
Fihrist 

ÎCBA VEKİLLERİ HIYETÎ 
Sayıfa 

1. —• Başvekil istanbul 
Refik Saydam'm vefatı 

mebusu Dr. 

2. —• Başvekil istanbul mebusu D t'. 
Refik Saydam.'m irti-halı üzerine yeni Hü
kümetin kati teşekkülüne kadar Başvekâ
let vazifesinin vekâleten ifasına Dahiliye 
vekili Erzurum mebusu Dr. A. Fikri Tu-
zer'in memur edilişi 

3. — Başvekilliğe izmir mebusu Şük
rü Saraçoğlu'nun tâyini 

3:4 

Sayıfa 
4. — Iz-mir mebusu Şükrü Saraçoğlu 'i-

nun başkanlığında teşekkül eden icra Ve
killeri Heyetini gösteren listenin sunul
ması 4 

5. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu 'nuıJL 
riyasetinde teşekkül eden icra Vekilleri 
Heyetinin iç ve dış Siyaseti hakkında be
yanatı ve müşarünileyhe itimat reyi veril
mesi 21:31,3;,32 :34 

6. — Hariciye vekilliğine istanbul me
busu Numan Menemencioğlu'nun tâyini : 76 

KANUNLAR 
/V». Sayıfa 
4276 — Ceza hükümlerini ihtiva eden ka

nunlarda fevkalâde hallerin tosbit ve 
ilânı hakkında kanun 5 

4277 — Askerî ceza kanununa ek kanun 5 
4278 — Askerî kara, deniz ve hava ataşeleri 

maiyetlerine birer er verilmesi hak
kında kanun 5:6 

4279 — Yabancı memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kanun 7 

4280 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanun 7:8 

4281 — Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredilecek gayrimenkul] er hakkında 
kanun 8 

4282 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna ek kanun 9 

4283 — Orman koruma teşkilât kanununun 
M%0 sayılı kanunla değiştirilen 14 
neü maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun XI 

4284 — Türkiye ile Bulgaristan arasında, 
Ankara'da 27 mart 1942 tarihinde im
zalanan Ticaret Anlaşması ile roerbut-

No 

4285 

4286 

Sayıfa 
larmm tasdikına dair kanun 6,10,1(1,12:15 

Türkiye ile isviçre arasında 2,0 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edji-
len Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
tasdiki hakkında kanun 6:7,10,1)1,15:18 

Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı 
kanun ile Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 36$6 
ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun 37:40,42:45 
— Maliye atlı tahsildarlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun 9:10, 

46:47 
4288 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hjf -

zıssıhha müessesesi adının değiştiışl-
mesi hakkında kanun 3,$ 6,47:50 

4289 — Adliye Harç tarifesi kanununum 
bazı maddelerini değiştiren kanun |9,45:46, 

47,^0,51:54 
4290 — Muftnıejle vergisi kanununun 12 ^çi 

maddesine bir fıkra eklenmesine ve (26 
ncı mides in in fevkalâde hallerin <jle-

4287 



2 — 
No. Sayıîa 

vamı müddetince tatbik edilmemesine 
dair kanun 10:11,47,48,50,54:57 

4291 — Hayvan sağlık memurlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun 42,66:67 

4292 — Düyunu umumiye ve Münakalât 
vekâleti 1942 malî yılı bütçeleri arasın
da 100 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun 36,42,61:65,67,67:70 

4293 — Bursa vilâyetince yollara sarfedil-
mek üzere yapılacak istikraz hakkında 
kanun 2,4:5,42,65:66,67,70:73 

4294 — Bazı muhasiplerin zimmetlerinin 
terkini hakkında kanun 60,77,77:79 

4295 — Askerî fabrikalar tekaüt ve muave
net sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun 36 ncı maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir muvakkat 
madde eklenmesine dair kanun 60,77,79 

4296 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair kanun 20,36,47,60,77, 

79 :80 
4297 — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 2,60,77,80 

No. 
4298 

4299 

4300 

4301 

4302 

4303 

4304 

Sayıfa 
— Eşkiya müsademesinde malûl olan
ların 3656 ve 4222 sayılı kanunların 
24 ve 21 nei maddelerinden istifade et
meleri hakkında kanun 60,77,80 
— İhsan Kefeli ve Ali Ragıp Rut-
kay'm mahkûm oldukları cezanın af-
fine dair kanun 60,77,88:90 
•— Telsiz kanununun 19 ncu maddesi
nin birinci fıkrasının tadili hakkında 
kanun 3,60,77,90:91 
—• iskenderun limanının Devlet de
miryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğüne devri ve mezkûr umum 
müdürlükçe işletilmesi hakkında ka
nun 2,60,77,80 :83,85,91,93M 
—• Mersin liman şirketinin satın alın
ması hakkındaki mukavelenin tas-
dikına dair kanun 2,60, 

77,83,85,91,96:99 
—• Mersin limanının Devlet demiryol
ları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünce işletilmesi hakkında ka
nun 2,60,77,83 =85,87,91,99 :102 
—• Meslekî ve teknik okullar açılma
sı ve mevcutların büyütülmesi hak
kında kanun 2,60,77,85:87,90,91,103:106 

KARARLAR 
1310 — icra Vekilleri Heyetine itimat be

yan olunduğuna dair 21:31,31,32:34 
1311 —• Özalp'in Seydibey köyünden Azo-

kızı Bacı Ayhaner'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 3,36 

1312 — Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-

siyle takip ve tahsiline imkân görü
lemeyen borçların silinmesine dair 60, 

77:79 
1313 — Meclis içtimainin ikinci teşrinin 

birinci gününe taliki hakkında 91 

LÂYİHALAR 
1. — Askerî memnu mmtakalar hak

kındaki 1110 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası (1/858) 20 

2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklen 
meşine dair (1/857) 20,36,47,60,77,79:80 

3. — Bursa vilâyetince yollara sar-
fedilmek üzere yapılacak istikraz hakkın
da (1/846) 2,4:5,42,65:66,67,70:73 

4. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müda
faa vekâleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına dair (1/847) 2,60,77,80 

5. —• Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Mü
dafaa vekâleti Kara kısmında değişiklik 
yapılmasına dair (1/859) 20,60,77,80 

6. — Düyunu umumiye 1942 malî yılı 
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Sayıfa 

bütçesinden İOO 000 liranın Münakalât 
vekâleti bütçesine münakalesi hakkında 
(1/862) * 36,42,61:65,67,67:70 

7. — İskenderun limanının Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğüne devri ve mezkûr umum mü
dürlükçe işletilmesi hakkında (1/848) 2,60, 

77,80:83,85,91,93:96 
8. — İzmit cezaevinde mahpus Hüse

yin Avni Parpaksız ile Şakir Tandoğmuş'-
un cezalarının affı hakkında (1/863) 42 

9. — Mebus seçimi hakkında (1/864) 42 
10. —• Mersin limanı işleri Türk anonim 

şirketine ait hisse senetleriyle menkul ve 
gayrimenkul malların satın alınmasına dair 
olan mukavelenin tasdiki hakkında (1/849) 2,60, 

77,83,85,91,96:99 
11. — Mersin limanının Devlet Demir

yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünce işletilmesi hakkında (1/851) 2,60,77, 

83:85,87,91,99:102 
12. —• Mesleki teknik okullar açılması 

ve mevcutların büyütülmesi hakkında 
(1/850) 2,60,76,77,85:87,90,91,103:10ti 

13. — Muharip yabancı ordu mensupla
rından Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 
4104 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin de-
ğişiriltmesine dair (1/852) 2 

14. -— Orman umum müdürlüğü 1940 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/853) 3 

15. — Romanya'dan alınacak bandajlar 
hakkında Türkiye ile Romanya arasında 
nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın 
tasdikma dair (1/860) 20 

16. — Romanya'dan satın alınacak ma
denî yağlar ile vazelin ve parafin için ya
pılan Anlaşmanın tasdikma dair (1/861) 20 

17. — Telsiz kanununun 19 ncu madde
sinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında (1/854) 3,60,76,77,90:91 

18. -— Türkiye ile Almanya arasında ti
cari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk teş
rin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın 
tasdikma dair (1/855) 3 

19. — Türkiye - Macaristan Ticaret An
laşmasına merbut A listesinde yazılı barsak 
ve amyont kontenjanlarının tezyidi hakkın
da teati olunan notaların tasdikma dair 
(1/856) 3 

Öayıfa 

1. — Adliye Harç tarifesi kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/839) 9,45:46,47,5p,51:54 

2. — Askerî ceza kanununa ek kanun 
lâyihası (1/750) | 5 

3. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâve
sine dair (1/825) 9 

4. — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
lında (1/738) ' 7:8 

5. — Ataşemiliter, ataşeneval ve ataşe-
ariyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak
kında (1/709) 5:6 

6. — Hatay vilâyeti hususi idaresi
ne devredilecek gayrimenkuller hakkında 
(1/489) 8 

7. — Hayvan sağlık memurlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkında (1/731) 42, 

66:67 
8. — Maliye atlı tahsildarlarına hay

van yem bedeli verilmesi hakkında (1/823) 9:10, 
46:47 

9. — Muamele vergisi kanununun 
12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında (1/723) Muamele vergisi kanunu
nun 2 ncı maddesinin kaldırılması hak
kında (1/843) 10:11,47,48,5|),54:57 

10. — Orman koruma tekilât kanunu- i 
nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncji 
maddesinin değiştirilmesi hakkında (1/828) 11 

11. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
Anlaşması ile merbutlarının tasdikma dair 
(1/813) 6,10,11,12:15 

12. — Türkiye ile İsviçre aracında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edileh 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki 
hakkında (1/802) 6:7,10,i;,15:18 

13. — 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı ka
nunlara bağlı 1. numaralı cetvellerin Ma
liye vekâleti kısmında ve 2996 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına dair (1/815) i 37:40, 

i 42:45 
14. — Yabancı memleketlere gönderi

lecek memurlarin harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/713) 7 
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MAZBATALAR 
Sayıfa 

ADLÎYE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1. — Özalp'in Seydibey köyünden Azo 

kızl Bacı Ayhaner'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/480) 3,36 

2. — Samsun eski Belediye reisi îhsan 
Kefeli ile mühendis Ali Ragıb Rutkay'ın 
cezalarının affı hakkında (5/50) 60,77,88:90 

3. — Van mebusu îbrahim Arvas'ın 
meni ihtikâr hakkındaki kanım teklifine 
dair (2/48) 3,36:37 

1.. — Adliye harç tarifesi kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/839) 9,45:46,47,50,51:54 

2 .—Asker î ceza kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında (1/750) 5 

3. — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun baẑ ı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/738) 7:8 

BÜTÇE ENCÜMENÎ MAZATALAEI 
1. — Askerî fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun 36 neı maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakknda (3/423) 60,77,79 

2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/857) 60,77,79:80 . 

3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müda
faa vekâleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına ve Devlet memurları ay İlıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayjılı cetvelin Millî Müdafaa ve
kâleti kara kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kaâiun lâyihaları hakkında (1/847, 
859) 60,77,80 

4. — Düyunu umumiye 1942 malî yılı 
bütçesinden 100 000 liranın Münakalât ve
kâleti bütçesine münakalesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/862) 42,61:65,67,67:70 

5. — Eşkiya müsademesinde malûl olan
ların iktisadi buhran vergisi istisnaiyetin-
den ve inhisar eşyası beyiyesinden istifa-

Sayrfa 
de hususlarında harp malûlü hükmünde oL 
duklarma dair olan 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/360) 60,77,80 

6. — Hayvan sağlık memurlarıma hay
van yem bedeli verilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/731) 42,66:67 

7. — İskenderun limanının Devlet De
miryolları ve limanlardı işletme umum mü
dürlüğüne devri ve mezkûr Umum müdür
lükçe işletilmesi hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/848) 60,77,80:83,85,91,93:96 

8. — Mersin liman işleri Türk anonim 
şirketine ait hisse senetleriyle menkul ve 
gayrimenkul malların satın alınmasına dair 
olan mukavelenin tasdiki hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/849) 60,77,83 

85,91,96:99 
9. — Mersin limanının Devlet demir

yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünce işletilmesi hakkındaki kanun -lâyi
hasına dair (1/851) 60,77,83:85,87,91,99:102 

10. Meslekî teknik okullar açılması ve 
mevcutların büyütülmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/851) 60,77,85:87,90,91, 

1Ö3.Jİ06 
11. — Mücbir ve zaruri sebepler dola-

yısiyle takip ve tahsiline imkân görülemi-
yen borçların terkinine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/114) 60,77,77:79,92 

1. — Adliye harç tarifesi kanununun 
hiv/A maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/839) 9,45:46,47, 

50,51:54 
2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 

sayılı İtanuna iki muvakkat madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/825) 9 

3. — Ataşemiliter, âtaşenaval ve ataşe-
ar i yenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve libası hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/709) 5:6 

4. —• Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredilecek gayrimenkuller hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/489) 8 

5. •—• Maliye atlı tahsildarlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâyi-
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Sayıfa 

hasma dair (1/823) 9:10,46:47 
6. — Muamele vergisi kanununun 12 

nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
1/723 ve Muamele vergisi kanununun 26 
ner maddesinin kaldırılması hakkında 1/843 
sayılı kanun lâyihalarına dair 10:11,47,48,50, 

54:57 
7. — Orman koruma teşkilât kanunu

nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 neü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/828) 11 

8. — 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanun
lara bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye 
vekâleti kısmında ve 2996 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/815) 37:40,42:45 

9. — Yabancı memleketlere gönderile
cek. memurların harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/713) 7 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATASİ 

1. — Hatay vilâyeti hususi idaresine 
devredüeeek gayrimenkuller hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/489) • 8 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşe-
ariyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/709) 5:6 

2. — Türkiye ile Bulgaristan arasında 
27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret 
anlaşması ile merbutlarının tasdikına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/813) 6,10,11,12:15 

3. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 
mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/802) 6:7,10, 

11,15:18 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Van mebusu İbrahim Arvas'm, 

meni ihtikâr hakkındaki kanun teklifine 
dair (2/48) 3,36:37 

1. — Muamele vergisi kanununun 12 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak -

Sayıt'â. 
kında 1/723 ve Muamele vergisi kanunu
nun 26 nci maddesinin kaldırılması hak
kında 1/843 sayılı kanun lâyihalarına 
dair (1/843) 10:11,47,48,50,;54:57 

2. — Türkiye ile Bulgaristan arasın
da 27 mart 1942 tarihinde imzalanan Ti
caret Anlaşması ile merbutlarının tasdi-; 
kına dair kanun lâyihası hakkında (1/813) 6, 

10,11,12:15 
3. — Türkiye ile İsviçre arasında 28 

mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/802) 6:7, 

10,11,12,15:18 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Meslekî teknik okullar açılması ve 

mevcutların büyütülmesi hakkındaki ka -
nun lâyihasına dair (1/851) 60,77,85: 

87,90,91,103:1Ö6 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî fabrikalar Tekaüt ve Mu

avenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun 36 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/423) 60,77,79 

2. —• Eşkıya müsademesinde malûl olan
ların iktisadî buhran vergisi istisnaiyetin-
den ve inhisar eşyası beyiyesinden istifade, 
hususlarında harp malûlü hükmünde ol
duklarına dair olan 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkındaki Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/360) 60,77,80 

3. — Hayvan sağlık memurlarına hay
van yem bedeli verilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/731) 42,^6:67 

1. — Hatay vilâyeti hususi idaresine : 

devredilecek gayrimenkuller hakkında ka-, 
nun lâyihasına dair (1/489) -8 

2. — Maliye atlı tahsildarlarına hayvan i 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/823) 9:10,46:47 

3. —• Muamele vergisi kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

1/723 ve Muamele vergisi kanununun 26 
nci maddesinin kaldırılması hakkında 1/843 
sayılı kanun lâyihalarına dair 10:11,4,7,48, 

50,Ş4:57 
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Sayıfa 
4. _ 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanun

lara bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye 
vekâleti kısmında ve 2996 sayılı kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/815) 37:40,42:45 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA
LARI 

1. — Askerî fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun 36 neı maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet teskeresi hakkında (3/423) 60,77,79 

2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna bir muvakkat madde ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/857) 36,47,60,77,79:80 

3. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı. (1) sayılı cetvelin Millî Mü
dafaa vekâleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına ve Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Mü
dafaa vekâleti Kara kısmında değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihaları hak
kında (1/847,859) 60,77,80 

4. — Eşkıya müsademesinde malûl olan
ların iktisadi buhran vergisi istisnaiyetin-
den ve inhisar eşyası beyiyesinden istifade 
hususlarında Harp malûlü hükmünde ol
duklarına dair olan 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/360) 60,77,80 

1. — Askerî ceza kanununa ek kanun 
lâyihası hakkında (1/750) 5 

2. — Askerî memurlar hakkındaki 1455 
•sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesi
ne dair kanun lâyihası hakkında (1/825) 9 

3. — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/738) 7:8 

4. —• Ataşemiliter, ataşeneval ve ateşe
dir iyeni er maiyetlerinde istihdam edilecek 
(eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak-
kmda kanun lâyihasına dair (1/709) 5:6 

5. -.— Orman korunma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 

Sayıfa 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kâ
nun lâyihasına dair (1/828) 11 

6. — Yabancı memleketlere gönderile
cek memurların harcırahları hakkındaki 
3441 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 

dair (1/713) 7 

NAFÎA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. -— İskenderun limanının Devlet De

miryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğüne devri ve mezkûr Umum müdür
lükçe işletilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/848) 60,77,80:83,85,91,93:96 

2. — Mersin liman işleri Türk anonim 
şirketine ait hisse senetleriyle menkul ve 
gayrimenkul malların satın alınmasına 
dair olan mukavelenin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/849) 60,77,83,85,91, 

96:99 
3. — Mersin limanının Devlet Demir

yolları ve limanları işletme umum müdür
lüğünce işletilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/851) 60,77,83:85,87,91,99:102 

4. — Meslekî teknik okullar açjılması 
ve mevcutların büyütülmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair ( l / 8 5 1 ) 60,77,85:87,90, 

91,103:106 
5. — Telsiz kanununun 19 ncu mad

desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/854) 60,77, 

90:91 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1. — Kütahya mebusu Dr. Ali Süha 
Delilbaşı ve iki arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Merkez Hıfzıssıhha müessesesi 
adının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifine dair (2/65) 36,47:50 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Hayvan sağlık memurlarına hay

van yem bedeli verilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/731) 42,66:67 

1. —- Orman koruma teşkilât kanunu
nun 3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/828) 11 
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Sayıfa 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1. — Bursa vilây etince yollara sarfe-

jSayıfa 
dilmek üzere yapılacak istikraz hakkındaki j 
kanun lâyihasına dair 42,65:66,67,f 0:73 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
75 nci inikada ait 
76 » » » 
77 » > » 
78 > » > 

2 
20 
36 
42 

79 ncu inikada ait 
80 » » » 
81 » » » 

60 
76 

1̂:92 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
Andiçme 

1. — Erzincan mebusu Safiyüttin Er
dem'in andiçmesi ' 

2. — Erzincan mebusu §ükrü Sökmen-
süerin andiçmesi 

3. — İstanbul mebusu Numan Mene-
mencioğlu'nun andiçmesi 

4. — Samsun mebusu Sabiha Gökçül'-
ün andiçmesi 

intihap mazbataları 
1. — Erzincan mebusluğuna seçilen 

Şükrü Sökmensüre'in intihap mazbatası 
2. — Erzincan mebusluğuna seçilen Sa

fiyüttin Erdem'in intihap mazbatası 
3. — İstanbul mebusluğuna seçilen Nu

man Menemencioğlu'nun intihap mazba-

77 

61 

61 

61 

61 

61 

tası 
4. — Samsun mebusluğuna seçilen Sa

biha Kökçül'ün intihap mazbatası 
istifalar 

1. — Erzincan mebusu Saffet Arıkan'-
m istifanamesi 

İzinler 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi 
Vefatlar 

1. — Başvekil İstanbul mebusu Dr. 
Refik Saydam'in vefatı 

2. — Erzincan mebusu İskender Ar-
tun'un vefatı 

3. — Samsun mebusu Meliha Ulaş'm 
vefatı 

61 

61 

77 

77 

i 3:4 

36 

i 4 

TAKRİRLER 
Bingöl [ Feridun Fikri Düşünsel ve Zon

guldak mebusu Bifat Vardar] 
1. — Arzuhal encümeninin 3 . V I I I . 

1942 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
4358 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair (4/59) 

Seyhan [Sinan Tekelioğlu] 
2. — Arzuhal encümeninin 3 . Y11I. 

42 

1942 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
4281 ve 4292 sayılı kararların Umumî He
yette müzakeresine dair (4/60) 

Trabzon [Hasan Saka ve Seyhan meb
usu Hilmi Uran] 

3. — Gelecek içtimain ikinci teşrinin 
birinci pazar gününe talikma dair 

42 

91 

Kütahya [Dr. Ali Süha Delilba§ı ve iki 
arkadaşı] 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıf-
zıssıhha müessesesi adının değiştirilmesi 

TEKLİFLER 
hakkında (2/65) 3,36,47, :50 

Van [ibrahim Arvas] 
1. — Meni ihtikâr hakkında (2/48) 3,36:37 

T E/ıKE RE LE R 
BAŞVEKÂLET 

Muhtelif 
1. — Başvekil İstanbul mebusu Dr. 

Refik Saydam'm vefat ettiğine dair ;3:4 
2. — Erzincan mebusu İskender Artun' 

nun vefat ettiğine dair | 36 
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Sayıfa 

3. — Münakalât vekâleti 1939 malî yılı 
ayniyat hesabı katisinin gönderildiği hak
kında (3/495) 20 

4. — Samsun mebusu Meliha Ulaş 'm 
vefat ettiğine dair 4 

Sayıf 

1. — Özalp'in Seydibey köyünden Azo 
kızı Bacı Ayhaner'in ölüm cezasına carptJı-
vılması hakkında (3/480) 

Tefsir istekleri 
1. — Heyeti mahsusalarea askeri nis-

betleri kesilmiş olup da, 3527 sayılı Af ka
nununa tevfikan haklarındaki Heyeti mah
susa kararları refedilmis bulunan subay 

20 

1. — Mücbir ve zaruri sebepler dola-
yısiyle takip ve tahsiline imkân görülemiyen 
borçların terkinine dair (3/114) 60,77,77:79,92 

ölüm cezalan 
1. — Adıyaman'ın Samsat nahiyesine 

bağlı Biriman köyünden Müslim Kâhya-
oğlu Çocuk Memet Bol at 'm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/486) 3 

2. — Amasya'nın Teleköyü Memet paşa 
mahallesinden olup Boğazköyünde oturan 
Abdullahoğlu Abdüssamet Seme'nin ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/493) 

3. — Gazianteb'in Bostancı mahalle
sinde mukim Krcaoğlu şöhretli A saf oğlu 
kundura boyacısı Keyfo Bulut'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/488) 

4; — Gazianteb'in Sipke köyünden Re-
fişoğlu şöhretli Hurşitoğlu İsmail Deve
ci'nin ölüm cezasna çarptırılması hakkfında 
(3/487) 

5. — îbrahimoğlu Kulu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında (3/489) 

6. — Kilis'in yeni mahallesinden Me
ni edoğlu Küçük Halil Karadağ'ın ölüm ce
zasına çarptırlılması hakknda (3/490) 

7. — Sarayköy kazasnm Köprübaşı kö
yünden Muratoğlu İbrahim Aktaş'm ölüm 
cezas'ma çarptırılması hakkında (3/491) 

3 

3 

3,36 

ve askerî memurların tekaüt maaşlarının 
verilip verilemiyeceğinin tefsiren halline 
dair (3/494) 20 

1. — Askerî fabrikalar Tekaüt ve Mu
avenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun 36 ncı maddesinin tefsirine dair 
(3/423) 60,77,79 

2. — Eşkıya müsademesinde malûl 
olanların iktisadi buhran vergisi istisnai-
yetinden ve inhisar eşyası beyiyesinden is
tifade hususlarında harp malûlü hükmün
de olduklarına dair olan 2591 sayılı kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkında 
(3/360) 60,77,80 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında 77 

DÎVANI MUHASEBAT RÎYASETÎ 
TEZKERESÎ 

1. — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1939 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/492) 3 

RÎYASETÎ CUMHUR TEZKERELERİ 
1. — Başvekil İstanbul mebusu Dr. 

Refik Saydam'm irtihali üzerine yeni 
Hükümetin katî teşekkülüne kadar Baş
vekâlet vazifesinin vekâleten ifasma Dahi
liye vekili Erzurum mebusu Dr. A. Fikri 
Tuzer'in memur edildiğine dair 4 

2. — Başvekilliğe izmir mebusu Şükrü 
Saraçoğlu'nun tâyin edildiğine dair 4 

3. — Hariciye vekilliğine İstanbul me
busu Numan Menemencioğlu'nun tâyin 
edildiğine dair 76 

4. — İzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu'
nun başikanlığmda teşekkül eden İcra Ve
killeri Heyetini gösteren listenin sunuldu
ğuna dair 4 

DÜZELTÎŞLER 
92 



Tahlilî fihrist 

A 

Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -
Mesleki ve teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 

Abdülbafc Fırat (Erzincan) - Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi 

Sayıfa 

85 

S*yıf. 
admın değiştirilmesi hakkındaki kanun j 
münasebetiyle sözleri | 50 

Ali Muzaffar Göker (Konya) - Şükrü ] 
Saracoğlunun, teşkil ettiği İcra Vekilleri | 
Heyetinin siyaseti hakkındaki beyanatına | 
dair sözleri I 26 

Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 

müessesesi adının değiştirilmesi hakkındaki ! 
kanun münasebetiyle sözleri 47,48,4$,50 

Faik Baysal (Kayseri) - Maliye teşkilâ
tına dair kanun ile Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 39 

Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl) - Müc
bir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve 
tahsiline imkân görülemeyen borçların ter
kinine dair mazbata ve bazı muhasiplerin 
zimmetlerinin terkini hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 78,79 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıs

sıhha müessesesi adının değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 49 

Fuad Ağrah (Maliye vekili) - Maliye 
teşkilâtına dair kanun ile Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 39,44^45 

Fuad Sirmen (Rize) - İhsan Kefeli ve | 
Ali Ragıp Rutkayın mahkûm oldukları ce- | 
zanın affına dair kanun münasebetiyle | 
sözleri i 90 

Gl. Ali Fuad Cebesoy (Nafia vekili) -
Bursa vilâyetince yollara sarfedilmek üzere 
yapılacak istikraz hakkındaki kanun lâyi-

a 
hasmın muvakkat bir encümende tetkik edil
mesine dair «özleri 
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Sayıfa 
Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) -

Mesleki ve teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - İhsan 
Kefeli ve Ali llagrp Rutkay'ın mahkûm ol
dukları cezanın affına dair kanun münase
betiyle sözleri 

Hasan Menemencioğlu (Adliye vekili) -
ihsan Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay'ın mah
kûm oldukları cezanın affına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 

Hüsnü Kitapçı (Muğla) - Düyunu umu
miye ve Münakalât vekâleti 1942 malî yılı 
bütçeleri arasında 100 000 liralık münakale 

87 

89 

Sayıfa 
yapılmasına dair kanun münasebetiyle söz
leri 64 

-— Maliye teşkilâtına dair kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanunlara bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 45 

— Mesleki ve teknik okullar açılması ve 
mevcutlarının büyütülmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 86 

— Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle 
takip ve tahsiline imkân görülemeyen borç
ların telkinine dair mazbata ve bazı muha
siplerin zimmetlerinin terkini hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 77,78,79 

İbrahim Etem Bozkurt (Zonguldak) -
Düyunu umumiye ve Münakalât vekâleti 
1942 malî yılı bütçeleri arasında 100 000 
liralık münakale yapılmasına dair kanun 
münasebetiyle sözleri 

İsmail Sabuncu (Giresun) - Şükrü Sa
raçoğlu'nun, teşkil ettiği icra Vekilleri 
Heyetinin siyaseti hakkındaki beyanatına 
dair sözleri 

İsmet Eker (Çorum) - Maliye teşkilâtı
na dair kanun ile Devlet memurları aylık-

62 

28 

1 arının tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nunlara bağlı, cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 39,40 

İzzet Ârukan (Eskişehir) - Bursa vilâ
yet ince yollara sarf edilmek üzere yapılacak 
istikraz hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 65 

— Meslekive teknik okullar açılması ve 
mevcutların büyütülmesi hakkındaki kanun 
münasebet i vle sözleri 86 

M 
Mazhar Müfit Kansu (Çoruh) - Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Hıfzı ssıhha müessese
si adının değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetiyle sözleri 

Mitat Aydm (Trabzon) - Düyunu 
49 

umumiye-ve Münakalât vekâleti 1942 malî 
yılı bütçeleri arasında 100 000 liralık mü
nakale yapılmasına daii" kanun münasebe
tiyle sözleri 61 

N 
Nuri Göktepe (Aydın) - Şükrü Saraç

oğlu'nun, teşkil ettiği icra Vekilleri Heye
tinin siyaseti hakkındaki beyanatına dair 
sözleri 30 



l i 
fi 

Sayıfa 

Rasih Kaplan (Antalya) - Şükrü Saraç
oğlu'nun, teşkil ettiği İcra Vekilleri Heye
tinin siyaseti hakkındaki bayanatma dair 
sözleri 

Refik înce (Manisa) - Maliye teşkilâtı
na dair kanun ile Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun münasebetiyle söz-

26 

leri 

— Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıs-
sıhha müessesesi adının değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 

Sayıfa 
44,45 

48,49 

Ruşeni Barkın (Samsun) - ihsan Ke- i 
feli ve Ali Ragıp Rutka'm mahkûm olduk- i 
larr cezanın affına dair kanun münasebe- : 
tiyle sözleri I 90 

Sırrı Içöz (Yozgad) - Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Hıfzıssıhha müessesesi adı
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 

Sinan Tekelioğlu (Seyhan) - Meni ihti
kâr hakkındaki kanun teklifi münasebe-

S 

50 

tiyle sözleri | 36 
Süreyya örgeevren (Bitlis) - thsan Ke- i 

feli ve Ali Ragıp Rutkay'm mahkûm ol- j 
dukları cezaimi af fine dair kanun müna- | 
sebetiyle sözleri $8,90 

Şükrü Saraçoğlu (Başvekil) - Meclis
ten itimat reyi alması münasebetiyle söz
leri 31 

— Teşkil ettiği îcra Vekilleri Heyeti
nin siyaseti hakkında beyanatı 21 

z 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - İhsan 

Kefeli ve Ali Ragıp Rutkay'm mahkûm 
oldukları cezanın affına dair kanun müna
sebetiyle sözleri 88,89 

— Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-

siyle takip ve tahsiline imkân görüleme
yen borçların terkinine dair mazbata ve 
bazı muhasiplerin zimmetlerinin terkini 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 77,78 

..>. »>»-« 
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