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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
izmir mebusu Halil (Menteşenin, eski mütekaidlerle 

yeni kanun mucibince maaş alan vatandaşlar ara
sındaki müsavatsızlık hakkında Hükümetin ne dü
şünmekte olduğuna dair sualine Maliye vekili Fuad 
Ağrah tarafından verilen cevab dinlendikten sonra 

Bir kişinin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
daki mazbata ile 

Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki muhtelif kanunlarda değişiklik yapılma-

Lâyihalar 
1 — Gümrük tarife kanununun 259 ncu tarife nu

marasının tadili hakkında kanun lâyihası (1/1200) 
(Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçe
sinde 200 000 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/1199) (Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
3 — Urfanın Koçviran köyünden Reşidoğullarm-

dan Memedoglu Bozan Ali Gürsoyun ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/603) 
(Adliye encümenine), 

{Mazbatalar 
4 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 

bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1022) (Ruznameye) 

5 — 1935 malî yılı sonuna kadar olan arazi vergisi 
bakayasının munzam kesir ve cezalarile birlikte affine 
dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/1180) (Ruznameye) 

6 — 1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerile (L) cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında 1/1177 ve 1938 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı bütçe ve cetvellerin bazıla
rında değişiklik yapılmasına dair 1/1178 sayılı kanun 
lâyihalarile idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve 
ve Riyaseti Cumhur 1938 malî yılı bütçelerinin bazı 
fasıllarına munzam tahsisat ilâvesine dair 2/84 ve Dt-
vanı muhasebat 1938 malî yılı bütçesine 540 liralık 
münakale yapılması hakkında 2/86 sayılı kanun teklif
leri ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1181) (Ruznameye) 

8 — Devlet kitablan ımütedavil sermayesi hakkın
daki 2133 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1189) (Ruznameye) 

9 — Idarei umumiyei vilâyat kanununun bazı 

sına dair kanun lâyihası kabul edildi. 
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattınl-

ması hakkındaki kanun lâyihası da müzakere ve dört 
maddesi kabul edilerek çarşamba günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Çoruh 

Kemal Ünal Ali Zırh 

maddelerini değiştiren 2630 sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/1190) (Ruznameye) 

10 — ikinci kânun ve şubat 1939 ayları ücret ve 
maaşlarının tediye sureti hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1191) (Ruznameye) 

11 — istiklâl madalyası kanununa müzeyyel 869 
sayılı kanuna muvakkat bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/1182) (Ruznameye) 

12 — Millî IMüdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon 
liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkındaki 3395 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/1192) (Ruznameye) 

13 — Millî Müdafaa vekâleti 1938 malî yılı bütçe
sinde 200 000 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1199) 
(Ruznameye) 

14 — Muvazene vergisi kanununda bazı değişik
likler yapılmasına dair olan 3404 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin 5 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1193) (Ruznameye) 

15 — Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı büt
çesinde münakale yapılması ve 100 000 liralık munzam 
tahsisat verilmesi hakkmda 1/1194 ve Orman umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 1/1195 sayılı kanun lâyihaları ve 
Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

16 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1938 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkm
da kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1196) (Ruznameye) 

17 — 3136, 3248 ve 3322 sayılı kanunlarla amortis
man sandığına verilen avansın tezyidi hakkında ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1185) (Ruznameye) 

18 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal 
encümeninin 11 - IV - 1938 tarihli haftalık karar cet
velindeki 1355 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/71) (Ruznameye). 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saaatâ : 13 

BAŞKAN — Faik Öztrak 
KATlBLER : Kemâl Ünal (İsparta), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HJEYETÎ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — İzmir mebusu Celal Bayarın Başvekâ
letten istifası üzerine yerine İstanbul mebusu 
Dr. Befik Saydamın memur edildiğine dair Bi-
yaseti Cumhur tezkeresi 

BAŞKAN — Reisicumhurun tezkeresi var
dır, okunacaktır. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İzmir mehusu Celâl Bayarm Başvekâletten 

istifa etmesi üzerine Başvekâlete istanbul me
busu Dr. Refik Saydamm memur edilmiş oldu
ğunu arzederim. 

Reisicumhur 
t. İnönü 

(Allah muvaffak etsin sesleri) . 

1 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının 
aşılanması ve zeytin mahsullerinin iyileştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, İktısad 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/808) 

BAŞKAN — Geçen inikadda lâyihanm mü
zakeresine haşlamış, beşinci maddeye gelmiştik, 
şimdi beşinci maddeden tekrar müzakereye de
vam ediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usul hakkmda 
söyliyeceğim. 

Bir kanun müzakere edilirken nizamname 
mucibince Hükümetin bulunması lâzımdır. Oku-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — Yeni kabinenin teşekkülü hakkında BU 

2 — Londra elçiliğine tayin edilen İzmir me
busu Dr, Tevfik Büstü Arasın istifanamesi. 

BAŞKAN — Londra büyük elçiliğine tayin 
edilen Dr. Tevfik Rüştü Arasm mebusluktan 
istifanamesi okunacaktır. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Londra büyük elçiliğine tayin edildim. Yük

sek Millet Meclisi İzmir mebusluğundan istifa
mın kabul buyurulmasmı rica eder ve derin 
saygılarımı sunarım. 

21 - I - 1939 
İzmir mebusu 

Dr. T. Rüştü Araş 

nan tezkereye göre hangi Hükümet bulunacak 
ve hangi vekilin huzurile kanun müzakere edi
lecektir? (Doğru sesleri). 

REFET CANITEZ (Bursa) — Arkadaşlar; 
zannediyorum ki kabine teşekkül etmedikçe ka
nunları müzakere etmek doğru değildir. Kabi
ne teşekkül edip Meclis karşısına çikmcaya ka
dar kanunların müzakeresini tehir etmek lâzım
dır. 

BAŞKAN — Tensib buyurursanız celseyi ya
rım saat sonra toplanmak üzere tatil ediyorum 
(Bir saat sesleri). 

Kapanma saati: 15.8 

İ K İ N C İ G E L S E 
Açılma saati : 16,55 

BAŞKAN — Refet Camtez 
KATlBLER : Kemal Ünal (İsparta) Ali Zırh (Çoruh) 

İ M » • I 

: GELSE 
lati : 16,55 

Refet Camtez 
sparta) Ali Zırh (Çoruh) 

yaseti Cumhur tezkeresi 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 143 — 



1 

î : 26 25-1-1939 O : 2 
BAŞKAN — Kabinenin teşekkülü hakkmda 

Cumhur Riyasetinin tezkeresi vardır, okunacak
tır : 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25-1-1989 

İstanbul mebusu Dr. Refik Saydamm baş
kanlığında teşekkül eden İcra Vekiueri Heyeti
ni gösteren listenin ilişik olarak sunulduğunu 
saygriaıimla arzederim. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

. İcra Vekilleri Heyeti listesi 
Başvekil : İstanbul mebusu Dr. Refik Say

dam 
Adlice vekili : Konya mebusu Tevfik Fikret 

Sılay i 
Millî I Müdafaa vekili : Bursa mebusu Gene

ral Naci Tmaz 

Dahiliye vekili : Tekirdağ mebusu Faik öz-
trak 

Hariciye vekili : İzmir mebusu Şükrü Sa
raçoğlu 

Maliye vekili : Elâzığ mebusu Fuad Ağralı 
Nafıa vekili : Afyon mebusu Ali Çetinkaya 
Maarif vekili : İzmir mebusu Hasan Âli Yücel 
İktısad vekili : İzmir mebusu Hüsnü Çakır 
Sıhhat ve 1. M. V. : Aydm mebusu Dr. Hu

lusi Alataş 
Gümrük ve İn. Vekili : İstanbul mebusu Ra-

na Tarhan 
Ziraat vekili : Kütahya mebusu Muhlis ürk

men. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Vakit gecikti, tensib buyurur

sanız yann toplanmak üzere celseyi kapataca
ğım (Muvafık sesleri). 

Yarm saat 15 te toplanılmak üzere celseyi 
kapıyorum. 

Kapanma saati : 17 

T. B. M. M. Matbaası 


