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KANUNLAR 
No. Sayfa 

4G7G — 4940 malî yılı hesabı katî kanunu 18, 
23,23,24,25:28,38 

4677 — Atatürk Anıt - Kabri inşasına da
ir kanun 12,30,34:38,38,38,39:42 

4678 — Posta, Telgraf ve Telefon îşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 2,30, 

38,38,38,42:45 
4679 — Beden Terbiyesi Umum Müdürlü

ğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun 34,49:50,50,50:53 

4680 — Orman Umum Müdürlüğü 1944: 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı A 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 13,34,50,61:62,62,62:65 

4681 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün 1940 malî yılı hesabı 
katî kanunu 2,60,68:69,70,71:74 

4682 —-• Orman Umum Müdürlüğünün 
1940 malî yılı hesabı katî kanunu 2,60, 

69,70,74:77 
4683 — Türk Ceza Kanununun 480 ve 

482 nci maddelerinin değiştirilmesi
ne dair kanun 48,56:57,80:81 

4684 — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük muha
faza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki 4367 sayılı kanunun.: bi-

No. _ Sayfa 
rinci maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun 60,69:70,84:85 

4685 •— Subaylar heyetine mahsus 4273 
sayılı Terfi Kanununun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine dair olan 
4554 sayılı kanuna ek kanun 84,88,88:90 

4686 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı A işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 84,90: 

91,93,95,96:99 
4687 — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkın 

daki 2884 sayılı kanun hükümlerinin 
bir yıl daha uzatılmasına dair kanun 48, 

80,85,109 
4688 — Askerî fabrikalarla askerî atelye 

ve tamir müesseselerinde çalışan mü
tehassıs subaylara verilecek ihtisas 
yevmiyesi hakkında kanun 84,91:95,113 

4689 — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı kanuna ek kanun 2,84,95,113 

4690 — Yedeksubay ve yedek askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı kanu
nun 3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 
ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun 2,48,57:58,102,113:114,120:121 

4691 — Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesini değiştiren 
kanun 116,121,125 

KARARLAR 
1435 — Altı vilâyette ilân edilmiş olan 

örfi idarenin altı ay daha uzatılması 
hakkmda 

1436 — 69 ncu tümen 9 piyade dağ alayı 
lata çavuşlarından Memedoğlu Talip 

48 

Çelik'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 60,68 

1437 — Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğ-
lu Ahmet Albayrak ve Şiran'ın Aşağı 
Tersim köyünden İzzetoğlu Cclil di-



— 2 — 
No. Sayfa 

ğer adı Abdülcelil Venedikoğlu'nun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 60, 

68 
1438 — ; Nizip kazasının Fevkani mahalle

sinden Bayramoğlu Reşit Ciryan di-
' ğer adı Reşit Kaptan 'in ölüm cezası

na çarptırılması hakkında 60,84 
1439 —• Fatih - Şehremini Seydibey ma- " 

hailesinden Alioğlu Hulusi Süren-
kök'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında 60,84 

1440 — Şarköy kazası jandarma erlerinden 
Mustafaoğlu İsmail Karakaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 60, 

90 
1441 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

No. Sayfa 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin ücretlerine dair 
olan kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 3173 sayılı kanunun 5 nci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 88,102:108 

1442 — Askerî Ceza Kanununun 81 nci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığı 
hakkında 102,117 

1443 — Karamürsel hâkimi Nuh Necyet-
, tin Oanıdarlıoğlu'nun tekaüt muame

lesi hakkında 102,117 

1444 — Divanı Muhasebat Daire Reisliği
ne Halit Demirsoy'un seçildiği hak 
kında 12,102,116,117 

LÂYİHALAR 
1. — Askerî Ayniyat hesaplan mahke

mesi hakkında (1/368) 18 
2. — Askerî Ceza Kanununa ek kanun 

lâyihası (1/373) 68 
3. — Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair 

(1/362) 12,30,34:38,38,38,39:42 
4. •— Birleşik Kırallıkta mamul eşyanın 

Türkiye'ye ihracına müteallik garantilere 
dair munzam Anlaşmanın 5 nci maddesine 
bir (F) fıkrası ilâvesi için İngiltere Sefare-
tiyle teati edilen notaların tasdiki hakkın
da (1/379) 124 

5. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) ve (D) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında 
(1/370) 48,124 

6. — Denizci yetiştirmek hakkında 
(1/363) 12 

7. — Devlet Demiryolları ve Limanla-
riyle Devlet Denizyolları ve Devlet limanla
rında yapılacak askerî nakliyattan alınacak 
ücretler hakkındaki 4004 sayılı kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/377) 112 

8. — Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1941 malî yılı katî hesabı 
hakkında (1/354) 2 

9. — Devlet Konservatuvarı hakkındaki 
3829 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair (1/355) 2 

Ecrimisillerin affı hakkında 10. 
(1/374) 80 

11. — Hâkimler kanununun 3501 sayılı 
kanunla değişen 74 ncü maddesinin tadili 
halikında (1/378) H 2 

12. — Kanunlarda geçen Başkumandan, 
Başkomutan ve Başbuğ tâbirleri yerine ka
im olacak unvan hakkında (1/356) 2 

13. •— Maarif Vekilliğine bağlı Teknik 
Okullarında yetiştirilecek Askerî mühendis
ler hakkında (1/364) 12 

14. — Maliye Vekâleti Teşkilât ve vazi
felerine dair olan 2996 sayılı kanunun 21 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında (1/357) 2 

15. — Nakil vasıtaları hakkındaki 2827 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/358) 2, 

84,95,113 
16. — Orman Umum Müdürlüğü 1944 

malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaret
li cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
(1/365) 12,34,50,61:62,62,62:65 

17. — Posta Kanununun 1145 sayılı 
kanunla değiştirilmiş olan 34 ve 35 nci 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/375) 80 

18. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı katî 
hesabı hakkında (1/360) 2 

19. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
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Sayfa 

Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması haldanda (1/359) 2,30,38,38,38, 

42:45 
20. — Riyaseticumhur Filârmonik Or

kestrası teşkilâtı ve Orkestra mensuplarının 
terfi vo tecziyeleri hakkındaki 3045 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair (1/366) 12 

21. — Şirketihayriyenin satın alınması
na dair Mukavelenamenin tasdiki haldanda 
(1/369) 18,19 

22. —• Tunceli Vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanun hükümlerinin bir 
yıl daha uzaltılmasma dair (1/371) 48,80, 

85,109 
23. —• Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tedi

ye Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkında 
(1/372) 48,124 

24. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1942 
malî yılı hesabı katisi hakkında (1/376) 80 

25. — Vakıflar Umum Müdürlüğünce 
istihdam edilecek Avukatlar hakkındaki 
1263 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair (1/376) 12 

26. —• Yedeksubay ve yedek askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 
3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (1/361) 2, 

48,57:58,102,113:114,120:121 

1. — Askerî fabrikalarla askerî atelye 
ve tamir müesseselerinde çalışan mütehas
sıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi 
hakkında (1/315) -84,91:95,113 

2. — Askerlik Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası (1/256) 68,85,91 

Sayfa 
3. — Beden Terbiyesi Umum Müdür

lüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
na dair (1/349) 34,49:50,50:53 

4. — 1940 malî yılı hesabı katîsi hak
kında (1/280) 18,23,23,24,25:28,38 

5. — Gedikli erbaşların maaşlarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/292) 116,121,125 

6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişildik yapıl
ması hakkında (1/350) 84,90:91,93, 

95,96:99 
7. — İş kazaları ile meslekî hastalıklar ve 

annelik sigortaları hakkında (1/316) 49 
8. —• Jandarma Kanununun 10 ncu mad

desinin değiştirilmesine dair (1/344) 124 
9. — Ordu mensuplariyle Emniyet 

Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/266) 60,69:70,84:85 

10. — Orman Umum Müdürlüğü 1940 
malî yılı katî hesabı haldanda (1/134) 60,69, 

70,74:77 
11. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğünün 1940 malî yılı katî hesabı 
hakkında (1/21) 60,68:69,70,71:74 

12. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 11 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan 4554 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/337) 84,88,88:90 

13. —• Türk Ceza Kanununun 480 ve 
482 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da (1/286) 48,56:57,80:81 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî Ceza Kanununun 81 nci 

maddesine tevfikan cezalandırılan askerî 
şahıslara ait mahkûmiyetlerin Tekaüt Kanu
nunun 53 ncü ve Askerî Ceza Kanununun 
30 ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tâbi
rinin şümulüne dâhil olup olmadığını ve 
bunlara tekaüt maaşı tahsis edilip. edilmi-

yeceğinin tefsiri haldanda Başvekâlet tez
keresine dair (3/123) 102,117 

2. — 69 ncu tümen 9 dağ P. A. kıta 
çavuşlarından Mehmedoğlu Talip Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/2) 60,68 

3. — İstanbul Fatih - Şehremini Seydi-
bey mahallesinden Alioğlu Hulusi Süren-



Sayfa 
kök'ün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/198) 60,84 

4. — Kelkit 'in Şen . köyünden Hasan-. 
oğlu Ahmet Albayrak ve Şirvan'ın Aşağı-
tersun köyünden İzzetoğlu Celil diğer adı 
Abdülcelil Venedikoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/114) 60,68 

5. — Nizip'in Fevkani mahallesinden 
Bayramoğlu Reşit Kaptan namiyle mâruf 
Reşit Ciryan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/196) 60,84 

6. — Şarköy kazası jandarma erlerin
den Mustafaoğlu İsmail Karakaya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/199) 60,90 

7. — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkın
daki 2884 sayılı kanun hükümlerinin bir 
yıl daha uzatılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/371) 80,85,109 

8. — Türk Ceza Kanununun 480 ve 
482 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası hakkında (1/286) 48,56:57, 

$0:81 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. - - Askerî Ceza Kanununun 81 nci 

maddesine tevfikan cezalandırılan askerî 
şahıslara ait mahlılmmiyetlerm Tekaüt ka
nununun 53 ncü ve Askerî Ceza kanunu
nun 30 ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) 
tâbirinin şümulüne dâhil olup olmadığını 
ve bunlara tekaüt maaşı tahsis edilip edil-
miyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/123) 102,117 

2. — Askerî fabrikalarla askerî atelye 
ve tamir müesseselerinde çalışan mütehassıs 
subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/315) 84,91: 

95,113 
3. —• Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair 

kanun lâyihasına dair (1/362) 30,34:38. 
4. — Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

1944 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/349) 34,49:50,50, 

50:53 
5. — Gedikli erbaşların maaşlarının tev-

Sayfa 
lıit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/292) 116,121,İ25 

6. — Hudut vo Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişildik yapıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/350) 84,90:91,93,95,96:99 

7. — İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1944 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifiyle 1944 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A) ve (D) işaretli cetvellerde deği-
şüdüt yapılması hakkında kanun lâyihası
na dair (2/54, 1/370) 124 

8. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayi-
zit'in, Devlet Demriyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin tefsiri hak
kında takririne dair (4/24) 88,102:108 

9. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası baklanda 
(1/358) 84,95,113 

10. •— Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayini verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/266) 60, 

69,70,84:85 
11. ••— Orman Unlum Müdürlüğü 1944 

malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/365) 34,50,61:62,62,62:65 

12.— ! Posta, Telgraf ve Telef on İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/359) 30,38 

13. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun 11 iıci maddesinin değiştiril
mesine dair olan 4554 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/337) 84,88,88:90 

14. — Trabzon Mebusu. Sırrı Day'ın, 
Karamürsel Hâkimi Nuh Necycttin Canı-
darlıoğlu ?nun Tekaüt muamelesi hakkında 
Divanı Muhasebat Riyaseti mütalâasiyle Di-



Sayff. 
vanı Muhasebat Encümeni mazbatasının 
ikinci fıkrasının yeniden tetkiki lıakkmda 
takririno dair (4/4) 102,117 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerlik Kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/256) . 68,85,91 

2. — Jandarma Kanununun 10 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/344) 124 

3. — Tungeli Vilâyetinin idaresi hak
kındaki 2884 sayılı kanun hükümlerinin bir 
yıl daha uzatılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/371) 80,85,109 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — 1940 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresiyle 
1940 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun 
lâyihası lıakkmda (3/185, 1/280) 18,23,23, 

24:25:28,38 
2. — Orman Umum Müdürlüğü 1940 

malî yılı Katî hesabına ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresiyle Orman 
Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı katî he
sabı . hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/206, 1/134) 60,69,70,74:77 

3. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü 1940 malî yılı katî hesabına ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresiyle 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlü
ğünün 1940 malî yılı katî hesabı hakkında 
kanun lâyihası hakkında (3/207, 1/21) 60, 

68:69,70,71:74 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASI 

1. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tayını verilmesi lıakkmda 4367 sa
yılı kanunun 1 ııci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lfmhası hakkında 
(1/266) 60,69,70,84:85 

Sayfa 
HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

, 1. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkında 
kanım lâjühasına dair (1/372) 124 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Yedeksubay ve yedek askerî me

murlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 
3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/361) 102,113:114,120,121 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Askerî Ceza Kanununun 81 nci 

maddesine tevfikan cezalarının askerî şa
hıslara ait mahkûmiyetlerin Tekaüt Kanu
nunun 53 ncü ve Askerî Ceza Kanununun 
30 ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tâbi
rinin şümulüne dâhil olup olmadığım ve 
bunlara tekaüt maaşı tahsis edilip edilmi-
yeeeğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/123) 102,117 

2. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Baya-
zit'in, Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin tefsiri hakkın
da takririne dair (4/24) 88,102:108' 

3. — Trabzon Mebusu Sırrı Day 'in Ka
ramürsel Hâkimi Nuh Necyettin Canıdar-
lıoğlu'nun tekaüt muamelesi hakkında Di
vanı Muhasebat Riyaseti mütalâasiyle Diva
nı Muhasebat Encümeni mazbatasının ikinci 
fıkrasının yeniden tetkiki hakkında takriri
ne dair (4/4) 102,117 

MECLİS HESAPIiARTNIN TETKİKİ EN
CÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1944 yılı 
Mart, Nisan ve Mayıs aylan hesabı hak
kında (5/23) 30,34 

2. — Büyük Millet Meclisi 1944 yılı 
Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları hesa
bı lıakkmda (5/24) 48,56 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Askerî Ceza Kanununun 81 nci 
maddesine tevfikan cezalandırılan askerî 
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şahıslara ait mahkûmiyetlerin Tekaüt Ka
nununun 53 ncü ve Askerî Ceza Kanunu
nun 30 ncu maddesindeki (Sahtekârlık) 
tâbirinin şümulüne dâhil olup olmadığını 
ve bunlara tekaüt maaşı tahsis edilip edil-
miyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine, dair (3/123) . 102,117 

2. —• Askerî fabrikalarla askerî atelye 
ve tamir müesseselerinde çalışan mütehas
sıs subaylara verilecek ihtisas yevmiyesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/315) 84, 

91:95,113 
3. — Askerlik Kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/256) 68,85,91 

4. — Gedikli erbaşların maaşlarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3779 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/292) 116, 

- 121,125 
5. — Jandarma Kanununun 10 ncu 

maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/344) 124 

6. — Ordu mensuplariyle Emniyet 
Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı kadrolarında çaiışanla- : 

ra birer ,. er tayını verilmesi hakkındaki 
4367 sayılı kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/266) 60,69:70,84:85 

Öayfü 
7. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 11 nci maddesinin değiştiril
mesine dair olan 4554 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında: (1/337) • 84,88,88:90. 

8. — Yedeksubay ve yedek askerî me- . 
murlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun. 
3923 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun, lâyi
hası . hakkında (1/361) 48,57:58,102,113:114, 

120,121 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayi-

zit'in, Devlet Demiryolları- ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
takririne dair (4/24) 88,102:108 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Türkiye - İsviçre Ticaret ve Te

diye Anlaşmasının üç ay uzatılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/372) 124 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
(Bütçe - Divanı Muhasebat - Adliye) 

1. — Divanı Muhasebatta açık bulunan 
Dördüncü daire reisliğine seçim yapılma
sına dair Divanı Muhasebat Riyaseti tez
keresi hakkında (3/209) 102,116:117 

1. — Reisicumhurun nutku 
2. — Vaşington Büyük Elçisi Münir 

Ertegün'ün vefatı münasebetiyle İstanbul 

NUTUKLAR 
2:8 Mebusu Ali Rana Tarhan ve Ankara Me

busu Mümtaz ükmen'in beyanatı 22 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
1 nci inikada ait 
2 » 
3 ncü 
4 » 
5 nci 
.6 » 
7 » 

» 
» 
:» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

12 
18 
22 
30 
34 
48 
56 
60 

9 ncu inikada ait 
10 » 
11 nci 
12 » 
13 ncü 
14 » 
15 nci 
16 » 
17 » 

» 
» 
» 
» 
» 
3» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

68 
80 
84 
88 
102 
112 
116 
120 
124 



SAYIM ÜYELER ÎŞLERÎ 
Sayfa 

Andiçmo 
1. — Antalya Mebusluğuna seçilen Mesut 

Çankaya'nın andiçmesi 124 
2. — Bilecik Mebusluğuna seçilen Ke

mal Sun'un andiçmesi 116 
3. — îçel Mebusluğuna seçilmiş olan 

Hamdullah Suphi Tanrıöver'in andiçmesi 120 
4. — İstanbul Mebusluğuna seçilen Dr. 

Gl. Niyazi ismet Gözcü'nün andiçmesi 112 

intihap mazbataları 
1. — Bilecik ve istanbul Mebuslukla

rına seçilen Kemal Sun ve Dr. Gl. Niyazi 
ismet Gözcü'nün intihap mazbataları 124:125 

îstifa 
1. —• istanbul Mebusu Numan Mene-

mencioğlu'nuıı mebusluktan istifası 56 

îzin 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi 

Sayfa 

Ölümler 
1. — Antalya Mebusu Dr. Hüsamettin 

Kural 'm vefatı 18 
2. —• Bilecik Mebusu Alımed Esen'in 

vefatı 18 
3. — içel Mebusu Emin înankur'un 

vefatı 18:19 

Seçimler 
1. — Encümenler seçimi 
2. —• Meclis Reisi seçimi 
3. — Reis vekilleri, idare Amirleri ve 

Divan kâtipleri seçimi 

Teşriî masuniyetler 
1. — Bursa Mebusu Muhittin Baha 

Pars'm teşriî masuniyeti 
2 . '— Malatya Mebusu Kemal Sayın'm 

teşriî masuniyeti 
3. — Sinob Mebusu Dr. Bahaddin Kök-

12:16 
9 

Divanı Muhasebatta açık bulunan 

30:31 [ demir'in teşriî masuniyeti 

SECİMLER 
Dördüncü Daire Reisi seçimi (3/209) 

18 

112 

112 

TAKRİRLER 
TZSz&fSZl* - T "" ~~'r~'•""""" r'"' ' ' \ .4-•„ '- , . . . . 

Erzurum [Gl. S oy demir] 
1. — Askerlik Kanununa göre askerlik 

mükellefiyetini yaptıktan sonra yedeksu-
bay yetişmek üzere Yedeksubay okuluna gi
den erlerin ihtiyat addedilmelerinin tefsir 
yolu ile halline dair (4/36) 116 

izmir [Dr. örs] 
2. — Hususi idarelerden maaş olan ilk-

. okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, tal
tif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek Sağlık ve içti
mai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına 
dair olan 4357 sayılı kanunun 12 nci mad
desinin tefsiri hakkındaki takririnin geri 
verilmesine dair (4/35) 112 

Kocaeli [Tolon] 
3. — Bankalar ve Devlet müesseseleri 

memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3659 sayılı kanunun 3 ncü 

(4/32) 

12,102, 
116,117 

30 maddesinin tefsirine dair 
Yozgad [Igöz] 
4. — Fevkalâde Hallerin devamı müd-

detince memur ve müstahdemlere yapıla
cak yardım hakkındaki 4599 sayılı kanu- , 
nun 16 ncı maddesinin tefsirine dair 
(4/34). 84 

izmir [Dr. Örs] 
1. — Hususi idarelerden maaş alan ilk

okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğret
menler için teşkil edilecek Sağlık ve içti
mai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına 
dair olan 4357 sayılı kanunun 12 nci mad
desinin tefsiri hakkında (4/19) 

Trabzon [Day] 
2. — Karamürsel Hâkimi Nuh Necyet-

tin Canıdarlıoğlu'nun tekaüt muamelesi 

112 
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hakkında .Divanı Muhasebat „ Riyaseti mü-
talâasiyle Divanı Muhasebat Encümeni 
mazimi asının ikinci fıkrasının yeniden tet
kiki hakkında (4/4) 102,117 

Maras[Dr. Bayizit] 
•'••>•'$. — Devlet Demiryolları vo Limanları 

Sayf 
Jşlelme Umum Müdürlüğü memur ve müs-
lahdenılerinin ücretlerine dair olan kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 3173 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin tefsiri hak
kında (4/24) . 88;102rl08 

TEKLİFLER 
[İdare Heyeti] 
1. — Büyük Millet Meclisi 1944 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/54) 80,124 

Kayseri [Taner] 
2. — Belediyelere bağlı Elektrik işlet

melerinin kazanç vergisiyle Muhasebei 
Umumiye ve Arttırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunlarından muafiyetine dair (2/51) 30 

Mardin. [Ergin] 
3 — Ticaret ve sanayi odaları, Esnaf 

odaları ve Ticaret borsaları Kanununun 1 
ve 19 ncu maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında (2/53) 68 

Niğde [Ulusoy] 
4. — Belediyeler ve bunlara bağlı mü

esseseler ve Belediyeler Bankası Memur
ları Tekaüt Sandığı teşkili hakkındaki 
4085 sayılı kanunun 39 ncu maddesinin 
değiltirilmesine dair (2/52) 56 

Zonguldak [Vardar] 
5. —• Sermayesinin tamamı Devlet ta

rafından verilmek suretiyle kurulan İkti
sadi Teşekküllerin teşkilâtiyle. idare ve 
murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanu
nun 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(2/50) ' • 22 

Mardin [Ergin ve Erzincan Sökmen-
siler] 

1. — Memurlar hakkında (2/49) 48:49 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 
1. —-Antalya Mebusu Dr. Hüsamet

tin Kural 'in vefat ettiğine dair (3/211) 
2. — Başvekâlet 1940 ve 1941 yılları 

ayniyat hesabı katî cetvelinin gönderildiği 
hakkında (3/222) 

3. — Bilecik Mebusu Ahmed Esen'in 
vefat ettiğine dair (3/212) 

4. — 1941 yılı Millî Korunma bilâçosu-
nun gönderildiği hakkında (3/223) 

5. — İçel Mebusu Emin înankur 'un 
vefat ettiğine dair (3/213) 

Ölüm cezaları 

18 

124 

18 

124 

18:19 

1. — 69 ncu tümen 9 dağ P. A. kıta 
çavuşlarından Mehmedoğkı Talip Çelik'in 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/2) 60,68 

2. — İstanbul Fatih - Şehremini Seydi-
bey mahallesinden Alioğlu Hulusi Süren-
kök'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/198) - 60,84 

3. — Kelkit'in Şen köyünden Hasan-
oğlu Ahmet Albayrak ve Şirvan'ın Aşağı-
tersun köyünden İzzetoğlu Celil diğer adı 
Abdülcelil Venedikoğlu'nun ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/114) 60,68 

4. — Nizip'in Fevkani mahallesinden 
Bayram oğlu Reşit Kaptan namiyle mâruf 
Reşit Ciryan'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/196) 60,84 

5. — Şarköy kazası jandarma erlerin
den Mustafaoğlu İsmail Karakaya'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/119) 60;90 

örfî idare 
1. — Altı vilâyette ilân edilmiş olan 

örfî idarenin altı ay daha uzatılmasına dair 
(3/215) 48 
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Tasdik istekleri 
1. — Temyiz Mahkemesinde kurulan 

Hususi daire kadrosunun tasdikma dair 
(3/208) 2 

Tefsir istekleri 
1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu

nun 48 nci maddesini değiştiren 3337 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine da
ir (3/218) 102 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 18 nci maddesinin tefsiri hakkm-
ra (3/217) 68 

1. — Askerî Ceza Kanununun 81 nci 
maddesine tevfikan cezalandırılan askerî 
şahıslara ait mahkûmiyetlerin Tekaüt Ka
nununun 53 ncü ve Askerî Ceza Kanunu 
nun 30 neu maddelerindeki ( Sahte
kârlık) tâbirinin şümulüne dâhil olup olma
dığını ve bunlara tekaüt maaşı tahsis edilip 
edilmiycceğinin tefsiri hakkında (3/123) 102, 

117 

Teşriî masuniyet 
1. — Bursa Mebusu Muhittin Baha 

Pars'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/210) 18 

2. — Malatya Mebusu Kemal Sayrn'm 
teşriî masuniyetinin kaldırılırıasr hakkında 
(3/219) 112 

3. — Sinol) Mebusu Dr. Bahaeddin 

Sayfa 
Kökdemir'in teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında (3/220) 112 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında (3/214) 30:31 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Mardin Mebusu Edib Ergin ve 

Erzincan Mebusu Şükrü Sökmensüer'in 
memurlar hakkındaki kanun teklifinin. 
Muvakkat encümende müzakeresine dair 
(3/216) 48:49 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKE
RELERİ 

1. —• Divanı Muhasebatta açık bulunan 
âzalık için seçim yapılmasına dair (3/221) " 120 

2. — Divanı Muhasebatta açık bulunan 
dördüncü Daire Reisliğine seçim yapılma
sına dair (3/209) 12,102,116,117 

3. — Orman Umum Müdürlüğünün 1940 ' 
malî yılı katî hesabına ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair (3/206) 2,60, 

69,70,74:77 
4. — Posta, Telgraf ve Telefon Umum . ....:., 

Müdürlüğü 1940 malî yılı katî hesabına , 
ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna . . . . . 
dair (3/207) 2,60,68:69,70,71:74 

1. — 1940 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/185) 2,60,68:69,70,71:74 

DÜZELTİŞLER 
24:25 

40 
70 

117 



ahlilî fahrisi: 

A 
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Abadan (Eskişehir) - Şirketi Ilayri-
yenin satın alınması hakkındaki mukavele
nin tasdikma ait kanun lâyihasının muvak
kat bir encümende müzakeresine dair olan 
teklif münasebetiyle sözleri 19 

Anamur (Trabzon) - Maraş Mebusu 
Dr. Kemali Bayizit'in Devlet DenüryoUan 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair 
olan kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin tef
siri hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri 107 

Gl. Artunkal (Millî Müdafaa V.) - Askerî 
fabrikalarla askerî atelye ve tamir 
müesseselerinde çalışan mütehassıs subayla
ra verilecek ihtisas yevmiyesi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 94 

— Subaylar heyetine mahsus Terfih Ka
nununun 11 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan 4554 sayılı kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 90 

Arakan (Eskişehir) - Atatürk Amt-
Kabri iuşasma dair kanun münasebetiyle 
sözleri 37 

— Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizit'in 

Sayfa 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemle
rinin ücretlerine dair olan kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin tefsiri hakkındaki takrir 
münasebetiyle sözleri 102,105 

— Yedeksubay ve yedek askerî memur
lar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3923 sa
yılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan kanun mü
nasebetiyle sözleri 57 

Ataç (G-ümüşane) - Atatürk Anıt-•• 
Kabri inşasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 36,37 

Aydın (Trabzon) - Atatürk Anıt-
Kabri inşasına dair kanun münasebetiyle 
sözleri 34,36 

— Marag Mebusu Dr. Kemali Bayizit'in 
Devlet Demiryolları vo Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdem
lerinin ücretlerine dair olan kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin tefsiri hakkındaki takrir 
münasebetiyle sözleri 105 

tayindir (İstanbul) - Maraş* Mebu
su Dr. Kemali Bayizıtln, Devlet Demiryol
ları vo Limanları İşletme Umum Müdürlü
ğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
dair olan kanunun bazı maddelerini değişti
ren 3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 
tefsiri hakkındaki takrir münasebetiyle 
sözleri 108 

Dr. Bayizit (Maraş) - Devlet Demir-, 
,.$rollan ve Limanlan işletme Umum Müdür

lüğü memur ve müstahdemlerinin ücretle
rine dair olan kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 3173 sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin tefsiri hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 104 

Dr. Berker (İçel) - Askerî Fabrika
larla ateleye ve tamir müesseselerinde çalı
şan mütehassıs subaylara verilecek ihtisas 
yevmiyesi hakkradaki kanun münasebetiyle 
sözleri 94 



Sayfa 
Gl. Cebesoy (Münakalât Vekili) -

Şirketi Hayriye'nin satın alınması hakkın
daki mukavelenin tasdikma dair kanun lâ

yihasının muvakkat bir encümende müza
keresine dair sözleri 

Sayfa 

19 

örgl. Çalışlar ( Muğla ) - Subaylar 
heyetine mahsus Terfi Kanununun 11 nci 
maddesinin değiştrilmesine dair olan 4554 

G 

sayılı kanuna ek kanun münasebetiyle söz
leri 88,89 

D 
Day (Nafia Vekili) -Ata türk A n ı t - I kal arla askerî atelye ve tamir müessese--' -

Kabirin inşasına dair kanun münasebetiyle i lerinde çalışan mütehassıs subaylara veri--
sözleri 35,3G leeek ihtisas yevmiyesi hakkındaki kanun 

Gl. Durokan (Hatay) - Askerî fabri- münasebetiyle sözleri 93,94 

Edgiier (Manisa) - Yedeksuba ve 
yedek aekerî memurlar hakkındaki 107G 
sayılı kanunun 3923 sayılı kanunla değişti

rilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair olan kanun münasebetiyle sözleri 

Fenmen (Kocaeli) Askerî fabrika
larla askerî atelye ve tamir müessesele
rinde çalışan mütehassıs subaylara verile-

2? 

eek ihtisas yevmiyesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 92 

înonü (Reisicumhur) - Yedinci Dev renin ikinci İçtimainin açılış nutukları 2 

Üaraağaç (İsparta) - Şirketi Hay
riye'nin satın alınması hakkındaki muka
velenin tasdikma ait kanun lâyihasının 
muvakkat bir encümende müzakeresine 
dair olan teklif münasebetiyle sözleri 19 

Keşmir (î?okad) - Askerlik kanunu lâ
yihası münasebetiyle sözleri 

— Atatürk Anıt - Kabri inşasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 

— Maraş Mebusu Dr. Kemali Bayizit'-

91 

37 



in Devlet Demiryolları ve Limanları îglet-
rao Umum Müdürlüğü memur ve müstah
demlerinin ücretlerine dair olan kanunun 

8ayfa • - " • • ; " ; • - ' S a y f a 

bazı maddelerim değiştiren 3173 sasmlı ka
nunun 3 ncü maddesinin tefsiri hakkında
ki takrir münasebciyle sözleri 106 

ökmen (Ankara) - Vaşington Büyük 
Elçisi Münir Ertegün'ün vefatı münasebe

tiyle sözleri 22 

Pek (Kocaeli) - Askerlik kanunu lâyi 
hası münasebetiyle sözleri 

Peker (Kütahya) - Maraş Mebusu 
Dr. Kemali Bayizit'in Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 

91 
memur ve müstahdemlerinin ücretlerine da
ir olan kanunun bazı maddelerini değiştiren 
3173 sayılı kanunun 3 ncü maddesiniiı tef
siri hakkındaki takrir münasebetiyle sözleri 103, 

106 

Sazak (Eskişehir) - Atatürk - Anıt 
Kabri inşasına dair kanun münasebetiyle 

S 

sözleri 35,36 

T 
Tarhan. (tstanbul) - Vaşington Büyük 

Elçisi Münir Ertegün'ün vefatı münase
betiyle sözleri 22 

Tugaç ( Ağn ) - Askerî fabrikalarla 
askerî atelye ye tamir müesseselerinde 
çalışan mütehassıs subaylara verilecek ihti
sas yevmiyesi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 92 

— Subaylar heyetine mahsus Terfi Ka

nununun 11 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair olan 4554 sayılı kanuna ek kanun mü
nasebetiyle sözleri 80 

•— Yedeksubay ve yedek askerî memur
lar hakkındaki 107(5 sayılı kanunun 3923 
sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair olan kanun 
münasebetiyle sözleri 57 

Ör. Uludağ ( î&rayâ ) - Askerî fab
rikalarla askerî atölye ve tamir müessese
lerinde çalışan mütehassıs subaylara veri-

O 

leeek ihtisas yevmiyesi hakkındaki kanıtlı 
münasebetiyle sözleri 92,94 


