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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1. —• Refah vapuru hâdisesi hakkında 
Sayıfa 

Başvekâlet tezkeresi. 88:89,91,92,216,217,217:237 

KANUNLAR 
No. 
4164. 

4165. 

4166. 

4167. 

4168 

4169, 

4170. 

4171, 

Sayıfa 
— Orman Umum müdürlüğünün 1938 
malî yılı hesabı katî kanunu 2:3,12,13,14:17, 

21,30,37,37:40 
— Vakıflar Umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde bazı değişiklikler 
yapılması hakkında kanun 20,42:43,49,60, 

60:63 
— Noter kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun 3:13,21: 

37,43:60,73:82,83:86 
— İnhisarlar Umum müdürlüğünün 
1938 malî yılı hesabı katî kanunu 66,73,89: 

90,91,91,92:95 
— 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı Büyük Millet Meclisi 
bütçesinde münakale icrasına ve nakil 
vasıtalarını gösteren D cetveline bazı 
ilâve^r yapılmasına dair kanun 2,72,90:91, 

91,96:99 
— Hâkimler kanununun 120 nci mad
desinin tadili hakkında kanun 2,67:68,103 
— Kütahyanm Köprüören nahiyesine 

bağlı Ağızören köyünden İbrahimoğlu 
Halil ibrahim Talaş, Köseoğlu Süley
man Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydo-
ğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe hak
larındaki cezanın af fine dair kanun 2,68:70, 

103:104 
— Türkiye - Fransa - ingiltere Üç 

taraflı Karşılıklı Yardım Muahedesi
ne merbut Hususî Anlaşmanın tasdiki 
zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde 
Pariste imzalanan Kredi Anlaşmaları-

No. Sayıfa 
nm tasdiki hakkında kanun 66:67,103,104, 

104,107:110 
4172. — Bazı maddelerin gümrük resimle

rinde icra Vekilleri Heyetince yapı
lan tadillerin tasdikma dair kanun 20,70, 

104,104,111:114 
4173. — Askerlik kanununun 5 nci madde

sine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun 42,72,91,116 :117 

4174. — Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine 
dair 3127 sayılı kanuna ek kanun 102,117, 

143 
4175. — Yedeksubay ve askerî memurlar 

hakkındaki 1076 sayılı kanunu değiş
tiren 3923 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun 72,102,117,143 

4176. — inhisarlar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde 15 000 liralık 
münakale yapılması hakkında kanun 72, 

116,122,136 :137,138,143,144:147 
4177. — Askerî taymat ve yem kanunu

nun, 4 ve 36 nci maddelerinin tadili
ne ve 33 ncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair olan kanunun ikinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun 66,116,128 .-133,158:159 

4178. — Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkında kanun 88,136,151: 

158,160,160,161:164 
4179. — Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun tadiline dair kanun 42,136,160,198:199 



2 — 
No. Sayrf a 
4180 — Millî korunma kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair kanun 120,150,168 :192,193,199, 

200:203 
41.81. — .194.1 malî yılı muvazenei umumiye 

kanununun 5 nei maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun 72,150,196,198, 

199,203 :206 
4182. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanununda değişiklik yapılması ve 
bazı daire bütçelerine munzam tahsi
sat verilmesi hakkında kanun 150,196:197, 

199,199,206:209 
4183. -— Çeltikçi •çiftliğinin 'satılması ve ilk 

satış bedellerinden kalan alacağın 
terkinine dair kanun 150,199,199,210 :213 

4184. — Devlet memurları aylıklarının' tev
hit ve teadülü hakkındaki kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelin Adliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hak
kında kattım 88,216,217,239 

4185. — Toprak mahsulleri ofisi kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ka-

M*. Sayıfa 
mm 216,217,239:240 

4186. — Askerin istihkakından kesilecek 
ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda 
maddeleri hakkında kanun 166,216,217, 

240:241 
4187. — Askerî tayın al; ve yem kanununun 

tadili hakkında kanun 166,216,217,241 : 
244 

4188. — Askerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı hakkındaki 3575 sa
yılı kanunun bazı maddelerini değiş
tiren kanun 136,159 :160,244 :246 

4189. — Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak 
Gürbüz'ün mahkûm olduğu cezanın 
af fi hakkında kanun 166,166,246 

4190. — 1941 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerinde 
münakale yapılması hakkında kanun 136, 

150,197,237,246,247,250 
4191. — 1941 malî yılı muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 150, 

197,237:23,8,246,250:253 

KARARLAR 
1266. — Ankara mebusu Ahmcd Ulus'un 

Teşriî masuniyeti hakkında ' 66,73 
1267. — İçel mebusu Turhan Cemal Beri-

' ker'in teşriî masuniyeti hakkında 66,73 
1268. —" tstanbul mebusu Gâlib Bahtiyar 

Göker'in teşriî masuniyeti hakkında 66,73 
1269. — 37 nei piyade alayı erlerinden Me-

nıed Diri ve onbaşı Memed Sitil'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da 66,73 

1270. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve ba
zı maddelerin mükellefiyet mevzuu
na alınmasına dair olan 3828 sayılı 
kânunun 8 nei maddesiyle muvakkat 
birinci maddesinin tefsirine mahal ol
madığı hakkında 88,102,107 

1271. — Umumî, mülhak ve hususi bütçe
lerle idare edilen daireler ve belediye
lerle sermayesinin tamamr Devlete 
veya belediye veya hususi idarelere 
ait daire ve müesseseler arasındaki 
ihtilâfların, tahkim yoluyla halli hak-

1272 

1273 

1274 

1275 

1276. 

1277. 

kındaki 3533 sayılı kanunun tefsiri
ne mahal olmadığına dair 102,116 
— Tokad mebusu Hasib Alımed Ay
lıma'mn teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 102,122:123 
— Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 1.16, 

123:128 
— Eski Ticaret nazırı Ahmet Nesimi 
ve Mustafa Şeref Özkan ve arkadaş
ları hakkındaki evrakın iptaline dair 116, 

122,137.143,144 
— Erzincan mebusu Saffet Arıkan'la 
Sinob mebusu Cevdet Kerim İncedayı 
haklarında Meclis tahkikatına mahal 
olmadığına dair 88:89,91,92,216,217, 

217:237 
- - İh raç olunacak yaprak tütün

lerin 4040 sayılı kanunun 36 ncı mad
desi hükmünün şümulüne girdiği hak
kında 150,197,238 
— Meclis içtimainin 16 mart 1942 

pazartesi gününe talikma dair 246 



— s — 
LÂYÎHAI^E 

^ Sayıfa 
1. —• Adli sicil kanunu lâyihası (1/735) 72 
2. —• Ankara Dil ve tarih - coğrafya 

fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi 
Enstitüsü» kurulması hakkında: (1/736) 72 

3. — Askerî ceza kanununa ek kanun 
lâyihası (3/750) ' 120 

4. - - Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/737) 72 

5. — Askerî muhakeme usulü kanunu 
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (1/738) 72 

6. —• Askerî taymat ve yem kanunu
nun 4 ve 36 ncı maddelerinin tâdiline ve 
39 uncu maddesine bir fnkra ilâvesine da
ir olan 879 sayılı kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında (1/734) 66;116,108: 

133,158:159 
7. — Askerî tayınat ve yem kanununun 

tadili hakkında (1/756) 166,216,217,241:244 
8. — Askerin istihkakından kesilecek 

ekmeğe mukabil ilâve edilecek gjıda, madr 
deleri hakkında (1/755) 166,216,217,240:241 

9. — Askerlik kanununun 5 nei madde
sine muvakkat bir fıkra eklenmesi hak
kında (1/733) 42,72,91,116:117 

10. — Bilûmum askerî malûllerin ter
fihine ait 551 sayılı kanunun I I nci mad
desine bağlı emraz cetvelinin 5 nci dere
ce maluliyetler arasına bir fıkra ilâvesi 
hakkında (1/739) 72 

11. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı bazıı daire bütçele
rinde münakale yapılması hakkında 
(1/752) 136,150,197,237,246,247:250 

12. — 1941malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik 
yapılmasına dair (1/729) 2,72,90:91,91,96:99 

13. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununda değişiklik yapılması ve 
bazı daire bütçelerine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında (1/754) 150,150,196:197,198, 

199,206:20ö 
14. — 1941 malî yılı Muvazenei umu

miye kanununun 5 nci maddesine bir fık
ra eklenmesine dair (1/740) 72,150,196,198,199, 

203:206 
15. — Çok çocuklu hâkimlere verilecek 

Sayıfa 
yardım paralariyle ikramiye hakkındaki 
3253 sajal* ^kanunun baz^. maddelerinin de
ğiştirilmesin^ dair (1/741) 72 

16. —• Devlet-memurları aylıklarının tev
hit ve. teadülü hakkındaki 8656 sayılı ka
nuna bağlı cetvelin Adliye, vekâleti kıs-
mr.nda değiş ik l i yapılmasına dair (1/747) 88, 

216,217,239 
17. — Gümrük tarifesi kanunu lâyi

hası (1/753) 136 
18. — Hatayın, ilhakı dolayısiyle açık

ta kalan tekaüde tâbi memurlara, verile
cek^^asmişatt hakkında (1/730) 20 

19. — Hayvan sağlık memurlarının hay
van yem bedeli verilmesi hakkında < (1/731.) 20. 

20.j — lı^hişaırlar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde, 15 000 liraltk,müna
kale yapılmasjnş. dair (1/742) 72vl 16,122436-; 

137,138;143T144:147. 
21. — Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak 

Gürbüz'ün cezasının affına dair (1/757) 166, 
166,246 

22. — Macaristan il@; aramazda mevcut 
3 maj'is 134jL tarihli Ticaret Anlaşmasına 
bağlı A ve A I listelerinde yapılı kontenjan. 
lar haricinde: olarak Macarlarla mübadele 
edilecek demir ve çelikler hakjkında teati 
olunan notaların tasdikına, dair, (1/73$) 20 

23. — Memuîdayla askert mensuplardan 
fevkalâdş, hallerde mal iktisap edenler hak
kında (1/749.) 116 

24v — Memur ve müstahdemlere verile
cek fevkalâde zam hak,kında (1/746) 88,136, 

151:158,İJ60,iai:164 
25. — Millî korunma kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ye bu kanu
na bazı maddeler, eklenmesine dair (1/751) 120, 

150^68:19İİ93,19J,200;:2(^ 
26. — Naciye müdü.rlerinin intihap ve 

istihdam usullerine- dair, (1/744) 72 
27. —Nahiya teşkil ve idaresi hakkın

da (1/743). 72 
28. — Toprak mahsulleri ofisi kanunu

nun bajzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (1/758) 216,217,239:240 

29. — Türkiye - Romanya arasında akit 
ve imza edilen Ticaret vç Tediye Anlaşma-
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Sayıfa 

kirile merbutlarının tasdiki hakkında 
(1/748) 102 

30. — Yedek subay ve askerî memurlar 
kanununun -1107 sayılı kanımla değiştiri
len 3 ncü maddesinin tadiline dair (1/745) 72, 

102,117,143 

1. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkında (1/727) 136,159,197:198 

2. — Askerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin tadiline dair(1/550) 136, 

159:160,244:246 
3. —• Bazı maddelerin gümrük resim

lerinde tadilât yapılmasına dair (1/216) 20,70, 
104,104,111:114 

4. — 1941 malî yılı Muvazenei ıvmu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinde 
36 976 liralık münakale yapılmasına dair 
(1/710) 150,197.237:238,246.250:253 

5. — Çeltik çiftliği taksit bedeli ba
kiyesi olarak göçmenlerden aranılan para
nın kaydının terkini ile birinci taksit 
bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tek
rar köylülere satılması hakkında (1/609) 150, 

199,199,210:213 
6. — Devlet meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 3127 sayılı kanuna ek kanun hakkın
da (1/703) 102,117,143 

7. — Hâkimler kanununun 120 nci 
maddesinin tadiline dair 2,67:68,103 

8. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı he+sabı katisi hakkında (1/441) 66,73, 

89:90,91,92:95 
9. — 270 dereceden evvel takattur eden 

ağır maden yağları ve tortularının yüz 
kilosundan alınmakta olan gümrük resmi, 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resiyle bazı maddelerin gümrük resi m l e-

Sayıfa 
rinde tadilât yapılmasına dair (3/260, 
1/2 Ki) 20,70, J 04,104,1.1.1 :.114 

1.0. —- Kaçakçılığın men ve takibine 
dair 1918 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 20:21 

11. — Kütahya'nın Köprüöreu nahiye
sine bağlı Ağızören köyünden İbrahimoğlu 
Halil İbrahim Talaş, Köseoğlu Süleyman 
Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve Sü-
leynıanoğlu Kâzım Eğe haklarındaki ceza
nın affine dair 2,68:70,103:104 

12. —- Maadin nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ni
zamnameye yeniden bazı maddeler ilâve
sine dair (1/472) 150,199,217 

13. — Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mı 1941 malî yılr bütçesinde münakale 
yapılması hakkında (1/726) 150,197,237:238, 

246,250:253 
14. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası (1/583) 216 
15. — Noter kanununun bazı madde-

delerinin değiştirilmesi hakkında (1/701) 3:13, 
21:37,43:60,73:82,83:86 

16. — Orman umum müdürlüğü 1938 
ımı'î yılı hesabı katisi hakkında (.1/401) 2:3,12, 

13,14:17,21,30,37,37:40 
1.7. — Türkiye - Fransa ve ingiltere 

Üç taraflı yardım Muahedesine merbut 
Hususî Anlaşmanın tasdiki zımnında 8 son 
kânun 1940 tarihinde Pariste imzala-
lanan Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkın
da (1/352) 66:67,103,104,107:110 

18. - — Türkiye ile Fransa arasında mev
cut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaş
masına zeylolarak imzalanan lâyihanın tas
dikimi dair (1/324) 66:67,103,104,107:110 

19. -— Türkiye - İngiltere Ticaret An
latmasına zeyl ol arak imzalanan Anlaşma
nın tasdiki hakkında (1/342) 66:67,103,104, 

107:110 
20. —- Vakıflar umum müdürlüğü 1941 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/722) 20,42:43,49,60,60:63 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Akyazı'nın Balballı köyünden Hii-

seyinoğlu Tevfik Al pek'in ölüm cezasına, 

çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ne dai r (3/163) 166,238 -.239 

2. ----- Bolu mebusu Lfıt.fi GÖren'in 



Sayıfa j 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ka
nununun 64 neü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ile Türkiye Cumhur»'yet i Ziraat ban
kası kanununun 64 neü maddesinin 2 nu
maralı fıkrasının tefsirine dair takriri 
hakkında (2/40, 4/38) 136,158,192:196 

3. — Ceza muhakemeleri usulü kanunu
nun 422 nci maddesiyle mer'iyeti kabul edi
len 28 şubat 1327 tarihli Usulü muhake-
matı cezaiye kanununa müzeyyel madde
sindeki istintak ve mahkeme tâbirlerinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/427) 136,160,198:199 

4. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve taadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/747) 216,217,239 

5. 7— Fevkalâde vaz'yet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi hü
kümlerinin hudut ve şümulünün tefsir yo
luyla tavzihi hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/409) 88,102,107 

6. — Hâkimler kanununun 120 nci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/721) 2,67:68,103 

7. — ihraç olunacak yaprak tütünlerin 
4040 saydı kanunun 36 nci maddesi hük
münün şümulüne girip girmediğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/421) 150,197,238 

8. — Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak 
Gürbüz'ün cezasının affına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/757) 166,240 

9. — Kütahya'nın Köprüören nahiyesi
ne bağlı Ağıören köyünden îbrahimoğlu 
Halil İbrahim Talaş, Köseoğlu Süleyman 
Kar, Cafcroğlu Hüseyin Aydoğan ve Süley-
manoğlu Kâzım Eğe haklarındaki cezanın 
affına dair kanun lâyihası hakkında (1/510) 2, 

68:70,103:104 
10. — Maadin nizamnamesinin bazı mad

delerinin değiştrilm esine ve bu nizamname
ye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/472) 150,199 

Sayıfa 
11. — Nakil vasıtaları hakkındaki 

3827 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair 216 

12. — 37 nci piyade alayı erlerinden 
Memet Diri ve onbaşı Memet Sitilin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair 66,73 

13. — Umumî harp senelerinde ihracat 
ve men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hakkın
da katî bir karar verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi hakkında (3/13) 116,122,137:143, 

144 
14. — Umumî, mülhak ve hususi büt

çelerle idare edilen daireler ve belediye
lerle sermayesinin tamamı Devlete veya 
belediye veya hususi dairelere ait daire 
ve müesseseler arasındaki ihtilâfların tah
kim yoluyla halli hakkındaki 3533 sayılı 
kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezkere
si hakkında (3/162) 102,116 

1. — Noter kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/701) 3:13,21:37,43:60,73:82,83:86 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Alelûmum seyyar küçük sıhhat 

memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/727) 136, 

159,197:198 
2. — Askerî fabrikalar tekaüt ve mua

venet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası hakkında (1/550) 136,159:160, 

244:246 

3. — Askerî taymat ve Yem kanununun 
4 ve 36 nci maddelerinin tadiline ve 39 ncu 
maddesine b^r fıkra ilâvesine dair olan 
879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/734) 116,128:133,158:159 

4. —• Askerî taymat ve yem kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/756) 216,217,241:244 . 

5. — Askerin istihkakından kesilecek 
ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda mad-



Sayıfa 
deleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/755) 216,217,240:241 

6. — 1941 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununa bağlı daire bütçelerinde mü
nakale yapılması hakkmda kanun lâyiha
sına dair. (1/752) 150,197,237,246,247:250 

7. —.1941 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununda değişiklik yapılması ve ba
zı darre bütçelerine munzam tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/754) 150,196:197,198,199,206:209 

8. — 1941 malî yılı Muvazenei umumi
ye kanununun 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında 

(1/740) 150,196,198,199,203:206 
9. — 1941 malî yılı Muvazenei umumi-

yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
36 976 liralık münakale yapılmasına ve 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1941 
malî yılı bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/719, 
1/726) 150,197,237:238,246,250:253 

10. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanu
nunun 64 neü maddecinin 2 numaralı fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 neü maddesinin 2 nu
maralı fıkrasının tefsirine dair takriri 
hakkında (2/40, 4/38) 136,158,192:196 

11. — Çeltik çiftliği taksit bedeli baki
yesi; olarak göçmenlerden aranılan, para
nın, kaydının terkini ile birinci taksit bede
linin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar 
köylülere satılması hakkında kanun lâyi
hasına, dair (1/609) 150,199,199,210:213 

12i — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin Adliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/747) 216,217,239 

13. — Devlet Meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 3127 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında (1/703) 102,117,143 

14. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı yergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 

Sayıfa 
maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi hü
kümlerinin hudut ve şümulünün tefsir yo
luyla tavzihi hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/409) 88,102,107 

15. — idare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi ve 1941 
malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılmasma 
dair kanun lâyihası hakkmda (2/49, 1/729) 72, 

90:91,91,96:99 
16. — İhraç olunacak yaprak tütünlerin 

4040 sayılı kanunun 36 nci maddesi hük
münün şümulüne girip girmediğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/421) 150,197,238 

17. — 270 dereceden evvel takattur 
eden ağır maden yağları ve tortularının 
yüz kilosundan alınmakta olan gümrük res
mi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden yüz kuruşa indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tez
keresiyle bazı maddelerin gümrük resim
lerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (3/260) 20,70,104,104,111:114 

18. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde 15 000 lira münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/742) 116,122,136 :137,138,143,144 :147 

19. — Maadin nizamnamesinin bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu nizam
nameye yeniden bazı maddeler ilâvesine 
dair kanım lâyihası hakkında (1/472) 150,199 

20. — Memur ve müstahdemlere verile
cek fevkalâde zam hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/746) 136,151:158,160,161 :164 

21. —• Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/583) 216 

22. —• Toprak mahsulleri ofisi kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/758) 216,217, 

239:240 
23. — Umumî, mülhak ve hususi bütçe

lerle idare edilen daireler- ve belediyeler
le sermayesinin tamamı devlete veya be
lediye veya hususi idarelere ait daire ve 
müesseseler arasındaki ihtilâfların tah
kim yoluyla halli hakkındaki 3533 sayılı 



Sayıfa 
kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezke
resine dair (3/162) 102,116 

24. — Vakıflar umum müdürlüğü 1941 
malî y/ılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun lâyihası hakkında (1/722) 20, 

42:43,49,60,60:63 

1. — Tür-kiye ile Fransa arasında mev
cut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaş
masına zeylolarak imzalanan Lahikanın 
tasdikma dair 1/324, Türkiye - ingiltere 
Ticaret Anlatmasına zeylolarak imzalanan 
Anlaşntan/m tasdiki hakkında 1/342 ve 
Türkiye - Fransa ve İngiltere Üç Taraflı 
Yardım Muahedesine merbut Hususî An
laşmanın tasdiki zımnında 8 sonkânunl940 
tarihinde Pariste imzalanan Kredi An
laşmasının tasdiki hakkında 1/352 sayı
lı kanun lâyihalamna dair 66:67,103,104,107:110 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Devlet Meteoroloji işleri umum 

müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 3127 sayılı kanuna ek kanun lâyiha
sı hakanda (1/703) 102,117,143 

2. — Umumî, mülhak ve hususi bütçe
lerle idare edilen daireler ve belediyeler
le sermayesinin tamamı Devlete veya be
lediye veya hususi idarelere ait daire ve 
müesseseler arasındaki ihtilâfların tah
kim yoluyla halli hakkındaki 3533 sayılı 
kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezke
resi hakkında (3/162) 102,116 

DİVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
yıllına ait bilançonun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresiyle İnhisâtîar umum 
müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı kat
isine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğu hakkında Divanı muhasebat Ri
yaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı hes&bı îcatisi hak
kında kanun lâyihasına dair (3/290,410, 
1/441) 66,73,89:90,91,92,95 

1. — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be-

öayıfs 
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Orman 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/419, 1/401) 2:3,12,13,14:17,21,30,37,37:40 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1. — Fevkalâde vaziyet dölayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 
nci maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi 
hükümlerinin hudut ve şümulünün tefsir 
yoluyla tavzihi hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/409) 88,102,107 

2. — İhraç olunacak yaprak tütünle
rin 4040 sayılı kanunun' 36 nci maddesi 
hükmünün şümulüne girip girmediğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/421) 150,197,238 

3. — 270 dereceden evvel takattur 
eden ağır maden yağları ve tortularının 
yüz kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden yüz kuruşa indirildiğin
den keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük 
resimlerinde tadilât yapılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/216) 20,70,104,104, 

111:114 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

1. — Türkiye ile Fransa arasnda mev
cut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaş
masına zeylolarak imzalanan Lahikanın tas
dikma dair 1/324, Türkiye .- İngiltere Ti
caret Anlaşmasına zeylolarak imzalanan 
Anlaşmanın tasdiki hakkında 1/342 ve 
Türkiye - Fransa ve İngiltere Üç taraflı 

Yardım Muahedesine merbut Hususi Anlaş
manın tasdiki zımnında 8 son kânun 1940 
tarihinde Pariste imzalanan Kredi Anlaş
masının tasdiki hakkında 1/352 sayılı ka
nun lâyihalarına dair 66:67,103,104,107:110 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in Tür

kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu-
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Sayıfa 

mm 64 ncü maddesinin 2 numaralı fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının tefsirine dair takriri hakkında 
(2/40, 4/38) 136,158,192:196 

2. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellfiyet mevzuuna alınma
sına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi hüküm
lerinin hudut ve şümulünün tefsir yoluyla 
tavzihi hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/409) ' 88,102,107 

3. — ihraç olunacak yaprak tütünlerin 
4040 sayılı kanunun 36 nci maddesi hük
münün şümulüne girip girmediğinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkresme dair (3/421) 150, 

197,238 
4. — 270 derceden evvel takattur eden 

ağır maden yağları ve tortularının yüz ki
losundan alınmakta olan gümrük resmi, 
2294 saydı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden yüz kuruşa indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resiyle bazı maddelerin gümrük resimlerin
de tadilât yapılmasına dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/216) 20,70,104,104,111:114 

5. — Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamname
ye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/472) 150,199,217 

1. — Türkiye ile Fransa arasında mev
cut 23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaş
masına zeylolarak imzalanan Lahikanın tas-
dikma dair 1/324, Türkiye - İngiltere Ti
caret Anlaşmasına zeylolarak imzalanan 
Anlaşmanın tasdiki hakkında 1/342 ve 
Türkiye - Fransa ve İngiltere Üç Taraflı 
Yardım Muahedesine merbut Hususi An
laşmanın tasdiki zımnında 8 son kânun 
1940 tarihinde Pariste imzalanan Kredi 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 1/352 sa
yılı kanun lâyihalarına dair 66:67,103,104,107: 

110 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Askerî fabrikalar tekaüt ve mua-

Sayıfa 
veııet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası hakkında (1/550) 136,159:160, 

244:246 
2. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in Tür

kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanu
nunun 64 ncü maddesinin 2 numaralı fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının tefsirine dair takriri hakkında 
(2/40, 4/38) 136,158,192:196 

3. — Çeltik çiftliği taksit bedeli baki
yesi olarak göçmenlerden aranılan para
nın kaydının terkini ile birinci taksit be
delinin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar 
köylülere satılması hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/609) 150,199,199,210:213 

4. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi hü
kümlerinin hudut ve şümulünün tefsir yo
luyla tavzihi hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/409) 88,102,107 

5. — İhraç olunacak yaprak tütünle
rin 4040 sayılı kanunun 36 nci maddesi 
hükmünün şümulüne girip girmediğinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet, tezkeresine 
dair (3/421) 150,197,238 

6. — 270 dereceden evvel takattur eden 
ağır maden yağları ve tortularının yüz ki
losundan alınmakta olan gümrük resmi, 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden yüz kuruşa indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezke
resiyle bazı maddelerin gümrük resim
lerinde tadilât yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (3/260, 1/216) 20,70,104, 

104,111:114 
7. — Maadin nizamnamesinin bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu nizamname
ye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/472) 150,199 

8. — Umumî, mülhak ve hususi bütçe 
lerle idare edilen daireler ve belediyelerle 
sermayesinin tamamı Devlete veya bele
diye veya hususi idarelere ait daire ve 



Sayıfa 
müesseseler arasındaki ihtilâfların tah
kim yoluyla halli hakkındaki 3533 sayılı 
kanunun tefsirine dair Başvekâlet tezke
resine dair (3/162) 102,116 

MECLÎS HESAPLARININ TETKÎKÎ 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1. — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı 
birinci ve ikinciteşrin ayları hesabı hak
kında (5/46) 66,73 

1. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti-
cunıhur ve Divanı muhasebat 1940 malî 
yılı hesabı katileri hakkında 2 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TALARI 

1. — Askerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı hakkındaki 3575 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/550) 136,159:160, 

244 :246 
2. — Askerin istihkakından kesilecek 

ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda mad
deleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/755) 216,217,240:241 

3. — Askerî tayınat ve yem kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/756) 216,217,241:244 

4. — Askerî tayınat ve yem kanununun 
4 ve 36 ncr maddelerinin tadiline ve 39 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dn'r olan 
879 sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/734) 116,128:133,158:159 

5. — Askerlik kanununun 5 nci madde
sine muvakkat bir fıkra eklenmesd hak
kında kanun lâyihasına dair (1/733) 72,91, 

116:117 
6. — Yedeksubay ve askerî memurlar 

kanununun 4107 sayıli kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/745) 102,117,143 

SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1. — Alelûraum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/727) 136, 

159,197:198 

Sayıl* 
2. — Askerin istihkakından kesilecek 

ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda mad
deleri hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/755) 216,217,240:241 

3. — Askerî tayınat ve yem kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/756) 216,217,241:244 

ZÎRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 
1. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in Tür

kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu-
nunun 64 ncü maddesinin 2 numaralı f!rk-
rasmın değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 ncü maddesinin 2 nu
maralı fıkrasının tefsirine dair takriri hak-
knda (2/40, 4/38) 136,158,192:196 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 
(Adliye - Teşkilâtı esasiye) 

1. — Ankara mebusu Ahmet Ulus'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/383) 66,73 

2. — İçel rriebusu Turhan Cemal Berik-
er'in teşriî masuniyetinin kaldrılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/392) 66 ,73 

3. — İstanbul mebusu Galib Bahtiyar 
Oöker'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/404) 66,73 

4. — Tokad mebusu Hasip Ahmet Ay-
una'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/269) 102,122:123 

5. — Urfa mebusu Refet Ülgen'in teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresine dair (3/411) 116,123:128, 
133 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATALARI 
1. — Millî korunma kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/751) 150,168:192, 

193,199,200:203 
2. — Refah vapuru hâdisesi hakkında 

Başvekâlet tezkeresine dair (3/428) 216,217, 
217:237 
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SABIK ZABIT HULÂSALARI 

21 nci inikada ait 
22 nci 
23 ncü 
24 ncü 
25 nci 
26 nci 
27 nci 

» 
• » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayıfa 
2 
20 
42 
66 
72 
88 

28 nci 
29 ncu 
30 ncu 
31 nci 
32 nci 
33 ncü 

inikada 
» 
» 
.» 
» 
» 

ait 
» 
» 
» 
» 
» 

102 

Sayıfa 
116 
120 
136 
150 
166 
216 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
Andiçmeler 

1. — Denizli, İçel, İstanbul ve Tokad 
mebusluklarına seçilen Haydar Günver, 
Refik Koraltan, İsmail Hakkı Ülkmen ve 
Halid Nazmi Keşmir'in andiçmesi 

İzinler 

üyelerden 

217 

1. — Sayın 
verilmesi 

bazılarına izin 
166:168 

Encümen seçimi 

1. — Beş kişilik bir encümen seçimi 89,91,92 

Teşriî masuniyetler 

1. — Ankara mebusu Ahmed Ulus'un 
teşriî masuniyeti (3/383) 66,73 

2. — îçel mebusu Turhan Cemal Beri-
ker'in teşriî masuniyeti (3/392) 66,73 

3. — İstanbul mebusu Galib Bahtiyar 
Göker'in teşriî masuniyeti (3/404) 66,73 

4. — Tokad mebusu Ilasip Ahmed Ay-
tuna'mn teşriî masuniyeti (3/269) 102,122:123 

5. — Urfa mebusu Refet Ülgen'in teş
riî masuniyeti (3/411) 116,123:128 

SUALLER VE CEVAPLAR 
Başvekâletten 

1. — Manisa mebusu Refik Înce'nin 
eski harflerle yazılmış kanun, nizamname 
ve talimatnamelerin yeni harflerle tabı 
için Hükümetin ne düşündüğüne dair su
al takriri ve Başvekil Dr. Refik Saydam'in 
şifahi cevabı 88,120:122 

Millî Müdafaa vekâletinden 

1. — Manisa mebusu Refik Înce'nin, 
Millî Müdafaa için alman hayvanlar bedel
lerinden muhtelif şekilde kesilen paralar 
hakkındaki sualine verilen cevap kendi
sini tatmin etmediğinden daha mukni ce
vap verilmesine dair sual takriri ve Millî 
Müdafaa vekili Gl. A. R. Ai'tunkal'm tah
rirî cevabı 104:107 

TAKRİRLER 
1. — Seyhan mebusu Hilmi Uran ve 

Trabzon mebusu Hasan Saka'riın Meclis 
toplantısının 16 mart 1942 pazartesi gü
nüne talikına dair 246 

Bolu [Lûtfi Gören] 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban

kası kanununun 64 ncü maddesinin 2 nu
maralı fıkrasının tefsirine dair (4/38) 136,158, 

192:196 

No. 
238. 

TEFSİR 
Sayıfa I No. 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 ncü maddesinin 

ikinci fıkrasının tefsiri 
Sayrfa 

136,158,192 :196 



TEKLÎFLER 
Sayıfa 

[îdare heyeti] 
1. — Büyük Millet Meclisi 1941 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/49) 2,72,90:91,91,96:99 

İzmir [Mahmud Esad Bozkurd] 
2. — Memurin kanununun 4 ncü mad

desinin (Z) fıkrasının tadiline ve 5 nqi 
maddesinin (H) fıkrasına bir hüküm ek
lenmesine dair (2/52) 216 

• Manisa [Refik İnce] 
3. — Bazı ay adlarının değiştirilmesi 

Sayıfa 
20 hakkında (2/50) 

Tokad [Sıtkı Atanç] 
4. — Teknik okullar mezunlarının ye-

deksubay olabilmelerine dair (2/51) 166 

Bolu [Liıtfi Gören] 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban

kası kanununun 64 ncü maddesinin 2 nu
maralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
(2/40) ' 136,158,192:196 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme isteği 
1. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 

1918 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının 
geri verilmesine dair 20:21 

Muhtelif 
1. — Refah vapuru hâdisesi hakkında 88:89, 

91,92,216,217,217:237 
2. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 

yılma ait bilançonun gönderildiğine dair 
(3/290) 66,73,89 :90,91,92:95 

3. —• Umumî harp senelerinde ihracat 
ve men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmed Nesimi ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kında katı bir karar verilmesine dair 
(3/13) 116,122,137:143,144 

Ölüm cezaları 
1. •—* Bartın'ın Arıtkuma köyünden Ali-

oğlu Satı Özdağm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında (3/429) 150 

2. —' E girdirin Çay köyünden Hasanoğ-
lu Ahmet Savaş ve Ahmedoğlu Mehmet 
Ali Sarıdoğan'm ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında (3/430) 150 

1. —' Akyazının Balballı köyünden Hü-
seyinoğlu Tevfik Alpek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/163) 166,238:239 

2. — 37 nci piyade alayı erlerinden Me-
med Diri ve Onbaşı Memed Sitilin ölüm 
cezasına çarptırılmaları hakkında (3/366) 66,73 

Tasdik isteği 

1. —• 270 dereceden evvel takattur eden 
ağır maden yağları ve tortularının yüz 
kilosundan alınmakta olan gümrük resmi, 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfi- -
yetin tasdiki hakkında (3/260) 20,70,104,104, 

111:114 

Tefsir istekleri 
1. — Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun 422 nci maddesiyle meriyeti kabul edi
len 28 şubat 1327 tarihli Usulü muhakematı 
cezaiye kanununa müzeyyel maddedeki is
tintak ve mahkeme tabirlerinin tefsiri hak
kında (3/427) 42,136,160,198:199 

1. —• Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınma
sına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat 1 nci maddesi hü
kümlerinin hudut ve şümulünün tefsir yo
luyla tavzihi hakkında (3/409) 88,102,107 

2. — İhraç olunacak yaprak tütünlerin 
4040 sayılı kanunun 36 nci maddesi hükmü
nün şümulüne girip girmediğinin tefsiri 
hakkında (3/421) 150,197,238 

3. — Umumî mülhak ve hususi bütçe
lerle idare edilen daireler ve belediyelerle 
sermayesinin tamamı Devlete veya belediye 
veya hususi idarelere ait daire ve müessese
ler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla 
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Sayıfa 

halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsi
rine dair (3/162) 102,116 

Teşriî masuniyetler 

1. — Ankara mebusu Ahmet Ulus'un 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/383) 66,73 

2. — İçel mebusu Turhan Cemal Berike-
r ' in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/392) 66,73 

3. — İstanbul mebusu Galib Bahtiyar 
Göker'in teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/404) 66,73 

4. — Tokad mebusu Hasib Ahmed Ay-
tuna'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/269) 102,122:123 

5. — Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî 

Sayıfa 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/411) 116,123:128,133 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında 166:168 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ TEZKE
RELERİ 

1. — İnhisarlar umum müdürlüğünün 
1938 malî yılı hesabı katisine ait mu
tabakat beyannamesinin sunulduğu hak
kında (3/410) 66,73,89:90,91,92:95 

2. — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/419) 2:3, 

12,13,14:17,21,30,37,37:40 

DÜZELTMELER 
107 
133 

144 
246 



Tahlilî fihrist 

Say ifa 

Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -
Memur ve müstahdemlere verilecek fevkal
âde zam hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 155,156,157 

— Millî korunma kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna bazı maddeler eklenmesine da îr ka
nun münasebetiyle sözleri 184,185 

— Noter kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetiyle sözleri 10,35, 

36,54,57 
Abidin Binkaya (Kastamonu) - Millî 

korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri 174 

S ay ifa 
Ali Rıza Esen (Siird) - Noter kanunu

nun bazı maddelerini değiştiren kanun mü
nasebetiyle sözleri 36 

Ali Rıza Türel (Konya) - Mjlk korun
ma kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 187 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri 218,221,222 

Atıf Bayındır (îstanbul) - Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankacı kanununun 
64 ncü maddesinin ikinci fıkrasına ait tef
sir fıkrası münasebetiyle sözleri 193,195,196 

B 
Berç Türker (Afyon Karahisar) - Millî 

korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun münasebetiyle 

sözleri 170.181 
— Refah vapuru hâdisesine dair beş ki

şilik encümen mazbatası münasebetiyle söz-
İeri 221,234 

D 
Dr. Âli Öüha Öelübaşı (Kütahya) - Me

mur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 

-— Noter kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetiyle sözleri 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) - No
ter kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun münasebetiyle sözleri 22,24 

— Umumî harp senelerinde ihracat ve 

153 

11 

men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 142 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Millî ko
runma kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 177,178 

Dr. Sadi Konuk (Bursa) - Refah va-
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Sayıfa 

puru hâdisesine dair beş kişilik encümen 
mazbatası münasebetiyle sözleri 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - Millî ko
runma kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek-

236 

Sayıfa 
lenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 174 

Dr. Şükrü Emed (Diyarbakır) - Noter 
kanununun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetiyle sözleri 48 

E 
Emin Sazak (Eskişehir) - Millî korun

ma kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle sözleri 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş ki
şilik encümen mazbatası münasebetiyle söz
leri 

— Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski Ti-

172 

229 

caret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum Mus
tafa Şeref Özkan'la arkadaşları hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 139/140 

Ekrem Ergun (Ankara) - Noter kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren kanun 
münasebetiyle sözleri. .10,22,24 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri. 226 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Millî 
korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun münase
betiyle sözleri. 187,188,191 

Feridun Fikri (Bingöl) - Aksar ayın 
Balballı köyünden Hüseyin oğlu Tevfik 
Alp'im ölüm cezasna çarptırılması hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri. 238,239 

—• Memur ve müstademlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki kanun müna
sebetiyle sözleri. 153 

Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri. 175 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri. 234,235,236 

—• Umumî harp senelernde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 

'.rica re l. nazırı Alıniıet Nesi m'i ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kındaki mazbata müusebetiyle sözleri. 141 

t 'uad Ağralı (Maliye vekili) - Memur 
ve müstahdemlere verilecek fevkalâde 
zam hakkımdaki kanun münasebetiyle söz
leri. 151,153,155,156,157 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri. 180,181 

Fuad Sirmen (Rize) - Noter kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun 
münasebetiyle sözleri. 24,50 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri. 225 

— Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasına ait tel'sir fıkrası münasebe
tiyle sözleri. 193,194,195 

a 
Caîlb T jkel (Tokad) - Dört kişinin Pa ra cezalarıun affjına dair kanun miinase-
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Sayıfa 

betiyle sözleri. 69 
Gl. Ahmed Yazgan (Urfa) - Askerî ta-

yıııat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı mad
delerinin tadiline ve 39 neu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair olan kanunun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında
ki kanun, münasebetiyle sözleri. 131 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 175 

Gl. Ali Rıza Artunkal (Millî Müdafaa 
vekili) - Askerî tâymat ve Yem kanunu
nun 4 neü maddesinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun münasebetiyle sözleri 243 

Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul) - Ke
falı vapuru hâdisesine dâir beş kişilik en
cümen mazbatası münasebetiyle sözleri 233 

Gl. Kiâzım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî tâymat ve Yem kanununun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 242,243 

Sayıfa 
— Askerî tâymat ve Yem kanununun 

4 ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ııcu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 
kanunun ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 132 

— Noter kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetiyle sözleri 21,25, 

28,56,57 
Gl. Naci Eldeniz (Seyhan) - Noter ka

nunun bazı maddelerini değiştiren ka
nun münasebetiyle sözleri 10 

Gl. Naci Tınaz (Bursa) - Askerî layinat 
ve Yem kanunun 4 ve 36 ncı maddelerinin 
tadiline ve 39 nen maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair olan kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenme d hakkındaki kanun mü
nasebetiyle sözleri 132 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 173 

H 
Hamza Erkan (Afyon Karahisar) -

Refah vapuru hâdisesine dair beş kişilik 
encümen mazbatası münasebetiyle sözleri 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Ke
falı vapuru hâdisesine dair beş kişilik en
cümen mazbatası münasebetiyle sözleri 

230 

230, 
231 

— Türkiye Cumhuriyet Ziraat banka
sı kanununun 64 ncü maddesinin ikinci fık
rasına ait tefsir fıkrası münasebetiyle söz
leri 194,195 

Hasan Menemencioğlu (Adliye vekili) -
Hâkimler kanununun 12ü nci maddesinin 
tadili hakkındaki kanun münasebetiyle 
sözleri 68 

— Noter kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren kanun münasebetiyle sözleri 8,33,34, 

35,36,43,48,50,59 
Hasip Ahmed Aytuna (Tokad) - Teşriî 

masuniyetinin refi hakkındaki mazbata 
münasebetiyle sözleri 122 

Hüsamettin Kural (Ağrı) - Askerî ıa-
yinat ve Yem kanununun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 242,243,244 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Askerin is
tihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâ
ve edilecek gıda maddeleri hakkındaki 
kanun münasebetiyle sözleri 241 

— Askerî tâymat ve Yem kanununun 4 
ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ııcu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 128, 

130 
— Memur ve müstahdemlere verilecek 

fevkalâde zam hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 156,158 
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Sayıfa 

îbrahim Arvas (Van) - Millî korunma 
kanununun bazı maddelerinin değiştirilme-
s'ne ve bu kanuna bazı maddeler eklenme
sine dair kanun münasebetiyle sözleri 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - Noter 
kanununun bazı maddelerini değiştiren 
kanun münasebetiyle söleri 

îsmet Eker (Çorum) - Askerî tayınat 
ve yem kanununun 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe-

184 

Sayıfa 

tiyle sözleri 243,244 
— Askerî tayınat ve yem kanununun 

4 ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan ka
nunun ikinci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki kanun münasebetiyle söz
leri 131,132 

- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanununun 64 ncü maddesinin ikinci fık
rasına ait tefsir fıkrası münasebetiyle söz
leri 194,195 

K 
Kasım Gülek (Bilecik) - Memur ve 

müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri 154 

— Türkiye Cumhuriyet Ziraat bankası 
kanununun 64 ncü maddesinin ikinci fık
rasına ait tefsir fıkrası münasebetiyle söz
leri 193 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - Millî ko

runma kanununun bazi maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri 175 

Kemal Turan (İsparta) - Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin ikinci fıkrasına ait tefsir fık
rası münasebetiyle sözleri 195 

Lûtfi Gören (Bolu) - Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 

maddesinin ikinci fıkrasına ait tefsir fık
rası münasebetiyle sözleri 192 

M 
Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Refah 

vapuru hâdisesine dair beş kişilik encü
men mazbatası münasebetiyle sözleri 235,236 

—• Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesiıni ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri. 142 

Muhittin Baha Pars (Bursa) - Refah 
vapuru hâdisesine dair beş kişilik encü

men mazbatası münasebetiyle sözleri. 227 
— Umumî harp senelerinde ihracat ve 

men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri. 142 

Mümtaz Ökmen (Ticaret Vekili) - Mil
lî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı mad
deler eklenmesine dair kanun münasebe
tiyle sözleri. 178 



— 17 — 
N 

*" Sayıfa 
Nakiye Elgün (Erzurum) - Millî ko

runma kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair kanun münasebetiyle 
sözleri. 173 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Ceza muhake
meleri usulü kanununun tadiline dair ka
nun münasebetiyle sözleri. 198 

—• Dört kişinin para cezalarının affı
na dair kanun münasebetiyle sözleri. 68,69 

— Noter kanununun bazı maddelerini 

Sayıfa 
değiştiren kanun münasebetiyle sözleri 3,5,7, 

9,11,21,24,27,29,30,51,55 

— Tokad mebusu Hasib Ahmed Aytu-
na'nm teşriî masuniyetinin refi hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri. 122 

— Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve Mustafa 

Şeref Özkan'la arkadaşları hakkındaki maz
bata münasebetivle sözleri. 137 

Or. Gl. izzettin Çalışlar (Muğla) - Re
fah vapuru hâdisesine dair beş kişilik en

cümen mazbatası münasebetiyle sözleri. 231 

R 

Rasih Kaplan (Antalya) - Millî korun
ma kanununun bazı maddelerinin değisti-
rilt^^'iG ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri 176 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri 230 

Rec'b Peker (Kütahya) - Noter kanu
nunun bazı maddelerini değiştiren kanun 
münasebetiyle sözleri 5 

-— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri 222,231,232 

Refet Ülgen (Urfa) - Teşriî masuniye
tinin refi hakkındaki mazbata münasebe
tiyle sözleri 123 

Refik înce (Manisa) - Askerin istihka
kından kesilecek ekmeğe mukabil ilâve 
edilecek gıda maddeleri hakkındaki ka
nun münasebetiyle sözleri 240 

—• Askerî tayinat ve yem kanununun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun münasebetiyle sözleri 242,243 

— Hâkimler kanununun 120 nei mad

desinin tadili hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 67,68 

— Millî korunma kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun mü
nasebetiyle sözleri 169 

— Noter kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetiyle sözleri 4,5, 

6,7,8,9,11,12,13,22,25,28,29,31,32,33,35,36, 
45,46,47,49,52,53,56,57,79 

— Refah vapuru hâdisesine dair beş 
kişilik encümen mazbatası münasebetiyle 
sözleri 229 

—• Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum 
Musafa Şeref Özkan'nla arkadaşları hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 140 

Kuşeni Barkın (Samsun) - Askerin is
tihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâ
ve edilevek gıda maddeleri hakkındaki 
mazbata münasebetiyle sözleri 240 

— Askerî tayinat ve yem kanununun 
4 ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan ka-
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ıramın ikinci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanım münasebetiyle sözleri 129,131 

Sayıfa 
— Noter kanununun bazı maddelerini 

değiştiren kanun münasebetiyle sözleri 57 

S 
Salâh Yargı (Kocaeli) - Noter kanu

nunun bazı maddelerini değiştiren kanun 
münasebetiyle sözleri. 53 

—Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
'ücaret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum 
[Mustafa fferef Özkan'la arkadaşları hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri 138,139 

141 
Sırrı Day (iktisat vekili) - Maadin ni

zamnamesi münasebetiyle sözleri 21.7 

•— Millî korunma kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
münasebetiyle sözleri 181 

Sırrı îçöz (Yozgad) - Millî korunma 
kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun münasebetiyle söz
leri. 174 

— Noter kanununun bazr maddeleri
ni değiştiren kanun münasebetiyle sözleri. 11,22 

— TQkad mebusu Hasib Ahmed Aytıı-
na 'nm teşriî masuniyetinin refi hakkın
daki mazbata münasebetiyle sözleri. 123 

— Umumî harp senelerinde ihracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski 
Ticaret nazırı Ahmet Nesimi ve merhum 
Mustafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kındaki mazbata münasebetiyle sözleri. 141 

s 
Şakir Saran (Çorum) - Noter kanunu

nun bazı maddelerini değiştiren kanun mü
nasebetiyle sözleri. 46,47,48 

Şin&gi Devrin (Zonguldak) - Ceza mu
hakemeleri usuilü kanununun tadiline dair 
kanun münasebetiyle sözleri. 198 

— Dört kişinin para cezalarının affına 
dair kanun münasebetiyle sözleri. 69 

—• Hâkimler kanununun 120 inci mad
desinin tadili hakkındaki kanun münase
betiyle sözleri 67 

—Noter kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun münasebetiyle sözleri. 3,4,5, 
7,8,9^ 10, 11, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 79 

Tevfik Fikret Süay (Konya) - Tokad 
mjebusu Hasib Ahmed Aytuna'nın teşriî 
masuniyetinin refi hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle sözleri. 122 

— Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî 
masuniyetinin refi hakkındaki mazbata mü
nasebetiyle sözleri. 127 

Yusuf Kemal Tengirşenk (Sinob) - Re
fah vapuru hâdisesine dair beş kişilik en

cümen mazbatası münasebetiyle sözleri. 219, 
227,229,230 

Ziya Karanrarsal (istanbul) - Memur 
v§ müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 

hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri. 156 


