - Fevkcladc vaziyet 
dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4İ37 
saydı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 116 

E. Oran (İzmir) - Fevkalâde variyet do
lay isiyle bazı vergi ve resimlere zam icra
sına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 

Sayfa 
109 sözleri 

H. Omcoğlıı (Sinob) - Dahiliye Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 207 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 
ek kanun münasebetiyle sözleri 103 

— Maliye Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 190 

— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçeni münasebetiyle sözleri 356 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 32 

W. Osten (Giresun) - Belediye kanunu
nun 152 nci maddesinin (D) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 89,478 

M. Ökm-en (Ankara) - Fevkalâde vazi
yet dolayısi,yle bazı ver^i ve resimlere zam 
tasma dair olan 3828, 4040, 422G ve 4437 
sayılr kanunlara ek kanun miimısebetiyle 
sözleri 1.16 

-— inli işarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 55,57 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı: bütçesi 
münasebetiyle sözleri 298,299 

•—• Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münasc-
tiyle sözleri 71,72,74 

Dr, t. T. Öngören (Diyarbakır) - Güm-
•iik ve inli işarlar Vekfılelî 1944 malî vdı 

bütçesi münasebetiyle sözleri 193,194 
B. Örg'eevren (Balıkesir) - İnhisarlar 

(unum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 52 

Dr. C. Özelçi (Malatya) - Dahiliye Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 211 

—• Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 194 

Y. özey (Manisa) •- Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 240 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı bütçe
si münasebetiüle sözleri 391 

M. B, Pars (Bursa) - Fevkalâde vazi-
ziyet dolayısiyle bazı ver^i ve resimlere zam 
icrasna dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 103,104,105 

Adliye Vekâleti 
münasebetiyle söz-

S. Pek (Kocaeli) 
1944 malî yılı bütçesi 
leri 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 

3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara 

253 
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ek kanun münasebetiyle sözleri 115 
— Türk harfleriyle bastırılacak altın 

paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 73 

Sayfa 
If. Poroy (Tokad) - Adliye Vekâleti 

1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 258 
— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı bütçe

si münasebetiyle sözleri -203,264,292 

î . Sabuncu (Giresun) - Fevkalâde va
ziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 112,113 

— Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâ
leti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 241 

H. Saka (Trabzon) - Devlet Demir 
yolları ve Limanları İsletme Umum Müdür
lüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 444 

Ş. SARAÇOĞLU (Başvekil) - Basın ve 
Yaym Umum Müdürlüğü 1944 malî yrlr 
bütçesi münasebetiyle sözleri 185,180 

— 1944 malî yılı Muvazcnei Umumiye 
Kanununun kabulünden sonraki sözleri 418 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 194.4 ma
lî 'yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 434,435 

V. Sandal (İstanbul) - Devlet Deniz-. 
yollari'-ve Limanlar! İşletme.Umum Müdür
lüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 439,441,142 

— Sıhhat ve İçtimai Mu avene Vekâleti 
1944 malî yık bütçesi münasebetiyle söz
leri 241 

S. Sağıroğlu (Elâzığ) - Dahiliye Vekâ
leti 1944 malî 'yılı bütçesi 'münasebetiyle 
sözleri 200 

E. Sazak (Eskişehir) - Belediye Kanu
nunun 152 nei-'-maddesinin (D) fıkrasrnın 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri • 478,479 

— 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 173 

— 1944 malî yılı Muvazene! Umumiye 
Kanunu münasebetiyle sözleri 410 

— Dahiliye Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebeiyle sözleri 207 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı. bütçe
si münasebetiyle-sözleri 300,312,313 

•— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 3G5,30G 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçesi, münasebetiyle sözleri 430 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 387,389,407 

Dr. A. Selgil (Afyonkarahisar) - Nafıa 
'Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 310,323 

Gl. K. Sövüktekin (Diyarbakır) -Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi müna
sebetiyle sözleri 448 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 51 

— Münakalât Vekâleti 1914 malî yılı 
bütçesi -münasebetiyle sözleri 350,355 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 305 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçe kanunıı münasebetiyle sözleri 39 

—-• Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 389,399,408 

H. S. Sılan (Tunceli) - Dahiliye Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 203,209 

— İktisat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 325 

— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 349,350 

— - Türk harl'leriyle bastırılacak altın 
l>aranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle: sözleri 73,74,78 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 379 

Dr. T. Simer (Bursa) - Devlet; Demir
yolları ve .Limanları İşletme Umum .Mü
dürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 450 

— Nafıa Vekâleti 1944 matı yılı bil t-



Sayfa 
eesi münasebetiyle sözleri 309 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
1.944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 226 

C. S. Siren (Ticaret Vekili) - Ticaret 
Vekaleti 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 367,370,873 

F. Sirmm (İktisat Vekili) - İktisat Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
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Sayfa 

sözleri 336,343,344 
— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt

çesi münasebetiyle sözleri 
R. Soyer (ürfa) - Devlet Demiryolları 

ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle , söz
leri. 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 311* 

372 

446 

K. 'Şedde (Diyarbakır) - Maarif Vekâ
leti 4944 .malî yılı bütçesi münasebetiyle 

sözleri 

H. K. Taııkut (Moraş - Türk harfle
riyle bastırılacak altın paranın şekli hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözııeri 78 

Z. Tarhan (Amasya) - Devlet De
miryolları ve limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 448 

— 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 139 

T. Taşlarım (Kastamonu) - Adliye Ve
kâleti 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 245 

Gl. W. Tınaz (Bursa) - Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 
1944 mal îyılı Bütçe kanunu münasebetiy
le sözleri 95 

E. A. Tokod (Denizli) - 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 160 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 274 

— Nafia Vekâleti 1914 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 299 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 32 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 357 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın pa
ranın şekli hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözleri 70 

— Sjiraat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 

münasebetiylo sözleri 382,389,400,403 
A. Tug'aç (Ağrı) - Askerlik kanununun 

4152 sayılı kanunla değiştirilen 39 ncıı mad
desinin tefsirine dair mazbata münasebetiy
lo sözleri 101 

Ş. Tugay (İçel) - Fevkalade vaziyet do-
layısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrası
na dair olan 3828, 40-1.0, 4226 ve 4437 sayılı 
kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri 111 

— İktisat Vekâleti 1914 malî yık Mit-' 
çesi münasebetiyle sözleri 332 

S. Tunca (Siirt) - Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekâleti-1944 mkıî yılı bütçesi mü
nasebetiyle sözleri 233 

K. Turan (İsparta,) - İktisat Vekâleti 
1941: malî yılr bütçesi münasebetiyle sözleri 325 

î. Turan (Kırşehir) - Nafıa Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi .'münasebetiyle söz
leri 302 

Gl. Ş. Tursan (İçel) -'Askerlik kanunu
nun 61 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 485 

— Dahiliye Vekâlet î 1944 malî yılı 
bütçesi münansebel iyle sözleri 200 

— İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
ler i— 52 

Türk harfleriyle bastırılacak alıtn para
nın şekli hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözleri 74 
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Sayfa 

A. E. Türel (Adliye Vekili) - Adlîye 
Vekâleti 1944 malî yık bütçesi münasebe
tiyle sözleri 253,254,257,258,259,200 

E. Tiü'kcr (Afyon Earahisar) - Dahili
ye Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi münase
betiyle sözleri 211 

— Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum" Müdürlüğü 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 437 

— Emniyet Umum Müdürlüğü 1944 
nuılî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 214 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
3828, 4040, 422G ve 4437 sayılı kanunlara 

Sayfa 
ek kanun münasebetiyle sözleri 104 

— inhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 52 

— Münakalât Vekâleti 1944 malî yılı 
bütçesi münasebetiyle sözleri 349 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri. 313,314 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî. yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 3G1 

-— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 75 

ü 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
•Bütçe kanuna münasebetiyle sözleri 4,13,14 

—• Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 1944 
malî yılı bütçesi .münasebetiyle sözleri 194, 

195,197 
— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı büt

çesi münasebetiyle sözleri . 285,289 
—- Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı büt

çesi münasebetiyle sözleri 313,314 
— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 

1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 223 

— Türk harfleriyle bastırılacak altın 
paranın şekli hakkındaki mazbata münase
betiyle sözleri 69 

— Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 ma
lî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 434 

— Ziraat Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 380 

H. Ulusoy (Hiğdc) - Dahiliye Vekâleti 
19-14 malî: yılı' "bütçesi- münasebetiyle söz
leri '-' m ; 199 

—•Maarif Vekâleti 1914 .malî yılı büt

çesi münasebetiyle sözleri 379 
- Tapu Kanununun (i ueı maddesinin 

tefsirine dair mazbata.' münasebetiyle söz
leri 31 

•--- Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 3(51 

Dr. F. Umay (Kırklareli) - İnhisarlar 
Ilımım Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe 
kamum mutia.sebetiy.le sözleri -51 

— Tapu Kanununun 6 ueı maddesinin 
tefsirine' dair. mazbata müiascbetiyle köz
leri 31 

H. "Oran (Dahiliye Vekili) - Dahiliye 
Vekâleti 1944 malî. yılı bütçesi münasebe
tiyle sözleri 199,200,210,211 

Dr. A. Uras (Mardin) - Ziraat Vekâleti 
1914 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 390 

A. Us (Çoruh) -Nafıa Vekaleti 1944 
malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 31.7 

F. Uslu (Manisa) - Ticaret Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 801 

http://mutia.sebetiy.le


M. "Üçite (Tunceli) - Dahiliye Vekaleti 
1944 malî yılı bütçeni münasebetiyle «öz
leri 

S. H. Ürgüblü (Gümrük vo İnhisarlar 
Vekili) - Gümrük ve İnhisarlar Veladeti 

ci'.Kyii 

210 

11)44 malî yılı bütçesi münasebetiyle Gol
leri 191,193,194,195,197/108 

—• İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe kamum münasebetiyle söz
leri 51,53,55,56 

Jl, Vfm'to (Zonguldak) - Fevkalâde va
siyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zum icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 
4437 sayılı kanunlara ek kanun münase-
faûtiylo sözleri 107 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 316 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 358 

î. Yalgın (Elâzığ) - Fevkalâde vaziyet 
dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zum ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 
sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle 
sözleri 107,108 

— Nafıa Vekâleti 1944 malî yılı bütçesi 
münasebetiyle sözleri 300,323 

— Orman Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 33 

S. Yargı (Kocaeli) - Ticaret Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle söz
leri 367 

A. Yayeıoğlu (Maraş) - Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdür

lüğü 1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle 
sözleri 452 

— Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
1944 malî yılı bütçesi münasebetiyle sözleri 241. 

— Ticaret Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 373 

B. Yıırdkora (ÂfyonkaraMsai*) — Bc-
1 den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 ma
lî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 6,15 

K. Â. Yücel (Maarif Vekili) - Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yrlı bütçesi münasebetiyle sözleri 10,13,14,16,17 

— Maarif Vekâleti 1944 malî yılı büt
çesi münasebetiyle sözleri 288,289,292,293,294 

K«4 ırÎJi (Etea) - Vakıflar "Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı bütçeni münasebe

tiyle sözleri 430 




