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IC&A VEKÎLLERÎ HEYETİ 
Sayfa. 

1. — Kütahya mebusu Receb Pckcr'in 
DnhİLİyo vekaletinden istifasr ve yerine 

No. Sayfa 
4401 — Devlet Havayolları umum müdür

lüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 3:5,ö, 
7:10 

4402 — Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapdma-
sına dair karnin 5:6,6,10:13 

4403 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu 2,10:29,29,30:33 

4404 — Beden terbiyesi umum müdürlü
ğünün 1943 malî yılı bütçe kanunu 16, 

36:40,40,40:43 
4405 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 

malî ydı bütçesinde değişiklik ya-
pdması hakkında kanun 16,40,40,44:47 

4406 — Devlet Denizyolları İşletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesin
de) değişiklik yapılması hakkında ka
mın 50,55,57,02,63:66 

4407 — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına dair kanun 50,55, 

57,62,60:69 
4408 —• Devlet Limanlan işletme umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 50,55, 

56,58,62,6*2,69:72 
4409 — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçe kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde doğişikliş yapıl
masına dair kanun 50,56,58,62,73:7(î 

4410 — Devlet Limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe ka-

Sayfa 
Seyhan mehıısu Hilmi Urtm'm iSyiııi 119 

KANUNLAR 
No. 

4411 

4412 

Sayfa 
nunu 50,57:62,62,76:70 
— Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğünün 1943 malî yılı bütçe 
kanunu 54,83:87,88)89;92 
— Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cctvcl-
do değişildik yapılması hakkında 
kanun 36,50:52,107 

4413 — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 2997 sayılı kanunun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında ka-
mm 36,52,107 

4414 —• Orman umum müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu 82,101:107, 

109,110:113 
4415 — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 

bazı vergi vo resimlere zam icrasına 
dair olun 3828 vo 4226 sayılı kanunlar
la tapu harçları hakkındaki 1451 sa
yılı kanuna bağlı hükümlerinin de
ğiştirilmesine dair kanun 82,107,109, 

109,113:110 
— Askerlik kanununun 34 ucü mad
desinin tadili ve 5 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kamın 54,87: 

88,139:140 
~ Devlet Denizyolları işletme ımıuıu 
müdürlüğünün 1942 malî yrlı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dait* 
kanun 30,94,133,136,140,141:] 44 

4418 — Devlet. Demiryolları vo liman
lan İşletme umum müdürlüğü 1943 

4416 

441'] 
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No, Sayfa 

inalı yılı Bütçe kanunu 94,133:136,140 
" : 145:148. 

4410 — Posta,1 telgraf ve telefon uranın 
müdürlüğünün 1943 malî yılı Büt
çe kanunu 94, '130 =139,140,140,148 =1.51 

4420 — 1943 malî yılı Muvazenci umumi
ye kanunu. •< 94,95,118,154:175,175:184, 

188,190 =232,234 =272,274 =304,305 =309, 
• • ' • 309,309:31.2 

4421 — 1942 malî yılı Muvazenei ııııiu-
miyc kanununa bağlı (A) işaretii-f 

cetvelde değişiklik yapılması bak
landa kanını 82,94,118,154,234,315=316, 

321,326/327:330 
4422 — 1942 malî yılı Muvazenci umumi

ye kanununa -bağlı'(A) işaetU cet
velde değişiklik yapılmasına daiı* ka
mın 190,316:318,321,326,330:333 

442Jİ — Posta, telgraf ve telefon rinııım 
müdürlüğünün 1942 malî yrlı Bütc.9 

No. gayfa 
kanununa bağlı {A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında ka
nun 94,190,3] 8 =319,321,326.333 =336 

4424 — 1943 malî yılı Muvazenci umumi
ye kanununa bağlı (A) işaretli cet
velin (Millî Müdafaa vekâleti) kıs
mına (120 000 000) lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi lıakkmda kamın. 118, 

154,319,324,326,337:340 
4425 — Vakıflar Umum müdürlüğünün 

1943 malî yılı Bütçe kamımı 190,319:325, 
326,326,340=343 

4426 — Kibrit ve Çakmak inkisarı işletme 
İmtiyazının kaldırıl m asma ve bu in
hisarın işletil mesi için muvakkat bir 
idare kurulmasına dair kanun 118,119, 

154,325:326,326,343:34(5 

4427 —Şose ve 'Köprüler .kanununa ek 
kanun , 94,119:133,349,350:353 

KARABLAB 
1.333 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

— Bafra'nın Kapıkaya köyünden 
Hasanoğlıı Hüseyin Özkaragöz'ün 
ölüm cezasına çarptırılması' hak
kında 36,50 
— Aşkale'nin Gölvcren köyünden 
Mcmedoğlu Musa Kâzım Akıncı ile 
Eminim 'un Ebülhindi köyünden 
Hamdioğlu Ziyaettin Altay'm Ölüm 
cezasına çarptırılmaları lıakkmda 36,54:55 
— Taşköprü'nün Orta köyünden îs-
maileğlu Hüseyin Acar'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında 36,83 
— Gazianteb'in Sipke köyünden 
llurşitoğlu İsmail Deveci'nin ölüm 
(»ezasına çarptırılması hakkında 54,83 
— Gerze'nin Yakuplu köyünden 
Ihıacıoğullarmdan Osmanoğlu Mus
tafa 'Erdoğıı 'm Ölüm cezasına çarp
tırılması lıakkmda 54,96 
— Kütahya'nın Saray maealleşinden 
Ibrahimoğlu Ali, tlbili hakkındaki 
ölüın cezasının müebbet ağır hapis 
cezasına tahvili lıakkmda 54,96:101 

1339 — Burdur'un Kayış köyünden Ali-
oğl.ıı Dalya Ömer öğüt ve Süleyman-. 
oğlu Kör Memet Gün'ün ölüm ceza
sına çarptırılmaları hakkında 1.6,82,119 

1340 —.Ibrahimoğlu Kulu-mm ölüm. ceza
sına çarptırılması hakkında " .82,119 

134.1 — Büyük Orduya Büyük Millet 
Meclisinin itimat ve muhabbet duy
gularının bildirilmesi hakkında . 304:305 

1342 — A l l ı vilâyette ilân edilmiş olan 
•('İrfi idarenin altı ay daha uzatıl
ması hakkında 314:315 

1343 — Turhal'ın Çivril köyünden Be-
kİroğln Hamza Pekmcz'in ölüm ec
zasına çarptırılması hakkında 82,315 

1344 — Kaş kazasının Yeniköy'ündcn İb- . 
;ralıimoğln Mustafa Eğriboyun'ım 
ölüm cezasına çarptırılması hak
kında 54,315 

1345 — Bayramiç'in Akçakıl köyünden 
Jİamazanoğlu Mustafa Aydın'm . 
ölüm eczasına çarptırılması hakr 
lunda 274,349 

http://maeallcsind.cn
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LÂYIHALAR 
Sayfa 

1. — Ankara Belediyesi ihtiyacı için 
satın alınacak otobüsler hakkında Türk ve 
İsviçro Hükümetleri arasında teati olu
nun mektubun tasdiki hakkında (1/80) 314 

2. — Askerî memnu mmtakalar hakkın
daki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/50) 2 

3. — Askerî şoför ve sanatkârlara ve
rilecek ücret r e yevmiyeler hakkındaki 
1272 sayılı kanunun ikinci maddesinin de--
ğiştirilmcsino dair (1/51) 2 

4. — Bazı maden hurdalarının dışarı 
çıkarılmasının yasak edilmesi ve satın alın
ması hakkındaki 3284 sayılı kamımın dc-
ğiştirilmcsmo dair (1/52 ) 2 

5. — Başvekâlet teşkilâtı hakkında 
(1/93) 348 

6. —. Bazı zimmetlerin affı hakkında 
(1/90) 314 

7. — Bigadiç kazasının teşkiline dair 
(1/75) 94 

8. — Bilûmum askerî malûllerin terfi-
lıino dair 551 sayılı kanunun 11 ııei ıuad-
desino bağlı emraz cetvelinin 5 nei derece 
maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi 
hakkında (1/53) 2 

9. — 1941 malî yılı Hazine hesabı ka
tisi hakkında (1/65) 36 

10. — 1942 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı (A) igaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/81) 11.8, 

154,315:316,32i ,326,327:330 
11. — 1942 malî yılı muvazenei umu

miye kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında (1/87) 154, 

.154,315 :3 1.6,321,326,327 :330 
12. — 1943 malî yılı muvazene! umu

miye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kısınına 120 000 000 
lira fevkalâde tahsisat- verilmesi hak
kında (.1 /82) 118,154,319,321,326,337:340 

1.3. — Dalı il iye vekâleti merkez teş
kilâtı ve vazifeleri hakkındaki 1(>24 sa
yılı kanun île bu kanunu tadil eden 2531, 
3046 ve 3571 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılmasına ve 1624 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair ( 1 / !)) 54 

Sayfa 
14. —• Denizaltı gemilerinde ve avcı 

botlarında müstahdem deniz personeline i. 
.seferde, manevra Ye tatbikatlarda geri
lecek hazır gıda hakkında (1/54) ., 2 

15. — Devlet Denizyolları işletme 
ununu müdürlüğü 193!) malî yılı hesabı 
katisi hakkında (1/76) •; 94 

1 6 . — Devlet Denizyolları ununu, mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair (1/64) 36,94,133, 

, 136,140,141:144 
17. :— Devle! Havayolları unınm nıii-

dii'-lüğii Teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı 
kamında değişiklik ya|)ilııtasnt« ve hu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(1/91) ' 3 1 4 

18. — Devlet Konser vahi varı va Ttrç-a-
seti Cumhur Filârmonik orkestrası nıüte-
davtl sermayesi hakkında (1/77) 94 

19. — Devlet memurları aylıklarının 
ftsvhıt ve teadülü hakkındaki 3656 ve 
3888 sayılı kanunlara bağlı cetvellerin 
Adiiye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair (1/83) 118 

20. — Devlet memurları aylıklarının. 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve bu
na ek 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
ler!» Dahiliye vekâleti kısmında değişik
lik yapılmasına dair .(1/70) 82 

21. — Devlet Şûrası kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı fıkra ve maddeler eklenmesi hakkında 
(1/92) . ' 314 

22. — Devlet topraklarının tesbit ve 
dağıtımı hakkında (1/60) 54,10» 

23. — Hâkimler kanununun muvakkat 
maddesinin (B) fıkrasının üç numaralı 
bendinde yazılı müddetin üç sene daha uza
tılmasına dair (1/71) 82 

24. — İstanbul'da yeniden yaptırılacak 
Adiiye binası İçin gelecek senelere geçici 
taahhüt icrası hakkında (1/55) 2 

25. — Kadastro kanunu lâyihası 
(1/56) _ _ . 2 

26. — Kazanı; vergisi kanunu ile fev
kalâde vaziyet dolayısiylc 1)azı vergi ve re
simlere zam icrasına ve bazı maddelerin 
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mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 
* olan 3828 ve 4040 sayılı kanunlara bazı hü-
künder ilâvesi hakkında (1/84) 118,1:19 

$7. — Kibrit ve çakmak inhisarı işlet
me imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhi
sarın işletmesi için muvakkat bir idare ku
rulmasına;: dair (1/85) 118,119,154,325:326, 

i 326,343 :346 
28. — Mübadele ve teffiz işleviııİii katî 

tasfiyesi ve intacı lıakkındaki 1771 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/79) 94 

29. — Müfettiş ve müfettiş muavinleri
nin yevmiye ve harcırahları baklandaki 999 
sayılı kanuna ek kanım lâyihası (1/67) 54 

30. — Münakalât vekâleti 1942 malî yılı' 
bütçesinde değişildik yapılması hakkmda 
(1/78) 94,154,315 =316,321,326,327 =330 

31. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüyü 1942 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında (1/80) 94,190,318 = 

319,321,326,333:336 
32. —• Pusla, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak
kında (1/72) 82,83 

33. — Tapulama kanunu lâyihası 
(1A>7) 2 

34. — Ticaret vekâleti Teşkilât ve va
zifelerine dair 3614 sayılı kanuna ek ka
nım lâyihası (1/68) 54 

35. — Toprak mahsulleri vergisi hak
kında (1/86) 118,119 

36. —• Türkiye Cumhuriyet Merkez biin-
kast ksımınuııuu muvakkat 8 ııeİ madde
sindeki müddetin uzatılmasına dair olan 
3978 sayılı kanuna ek kainin lâyihası 
(1/63) 16,348 

37. — Türlüye île Almanya arasında 
Ticari mübadelelerin tanzimine dair olan 
Anlaşma çerçevesi dahilinde prokinİn mu
kabili. afyon ihracı hakkındaki Anlaşma
nın tasdikma dair (1/58) 2,348 

38. — Türkiye ile Almanya arasında 
münakit Ticari mübadelelerin tanzimine 
dair Anlaşmaya bağ]T T ve If numaralı 
listelerde değişiklik yapılması hakkında 
teati edilen notaların tasdikma dair 
(1/59) 2,348 

39. — Türkiye ile Finlandiya arasında 
imza edilen Ticai'et ve Tediye Anlaşması-

"•• '" Sayfa 

ntıı la.sdikuva dair (.1/73)" ',] 82 
40. — Türkiye ile Macaristan arasında 

imza edilen Ticaret ve Tediye Ani aşmala
rım u tasdiki, hakkında (-1/74) 82 

41. — Vakıf memba sıılariyle orman 
ve zeytinliklerin işletilmesi lıakkındaki 
3913 sayılı kamına ek kanun lâyihası 
(1/G0) 2 

42. — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı hesabı katisi hakkında (1/61) 2 

43. — Vilâyet idaresi kanununun 58 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/88) 190 

44. — Yangın ve sair sebeplerle mahke
me ve Adliye dairelerinde zıyaa ıığrıyatı 
dosyalar hakkında yapılacak muamelelere 
dair (1/62) 2 

î, — Askerlik katılımımın 34 ııcü mad
desinin değiştirilmesi ve 5 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında (1/37) 54,87:88, 

139:140 
2. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

,1943 malî yılı Bütçe kanunu lâyilıası 1.6,36 = 
40,40,40:43 

3. — 1939 malî yrlt Hazine hesabı katisi 
hakkında (1/22) 348 

4. — 1942 malî yılt muvazenci umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiktik yapılması hakkında (1/40) 190,316:318, 

321,326,330,333 
5. — 1943 malî yılı muvazenci umumiye 

kanunu lâyihası (1/1) 94,95,118,154:175,175: 
184,184:188,190:232,234 =272,274 =304,305:309, 

309,309:312 
Adliye vekâleti bütçesi 220:230 
Başvekâlet » 177:178 
Büyük Millet Meclisi » 175:176 
'Dahiliye vekâleti » 194:196 
Devlet borçlan » 183:184 
Devlet Meteoroloji işleri U, M. » 179:180 
Devlet Şûrası reisliği » 178 
Divanı muhasebat reisliği » 176:177 
Diyanet işleri reisliği » 180:181 
Emniyet, umum müdürlüğü » 190:197 
(îüınrük ve inhisarlar vekâleti » 190:194 
Hariciye vekâleti »197,219 i220 
iktisat vekâleti » . 274:281 
İstatistik umum müdürlüğü > 179 
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Jandarma yenel komutanlığı 
Maarif vekâleti 
Maliye vekâleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Millî Müdafaa vekâleti 
Münakalât vekâleti 
Nafıa vekâleti 
Riyaseti Cumhur 
Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 
Tapu ve kadastro U, M. 
Ticaret vekâleti 
Varidat 
Ziraat vekâleti 

Sayfa 
197 

234:200 
181:183 
178:179 
303:304 

281 
260:272 

176 
197:219 
230:232 
281:282 
305:300 
282:302 

6. — Devlet havayolları umuın müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında (1/42) 50,55,57,02,06:69 

7. — Devlet Demiryolları ve limanla
rı uımraı müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası (1/3) 94,133:136,140,145:148 

8. — Devlet Denizyolları umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında (1/41) 50,55,57,62,63:60 

9. — Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/4) 54,83:87,88,89,89:92 

10. — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü 1943 malî yıh bütçe kanunu lâ
yihası (1/5) 3:5,0,7:10 

11. — Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa 
bağlı (A) İşaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/38) 50,55:56,58,G2,69:72 

12. —. Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/6) 50,57:62,02,76:79 

13. —• Fevkalâde vaziyet, dolayısiylc 
bayj veryî ve resi inlere zam icrasına dair 
olan 3229, 4040 ve 4226 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve ba
zı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına 
dair (1/33) 82,101:109,109,1la :11G 

14. —• İnhisarlar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya-

Sayfa 
primattı hakkında (1/43) 10,40,40,44:47 

15; — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/8) 2, 

16:29,29,30:33 
İG. — Orman umum müdürlüğü 1942 

malî yıh bütçesinde değişiklik yapdma-
snıa dair (1/44) 5:6,0,10:13 

17. — Orman nmuuı müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/9) 82, 

101:107,109,110:113 
18. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1942 malî yıh bütçesine bağlı 
(D) cetveline 500 muhabereci ilâvesi hak
kında (1/39) 315 

19. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/10) 94^130:13S>,140,140,148:151 

20. —. §ehir vo kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkın
da kanun lâyihası (1/25) 94,140 

21. — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü teşkilât vo vazifelerine dair olan 
3937 numaralı kanunun 5 nei maddesiyle 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
(1/30) 36,50:52,107 

22. — Türkiyo - Almanya arasında 
müııakit Ticari mübadelelerin tanzimine 
dair Anlaşmaya bağlı II numaralı listede 
gösterilen balık kontenjanının arttırılma
sı hususunda teati edilen notaların tasdi
ki hakkında (1/31) 348 

23. — Türkiye île Almanya arasında 
Ticari mübadelelerin tanzimine mütedair 
Anlaşmanın temdidi hakkında teati edi -
len mektupların tasdikına dair (1/36) 348 

24. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair (1/45) 50,56,58,62,73:76 

25. — Vakıflar umum müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/11) 190, 

319:325,320,320,340:343 

MAZBATALAE 
ADLİVK HNCÜMttNİ MAZUATALAHI 
1, — 09 ucu tümen !). dağ 1', A. Kıta 

çavuşlarındım Talip Çelik'iıı Ölüm ceza

sına çarptırılması hakkımla Daşvckâlet 
tezkeresine dair (3/2) M 

2. — Bafra'nın Kapıkaya köyünde» 



— 6 
^ " . -i • ' S a y f a 

• ITasanoğlu Hüseyin Özkaıagöz'ün ölüm 
'cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (8/4) .... 36,50 

•'•••3,' — Bayramiç'in Akçakıl köyünden 
İtantazanoğlu Miiıstafet Aydm'ııı ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

' tezkeresi ne / k i r (3/27) . 274,349 
4. — Burdur'un Kayış köyünden Ali-

oğlu Balya Ömer., öğüt ve Sülcymanoğlu 
Kör Mcmet Gün'mı ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başvekâlet tezkere-
smada i r (3/57) 82,119 

5. — Gazianteb'in Sipkc' köyünden 
Rcfişoğlıı şöhretli Hurşitoğlu ismail De-
veci'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında .Başvekâlet tezkeresine dair (3/8) 54,83 

C, —*- Gerze'nin Yakuplu köyünden 
üuaeıoğull arından Osnıanoğlu Mustafa 
Krdoğan'm ölüm cezasına çarp tinini ası 

•hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/9) 54,ÖG 

7. — İbrahİmoğlu Kulu'ımn ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/10) 82,119 

8. — İliç'in Ebüllvindi vöyünden Ham-
dioğlu Sîiyaettiıı Alatay ile Aşkale'nin GÖ1-
vereıı köyünden Meınedoğlu Musa Kâzını 
Akıncı'nm Ölüm cezasına çarptırılmalarr 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/11) "•- , • 36,54:55 

9. — Kaş kazasının Yeni köyümden 1b-
rahiıııollu Mustafa Elriboyun'un ölüm ec
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/13) 94,315 

10. — Kütahya'nın Saray mahallesin
den Ibvahimoğlu Halil ibrahim diğer adı 
Ali Ilbili'hin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/17) 54,90:10.1 

11. — Taşköprü'nün Orta köyünden 
İsnıailoğlu Hüseyin Acar'ın ölüm eezası-
na çarptırılması ^hakkında Başvekâlet 
.tezkeresine dair (3/38) . 36,83 
-' VI, — Tapu ve kadastro uımım Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 
3937 numaralı kamımın 5 nci maddesiyle 
3656 sayılı kanuna bağlı J numaralı cet
velde "değişiklik yapılması hakkında-- ka
nun lâyihasına dair (1/30) 36,50:52,107 

13, — Turhal'ın Çivril köyünden Bekir-

Sayfa 
oğlu Hamza Pcknıez'in ölütn cessasma 
çarptı ninnisi hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/25) 82,315 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Beden terbiyesi umum müdür

lüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
hakkında (1/2) 16,36:40,40,40:43 

2. — 1942 malî yılı muvazenci umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli eetvelde deği
şiklik yapılması hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/40) 190,316:318,321.326,330:383 

3. — 1943 malî yılı mııvazenci umumi
ye kanunu lâyihası hakkında (1/1) 94,95,118, 

154:175,175 ;184,184:188,190 £32,234:272,274: 
304,305:309,309,309:312 

Adliye vekâleti bütçesi 220:230 
"» 177:178 
» 175:176 

' » 194:196 
» 183:184 
> 179:180 
» 178 
» 176:177 
» 180:181 
> 396:197 
» 190:194 
» 197,219:220 

Başvekâlet 
Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye vekâleti 
Devlet borçları 
Devlet Meteoroloji işleri U. M. 
Devlet Şûrası reisliği 
Divanı muhasebat reisliği 
Diyanet isleri reisliği 
Emniyet umum müdürlüğü 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
Jfarieiye vekâleti 
iktisat vekâleti 
istatistik umum müdürlüğü 
Jandarma genel komntaııhğr 
Maarif vekâleti 
Malîye vekaleti 
Matbuat umum müdürlüğü 
Millî Müdafaa vekâleti 
Münakalât veltâleti 
Nafıa vekâleti 
Riyaseti Gumhur 
Sıhhat ve içtimai muavenet V. 
Tapu ve kadastro U. M. 
Ticaret vekâleti 
Varidat 
Ziraat vekâleti 

» 
» 

274:281 
179. 
197 

234560 
181:183 
178:170 
303:304 

281 
260372 

176 
197:219 
230332 
281:282 
305:306 
282:302 

4. — 1943 malî yılı muvassenei umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin" Millî 
Müdafaa vekâleti kısmına 120 000 000 lira 
fevkalâde tahsisat verilmesi haklımda ka
nun lâyihasına dair (1/82) 154,319,321,326,337: 

340 



Sayfa 
5. — Devlet demiryolları ve limanlan 

rımıiııı müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe 
knnımıı lâyihası hakkımla 04,138:184î,.l4O, 

345:148 
(>. — Devlet Denizyolları umum müdür- . 

lüğü 1042 malî yılı hutbesinde değişiklik 
yapılması hakkında kınımı lâyihası tın .dair 
"(1/41) 50,55,57,62,63:60 

7. — Devlet denizyolları İşletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yrlı bütçesinde deği
şiklik yapılması hnkkuda kamın lâyiha
sına dair (1/04) ÎW,l33,l3fi,140,l4l :144 

8. — Devlet Denizyolları imletme umum 
müdürlüğü ]948 malî yrlı bütçe kanunu. 
lâyihası (1/4) 54,83 ;87,88,S9,89:92 

!>. — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/42) 50,55,57,62,06 -M 

10. — Devlet Limanları İşletme umum 
müdürlüğü 1942 ıııatî yılı bütçe kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması baklanda kamın yâyihasına dair 

50,55:56,58,62,09:72 
11. — Devlet limanları işletme umum. 

müdürlüğü 1943 malî ydı Bütçe kamımı 
lâyihası baklanda (1/6) 50,57:62,62,70:79 

12. -— Eskişehir mebusu İzzet Arakan' 
in, Şose ve köprüler kalıtımımın bazı mad
delerinin tadili hakkındaki 1882 sayılı ka
mum ek kamın teklifi hakkında (2/4) 94,119: 

133,349,350:353 
13. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 

bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3829, 4040 ve 4226 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı 
vnt'gi ve resimlere yeniden zam icrasına da
ir kanun lâyihası hakkında (1/33) 82,107: 

109,109,113:116 
14. — İnhisarlar «mum müdürlüğü 1942 

malî yıh bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/4.3) 16, 

40,40,44:47 
15. — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1943 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası hak
kında (1/8) 2,16:29,29,30:33 

16. — Münakalât vekâleti 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında 1/78, 1942 malî yıh Muvazonci ıımu-

Öayfa 
m iye kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 1/81 
ve 1942 inalı' yık Muvazenei umumiye ka- ' 
mimim hağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında 1/87 sayılı kanun 
lâyibalariyle Jdare Heyetinin, Büyük Mil
let Meclisi 1942 malî yıh bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında 2/10 sayılı ka
nım teklifine rdair 154,234,315:310,321,326, 

• 327:330 
17. — Orman umum müdürlüğü 1943 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/9) \ ' 82,101:107,109,110:113 

18. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/80) 190,318:319,321,326,333:33fi 

19. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1943 malî yrlı Bütçe kanunu la
yihası baklanda (1/10) 94,136:139,140,140, 

148:151 
20. •— Tapu ve kadastro «mum müdür

lüğü Teşkilât ve vazifelerine dair olan 
3937 numaralı kanunun 5 nei maddesiyle 
3656 sayılı kanuna bağh (1) numaralı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kamın lâyihasına dair (1/30) 36,50:52,107 

21. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası kanununun muvakkat sekizinci 
maddesindeki müddetin uzatılmasına da
ir olan 3978 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında (1/63) • 348 

22. — Vakıflar ııımuıı müdürlüğü'1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması- "" 
na dair kanun lâyilmsr hakkında (1/45) 50, 

56,58,62,73:76 
23. — Vakıflar tunum müdürlüğü 1943 

malî yılı Bütçe kanının lâyihası hakkmda 
(1/11 190,31 A =325,326,326,340:343 

.1. — Devlet Havayolları umuni mü
dürlüğü 1943 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası vo Bütçe encümeni mazbatası (1/5) 3:5, 

G,7:.10 
2. — Orman umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/44) 5:0,6,10:13.'' 



Sayfa 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1..'— Eskişehir mebusu İzzet Amkan 'm 
Şose ve köprüler kanıımımıu bazı madde
lerinin tadili hakkındaki 1882 sayılı ka
nıma ok kanını teklifine dair (2/4) 94,11!): 

ti • • -ı . 133,349,350:353 
ir. ' . 

2. — Sehiv ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hak
kında kamın lâyihasına dair (1/25) 94,140 

DIVANF MTHTASEBAT ENCÜMEN! MAZ-
BATASI 

1. — 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair l>ivanı muhasebat riyaseti tezkere
siyle 193İ) malî yılı Hazine hesabı katisi 
hakkında kanun lâyihası (3/42, 1/22). Ü48 

flÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATASİ 

1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiylc 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3829, 4040 ve 4226 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve ba
zı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına 
dair kamın lâyihası hakkmda (1/33) 82,107: 

109,109,113:116 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Türkiye - Almanya arasında 

münakit Ticari mübadelelerin tanzimine 
dair Anlaşmaya bağlı II numaralı listede 
gösterilen balık kontenjanının arttırılma
sı hususunda teati edilen notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/31) 348 

2. — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticari mübadelelerin tanzimine mütedair 
Anlaşmanın temdidi hakkında teati edilen 
mektupların tasdikma dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/36) 348 

3. — Türkiye ile Almanya arasında 
Ticarî mübadelelerin tanzimine dair olan 
Anlaşma çevresi, dahilinde prokinin-muka
bili afyon ihracı hakkındaki Anlaşmanın 
tasdikma dair kanım lâyihası hakkında 
(1/58) 348 

4. — Türkiye ile Almanya arasında 
münakit Ticari mübadelelerin tanzimine 
d.air Anlaşmaya bağlı I ve II numaralı 

üstelerde derişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/59) 34K 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
• •• 1. — Fevkalâde vaziyet dolayısiylc ba

zı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3829, 4040 ve 4226 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve ba- * 
zı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/33) 82,107: 

109,109,113:11u 
2. — Türkiye - Almanya arasında mü

nakit Ticari mübadelelerin tanzimine dair 
Anlaşmaya bağlı I I numaralı listede göste
rilen balık kontenjanının arttırılması hu
susunda teati edilen notaların tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/31) 348 

3. — Türkiye ile Almanya arasında Ti
cari mübadelelerin tanzimine mütedair An
laşmanın temdidi hakkında teati edilen 
mektupların tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkında (1/36) 348 

4. — Türkiye ile Almanya arasında Ti-
.cari mübadelelerin tanzimine dair olan 
Anlaşma çevresi dahilinde prokinin muka
bili afyon ihracı hakkındaki Anlaşmanın 
tasdikma dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/58) - 348 

5. — Türkiye ile Almanya arasında 
münakit Ticari mübadelelerin tanzimine 
dair Anlaşmaya bağlı I ve II numaralı 
listelerde değişiklik yapılması hakkmda ka
mın lâyihasına dair (1/59) 348 

6. — Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası kanununun muvakkat sekizinci mad
desindeki müddetin uzatılmasına dair olan 
3978 sayılı kanuna ek kamın lâyihası hak
kında (î/63) 348 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI -
1. — Eskişehir mebusu izzet Arakan'-

m, Şoştc ve köprüler kanununun bası mad
delerinin tadili haklnndaki 1882 sayılı ka
nuna ek kanun teklifine dair (2/4) 94,119: 

133,349,350:353 
2. •— Fevkalâde vaziyet dolayısiylc ba

zı vergi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3829, 4040 ve 4226 sayılı kanunların 
bazr hükümlerinin değiştirilmesine ve ba
zı vergi ve resimle re yeniden zam icrasına 
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dair kanun lâyihası hakkında (1/33) 82,107: 
109,109,113:116 

3. — Türkiye Cumhuriyet Merkez ban-
İtası kanununun muvakkat sekizinci mad
desindeki müddetin uzatrhnasına dair olan 
3978 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/63) 348 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZKATAS1 
1. — Askerlik kanununun 34 ncü mad

desinin değiştirilmesi ve 5 nei maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun İsiyi-
hasına dair (1/37) 54,07:88,139:140 

Sayfa 
NAFİA ENCÜMENt MAZBATASI 

1. — Eskişehir mebusu İzzet Arukan'rn 
Şose ve köprüler kanununun banı madde
lerinin tadili hakkındaki 1882 sayılı ka
mın teklifine dair (2/4) 94,119:133,349,860: 

353 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASİ 
1. — Kibrit ve çakmak inhisarı işletme 

imtiyazının kaldırılmasına ve bu inlıisarııı 
işletilmesi için muvakkat bir idare kurul
masına dair kanun lâyihası hakkında 154, 

325:326,32Ö,343:34(Î 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
Andiçme 

1. — Balıkesir mebusu Y. S. Uzay'm 
andigmesi 50 

irinler 
1. —• Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi 3,95 

Vefatlar ' ; 

1. — Bolu mebusu Fethi Okyar 'm ve
fatı ' 9 5 

2. — Samsun mebusu Süleyman Nee-
mi Selmen'in vefatı 314 

SABIK ZABIT HÜLÂSALARI 
17 nci inakada ait 
18 » 
19 ncu 
20 nci 
21 » 
22 » 
23 ncü 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
s 
» 
» 

Sînob [Cevdet Kerim încedayı] 
1, — Büyük Millet Meclisinin Orduya 

118 
154 
190 
234 
274 
314 
348 

itimat ve muhabbet duygularının iblâğına 
dair takriri 304:305 

2 
36 
36 
50 
54 
82 
94 

'AKR] 

24 ncü 
25 nci 
26 nci 
27 nei 
28 » 
29 » 
30 » 

tRT.BR 

ııikadit ait 
• » » 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

TEKLİFLER 
Bursa [A Uf Akgüçj 
1. — Dahilî Nizamnamenin 53 ncü mad

desinin değiştirilmesi hakkında (2/7) 36 
Giresun fîsmaü Sabuncu] 
2. — Kazanç vergisi kanununun 3840 

sayılı kanunla muaddel 13 neü maddesinin 
• (D) fıkrasının değiştirilmesi baklanda 
(2/8) 36 

[îdare Heyeti] 
3. — Büyük Millet Meclisi 1942 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında (2/1ÖI 82,154,315:316,321,326,327:330 

4, — Büyük Millet Meclisi 1942 ınalî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
(2/12) 234,315 ;316,321,326,327:330 

5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) numa
ralı cetvelin Millî saraylar müdürlüğü 
kısmının değiştirilmesine dair (2/9) 54 

http://tRT.BR
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Kocaeli [İbrahim Tolon]'."' 
6. — Devletçe parasız verilecek giyim 

eşyası hakkındaki 4306 sayılı kantinim hay
rat hademesiho de teşmiline dair kanım tek
lifi (2/6) 16 

Ordu fllamdi Şarlan] 
7, — Dahilî Nizamnamenin 53, 54 ve 56 

Sayfa 
ııcı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(2/11) 118 

Eskişehir [izzet Avukatı] 
1. -^Şoseler ve köprüler kanununun 

bazı maddelerinin tadili hakkındaki 1882 
sayılı kanuna ek kamın teklifi (2/4) 94,119:133, 

349,350:353 

TlüZK E J&£ LE R 
BAŞVEKALET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine' bağlı 
(D) cetveline 500 muhabereci ilâvesi bak
landa kantin lâyihasının' geri verilmesine 
dair (3/66) '315 

2. — Sivas'ın Kartalca köyünden Hasaıı-
oğlu Bilâl Aydın, :lbralnriiöğhrMeuıot Yıl
dız, Ismailoğlu Hacı Malımut Arslan ve 
Taşgözmcn köyünden Mustafaoğlu Mevlfıt 
Tas diğer adı Adıgüzel'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkınd ak i tezkerenin geri 
verilmesine dair (3/56) 3 

Muhtelif 
1. — Başvekâlet dairesiyle Devlet mat

baası ve Arşiv dairesinin 1939 malî yılr de
mirbaş icmal cetvellerinin gönderildiği 
hakkında (3/67) 348 

2. — Bolu mebuau Petbi Ökyar'm ve
fat ettiğine dair 95 

3. — Samsun mebusu Süleyman Necmi 
Selmen'in vei'at ettiğine dair 314 

ölüm eczaları 
1. — Adıyaman'm Yenipınar mahalle

sinden Mustafa kızı Emine diğer adı Ha
nım Kuzu'mın Ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/58) ' 82 

2. — Burdur 'un Kayış köyünden Alioğ-
lu Dalya Ömer öğüt ve Süleymanoğlu Kör 
Memet Grün'ün ölüm eczasrna çarptırılma
ları hakkında (3/57) . 16,82,119 

1. — 69 ncu tümen 9. Dağ F . A. Kıta 
çavuglarmdan^Talip.Çelik'in ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında (3/2) 94 

2. — Bafra'nın Kapıkaya köyünden Ha-
KanoğluHüseyin özkaragöz'ün ölüm ceza
sına çarptırılması. hakkında (3/4) 36,50 

3. — Bayramiç'in Akçakıl köyünden Ra-
ıııazanoğlü Mustafa Aydın'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/27) 274,349 

4. — Gazianteb'in Sîpkc köyünden Re-
finoğln şöhretli Hurşitoğlu İsmail Deveci'-
uin ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
(3/8) 54,83 

5. — Gerze'nin Yakuplu köyünden Dua-
cıoğllaiTiıdan Osınanoğlu Mustafa Erdoğa
n'ın ölüm eczasrna çarp tırrî ması hakkında 
(3/9) 54,96 

Ç. •— Ibrahinıoğlu Kulu'nuıtîölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/10) 82,119 

7. — İliç'in Ebülhindi köyünden Ilam-
dioğlıı Ziyacttin Alatay ile Aşkale'nin Oöl-
veren köyünden Memcdoghı Musa Kâzını 
Akıncı W Ölüm cezasma çarptırılmaları 
hakkında (3/11) 36*54:55 

8. — Kaş kazasınnu Yeni. köyünden 
İbralıimoğlu Mustafa Eğriboyun'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/13) 94,315 

9. — Kütahya'nın Saray mahallesin
den l.bmhİıııoğlu• Ildlil İbrahim diğer adı 
Alı llbili'ııin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/17) 54,96:101 

10. — Sivas'm Kartalca köyünden 
Hasanoğlu Bilâl Aydın, lbrahimoğln Me
met Yıldız, tsıııailoğlu Haeı Mahmut As
lan ve Taşgözıııcn köyünden Mustafaoğlu 
Mcvlût Taş diğer adı Adıgüzel'in Ölüm 
cezasımı çarptırılmaları hakkında (3/37) 3 

11. —-Taşköprü'nün Orta köyünden 
îsmailoğlu Hüseyin Acar'nı ölüm cezası
na çarptırılması hakkında (3/38) 36,83 

12. —• Turhal'ın Çivril köyünden Be-
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Sayfa 

kiroğİu Hanıza Pekmez'iu ölüm ceznsma 
çarptırılması boklunda (3/25) 82,315 

Örfi idare 
1. — Altı vilâyette ilân edilen Örfi ida

renin uzatılması hakkında 314:315 

Tefsir istekleri 
1. — Askerî ve mülkî tekaüt kanunu

nun 4C> ncu maddesinin tefsiri hakkında 
(3/54) 2. 

B, M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden • bâzılarına izin 

verilmesi hakkında 3,95 
DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKE

RELERİ 
1. — Askerî ve-mülkî Tekaüt kanunu-

Sayfa 
mm 42 neî maddesinin (B ve C) fıkraları
nın tefsiri hakkında (3/63) 

2. — Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (11/59) 

154 

82 

] . — 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyanımın es in i. ıı sunulduğuna 
dair (3/42) 348 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1. — Kütahya mebusu Rceeb• Peker 'in 

Dahiliye vekâletinden istifa ettiğine ve 
yerine Seyhan mebusu Hilmi-Uran'm tâ
yin edildiğine dair 119 

DÜZELTÎŞ 

Sayfa. 

167 
171 

Sütun 

2 
2 

Satır 

36 • 
57 

Yanlış 

istiklâlini 
kanunlarla 

Doğru 

istihlâkini 
kurumlara.. 

29,89,141,184:188 
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Sayfa 
Y. Abadan (Eskişehir) - Adliye .ve

kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 229 
— Maarif vekâleti bütçesi münasebetiy

le sözleri 236,237 
— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetiy

le sözleri •:'••:• 2 8 6 
F. Ağralı (Maliye vekili) - 1943 ina

lı yılı Muvazenci umumiye kanunu müna
sebetiyle sözleri 154:162 

— Devlet elindeki sahipsiz toprakların 
köylülere tevzii baklandaki kanun lâyiha
sının muvakkat bir encümende tetkikına 
dair sözleri 109 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
kanunlarla tapu harçları hakkındaki kanu
nun bazı hükümlerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 107,108 

— Maliye vekâleti bütçesinin 245 nci 
faslı münasebetiyle sözleri 182,183 

Dr. H. Alatas (S, ve t M. V.) -
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçe
si münasebetiyle sözleri 208,214,217,218 

&. Apak (Tekirdağ1) - Askerlik kanu
nunun 34 neü maddesinin tadili ve be
şinci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 88 

Sayfa 
— Sosa ve Köprüler kanununa ek ka

nun münasebetiyle sözleri 128 
t. Arukan (Eskişehir) - Devlet liman

ları İşletme umum müdürlüğü 1943 malî 
yılıbütçe kanunu münasebetiyle sözleri 59,60,61 

— Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam ietıasma dair olan 
kanunlarla tapu harçları hakkındaki ka
nunun bazr hükümlerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 1.08 

— Nafıa vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 265 

— §osa ve Köprüler kanununa ek ka
nun münasebetiyle sözleri 120,123 

:— Tapu ve Kadastro umum müdürlü
ğü bütçesi münasebetiyle sözleri 230,231 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 213 

OL A. E. Artunkal (Milî M. V.) - ~~ 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 305 

— Orman umum müdürlüğü 1943 malî 
yıiı bütçe kanunu münasebetiyle gözleri 104 

F. Atlr (Giresun) - .Ziraat vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözlei 289,290 

B 
Gl. M. Baku (Kocaeli) - Nafıa vekâleti 

bütçesi münasebetiyle sözleri . 266 
— Sıhhat; ve içtimai muavenet vekâleti 

bütçesi münasebetiyle sözleri 217 
C. S. Earlas (Gazîanteb) - İbrahimoğlu 

Halil İbrahim hakkındaki Adliye encü
meni mazbatası münasebetiyle sözleri 100 

'—' İktisat vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 274 
— Maarif vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 254 
Dr. K, Bayizit (Maraş) - İnhisarlar 

umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 20 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 234 
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Sayfa 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 217 

A. Bayındır (istanbul) - §ose ve 
köprüler kanununa ek kanun müasebetiy-
lo sözleri 121 

Dr. M. Berker (îçel) - Sıhhat ve içti
mai muavenet vekâleti bütçesi münase
betiyle sözleri 197,217 

E. Berker (Urfa) - Adliye vekâleti 

CM. A, P. Cebesoy (Münakalât V.) 
Devlet Denizyolları işletme umum müdür
lüğünün 1943 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 84,85 

B. K. Çağlar (Erzincan) - Diyanet iş
leri reisliği bütçesinin 161 nei « maaşlar» 
faslı münasebetiyle sözleri 180 

— inhisarlar umum müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 22 

— Maarif vekaleti bütçesi munasebe -

H. T. Dağlıoğlu (Antalya) - Beden ter
biyesi umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 37 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetiy
le sözleri 238 

S. Day (Nafıa vekili) - Nafia vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 268,271,272 

— Şose ve köprüler kanununa ele ka
nun münasebetiyle sözleri 126,127,129,130 

Dr. A. S. Delilbaşı (Kütahya) - İnhi
sarlar umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 28 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâle
ti bütçesi münasebetiyle sözleri 201,214,216,217 

A. M". Demirağ (Sivas) - Beden terbiye
si umum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 37 

bütçesi münasebetiyle sözleri 
A. Binkoya (Kastamonu) - Adliye ve

kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 
—. Ziraat vekâleti bütçesi münasebetiy

le szleri 
Dr. P, §. Bürge (Kocaeli) - Maarif 

vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 
— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

bütçesi münasebetiyle sözleri 

Sayfa 
221 

220 

290 

243 

206 

— Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 57,58,60,61 

tiyle sözleri 235,254 
— Maliye vekâleti bütçesinin 245 neı 

faslı münasebetiylo sözleri 183 
H. Çarıklı (Balıkesir) - Beden terbiye

si umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 38 

— Nafia vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 264 

— Şose ve köprüler kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 124,125,130,131 

Ş. Devrin (Zonguldak) - İbrahhnoğlu 
Halil İbrahim hakkındaki Adliye encüme
ni mazbatası münasebetiyle sözleri 96,100 

— Kibrit ve çakmak inhisarı işletme 
imtiyazının kaldırılmasına ve bu inhisarın 
işletilmesi için muvakkat bir İdare kurul
masına dair kanun münasebetiyle sözleri 325 

Dr. H. Diker (İstanbul) - İbrahimoğlu 
Halil İbrahim hakkındaki Adliye encüme
ni mazbatası münasebetiyle sözleri . 100 

Dr. A. S, Dilenire (Rize) - İbrahimoğlu 
Halil İbrahim hakkındaki Adliye encüme-

O 

Ç 

D 
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Sayfa 

ni mazbatası münasebetiyle -sözleri 99' 
— Maarif vekâleti' bütçesi münasebe-

tiyle sözleri 257 
F, F.1 Düşünsel (Bingöl);''- Jbrahimoğhı 

Sayfa 
Halil İbrahim hakkındaki Adliye encüme
ni mazbatası münasebetiyle sözleri 98,99 
, Gl. E. Durukan (Hatay) - Maarif ve

kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 244 

Dr. F. Ecevit (Kastamonu) - İnhisar
lar nımım müdürlüğü 1943 malî yıh büt
çe kanunu münasebetiyle sözleri 16,20 

Gl. N. Eldeniz (Seyhan) - Sıhhat ve 

içtimai muavenet vekâleti bütçesi müna
sebetiyle sözleri 207 

A. R, Esen (Siird) - Maarif vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 254 

ît. Fenmen (Kocaeli) - Devlet liman
ları işletme umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri Gl 

— Nafıa vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 266-

— Orman umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 104 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 282 

A. Fırat (Erzincan) - İktisat vekâleti 
bütçesi münaseıbetiyle sözleri 231 

— Tapu ve kadastro umum?müdürlüğü 
bütçesi münasebetiyle sözleri 281> 

Dr. M. Germen (Aydın) * Devlet liman
ları isletme umum müdürlüğü 1943 malî 
yıh bütçe kamımı münasebetiyle sözleri 

a 

CO 

G. B. Ğöker (İstanbul) - Devlet liman* 
lan işletme umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı büiçc kanunu münasebetiyle sözleri 59 

Ş, R. Hatipoğ-lu' (Ziraat vekili) - Or
man umum müdürlüğü 1943 malî yıh- büt
çe kanunu münasebetiyle sözleri 101,103il04 

— Ziraat Vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 291 

O. K. înceddyı (Sinop) - Orman 
umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 101,104 

— Sosa ve köprüler kanununa ek ka
nun münasebetiyle sözleri - 129 
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Sayfa 
Dr. Sadi Irmak (Konya) - Maliye Ve

kâleti bütçesinin 345 inci faslı münasc-

M. M. Kansu (Çoruh) •, 1943 muvazanei 
umumiye kanunu münasebetiyle sözleri 163 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 20S 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 288 

K. Kamu (Rize) - Devlet Denizyolları 
işletme umum müdürlüğünün 1943 malî yılı 
bütçe kamum münasebetiyle sözleri 85 

— Şose ve köprüler kanununa ek kanun 
münasebetiyle sözleri 133 

E, Kaplan (Maras) - Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti bütçeni münasebetiyle söz
leri 192 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi-münasebetiyle sözleri 215 

— Şose ve köprüler kanununa ek kanım 
münasebetiyle sözleri 121,128 

Gl. K. Karabekir (İstanbul) - Adliye 
vekaleti bütçesi münasebetiyle sözleri 229 

•— 1943 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu münasebetiyle sözleri 166 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 254,258 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi: münasebetiyle, sözleri 214 

— Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
Teşkilât ve vazifelerine dair .kanunun beşin
ci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 51 

Z..Karamursal (istanbul) - Ziraat vekâ
leti bütçesi münasebetiyle sözleri '283 

T. D. Karslıoğlu (Yozgad) - îbrahimoğ-
lu Halil İbrahim hakkındaki Adliye encü
meni mazbatası-münasebetiyle sözleri 99 

P. Kiper (Vakıflar umum müdürü) -
Vakıflar umum müdürlüğü 1943-malî 

Sayfa 
betiyle sözleri 182 

yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 320,321, 
322 

H, Kitabcı (Muğla) - İSedcn terbiyesi 
umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 37 

— 1942 malî yılı ınuvazcnci umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği-
şikblk yapılması hakknıdaki kanun müna
sebetiyle sözleri * 315 

—: Devlet Denizyollart işletme umum 
müdürlüğünün 1943 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 87 

— Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1943 malî yılı 'bütçe kanunu müna
sebetiyle sözleri 4 

— Diyanet İsleri Reisliği bütçesinin 
161 nci «maaşlar* faslı münasebetiyle 
sözleri 180 

— Devlet limanları İşletme umum mîi-
dürüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 58,60,01 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1948 
malî yılı bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 25,26,29 

— Maliye vekâleti bütçesinin 245 ııci 
faslı münasebetiyle sözleri 1.83 

-— Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
ydı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 6 

— Şose ve Köprüler kanununa ek ka
nun münasebetiyle sözleri 123,124,125,129,130 

R. Kpraîtan (İçel) - Nafia vekâleti 
^bütçesi münasebetiyle sözleri 271 

Dr. H. Kural (Antalya) - Sıhhat; ve 
içtimai •muavenet vekâleti bütçesi müna
sebetiyle sözleri 214 

K 
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Sayfa 
A. Menderes (Aydın) - Şose ve Köprü

ler kanınınım ek kamın münasebetiyle söz-

S. Örgeevren (Balıkesir) - İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe ka
nunu münasebetiyle sözleri 20 

Dr. 0. Özelçi (Malatya) - İktisat vc-

S, Pek (Kocaeli) - Orman umum mü
dürlüğü-1942 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yanılmasına dair kanun münasebe
tiyle sözleri. 5 

V. Sandal ( istanbul ) - İnhisarlar 
unıum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 24,26 

— Vakıflar umum müdürlüğü ,1943 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 320 

E, Sazak (Eskişehir) - Beden terbiye
si umum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe 
kanunu münasebetiyle sözleri 38 

~ Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğünün 1943 malî yılı Bütçe kanu
nu münasebetiyle sözleri "84 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 19 

— Orman umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı Bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 103 

OL K. SevükteMn (Diyarbakır) -1943 
malî yılı Muvazenei umumiye kanunu mü-

Sayf a 
loi-i ' • ' ' - . 132,133 

264 

kaleli bütçesi münasebetiyle sözleri 278 
E. özoğuz (Kars) - İktisat vekâleti 

bütçesi münasebetiyle sözleri 279 

G. Pekel (Tokad) - Şose ve Köprüleri 
kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri 123, 

125,132 

nasebctiylc sözleri " 175 
— Dahiliye vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 195 
— Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt

çesi münasebetiyle sözleri 190 " 
— İktisat vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 278 
— İnhisarlar umum müdürlüğü 1943 

malî yılı Bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri - 7 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 234 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 207 

— Şose ve köprüler kanununa ek ka
nun münasebetiyle sözleri 121 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 287 

F. Sirmen (İktisat vekili) - İktisat ve-

0. Ora! (Seyhan) - Nafia vekloti 

O 

I bütçesi münasebetiyle sözleri 

ö 

P 

S 
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Sayfa 

kâleti büfesi mîin»soböM,yJe «özleri 275,278, 
279,280 

ÎT. S. Sılan (Tunceli) - Başvekâlet büt
çesi münasebetiyle sözleri 177 

— Nat'in vekâleti bütçesi nriiııasebe-
Uyle sözleri 2G0 

E, Soyer (Urfa) - Nafıa vekâleti büt
çesi münasebetiyle sözleri 2GT 

.— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 

Ss 

bütçesi münasebetiyle sözleri 2 
OL 1 Sökmen (Gireseun) - Tapu ve ka

dastro umum müdürlüğü bütçesi münase
betiyle sözleri 231,2 

Ş. Sökmensüer (Erzincan) , Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 1 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri ü 

ti Û. T 
A. R. Tarhan (istanbul) - 1943 malî 

yılı Muvazenei umumîye kamımı münase
betiyle sözleri 162 

E. A. Tokad (Denizli) - Orman umum 
müdürlüğü 1943 malî yıh bütçe kanunu 
münasebetiyle sözleri 101,103 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 283 

S. Tuncay (Siird) - Dahiliye vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 194 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1943 
malî yıh bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 320 

K. Turan (İsparta) - İktisat vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 280 

— Nafia vekâleti bütçesi münasebe-
tiylo sözleri v 272 

A. R. Türel (Adliye V.) - Adliye ve
kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 225,229 

— İbrahimoğlu Halil İbrahim hak

kındaki Adliye encümeni mazbatası mü
nasebetiyle sözleri 96, 

— Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
bütçesi münasebetiyle sözleri 231; 

B. Türker (Afyon Karahisar) - 1943 
malî yıh muvazenei.umumiye kanunu mü
nasebetiyle sözleri 

— Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu müna
sebetiyle sözleri 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 246, 

— Orman umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 

Gl. Ş, Tursan (îçel) - Maarif vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 240, 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri ' 

TT 

t M. Uğur (Sivas) - İktisat vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 279 

— Maarif vekaleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 245 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebetiyle 
sözleri 287 

Dr. O, Ş. Uludağ (Konya) - Devlet ha
vayolları umum .müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 4 

— Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1943 malî yıh bütçe kanunu mü
nasebetiyle sözleri 57,58 

1 
— Cfümriik ve inhisarlar vekâleti büt

çesi münasebetiyle sözleri 
— İbrahim oğlu Halil İbrahim hakkın

daki Adliye encümeni mazbatası müna
sebetiyle sözleri 

— İnhisarlar umum müdürlüğü 1943 
malî yjlı bütçe kanunu münasebetiyle 
sözleri 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 

— Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetiyle sözleri 198, 
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— Vakıflar umum müdürlüğü 1943 malî 
ıh bütçe kanunu'münasebetiyle sözleri _322 

Dr. F. Umay (Kırklareli) - Orman u-
tıım müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe ka-
unu münasebetiyle sözleri 103 

— Ziraat vekâleti bütçesi münasebe

tiyle sözleri 

H. Uran (BahiHye vekili) - Dahiliye ve
kâleti bütçesi münasebetiyle sözleri 

F. Uslu (Manisa) - Adliye 
bütçesi münasebetiyle sözleri 

vekâleti 

Sayfa 
290 

194 

222 

H. Üçöz (Tunceli) - Maarif vekâleti 
ütçesi münasebetiyle sözleri 

S, H, Ürgiiblü (Gümrük ve inhisarlar 

Ü 

245 
V.) '- İnhisarlar umum müdürlüğü 1943 
malî yık bütçe kanunu münasebetiyle söz
leri 17,18,19,20,22,28 

R. Vardar (Zonguldak) 
İler kanununa ek kanun 

- Şose ve Köp-
münasebetiyle 

sözleri 124 

A. Yaycıoğlu (Maraş) - Ziraat vekâleti 
ütçesi münasebetiyle sözleri 286 

S. K, Yetkin (Urfa) - Maarif vekâleti 
ütçesi münasebetiyle sözleri 243,254 

1. S. Yiğit (Kocaeli) - İnhisarlar umum 
ıüdü.riüğü 1943 malî yriı bütçe kanunu 

münasebetiyle sözleri 19 
H. A. Yücel (Maarif V.) - Beden ter. 

biyesi umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçe kanunu münasebetiyle sözleri 37,38 

— Maarif vekâleti bütçesi münasebe
tiyle sözleri 246,250,254,255,258 


