
D E V R E : VII ÎÇTÎMA : i 

o lij^o 

Ali1 © 

ı n* n •(~~-ı» r 

2 Ağustos 1944 tarihli Fevkalâde inika'ttan 
4 Teşrinievvel 1944 tarihli dcksan dokzuncu inikada kadar 

[ B ^ İ . 

Ankara 
T. B. M, M. Matbaası 



hihrısî 

ÎCSA VEKÎLLEEÎ HEYETİ 
Sayfa 

1. — Baş vekil ve Hariciye Vekil Vekili 
Şükrü Saraçoğlu'nun, Alman Hükümetiyle 
iktisadi ve siyasi münasebetlerimizin kesil
mesine dair beyanatı 3:15 

2. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu tara
fından Vekâleten idare edilmekte olan Ha

fi ayf a 
rieiye Vekilliğine Trabzon Mebusu Hasan 
Saka'nm tâyini 152 

3. •— Maliye Vekilliğinden istifa eden 
Elâzığ Mebusu Fuad Ağralı'nın yerine 
Antalya Mebusu Nurullah Esat Sümer'
in tâvini 152 

ICAHUNLAE 
No. 

4627 

4628 

4629 

4630 

4631 

4632 

4633 

Sayfa 
— Bazı suçlardan mahkûm bulunan
ların affına ve bu suçlardan maznun 
olanlar hakkında takibat yapılmama
sına dair kanun 18,19,19 :20 
— Devlete ait matbaaların birleşti
rilmesi hakkındaki 3558 numaralı 
kanuna ek kanun 20 
— Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı kanuna bağlı (1) numaralı cetve
lin Adliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun 20:21 
— Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3566 sa
yılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin Tapu ve Kadastor Umum Mü-
dürlğü kısmında değişiklik yaptması 
hakkında kanun 21 
— Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve 
vazifeleri hakkındaki kanunda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair 3656 
sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun 21 
— Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı memurları teşkilâtı hakkında
ki 3944 sayılı kanunun bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun 21:22 
— Belediye İstimlâk Kanununun 9 
ncu maddesini değiştiren kanun 22:23 

No.' Sayfa 
4634 — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna ek kanun 23 :24 

4635 — Devlet öğretim kurumlarında ça-
hiii.n'ikıcak yabancı profesör, öğret
men, mütehassıs ve ustalarla gelecek 
yıllara geçici mukaveleler akdi hak
kında kanun 24 

4636 — Muvakkat bir vazife ile yabancı 
memleketlere gönderilecek erata 
harçlık verilmesine dair kanun . 24 

4637 — Askerî memurlar kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı ka
nunun 6 ve 7 nei maddelerinin ilga
sına dair olan 3280- sayılı kanunun 
1 nci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesi ve bu fıkraya bazı hü
kümler ilâvesi hakkında kanun 24:25 

4638 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
ve buna ek 3888 sayılı kanunların 
tadili hakkında 4446 sayılı kanuna 
bağlı (2) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 25 

4639 — Subay ve askerî memurların maaş
larına dair kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki 4600 sayılı kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun 25:26 



No. Sayfa 
4640 — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umum Müdürlüğü Tekaüt 
Sandığı hakkındaki kanuna ek 4001 
salılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair kanun 26:27 

4641 —'Muamele Vergisi Kanununa bazı 
fıkralar eklenmesine dair kanun 22,26, 

40,46:49 
4642 — Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656 

sayılı kanuna bağlı cetvel ile 1944 
malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (D) ve (L) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun 26,30,40:41,49:52 

4643 —• Demiryollar ve limanlar inşaatı 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere 
girişilmesi hakkında kanun 27:28,30,41, 

52:55 
4644 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek kanun 29:40,59:60 

4645 — Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair olan 4258 sayılı kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun 60:61 

4.646 — Posta Kanununa ek 2721 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun 61:62 

4647 —• Telgraf ve Telefon Kanununa ek 
2722 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun 62:63 

4648 —•• Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek 
maddelerinin çıkarılmasına dair ka
nun 64:84 

4649— Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüt icra
sına mezuniyet verilmesi hakkındaki 
3132 sayılı kanuna ek kanun 63,85,85:88 

4650 — Askerî Muhakeme Usulü Kânunu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 58,92:93 

4651 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Zi
raat Vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun 58:59,96:97 

No. Sayfa 
4652 — Harbokulu birinci tabur 6 ncı bö

lükte 1011 numarada mukayyet Hü-
seyinoğlu Mahmut Okay'ın mahkûm 
olduğu cezanın affına dair kanun 59,97 

4653 —• Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sa
yılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Adliye Vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun 28,101 

4654 — Memleket için düşmana karşı si
lâhlı müdafaa mükellefiyeti kanunu 28 : 

29,90,101:103 
4655 — Münakalât Vekâletinin hazerde 

idare etmekte olduğu münakale ve 
muhabere ve mürasele işlerinin umu
mî veya kısmî seferberlik halinde ve 
fevkalâde hallerde ne suretle ifa edi
leceğine dair kanun 58,85,100,103:104 

4656 — Şehir, kasaba ve köylerin lüzu
munda tahliye veya seyrekleştirilme-
si hakkında kanun 19,19,26,100:101,104: 

111 
4657 —• Ordu ve jandarmaya mensup 

subaylarla eratın ve sair binek hak
kı olanların kendi malı bineklerinin 
ve orduya alınan ahali nakliye vası
talarının ödenmesine dair 1471 sayılı 
kanunun dördüncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun 60,115 

4658 — ispirto ve ispirtolu içkiler hak
kında 4250 sayılı kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 19,90:91,115 

4659 — Avukatlık Kanununun muvakkat 
sekizinci maddesinde yazılı müd
detin uzatılması hakkında kanun 58,93, 

116:117 
4660 — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 

Tediye Anlaşmasının 1 Mayıs 1945 
tarihine kadar bir sene müddetle 
temdidi hakkında kanun 19,91,115:116,119, 

122,123 :126 
4661 — Türk - Macar Ticaret ve Tediye 

Anlaşmalariyle merutlarmın kabul 
ve tasdiki hakkında kanun 19,91,116,119, 

122,127:130 
4662 — Türk - Rumen Ticaret ve Tediye 

Anlaşmalariyle merbutlarının 15 



— 3 - -
No. Sayfa 

mayıs 1944 tarihine kadar temdidi 
hakkında teati olunan mektupların 
kabul ve tasdikına dair kanım 19,91:92, 

116,119,122,130:133 
4663 — Türk - Rumen Ticaret ve Tediye 

Anlaşması ile merbutlarının kabul 
ve tasdiki hakkında kanım 19,92,116,119, 

122,134:137 
4664 — Adli Sicil Kanunu 58,117:122,140: 

141 
4665 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı ka
nuna . bağlı (1) sayılı cetvelin ve 
1944 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanıma bağlı (L) işaretli cetvelin 
Hariciye "Vekâleti kısımlarının de
ğiştirilmesi hakkında kanun 144,146,146: 

147 
4666 — Hariciye Vekâleti teşkilâtı hak

kındaki 3312 sayılı kanıma bağlı 2 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanım 144,146,146:147 

4667 — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı kanıma ek kanım 144,146,147:148 

4668 — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Fakültelerine paralı ve yatılı talebe 
alınmasına dair kanım 140,150,153 

4669 — Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanım 152,153,153:151 

4670 — Yeniden radyo istasyonları kurul -

2Vo. Sayfa 
masına dair kanun 146,152,153,154: 

155,155:158 
4671 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı ka
nunun 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri 
hükmünün Posta, Telgraf ve Telefon 
başmüvezzi ve hat başbakıeılariyle 
müvezzi ve hat bakıcılarına teşmiline 
dair kanun 114,164,165,165,165:166 

4672 — 1944 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında 
kanun 164,165,165,167,167,169:172 

4673 — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 ve 
buna ek 3888 sayılı kanunlara bağlı 
kadro cetvellerinin Maarif Vekilliği 
kısımlarında değişiklik yapılmasına 
dair kanun 164,165,165,166:167,167, 

167,172:175 
4674 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 164, 

165,167,167,168,176:179 
4675 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 

malî yılı Bütçe Kanununa bağİı (A) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun 164,165, 

167,167,168,179:182 

KARARLAR 
1430 — Almanya ile siyasi ve iktisadi mü- i riî masuniyeti hakkında 58,90 

nasebctlcrimizin kesilmesine dair 3:10 ! .__ _r ,. , , , _ . . „ 
I 1433 — Mardin Mebusu Dr. Azız Uras'ın 

1431 —• Müttefikimiz ingiltere Parlâmen- i .„ . . , , , - , 
,* , , , . . , - i teşrii masuniyeti hakkında 59,90 

tosuna selam ve muhabbet telgrafı ı -
çekilmesine dair 11,114 i 1434 — Meclis içtimainin îkinciteşrinin bi-

1432 — Çorum Mebusu İsmet Eker'in tes- i rinci gününe taliki hakkında 168 
LÂYİHALAR 

1. — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü j 3. — Basın Birliği Kanununa ek kanım 
Fakültelerine paralı ve yatılı talebe alın- ! lâyihası (1/342) 150 
masına dair (1/338) 140,150,153 

2. — Askerî okullar öğretmenleri hak
kında (1/335) 100 

4. — Bazı belediye vergi ve resimlerine 
zam yapılabileceğine dair (1/343) 160 

5. — Bazı suçlardan mahkûm bulunan-



—. 4 — 
Sayfa 

larm affına ve bu suçlardan maznun olan
lar' hakkında takibat yapılmamasına dair 

(1/330) 18,19,19,20 
6. — Bedeıi Terbiyesi Umum Müdür

lüğü 1944.malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair (1/349) 164 

7. —1944 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında (1/346) 164, 164, 

165,165,167,167,169:172 
8. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Umuni Müdürlüğü 1941 malî yılı 
hesabı katisi hakkında (1/339) 146 

9. — Devlet memurları ayliklarmın tev
hit Ve teadülüne dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı kanunun 6, 7 ve 9 ncu maddeleri hük
münün Posta, Telgraf ve Telefon başmü-
vezzi ve hat başbakıcilariyle müvezzi ve 
hat bakıcılarına teşmiline dair (1/336) 114,164, 

165,165,165:166 
10. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve bu
na ek 3888 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cetvellerinin Maarif Vekilliği kısımların
da değişiklik yapılmasına dair (1/347) 164,164, 

165,165,166:167,167,172:175 
11. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında (1/350) 164,164 

12. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/351) 164,164,165, 

167,167,168,176:179 
13. — Jandarma Kanununun 10 ncu 

maddesinin değiştirilmesine dair (1/344) 160 
14. — Mahallî İdareler İmar Bankası 

hakkında (1/331) 18 
15. — Millî Müdafaa Mükellefiyeti Ka

nununun 11 ve 19 ncu maddelerinin değiş
tirilmesine dair (1/352) 164 

16. —• Münakalât Vekâletinin hazarda 
yapmakta olduğu münakale, muhabere ve 
mürasele işlerinin umumî veya kısmi se
ferberlik halinde ve fevkalâde hallerde ne 

Sayfa 
suretle ifa edileceğine dair (1/334) 58,85, 100, 

103:10': 
17. — Nüfus Kanunu lâyihası (1/332) 18 
18. — Sivil halkın muvakkat tahliyesi -

hakkında (1/333) 19,19,26,100,100:101,104:111 
19. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi 

Kanununun 11 nci maddesinin değiştiril
mesine dair (1/337) 114 

20. — Türkiye - Amerika Ticaret Mu
ahedesine bağlı bir numaralı listede 695 
D ve C pozisyonlarına giren maddelere mü
teallik gümrük resimleri hakkında teati 
olunan mektupların tasdikma dair (1/340) 146 

21. — Tütün ve müskirattan alınacak 
müdafaa vergisi hakkındaki 2460 sayılı 
kanunun. tadili hakkmda (1/353) 164 

22. — Vakıflar Kanununa ek kanun 
lâyihası (1/345) ^ 160 

23. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair (1/348), 164,164,165,167,167,168,179:182 

24. — Yeniden radyo istasyonları kurul
masına dair (1/341) 146,152,153,154:155,155, 

155:158 

1. —- Askerî memurlar Kanununa ba
zı maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanu
nun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair 
olan 3280 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
(B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(1/298) ' 24 

2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu
nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında (1/290) 58,92:93 

3. — Avukatlık Kanununun muvakkat 
8 nci maddesinde yazılı müddetin uzatıl
ması hakkında (1/257) 58,93,116:117 

4. — Cezalılar sicili hakkında (1/282) 58, 
93:96,117 .-122,140:141 

5 . .— Demiryollar ve limanlar inşaatı 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere giri
şilmesi baklanda (1/313) 27:28,41,52:55 

6. — Devlet Demiryolları ve Limanla
rı İşletme Umûm Müdürlüğü memurları 
tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 
sayılı kanunlara bazı hükümler eklenmesi
ne ve bu kanunların bazı maddelerinin de-



Sayfa 
ğiştirilmesine dair olan 4001 sayılı kanıma 
bir muvakkat madde eklenmesi hakkında 
(1/300) 26:27 

7. — Devlete ait matbaaların birleştiril
mesi hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/252) • 20 

8. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/115) 29:40,42:45, 

59:60 
9. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
mına bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/270) 20:21 

10. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/275) 23:24 

11. —• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Hariciye 
Vekâletine ait kısmının ve Hariciye Ve
kâleti Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair (1/278) 144,146, 

146 :147,148 
12. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı 'cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair (1/283) ' 28,101 

13. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanununa bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair (1/284) 21 

14. •—• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/301) ' 58,96:97,97 

15. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair 4446 sayılı kanuna bağlı (II) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/302) 25 

16. —• Diyanet İşleri Eeisliği Teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 2800 sayılı kanu

nun 3665 sayılı kânunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin tadiline dair (1/244) 

17. —• Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nunda değişiklik yapılmasına dair (1/212) 

Sayfa 

21 

21 : 
22 

24 

24 

18. — Havadan indirme ve denizden çı
karmalara karşı mücadele hakkında (1/319) 28: 

29,90,101:105 
19. — Kurs görmek için veya muvak

kat - bir vazife ile yabancı memleketlere 
gönderilecek olan erata harçlık verilmesi 
hakkında (1/214) 

20. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek, 
orta ve teknik öğretim kurumlarında çalı
şacak yabancı profesör, öğretmen, müte
hassıs ve ustalarla ,gelecek senelere geçici 
mukaveleler akdi hakkında (1/272) 

21. — Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 ncu maddesinm 
(1) jıumaralı fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (1/189) 64:84 

22. — Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek mad
delerinin çıkarılmasına dair (1/294) 64:84 

23. — Muamele Vergisi Kanununun 10 
ren'maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
(1/180) 22,26,40,46.49 

24. — Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
(1/317) 152,153,153:154 

25. Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/321) 144, 

146,147:148 
26. — Ordu ve jandarmaya mensup za

bitlerle efradın ve sair binek hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve orduya 
alman ahali nakliye vasıtalarının ödenme
sine dair olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/274) 60, 

115 
27. — Posta, Telgraf ve Telefon Ka

nunlarına ek 2721 ve 2722 sayılı kanunla
rın iki ve üçüncü maddelerinin değiştiril
mesi hakkında (1/253) 61:63 

28. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun ba-



Sayfa 
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 
4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında (1/306) 60:61 

2?1. ;—• Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 
Ted'iyo Anlaşmasının temdidi hakkında 
(1/295) 19,91,115:116,119,122,123:126 

30. — Türkiye ile Macaristan arasında 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma! a-
riylo merbutlarının tasdiki hakkında 
(1/309) 19,91,166,119,122,123,127:1-30 

31 . .— Türkiye ile Romanya arasında 
mevcut Ticaret ve Tediye Anlaşmalariylo 

ADI/İYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu

nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/290) 58,92:93 
. 2. — Avukatlık Kanununun muvakkat 

8 nci maddesinde yazılı müddetin uzatıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/257) 58,93,116:117 

3. — Bazı suçlardan mahkûm bulunan
ların affına ve bu suçlardan maznun olan
lar hakkında takibat yapılmamasına ad-
ir kanun lâyihası hakkında (1/330) 19,19,20 

4. — Cezalılar sicili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/282) 58,93:96,117:122,140:141 

5. — Harp Okulu birinci tabur altıncı 
bölükte 1011 numarada mukayyet Hüse-
yinoğlu Mahmut. Okay'in mahkûm olduğu 
cezanın affına dair (5/20) 59,97 

1. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/270) 20:21 

2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yaplm ası
na dair kanun lâyihası hakkında (1/283) 28,101 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de-

Sayfa 
merbutlarının temdidi hakkında teati olu
nan mektupların tasdikına dair (1/310) 19,91: 

116,119„122,130:133 
32. — Türkiye ile Romanya arasmda 

imza olunan Ticaret ve Tediye Anlaşması 
ile merbutlarının tastlikı hakkında (1/311) 19, 

91,92,116,119,122,134:137 
33. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair 

(1/296) ' 26,40,49:52 
34. — Yeniden yapılacak su işleri için 

gelecek senelere geçici taahhüt icrasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/314) 63,85,85:88 

ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/284) 21 

4. — Sivas Mebusu Abdurrahman Naci 
Demirağ'ın, Belediye İstimlâk Kanununun 
9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teflikine dair (2/41) 22:23 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Fakültelerine paralı ve yatılı talebe alın
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/388) 150,153 

2. — 1944 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/346) 164,165,165,167,167,169:172 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 
4598 sayılı kanunun 6, 7 ve 9 ncu mad
deleri hükmünün Posta, Telgraf ve Telefon 
başmüvezzi ve hat başbakıcılariyle müvez-
zi ve hat bakıcılarına teşmiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/336) 164,165,165,165:166 

4. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Hariciye Ve
kâletine ait kısmının ve Hariciye Vekâleti 
Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı cetve
lin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/278) 144,146,146:147,148 

5. — DeAdet memurları aylıklarının tev-

MAZBATALAR 
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hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/301) 58,96:97,97 

6. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı kadro cet
vellerinin Maarif Vekilliği kısımlarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/347) 164,165,165,166:167,167, 

172:175 
7. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkmda kanun lâ
yihasına dair (1/351) 164,165,167,167,168, 

176 :179 
8. — Kütahya mebusları Dr. Ali Süha 

Delilbaşı ve Salâhaddin Kutman'm, İspir
to ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 sayılı kanunun 21 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi
ne dair (2/15) 19,90:91,115 

9. — Muhasebei Umumiye Kanununun 
77 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kamın lâyihası hakkmda (1/317) 152,153, 

153:154 
10. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/321) 144, 
146,147:148 

11. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve 
(B) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl-
masma dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/348) 164,165,167,167,168,179:182 

12. — Yeniden radyo istasyonları kurul
masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/341) 152,153,154:155,155,155 :158 

1. -— Demiryollar ve limanlar inşaatı 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere giri
şilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/313) 27:28,41,52:55 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memurları te
kaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sa
yılı kanunlara bazı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunların bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 4001 sayılı kanuna bir 

Sayfa 
muvakkat madde eklenmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/300) 26:27 

3. — Devlete ait matbaaların birliştiril-
mesi hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/252) 20 

4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/270) 20:21 

5. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/275) 23:24 

6 .— Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/283) 28,101 

7. —• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında de
ğişiklik yapılmasına dair kanım lâyihası 
hakkında (1/284) 21 

8. — Devlet memurları aylıklarımı! 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına 
dair 4446 sayılı kanuna bağlı (II) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nım lâyihası hakkında (1/302) 25 

9. — Diyanet İşleri Eeisliği Teşkilât ve 
vazifeleri baklandaki 2800 sayılı kanunun 
3655 sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/244) 21 

10. •— Diyarbakır Mebusu Gri. Kiazım 
Sevüktekin ve iki arkadaşının, Subay-ve as
kerî memurların maaşlarına dair olan 3661 
sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair olan 4600 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/47) 25 

11. — Gümrük muhafaza ve muamele 
sınıfı memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanım 
lâyihası hakkında (1/212) 21:22 

12. — Havadan indirme ve denizden . 



Sayfa 
çıkarmalara karşı mücadele hakkında ka
nun lâyihasuna dair (1/319) 28:29,90,101:103 

19. • — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki 
Uludağ'ın, İstanbul Şehremaneti ve Bele
diyesinde zabıtâi belediye hizmetini ifa 
eden memurların evvelce ücretle geçen hiz
met müddetlerinin tekaütlükleri hesabında 
sayılmasına dair kanun teklifi hakkında 
Dahiliye Encümeni mazbatası ve Maliye 
Encümeni lliyaseti tezkeresiyle Devlet Me
murları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun hak
kında (2/5, 1/115) 29:40,42:45,59:60 

14 .—Kurs görmek için veya muvakkat 
bir vazife ile yabancı memleketlere gönde
rilecek olan erata harçlık verilmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/214) 24 

15. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek, 
orta ve teknik öğretim kurumlarında çalı
şacak yabancı profesör, öğretmen, mütehas
sıs ve ustalarla gelecek senelere geçici mu
kaveleler akdi hakkında kanun lâyihasına 
dair (.1/272) . 24 

16. — Muamele Vergi Kanununun 10 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/180) 22,26^40,46:49 

17. — Ordu ve jandarmaya mensup za
bitlerle efradın ve sair binek hakkı olanla
rın kendi malı bineklerinin ve orduya alı
nan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine 
dair olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/274) 60,115 

18. — Posta, Telgraf ve Telefon Kanun
larına ek 2721 ve 2722 sayılı kanunların 
iki ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/253) 61:63 

19. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 
4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılmasa hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/306) 60:61 

20. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair 
kanun lâyihası hakkında (1/296) 26,40,49:52, 

63,85,85:88 

Sayfa 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Havadan indirme ve denizden çı
karmalara karşı mücadele hakkında kanun 

"lâyihasına dair (1/319) 90,101:103 

1. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
sayılı kanunlara bağlı cetvellerin Dahili
ye Vekâleti kısmında değişiklik yapılması
na dair 4446 sayılı kanuna bağlı (II) sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/302) 25 

2. — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki 
Uludağ'dın İstanbul Şehremaneti ve Bele
diyesinde zabıtai belediye hizmetini ifa 
eden memurların evvelce ücretle geçen 
hizmeti müddetlerinin tekaütlükleri hesa
bında sayılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/5) 29:40 

3. — Ordu ve jandarmaya mensup za
bitlerle efradın ve sair binek hakkı olanla
rın kendi malı bineklerinin ve orduya alı
nan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine 
dair olan 1471 sayılı kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına'dair (1/274) -60,115 

4. — Sivas Mebusu Abdurrahman Na
ci Demirağ'ın, Belediye İstimlâk Kanunu
nun 9 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifine dair (2/41) 22:23 

5. — Yeniden 16 kaza teşkiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/296) 26,40,49:52 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Kütahya Mebusları Dr. Ali Süha 
Delilbaşı ve Salâhaddin Kutnıan'ın, İspirti 
ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifine 
dair '(2/15) 19,90:91,115 

1. — Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı memurları teşkilâtı hakkındaki ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/212) 21:22 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tev-



— 9 -
Sayfa 

hit vo teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Hariciye Ve
kâletine ait kısmının ve Hariciye Vekâ
leti Teşkilât Kanununa bağlı (2) sayılı 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/278) 144,146:147,148 

2. —• Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının temdidi haklımda ka
nun lâyihasına dair (1/295) 19,91,115:116,119, 

122,123:126 
3. — Türkiye ile Macaristan arasında 

imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmala-
riyle merbutlarının tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/309) 19,91,116, 

119,122,123,127:130 
4. — Türkiye ile Romanya arasında im

za olunan Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/311) 19,91:92,116,119,122, 

134:137 
5. — Türkiye ile Romanya arasında 

mevcut Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının temdidi hakkında teati olu
nan mektupların tasdikma dair kanun lâ
yihası hakkında (1/310) 19,91:92,116,119, 

122,130:133 

MAARİF ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna 
ek 3888 sayılı kanunlara bağlı kadro cet
vellerinin Maarif Vekilliği kısımlarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/347) 164,166:167,167, 

167,172:175 

1. — Devlete ait matbaaların birleştiril
mesi hakkındaki 3558 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/252) 20 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkında (1/275) 23, 

24 
3. — Maarif Vekâletine bağlı yüksek, 

orta ve teknik öğretim kurumlarında çalışa
cak yabancı profesör, öğretmen, mütehas
sıs ve ustalarla gelecek senelere geçici mu
kaveleler akdi hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/272) 24 

Sayfa 
MALÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Kütahya Mebusları Dr. Ali Süha 

Delilbaşı ve Salâhaddin Kutman'm, İs
pirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 sayılı kanunun 21 nci maddesi
nin değiştirilmesi teklifine dair (2/19) 19,90:91, 

115 
2. — Muhasebei Umumiye Kanununun 

77 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/317) 152,153,153: 

154 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memurları te
kaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sa
yılı kanunlara bazı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunların bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 4001 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/300) 26:27 

2. — Muamele Vergisi Kanununun 10 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/180) 22,26,40, 

46:49 

MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

' 1. — Büyük Millet Meclisi ve müştemi
lâtı ile Millî Saraylar ve köşklerdeki eşya 
hakkında (5/21) 140,144 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Askerî Muhakeme Usulü Kanunu

nun 30 ncu maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanım lâyihasına dair (1/290) 58,92:93 

1. — Askerî Memurlar Kanununa bazı 
maddeler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 
6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair olan 
3280 sayılı kanunun 1 nci maddesinin (B) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun' 
lâyihasına dair (1/298) ' 24 

2. — Diyarbakır Mebusu Gl. Kiazım 
Sevüktekin ve iki arkadaşının, Subay ve 
askerî memurların maaşlarına dair olan 
4600 sayılı kanunun 2 nei maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanım teklifine dair ' 
(2/47) 25 

3. — Havadan indirme ve denizden çı
karmalara karşı mücadele hakkmda kanun 



Sayfa 
lâyihasına dair. (1/319) . .28:29,90,10i :103 

4. — Kurs görmek için veya muvakkat 
bir vazife ile yabancı memleketlere gönde
rilecek olan erata harçlık verilmesi. 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/214) 24 

5. — Ordu ve jandarmaya mensup 'za
bitlerle efradın ve sair binek hakkı olan
ların kendi malı bineklerinin ve orduya 
alınan ahali nakliye vasıtalarının öden
mesine dair olan 1471 sayılı kanunun 4 
ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/274) 60,115 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 
sayılı kanunun 6, 7 ve 9 ncu maddeleri 
hükmünün Posta, Telgraf ve Telefon baş-
müvezzi ve hat başbakıcılariyle müvezzi 
ve hat bakıcılarına teşmiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/336) 164,165:166 

2. — Münakalât Vekâletinin hazarde 
yapmakta olduğu münakale, muhabere ve 
mürasele işlerinin umumî ve kısmi sefer
berlikte ve fevkalâde hallerde ne suretle 
ifa edileceğine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/334) 100,103:104 

' .1..—• Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü memurları te
kaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sa
yılı kanunlara bazı hükümler eklenmesine 
ve bu kanunların bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan 4001 sayılı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (İ/300) 26:27 

2. —, Posta, Telgraf ve Telefon Kanun
larına ek 2721 ve 2722 sayılı kanunların 
iki ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/253), 61:63 

NAFIA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Yeniden radyo istasyonları kurul

masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/341); 152,153,154:155,155,155:150 

L — Demiryollar ve limanlar inşaatı 

Sayfa 
için gelecek yıllara geçici taahhütlere giri-, 
silmesi hakkında kanun lâyihasına dair. .• 
(1/313) • .27:28,41,52:55 

2. — Sivas Mebusu Abdurrahman Naci 
Demirağ'm, Belediye istimlâk Kanununun 
9 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifine dair (2/41) 22:23 

3. — Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrasına 
mezuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/314) . 63,85,85:88 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Sıhhat ve İçtimai . Muavenet Ve- ; 
kâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu . 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetve
linde değişiklik j^apılması hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/306) , 60:61 

TİCARET ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Türkiye - Finlandiya Ticaret ve 

Tediye Anlaşmasının temdidi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/295) 19,91,115: 

116,119,122,123 :126 
2. — Türkiye ile Macaristan arasında 

imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmala- -. 
riyle merbutlarının tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/309) - 19,91,116,119, 

122,123,127:130 

3. — Türkiye ile Romanya arasında im
za olunan Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/311) 19,9'2,116;119,122,134: 

137 
4. — Türkij'e ile Romanya arasında 

mevcut Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının temdidi hakkında teati olu
nan mektupların tasdikına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/310) 19,91:92,116,119,122, 

130:133 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 

Fakültelerine paralı ve yatılı talebe.alın-
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; Sayfa 

masına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/388) 150,153 

2. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkın- . 
da kanun lâyihasına dair (1/301) 58,96:97,97 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

. (Adliye - Teşkilâtı Esasiye) 
1 . — Çorum Mebusu İsmet Eker'in 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/184) . 58,90 

2. — Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

Sayfa 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/120) 59,90 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1. — Sivil halkın muvakkat tahliyesi 

hakkında kanun lâyihasına dair (1/333) 100, 
100:101,104:111 

1. — Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
4180 sayılı kanunun 30 ncu maddesinin 
(1) numaralı fıkrasının değiştirilmesi hak
kında 1/189 ve Millî Korunma Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ek 
maddelerinin çıkarılmasına dair 1/294 sa
yılı kanun lâyihaları hakkında 64,84 

MUHTELİF EVRAK 
1. —- İngiliz Parlâmentosuna Büyük 

Millet Meclisinin selâm ve muhabbet duy
gularını bildiren telgrafa Avam Kamarası 
Reisliğinden gelen cevabi telgraf 114 

86 ncı hıka da ait 
F. 
87 nei 
88 nei 
89 ncu 
90 ncı 
91 nei 
92 nei 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
2 93 ncü inikada ait 

18 
58 
90 
100 
114 
140 
144 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 

94 ncü 
95 nei 
96 ncı 
97 nei 
98 nei 
99 nen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Andiçme 
1. — Giresun mebusluğuna seçilen 1. 

Gürak'm andiçmesi 152 
2. — Konya mebusluğuna seçilen S. 

Arıkan'm andiçmesi 146 
3. — Şiird mebusluğuna seçile^ E. Kı-

lıççı'oğlu'nun andiçmesi ' 150 
4. — Sivas mebusluğuna seçilen E. Diz

darın andiçmesi 155 

İntihap mazbataları 
1. — Giresun mebusluğuna seçilen 1. 

Gürak'm intihap mazbatası 162 
2. — Konya mebusluğuna seçilen S. 

Arıkan'm intihap mazbatası 165 

3. — Siird mebusluğuna seçilen E. Kı-
lıçoğlu'nun intihap mazbatası 

4. — Sivas mebusluğuna seçilen E. Diz
dar 'm intihap mazbatası 

İstifa 
1. — Tokyo Büyük Elçiliğine tâyin 

olunan Konya Mebusu A. Muzaffer Gök-
er'in istifanamesi 

146 
150 
152 
160 
162 
164 
168 

162 

162 

59 

Te§rii »asuniyet 
1. —Çorum Mebusu ismet Eker'ua teş

rii masuniyeti 58,90 
2. —- Mardin Mebusu Dr. A^iz Uras'ın 

teşrii masuniyeti . 59,90 



1:2 --
TAKRİRLER 

Sayfa 
Balıkesir [Gl. Kâzım Özalp, Trabzon 

Hasan Saka ve, İstanbul Bana Tarkan ve 
108 arkadaşı] 

1. — Büyük Millet Meclisinin 2 ağustos • 
Çarşamba günü saat 11 .'de içtimaa davet 
edilmesine dair (4/27) ' 2:3 

Balıkesir [Kâzım Özalp ile İstanbul Ali 
Kana Tarkan! 

2. — Meclis içtimainin ikineitoşrinin bi
rinci Çarşamba gününe talikine dair (4/31) 168 

Sayfa 
Eskişehir [Emin Sazak ve Çoruh Maz-

kar Müfit Kansu] 
3. — Müttefikimiz İngiltere Parlamento

suna selâm ve muhabbet telgrafı çekilmesi
ne dair (4/29). 11,114 

Trabzon [Hasan Saka ve üç arkadaşı] 
4. — Almanya ile siyasi ve.iktisadi mü

nasebetlerimizin kesilmesine dair (4/28) 10: 
11,11,12:15. 

1 E E L H L E R 
Mardin [Edip Ergin ve Erzincan Şükrü 

Sökmensüer] 
1. — Memurlar hakkında (2/49) 140 

Diyarbakır [Gl. Kiazım ' Sevüktekin ve 
iki arkadaşı] 

1. — Subay ve askerî memurların maaş-
]arına dair olan 3661 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair olan 4600 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında (2/47) 

Konya [Dr. Osman Şevki Uludağ J 
2. — istanbul şehremaneti ve Belediye

sinde zabıtai beledive hizmetini ifa eden me-

25 

murların evvelce ücretle ,geçen hizmet müd
detlerinin tekaütlükleri hesabında sayılma
sına dair (2/5) 29: 

40,42:45,59:60 

Kütahya [Dr. Ali Süha Delilbaşı ve 
Salâkattin Kutman] 

3. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı kanunun 21 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/19) 19, 

90:91,115 

• Sivas [Abdurrakman Naci Demirağl 
4. — Belediye İstimlâk Kanununun 9 n-

cu maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/41) 22: 
23 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

; Muhtelif 
1. — Nafıa Vekâleti 1941 malî yılı ay

niyat kati hesabının gönderildiği hakkmda 
(3/200) 114 

Ölüm cezalan t 
1. — İstanbul Fatih - Şehremini Seydi-

bey mahallesinden Alioğlu Hulusi Süren-
kök 'ün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/198) 19 

2. — Şarköy kazası jandarma erlerin
den Mustafaoğlu İsmail Karakaya 'nın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/199) 19 

Tefsir istekleri 
1. — Gedikli erbaşlar maaşlarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3779 numaralı 
kanunun 4601 sayılı kanunla muaddel 6 nci 
maddesinin tefsirine dair (3/203) 

Teşriî maisuniyet 

160 

1. — Çorum Mebusu İsmet Eker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/184) . . 58,90 

2. — Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'ın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
(3/120) 59,90 

ADLİYE ENCÜMENİ RİYASETİ TEZ
KERESİ 

1. — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki 
j Uludağ 'ın? İstanbul Şehremaneti ve Bele-
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Sayfa 

diyesindo zabıtai belediye hizmetini ifa 
eden memurların evvelce ücretle geçen 
hizmet müddetlerinin tekaütlükleri hesa
bında sayılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/5) 29:40,59:60 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu tarafın

dan Vekâleten idare edilmekte olan Hari
ciye Vekilliğine Trabzon Mebusu Hasan 
Saka'nm tâyin kılındığına dair (3/201) 

2. — Maliye Vekilliğinden istifa eden 
Elâzığ Mebusu , Fuad Ağralı'nın yerine 
Antalya Mebusu Nurullalı Esad Sümer'in 
tâyin kılındığına dair (3/202) 

Sayfa 

152 

152 

DÜZELTÎŞLER 
42:45 

97 
123 

148 
91 nci inikadın 123 ncü sahif asındaki düzelt

me 89 neu inikada ait/tir. 



Tahlilî'fihrist 

Dr, H. Alataş (Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Vekili) - Ücretlerin maaşa kalbi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 

1. Arukan (Eskişdıir) - Havadan indir
me ve denizden çıkarmalara karşı mücade
le (memleket içi düşmana karşı silâhla mü-

Sayfa 

32 

_•-.,.. Sayfa 
dafaa mükellefiyeti) hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 101:103 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek mad
delerinin çıkarılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 70,73 • 

B 
F. A. Barutçu (Trabzon) - Millî Ko

runma Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve ek maddelerinin çıkarıl
masına dair kanun münasebetiyle sözleri 67,71, 

72,73,74,77,82,84 
S. Batu (Çanakkale) - Millî Korunma 

Kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesine ve ek maddelerinin çıkarılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 81,82 

F. Baysal (Kayseri) - Ücretlerin maaşa 
kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri . 3 7 

A .Binkaya (Kastamonu) - Adli sicil 
kanunu münasebetiyle sözleri 118,119,120,121 

D 
Dr. A. S. DelUbaşı (Kütahya) - Ücret

lerin maaşa kalbi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri * 31,32 

Dr. S. A. Dilenire ( Rize ) - Havadan 

indirme ve denizden çıkarmalara karşı 
mücadele (memleket içi düşmana karşı si
lâhlı müdafaa mükellefiyeti) hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri İOl 

F 
B. Fenınen (Kocaeli) - Havadan in

dirme ve denizden çıkarmalara karşı mü
cadele (memleket içi düşmana karşı silâhlı 

müdafaa mükellefiyeti) hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri • 101,102 

S. îçöz (Yozgad) - Adli Sicil Kanunu 
münasebetiyle sözleri 120 

—• Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek mad-
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Sayfa 

delerinin çıkarılmasına dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 74 

A. İnan (Çankırı) - Millî Korunma Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve ek maddelerinin çıkarılmasına dair 
kanun münasebetiyle sözleri 68,69,82, 

Sayfa 
C. K. încedayı (Öînob) -; Havadan in

dirme ve denizden çıkarmalara karşı müca
dele (memleket içi düşmana karşı silâhlı 
müdafaa mükellefiyeti) hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 28 

K 

R. Kaplan (Maraş) - Alman Hüküme
tiyle iktisadi ve siyasî münasebetlerimizin 

kesilmesine dair Başvekil Ş. Saraçoğlu'
nun beyanatı münasebetiyle sözleri 8,11 

— Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek 
maddelerinin çıkarılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 74 

, -— Ücretlerin maaşa kalbi hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 38,39,40 

M. M. Kansu (Çoruh) - Ücretlerin ma
aşa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 36 

H. IV. Keşmir (Tokad) - Ücretlerin 
maaşa kalbi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 30,31,32,35,36,37,38,39 

R. Koraltan (îçel) - Alman Hüküme
tiyle iktisadi ve siyasi münasebetlerimizin 
kesilmesine dair Başvekil Ş. Saraçoğlu'nun 
beyanatı münasebetiyle sözleri 9 

Dr. F. Oktay (Kars) - Ücretlerin ma
aşa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 

E. Oran (izmir) - Adli Sicil kanunu 
35 

münasebetiyle sözleri 119,120,140 
N. Östen (Giresun) - Ücretlerin ma

aşa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri * 29 

Ö 

M. Ökmen (Ankara) - Alman Hü-
kümetiylo iktisadi vo siyasi münasebetle
rimizin kesilmesine dair Başvekil Ş. Sa
raçoğlu'nun beyanatı münasebetiyle söz
leri 

, S. Örgeevren (Balıkesir) - Alman Hü
kümetiyle iktisadi ve siyasi münasebetle
rimizin kesilmesine dair Başvekil Ş. Sa
raçoğlu'nun beyanatı münasebetiyle söz-
lesi 10 

£ 
M. B. Pars (Bursa) - Alman Hü 

kümetiyle iktisadi ve siyasi münasebetle
rimizin kesilmesine dair Başvekil Ş. Sa
raçoğlu'nun beyanatı münasebetiyle söz
leri 

S. Pek (Kocalei) - Adli Sicil kanunu 
münasebetiyle sözleri 121 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve ek maddele
rinin çıkarılmasına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 74,84 

G. Pekel (Tokad) - Havadan indirme 
vo denizden çıkarmalara karşı mücadele 
(memleket içi düşmana karşı silâhlı mü-



Sayfa 
dafaa mükellefiyeti). hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 28,101,102,103 

N.' Poroy (Tokad) - Ücretlerin maa-

Sayfa 
şa kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle ' 
sözleri 34,36,37 

S 

Ş. Saraçoğlu (Başvekil) - Alman Hükü
metiyle iktisadi ve siyasi münasebetlerimi
zin kesilmesine dair beyanatı 3,11 

Gri. K. SevükteMm (Diyarbakır) - Üc
retlerin maaşa kalbi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 30,39 

N. S. Sılan (Tunceli) - Adli Sicil Ka

nunu münasebetiyle sözleri 140 

C. S. Siren (Ticaret Vekili) - Millî Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve ek maddelerinin çıka
rılmasına dair kanun münasebetiyle sözle
ri 68,69 

T 

A. R. Tarhan (İstanbul) - Alman Hü
kümetiyle iktisadi ve siyasi münasebetle
rimizin kesilmesine dair Başvekil Ş. Sara
çoğlu'nun beyanatı münasebetiyle söz
leri 

A. R. Türel (Adliye Vekili) - Adli Sicil 

Kanunu münasebetiyle sözleri 96,118 
C. Tüzel (Kayseri) - Millî Korunma Ka-

. nununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve ek maddelerinin çıkarılmasına 
dair kanun münasebetiyle sözleri 71,72 

Dr. O. Ş. Uludağ (Konya) - Ücretlerin 
maaşa kalbi hakkındaki kanun münasebe
tiyle sözleri 29,34,36 

— Yeniden radyo istasyonları kurul
masına dair kanun münasebetiyle sözleri 154 

F. Uslu (Manisa) - Millî Korunma Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve ek maddelerinin çıkarılmasına da
ir kanun münasebetiyle sözleri . 67,77 

Z. Yürük (Ankara) - Ücretlerin maaşa 
kalbi hakkındaki kanun münasebetiyle 

sözleri 38 

»>-.<9<<CS 


