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ÎOEA VEKÎLLEBÎ HJEYETl 
Sayfa 

1. — İcra Vekilleri Heyetinin istifa 
ettiğino vo Başvekilliğe tekrar İzmir me
busu Şükrü Saraçoğlu'nun tâyin edildi
ğim) dair Kiyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/39) 

2. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu tara-
10 

Sayfa 
fından teşkil olunan İcra Vekilleri Heye
tinin tasdik kılındığına dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi (3/40) 10:11 

3. — Başvekil Şükrü SaracğUı 'ııun, 
haricî ve dahilî politika hakkında beya
natı 22:29,30:33 

KAHUHLAB 
No. Sayfa 
4387 — Büyük Millet Meclisi Azasının 

tahsisat ve harcırahları hakkındaki 
kamunuı birinci maddesini değişti -
ren 1757 sayılı kanuna bir fıkra ek-
lenmesino dair kantin 36,36,3!) 

4388 — Kiyaseti Cumhur 1942 malî yılı 
hüteesini! 50 000 lira munzam tah
sisat verilmesine dair kanun 36, 3(5, 

38:39,40:43 
4389 — Devlet havayolları umum müdür

lüğünün 1940 malî yılı hesabı katı 
kanunu 9,36,52,56 ;57,58 ;01 

4390 — Iîııtîııl, ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğün im. 1940 mali yılr hesabı 
kati kııımıuı '10,3<i,r>«,<)4:li.r>,fi<i,fi7 :70 

4391 — 1942 mali yılı Muvazenci umu
miye kanununa bağlı (A.) cetvelinde 
değişiklik yapılmasına dair kanım 52,64, 

73:81,81:84 
4392 — Devlet demiryolları ve limanları 

İşletme umum müdürlüğü 1942 mali 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun r>2,7L2,8f> :R7,89,S!> :92 

4393 — .İnhisarlar umum müdürlüğü 
Jîll'2 malî. yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanım 64,72,87,89,93:9(i 

4394 — Türkiye - Romanya Ticaret ve 
tfiflivn Aıılasmalarının birer ay uza-

No. Sayfa 
tılması hakkımla kanun 8,56,65,87 

89,96:99 
4.395 — Türkiye - Romanya Tİlacct ve Te

diye Anlatmalarının 15 gün uzatıl-
masr hakkında katımı 8,56,65,87:88,89, 

100:103 
43% — Türkiyo ile Romanya arasında 2 

şubat 1943 tarihinde akit ve imza edi
len Ticaret ve Tediye anlaşmalarının 
lasdiltına dair kanun 8,56,65:66,88,89, 

103:106 
4397 — Türkiye ile Almanya arasında 25, 

temmuz 1940 tarihli Ticari mübadele
ye mütedair Hususi Anlaşmaya bağlr 
(A) listesiyle tediye halinde bulunan 
(A) hesabı hakkında 17 ilkkânun 1940 
tarihinde Almanya Hükümeti ile teati 
«dilen notaya merbut 1 ve 2 numaralı 
listelerde mezkûr kontenjanları yerine 
aynı kıymette kenevir kontenjanları 
ikamesi hususunda Almanya Hüküme
tiyle teati edilen notaların kabul vo 
tasdiki hakkında kanun 8,56,66,88,89, 

107:110 
4398 — Türkiye ile Almanya arasında 31 

ilk kânun 1942 tarihinde imza edilen 
Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında 
kanun 8,56,66,88:89,110:113 
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M>. • . Sayfa 
yılı bütçesine fevkalâde tahsisat vcril-
•mesine dair olan 4228 sayılı kanuna 
ek kamın 64,116,126,126,126,127 ;130 

'14(10 — Hudut- ve finhfllor sıhhat, nnmm mü
dürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 2, 

134,138:140,140,14i ;144 

KARARLAE 
1329 — İsmet İnönü'nün ileisieüralıurluğa 

seçildiği: hakkında 3 
.1330 — İcra. Vekillerine itimat beyan olun

duğuna dair 22:20,30:33 
1331 — Binbaşı Salu'i Erydınaz'm nasıp 

tarihleri hakkında 10,86,116:138 
1331! — .ljiilebui'g»z'm "öelâliye köyünden 

Yıtsufoğlu Raşil. Demir'in ölüm ceza
sına çarptırdın ası haklımda 0,116,126 

'LAYİHALAR 
1,— Ankara belediyesi imar müdür- , 

Hiğünüıı 1940 malî yılı katı hesabı hak
kında (1/12) • •- 8 

2. — Askeri sahra postalarında müs
tahdem posta, telgraf ve telefon idaresi 
memurlarına parasız elbiso verilmesi hak
kında (1/46) " 184 

3. •— Askerlik kanununun 34 ne îi mad
desinin değiştirilmesi ve 5 ııei marîdcsüifl 
bîr fıkra eklenmesi hakkında (1/37) 132 

4. — Beden terbiyesi ıımımı müdür
lüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu lâyiha
sı (1/2) ' S 

5. — 1939 malî ytlr Hazine hesabı kati
si hakkında (1/22) . 36 

6. —•1942 malî yılı Muvazcnei umumiye 
kanununa bağh (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair (1/26) 52, 
, , ' • • • 64,73:8.1,81:84 

7. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında (1/40) 134 

8. — 1943 malî yılı Muvazenei umu-
mîyo kanunu lâyihası (1/1) 2 

9. — Dcvlot Demiryolları ve limanları 
umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe ka
mum lâyihası (1/3) 2 

10. —• Devlet Demiryolları ve limanlan 
isletmo umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapdmaama dair 
(1/27) 52,72,86:87,89,89:92 

11. —• Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1943 malî yıb bütçesinde de
ğişiklik yapılması hafekmaa (1/41) 134 

müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 
lâyilıaar (1/4) 2 

13. — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü 1940 mail yılı hesabı katisi hak
kında (1/23) 9,36,52,56:57,57,58 -M 

.14. -— Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı kati IICRUIH hak
kında (İ/28) 52 

(fi. — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında (1/42) 134 

10. — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1943 malî yılı Bı'Hçe kanılım lâ
yihası (1/5) 2,138 

17, — Devlet limanları İşletme umum 
müdürlüğünün 1040 malî yılı kati hesabı 
hakkında (1/13) 8 

.18. — Devlet limanlan işletme umum 
-müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kan umma 
bağlı (A) İşaretli cetvelde değişildik yapıl
ması Hakkında (1/38) 132 

19. •— Devlet limanları isletme, umum 
müdürlüğü 1043 malî yılı Bütçe hamilin 

'layiham '(1/6) 2 
20. — Fevkalâde vaziyet <Ma.yısiyle ha

nı. verjfi ve resimlere zam icrasına dair 
olan 3828, 4040 ve 4226 sayılı kanuni arın 
.bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve ba
zı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına 
dair (1/33) 56 

2.1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı îcatî hesabı hak
kında (1/24) 10,36,56,64:65,(!6,67,70 

22. — Hudut VQ sahiller sıhhat umum 



8 — 
Sayfa 

müdürlüğü 194.1. malî yılı katî 'hesabı hak
kında (1/14) 8 

23. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe kanunu 
hlyihası (1/7) 2,134,138:140,140,14i :144 

24. — İnhisarlar Limanı müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişildik yapılması 
hakkında (1/43) 134 

25. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair (1/34) 64,72,87,89,93 ;9Ü 

20. — inhisarlar umanı müdürlüğü 1943 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası (1/8) 2 

27. — İstiklâl harbî malûllerine veri
lecek para mükâfatı hakkında (1/47) 134 

28. — Kuvvetli tayın kanılınınım 3 neü 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
.(1/15) 8 

29. ~- Millî Müdafaa vekâleti 1942 ma
lî yılı bütçesine fevkalâde tahsisat veril
mesine dair olan 4228 sayılı kanuna ek ka
nını layihası (.1/35) 04,116,126,126,127:13ü' 

30. — Nahiye müdürlerinin devir mas
raflarına dair olan 3635 sayılı kanunun 
değiştirilmesi hakkında (1/48) İ M 

31. — Orman umum müdürlüğü 1941 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/29) 52,138 

32. — •• Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı büteesiude değişiklik yapılma
sına dair (1/44) .134 

33. •— Orman umum müdürlüğü 1Ö-13 
malî yılı bütı;e kamımı lâyihası (1/9) 2 

34. ~- Fosta, telgraf ve telei'on ııınıım 
müdürlüğünün 1940 malî yılı kal.î hesa 
İH hakkında (1/21) 20 

35. --.• I'osta, Iclgraf ve telefon inalım 
müdürlüğü 1!H2 malî yılı bütçesin»! bağlı 
(D) trel veline 500 muhabereci ilâvesi hak
kında (1/39) 132 

30. - —• l'osla ve telgraf ve Iftet'oıı il
mimi müdürlüğü 1943 malî yılı bülıje ka
nunu lâyihası (1/10) 2 

37. — Şehir ve kasabalarda mahalle 
muhtar ve ihtiyar heyetleri (.eskili hakkın 
da (I/25) 38 

38. - Tapu ve kadastro uımım mü
dürlüğü teşkilât ve vu/.ifelerine dair olan 

Sayfa 
29SI7 numaralı kanunun beşinci madde
siyle 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı 
eetvelde değişiklik yapılması hakkında 
(1/30) 52 

39. — Türkiye - Almanya arasnda imza 
edilen Kredi Anlaşmasının tasdiki hak
kında (1/17) 8,56,06,88:89,110:1:13 

40. — Türkiye - Almanya arasında mü-
tıakit ticari mübadelelerin tanzimine dair 
Anlaşmaya bağlı 11 numaralı listede gös
terilen balık" kontenjanının arttırılması 
hususunda teali edilen notaların tasdiki 
hakkında (1/31) 52 

41. — Türkiye ile Almanya arasında Ti-
eari mübadelelere mütedair Hususi An
laşmaya bağlı (A) hesabı hakkında teati 
edilen notaya merbut .1 ve 2 numaralı lis
telerdeki keten ve kenevir kontenjanları 
hakkında teati edilen imlaların tasdikimi 
dair (1/10) 8,56,06,88,89,107:110 

42. -Türkiye ile Almanya arasında 
Ticari mübadelelerin ve tediyelerin tanzi
mine mütedair Anlaşmanın temdidi hak
kında teali edilen mektupların tasdikimi 
dair (1/36) 64 

43. — Türkiye - Romanya Tiearet ve 
Tediye Anlaşmalarının birer ay uzatılması 
hakkında (1/18) 8,56,65,87,89,96:99 

44. - Türkiye - Romanya Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalarmnı J5 gün daim uzatıl
ması hakkında (1/19) 8,56,05,87:88,89,100,103 

45. — Türkiye - .Romanya arasında 2 
şubat 1943 lııHhinde "HIIKIL edilen Tiearet ve 
Tediye Atılasmıalariylc merbutlarının tas
diki hakkında (1/20) 8,56,65:66,88,89,103:100 

40. --- Vakıflar minim müdürlüğü HM'I 
malî yılı katî hesabı hakkında (1/49) 134 

47. —- Vakıflar umum müdürlüğü 104ü 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında (1/45) 134 

48. --• Vakıflar ut mim müdürlüğü 1943 
malî yılı Milce kanunu lâyihası (1/11) 2 

19, — Vakıflar umum müdürlüğünün 
ticarî ve malî teşekküllere iştirak el meşine 
ve bunları müessis olarak kurulabilmesine 
dair (1/32) 52 
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Sayfa 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
:l. — Erzincan eski mebusu Saffet Ar-

kan'ın, Arzuhal encümeninin' 25 . "VI .1941 
tarihli ILıftahk karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sin* dair takriri' hakkında' (4/1) 86,123,116: 

123,128 
%— Lüleburgaz'ın Ceiâliye köyün

den Yusnfc-ğlu Raşit Dcmir'iıı ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/38) 110,120 

ARZUHAL ENCÜMENl MAZBATALARI 
1. — Eraiucan eski mebusu Saffet Arı-

kan'm, Arzuhal encümeninin 25 . VI, 1941 
tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı karamı Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri hakkında (1/1) 86,116:123, 

123 
2. — Rasinı Asım İle Murtaza Kaptan, 

adlarındaki iki yıırddaşa ait olan motor 
hakkında (5/1) : 10 

•BÜTÇE ENCÜMENt MAZBATALA1U 
1. - - 1942 malî yılt Muvazeııei umumiye 

kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun lâyiha-
siyle İdare -Heyetinin, Büyük Millet Mec
lisi 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifine dair 
(l/2fi, 2 A L 04,73:81,81:84' 

2. — Devlet Demiryolları ve limanları 
İşletme Umum müdürlüğü 3942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair ka
nını lâyihası hakkında (1/27) 72.8B :87,8!),89:92 

3. — Devlet Havayolları Umum müdür
lüğü 1943 malî yılı Bütçe kamımı lâyiha
sı hakkında (1/5) 138 

4. — Hudut ve-sahiller sıhhat Umum 
müdürlüğü 1943 malî yıh Bütçe kanunu 
lâyihası hakkında (1/7) 134,138:140,140, 

141:144 
&. — İdare Heyetinin, Büyük Millet 

Meclisi azasının tahsisat, ve harcırahları 
hakkındaki 1757 sayılı kamımın birinci 
maddesinin sonuna bir fıkra eklemesine 

I i l l i n lııılılr--1" " " " ' qf l QO 

Sayfa 
(i. -~ İdare Heyetinin, Kiyaseti Cumhur 

1042 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanım teklifi hakkında (2/2) 36, 

38:39,39,40:43 
7. —. İnhisarlar Umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/34) 72,87, 

89,93:96 
S. - . Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî 

ydı bütçesinde fevkalâde tahsisat veril
mesine dair olan 4228 sayılı kanuna ek 
kamın lâyihası hakkında (1/35) 116,126,126, 

127:130 
9, — Orman Umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kamın lâyihası hakkında (1/44) 138 

DAHİLİYE ENCÜMEN! MAZBATASI 
1. — Eskişehir mebusu İzzet Artıkan'ııı, 

Şose ve köprüler kanununun basa madde
lerinin tadili hakkındaki 1882 sayılr ka
nuna ek kanun teklifine dair (2/4) 126,132 

DİVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZ
BATALARI 

1. — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 3940 malî yılı hesabı .katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkere
siyle Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1940 malî yılı hesabı katisi baklan
da kamın lâyihasına dair (3/32, 1/23) 52,56:57, 

57,58:61 
2. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1946 malî yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresiyle Hudut ve sahiller sıhhat ıımnnt 

'müdürlüğü 1940 malı yılı kati hesabı hak
kında kanun lâyihasına dair (3/35, 1/24) 56,64: 

65,66,67:70 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1. — Türkiye ile Almanya arasında Ti

cari mübadelelere' mütedair Hususi An
laşmaya bağlı (A) hesabı hakkında teati 
edilen notaya merbut 1 ve 2 numaralı lis-
t^lpiılpki keten ve kenevir kontenjan lan 



b — 
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hakkında teati edilen »oluların tasdiklini 
dair kamın lâyihası lıııUkııuln (l/IO) 50,06,88, 

89,107:110 
.2. — Türkiye - Almanya arasında imza 

cililcn kredi Anlaşmasının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/17) 50,00,88: 

8!), 110:11:': 
:î. —- Türkiye - Kumanya Ticaret ve 

Tediye Anlaşmalarının birer ay ıiüiiUlına
şı hakkında kanun lâyihasına dair {1/18) 50,0!), 

87,89,90:9!) 
•1, —- Türkiye, vo Jimııanya Ticaret ve 

Tediye Anlaşmalarının 15 gün daha uza
tılması lıakkında kanını lâyihasına dair 
(1/19) 5(5,65,87:88,89,100,10a 

5. --- Türkiye - Romanya arasında 2 şu
bat 10-4:* tarihinde imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının las-
diki halikında kamın lâyihasına dair 
(1/20) 50,05:66,88,8i),10;î :10r> 

İKTİSAT "KNOÜMKNİ. MAZBATALARI 
1. — Türkiye ile Almanya arasında 

Ticari mübadelelere müledair Hususi An
laşmaya bağlı (A) hesabı hakkında teati 
edilen notaya merjnıt 1 ve 2 numaralı lis
telerdeki keten ve kenevir kontenjaııları-
hakkmda teati edilen notaların tasdiki
mi dair kanun lâyihası hakkında (1/16) 56,06, 

,88,89,107:110 
2. —- Türkiye - Almanya arasında im

za edilen Kredi AnliKmıasuun tasdiki hak
kında kanım layihasına dair (1/17) 56,00,88,89, 

M0:1i:î 
ü. — Türkiye - Romanya Ticaret ve Te-

Sayfa 
diye Anlatmalarının birer ay uzatılması 
hakkında kimim lâyihasına dair (.1/1.8) 50, 

05,87,89,90:99 
4. — Türkiye ve Romanya Ticaret ve 

Tediye Anlatmalarının 15 j^ün daha uzatıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/19) 50,65,87:88,89,100,1 OK 

5. — Türkiye - Romanya arasında 2 şil
ini I 194:î tarihinde imza edilen Tiearet ve 
Tediye Anlaşınaînviyle merbutlar mm tas
diki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/20) 56,65:60,88,89,103:100 

MAZBATALARI TETKİK ENOÜMENt 
MAZBATASİ 

!. — Hatay mebusluğuna seçilen Ali 
Şelhum Devrim hakkında (5/4) 50,5!i 

MUCIİS HESAPLA HİNİN TETKİKİ ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1. — Büyük Millet. Meclisi 1942 yılı 
a&ustos ve eylül aylan hesabı hakkında 
(5/2) 40,50 

2. — Büyük Millet Meclîsi 1942 yılı 
birinci ve ikinciteşrin aylan hesabı hak
kında (5/5) 50,64 

3. — Büyük Mîllet Meclisi 1942 yılı bi-
rtncikânım ve 1943 yılı ikincikânun ayları 
hesabı hakkında (5/6) 64,73 

NAlvlA ENCÜMENİ MAZBATASI 
I. — Eskişehir mebusu İzzet Aru-

kan'ın, Şose ve köprüler kanununun bazı 
maddelerinin tadili hakkındaki 1882 sayılı 
kanuna ek kamın teklifine dair (2/4) 126, 

132 

MUHTELİF EVRAK 
1. - - Başvekil fjükvii Saraçoğlu'nun, 

Türk - în^iliz dostlusuna dair Büyük Mil
let Meclisindeki beyanatı esmismda Mecli

sin tezahüratını bildiren Riyaset mesajına 
cevaben Tjordlar ve Avam Kamaraları 
Reislerinden gelen teşekkür telgrafları 46 

1 ııci inikada ait 
2 ııci *> » 
3 ncü * s 
4 ncü » » 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
8 

20 
36 
3S 

5 ııci inikada ait 
6 ncı » » 
7 nci » » 
8 nci * » 

46 
50 
52 
56 
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9 nen İnikada ait 
10 ngu » » 
11 nc i > y> 
12 nci . » * 

Sayfa 
64. 
72 
86 

116 

13 ncü inikada ait 
14 ncü * » 
15 nci % > 
16 nci » * 

Sayfa 
126 
132 
134 
138 

SAYIN ÜYELER İSLERİ 
Andigme 

1. — Reisicumhurun audieıne&i 4 
2. --- Azanın • andiçmesi 2,4:6,11 
3. — Muş mebusu K. Kotan ile İzmir 

mebusu M. E. Bozkurd'un andiçmesi 52:5:1 
4. — Sivas mebusu Necmcddiu Sa-

dak'm andiçmesi 20 

İntihap mazbataları 
1. — İntihap mazbatalarının tasdiki 11 : 

';.; : 15,20:21 
2. — Bingöl mebuslarından Feridun 

Fikri Düşünsel ve Tahsin lianguoğlu'nun 
intilıaı» mazbataları 30 

3. — Hakkâri mebusu A. 11. CJöksidan, 
Mjuş mebusu H. ICılıe.oglu ve Hatay mebu
su A. g. Devrim'in intihap mazbataları 53 

4. —• Sİird mebuslarının intihap maz
bataları 38 

5. — Van mebusluklarına seçilen ib
rahim Arvaa vo MÜnib Boya'nm intihap 
mazbataları 134:135 

ÎEİn 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izm 

İİİIİCEJİ 

Seçimler 
"1. - llcİNİeuıııhıır serîmi 
2. •-• Meclis Ucİsİ seçimi 
3. - - Kiyaset. Divatır secimi 
•k •-• l'iııciimeııler seçimi 

46:47,72:73 

3 
2:3 

3 
15,16,16:1 S 

'Mazbataları Tetkik encümeni se
cim ı 15 

Teşriî masuniyet 
.1. — Ijnrııh mebusu Astın Us'ım teşriî 

masuniyeti (3/49) 132 
2. —- 'Denizli mebusu Naili 'Kiiı;iilfa'mu 

teşriî masuniyeti (3/50) 132 
3. — K o c a e l i mebusu Alî Dikmen'in 

teşriî masuniyeti (3/10) !) 
4. --• Tokad mebusu Üel'İk Alıınert He-

veiifiil'in teşriî masuniyeti (3/51) 132 

Vefatlar 
1. -•- Konya mebusu Mustafa Ulusan'm 

vel'atı (3/43) 30 
2. - • VLIH mebusu Koklu Uitgatı'm ve

fatı (3/52) 134 

TAKRİRLER 
Erzincan eski mebusu ftiaffvt Arıkanj 
1. — Arzuhal encümeninin 25 . VI.. 

1941-tarihli; Haftalık kurar cetvelindeki 
2915 sayılı ararın Umumî Heyette müza
keresine dair (4/1) 10,86,116:123 
' liiae ffuitd Birmcnj 

2. — Arzuhal encümeninin 15. .IV. 
1940 tarîlıH Haftalık karar cetvelindeki 
1159 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair (i/2) JÖ 

Tolcad jüulib Ptkal] 
3. — Arzuhal encümeninin 15 . V I . 

1942 tarihli ve 57 sayılı; Haftalık karar 
cetvelindeki 2Ü19 sayılı kararın Umumî He
yette müzakeresine'ditil1 (4/3) 10 

Trabzon [Ürm DayJ 
4, — Karamnrsul hâkimi Knlı Necyet-

tin- Oanıdarlıoğhı.'ıuın tekaüt muamelesi 
hakkında İJivanı muhasebat riyaseti mü-
talûasiylt! Divanı muhasebat encümeni maz 
hatasının ikinci fıkrasının yeniden tetkiki 
İmkkmdu (4/4) 10 



TEKLİFLER 
Sni'fa 

Eskişehir fizzet ArvkanJ 
1. — fjŞosc ve köprüler kanıımmnn bazı 

maddelerinin tadili hakkındaki 1882 sayılı 
kamına ek kanım teklifi (2/4) 52,126,132 

[idare HeyetiJ 
2. — Büyük Millet Meclisi azasının tah

sisat ve harcırahları hakkındaki 1757 .sayılı 
kanunun birinci maddesin?n sonunu bîr fık
ra eklenmesine dair (2/1) 36,36,39 

3. — Büyük Millet Meclisi 1.942 malî yılı 

Sayfa 
ini trenimle değişiklik yapılmasma dair (2/3) 38, 

f>4,73:81,8i :84 
4. — Riyaseti Cumhur .1.942 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(2/2) 36,36,38:39,3!),40 ;43 

Kenya fJJr. Osman tfevki Uludağ] 
5. — İstanbul ^ehrojmaneti ve belediye

sinde zabıtai belediye hizmetini ifa eden me
murların evvelce ücretle geçen hizmet müd
detlerinin tekaütlük! er i 'hesabında sayılması-
na dair (2/5) 52 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELElîl 

deri vovmo istekleri 
1, — Adıyaman'ın Samsat nahiyesine 

bağlı Birman köyünden Müslim Kâhya oğlu 
Çocuk Memet Polat'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkındaki tezkerenin gen veril
mesine dair (3/4.1) 'Jl^'2 

Muhtelif 
1. •— Mücbir ve zaruri sebepler dolayı-

siyle takip ve tahsiline imkân görülen» yen 
borçların terkinine dair (3/21) 9 

2. —-• Konya mebusu Mustafa Ulusan 'm 
veTa't. e l l iğ ine da i r 'Mi 

ii. — Van mebusu Hakkı LGıi'jîan'ııı. vel'al. 
ettiğine dair (3/52) 134 

ölüm cesalan 
1. — Adıyaman'ın Samsa! Nahiyesine 

bağlı Birİınan köyünden Müslim Kâîıya-
oğin Çocuk Memot Volat'ın Ölüm eezasnm. 
çarptırılması hakkında (3/1) 8,21,22 

2. - - Amasya'nın Tele köyü Meıııetpaşa 
mahallesinden olup Boğnzköyündc oturan 
Abdullahuğhı Abdüssamel 8emc'tıiıı ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/3) R 

3. — G9 ncıı tümen 9. Dağ. I*. A. Kıla 
çavuşlarından Mcmedoğlıı Talip Çelik'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/2) S 

4. — Bafra'nın Kapıkaya köyünden 
Hasanoğlu Hüseyin -özkaragöVün ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/4) fi 

fi. Bayramiç'in Akçakil köyünden 
Uaıuazahoğhı M usla. fa Aydın'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/27) 

(i. — [Jcr^aıııa'nın Zeylitıdağ nahiyesi 
Hclcmiş köyünden Mustafaoğhı Süleyman 
tlryüt 'Ün ölüm ('('/.asına çarptırılmasına 
dair (3/28) 

7. -- lîcyşebir'iN S<-îki köyünden thra-
linutğlıı İsmail diğer adı Seyit Ali TTantıaıı-
k aya'um ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/5) 

S. - - Boyabad'ın Yenice köyünden 
M'nslafanğlu Emin Aktaş'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/44) 

9. - - Buldan'in Cedit, mahal leşinden 
terzi o-ğııl I arından Muslafaoğlu Mustafa 
diğer adı Çavuş Tcrzioğlu ve ilayla ma» 
köyünden Thzıroğln Mustafa Tuncay'ın 
ölüm eezıısına çarptırılmaları hakkında 
(3/fi) 

10. — (Jıı/iaıılt'İı'iıı Bostancı nahiyesin
de mukim Kıreaoğlu şiîlırelli Asafoğlu 
kundura boyacısı Keyfe .Bulut'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/7) 

I!. --•• (iaziuntcb'in Sipke köyünden 
Ue fişeği il şöhretli llıuşidoğlu Lsmail De-
veei'nin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında (3/8) 

12, — Crcrze'mıı Yakuplu köyünden 
Dmıcıoğul hırından Osmanoğlu Mustafa 
Krdoğan'ıtı Ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekalet tezkeresi (3/9) 

13. — İbrahİmoğlu Kulu'mm ölüm ee-

38 



8 
Sayfa 

/asına çarptırılması hakkında (3/10) 9 
14. — İliç'in Ebülhindi köyünden Bam-

dibğhı Ziyu.el.tin Altay ile Aşkale'nin $ül-
veren köyünden Mcıned oğlu Musa Kâzını 
Akıncı'nm Ölüm cezasına' çarptırılmaları 
hakkında (3/11) 9 

15. — Kaş kazasının Yeni köyünden 
Jbralıİmoğlu Mustafa Kğnlmyıüı'un 51.ii.iii 
cezasına: earpltnlınası hakkında (3/13) 9 

16. ••- Kelkit'in fjîeıı köyünden Hasan-
oğlu Alııııet Alha.ynık ve Şiran'ın Aşağı-
tersim köyünden izzetoğlu f'în'lil diğer adı 
Abdi'dendi I Yencdikoğlu'ıııtıı Ölüm cezasına 
çarptırılmaları luıkkımla {'İ/H) 9 

17. -— Kilis'in yeni mahallesinden Me-
nıcdoğlu Küçük Halil Karadağ'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkımla (3/15) 9 

18. -— Kütahya'nın Saray mahallesin
den İ'brahimoğlu Halil İbrahim diğer adı 
Ali İbrahim'in ölüm «ezasına. çarptırılması 
hakkında, (3/17) 9 

10, — Lüleburgaz'ın Onlâliyo köyiht-
deıı Yusufoğlu Rast t Deıııir'iıı öliiııı eeza-
sına.çarptırılması bakkmda (3/18) 0,1.10.126 

20, — Malatya'nın Tcede köyünün Bc-
şadiye mahallesinden Alioğln Ali T.sıklı'-
•ı.ııı» Ölüm eczasına çarptırılması hakkında 
{3/1») 0 

21, — Menemen'in 'Helvacı köyünden 
Halîloğlıı Mahınııt Oyanık'nı Ölüm eczası
na çarptırılması hakkında (3/20) 9 

22, — Sarayköy kazasının Köprübaşı 
köyünden Mııradoğlu İbrahim Aktaş'rn 
ölüm cezalına çarptırılması hakkında 
(3/22) 9 

2". — Sivas'ın Kai'talea köyünden 7 

Hasaııoğlu Bilâl Aydın, İbrahimoğlu Me-
ıned Yıldız, İsmail oğlu Hııeı Mahmut As
lan ve Tasgözıncn köyünden Muştala oğlu 
Mevlût Ta,s diğer adr Adtgüzcl'in ölüm 
cezasına.çarptırılmalarına dair (3/37) 10 

24. — Şirvan'ın Hahkö Köyünden Ab-
dülvehapoğlu Cafer Argıın'un ölüm ecwı-
sma'çarptırılması hakkında (3/45) 38 

25. —: Taşköprü'nün Orta köyünden 
Ismailoğlu Hüseyni Aear'nı ölüm eczasına. 
çarptırılması hakkında (3/38) :!0 

20. — Tatvan kazası Reşadiye ııahiye-
siııiıı Pu'rgam köyünden Mclıioğlu Ağıt-

Sayfo 
baran'ın Ölüın cezasına çarptırılması hak
kında (3/23) 9 

27. — Turgutlu'tıun Ahmedeli nahiye
sinin Kara köyünden Sarıahatoğlu Meme t ' 
İsa Ölmnz'in ölüm cezasına. çarptırılması 
hakkımla .(3/24) 9 

2S. ••••- Turhal'ın Çivril köyünden ilam-
za Pekini'»'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında (3/25) i» 

Tasdik istekleri 
1. - - . Belediyelere tevdi olunan vazifele

rin tanzim ve takibi için Dahiliye vekâletin
de kurulmuş, olan büro kadrosunun tasdiki 
hakkında (3/29) 9 

2. — Britanya imparatorluğu île Ame
rika'dan yaprlaeak ithalâtı tertip've tanzim 
için Hariciye vekâletinde kurulmuş olan ko
misyon emrine verilen iki daktilo kadrosu
nun tasdiklim dair (3/30) 9 

3. — Devlet eliyle zirai işletmeler kurul
masını temin etmek için Ziraat vekâletine 
bağlı zimi kombinaların merkez ve taşra 
teşkilâtı kadrosunun tasdiki hakkında 
(3/31) 9 

4. — Hariciye vekâletinde kurulmuş, olan 
(Ticari ve malî anlaşmalar müzakere heyeti) 
kadrosunun tasdiki hakkında (3/33) 9 

5. — Hariciye vekâletinde kurulmuş 
olun (Ticari ve malî anlaşmalar müzakere 
heyeti) kadrosunun tasdikimi dair (3/34) 9 

(ı. — Millî Korunma dâvalarını görmekle 
vazifelendirilen hususi ve afiliye mahkeme
lerine verilen tahsisattan yapılan tcdiyatı 
tetkik etmek üzere kurulan büro kadrosunun 
tasdiki hakkında (3/36) 10 

Tefsir istekleri 
J. —• Açık maaşı alan veya vekâlet eni

rine alınmış bulunan memurların memuriyet 
sıratları um hudut ve şümulünün tefsirdi 
halli hakkında (3/26) Î1.JH5 

2. — 1890, 1380, 2395 ve 2882 «ayılı ku
mluların âmiri ila ve muhasebecilerin mesu
liyetini tâyin eden maddeleri bükümlerinin 
tefsirine dair (3/47) 

3. — Dovlct memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu-

J 0 

http://Ziyu.el.tin
http://51.ii.iii


t 
tam 10 ucu maddesinin tefsiri hakkında 
:3/53) 

4. — İtalya, tabiiyetine girdiğinden do-
iayı Konya İstiklâl maskemesi karariyle mil
lî hudut dışına çıkarılan Suud Remzi'nin 
Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık 
olup olmıyacağına dair bir karar verilmesi 
hakkında (3/12) 

Teşriî masuniyet 
1,. — Çoruh mebusu Asım Us'un teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında. (3/49) 
2. — Denizli mebusu Naili Küçüka'nra 

tesrii masun iye ti ııin kaldırılması hakkında 
(3/50) 

3. — Kocaeli mebusu Ali Dikmen'in teg-
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/16) 

4. — Tokad mebusu Refik Ahmet Soven-
gil'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında (3/51) 

B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 
1. — Sayın üyelerden bazrlarına iairt 

— 9 

138 

132 

132 

132 

Sayfa 
verilmesi hakkında (3/46, 3/48) 46:47,72:73 

DÎVANİ MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1. — 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/43) 315 

2. — Devlet Havayolları umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı hesabı katisine 
-ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğum dair (3/32) 9,52,56157,57,58 :fil 

3. — Hudut ve sahiller srhhat umum 
müdürlüğü 1940 mali yılı hesabı katisi-
no ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/35) 10,56,64:65,66,67:70 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERELERİ 
.1. — İcra Vekilleri Heyetinin istifa 

ettiğine ve Başvekilliğe tekrar İzmir me
busu Şükrü Saraçoğlu'nun tâyin edildiği
ne dair (3/39) 10 

2. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu tara
fından teşkil olunan tera Vekilleri Heye
tinin tasdik kılındığına dair (3/40) 10;11 

DÜZELTÎŞLER 
67 r . 123 



Tahlilî fihrist 

Sayfa 
Ör. H. Alataş (Sıhhat ve l Mu. V.) -

Hudut, sahiller sıhhat Umum müdürlüğü 
1943 bütçesi münasebetiyle sözleri 188' 

Sayfa 
01. A. R. Artunkal (M. M, V.) - Bin

başı Sabrı Eryılmaa hakkındaki mazbata 
münasebetiyle söz] e fi : 121 

B 
F. A. Barutçu (Trabaon) - Binbaşı 

Sabri -EryılıııaK hakkındaki mazbata mü-
uasflbetiyle sözleri 121 

ö 
R. Gamıtez (Bursa) - Divanı Riyasetti 

İntihaplarından dolayı şahsi ve arkadaşları 
namına teşekkürü 

B. K, Çağlar (Erzincan) - Başvekil Şük
rü Saraçoğlu'nun beyanatı münasebetiyle 

sözleri 28 

Ş, Devrin (Zonguldak) - Binbaşı Sabri 
Eryılmaz hakkındaki mazbata münasebe

tiyle eözlori U9 

G 
A. M. &Öker (Konya) - Başvekil Şük

rü Saraçoğlu'nun beyanatı müüasebetiylo 
sözleri 28 

M. A. Renda (Çâatori) -Meclîs Reisli- j ğiüe soçildiğinden doİQyı te§okkü>ü S 
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Sayfa 
Ş. Saraçoğlu {Başvekil) - Haricî ve da

hili politika hakkında beyanatı Sİ2.29 

Sayfa 
E. Sazak (Eskişehir) - Başvekil Şiik 

rü'Saraçoğlu'mm beyanatı münasebetiyle 
sözleri 27 

H. Şarlan (Ordu) - Binbaşı Sabrı Jüv-
yılmaz hakkındaki mazbata müıınsebo-

Üylo sözleri U6,X2İ 

A. R. Tarhan (fstaoıbnl ) - Başvekil Şük-
rii Saraçoğlu'nun beyanatı münasebetiyle 
sözleri 

S. Tuncay (Sürd) - Binbaşı Kabri 10ı* 
yılmaz hakkındaki mazbata münasebetiyle 

3fi 

sözleri 120 
B. Tİirker (Afyoukarahisar) - Başvekil 

İJüUrü Saraçoğlu'nun beyanatı münasebe
tiyle «özleri 27 

Dr. O. £?. Uludağ (Konya) - Başvekil 
Şükrü Saraçoğlu'nun bayanatı münase-
lıetiylo sözleri 

V 

28 

— Iludut, sahiller sıhhat Uımıııt mü
dürlüğü 1943 bütgesi münasebetiyle söz
leri 139 
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