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ÖNSÖZ 

Türk Parlamento Tarihi, 1877 tarihinde yapılan iki dereceli seçimler sonucu 
115 üyeden oluşan Meclis-i Mebusan 'in kurulmasıyla başlamıştır. 

Bu ilk parlamentonun ardından 1908 yılı başlarında giderek artan dış geliş
meler ve aydınlar muhalefeti sonucu, "Meclis-i Umumî" 23 Temmuz 1908 'de top
landı. Böylece, II. Meşrutiyet dönemi de başlamış oldu. 

Türk Parlamento tarihimiz Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulan birinci Mec
lis 'le büyük bir dönüşüm ve değişim yaşamıştır. Savaş ortamında oluşturulan ve 
Millî Mücadeleyi fiilen yönlendirerek başarıya ulaştıran bu parlamentoya, "Gazi 
Meclis " adı verilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 
oluşturulan Gazi Meclis, millî egemenlik temeli üzerine kurulmuştur. 

Millî egemenlik ilkesi, millî birlik ve beraberliğimizi sağlamış; Türk milletini, 
şekli ve özü Cumhuriyet olan devlet yapısına ulaştırmıştır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından yaşanan siyasî gelişmeler ise, 
demokratik parlamenter rejimimizi olgunlaştırmıştı. 

Böylesi tarihî bir geçmişe sahip olan ve bugün 84. yılını gurur ve onurla kut
layan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temel 
dayanağıdır. 

Bu tarihî perspektif içerisinde kurulan parlamentomuzun geçmişte yaptığı 
çalışmaların ve ortaya koyduğu belgelerin bugünkü Meclis çalışmalarına önem
li katkılar sağlayacağını düşünüyorum. 

Meclisimizin geçmişte gerçekleştirdiği yasama ve denetleme faaliyetlerini 
kaynaklara dayalı olarak ortaya koyacak bilimsel çalışmaların yapılmasının, 
ulusal tarih bilincimiz açısından da önemli olduğuna inanıyorum. 

Bu anlayışın sonucu olarak, Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu kurul
muş ve parlamento tarihimiz üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. 

Meclisimiz, bu çalışmalar sonucunda "Türk Parlamento Tarihi" isimli bir 
eseri hazırlayarak, demokrasi tarihimizin zenginliklerini gün ışığına çıkarmıştır. 

Eserde siyasî tarihimizin önemli bir kesiti olan 1939-1943 yılları arasında, 
Meclisin yaptığı çalışmalar bilimsel bir disiplinle ele alınmıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin VI. Dönem faaliyetlerini ilgililere ve 
kamuoyuna belgelerle sunan eser, bu yönüyle kaynak olma özelliğini de taşımak
tadır. 

Türk Parlamentosu 'nun kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerini, üyelerin biyog
rafilerini bir bütünlük içinde ayrıntılarıyla inceleyen bu çalışmanın Cumhuriyeti 
kuran iradeye bir vefa borcu olduğuna inanıyorum. 

Kronolojik bir yaklaşımla hazırlanan eser içerisinde, o dönem Milletvekil
lerinin ihtisaslarına ve bildikleri yabancı dillere göre tasniflerine ait bilgilere de 
ulaşmak mümkün. 

Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu 'nca hazırlanan, demokrasi tari
himizin hafızasını oluşturan bu bilimsel eserin, Milletvekillerine, araştırmacılara 
ve gelecek kuşaklara ışık tutacağı inancındayım. 

Türk Parlamento tarihi üzerindeki çalışmaları başlatan 18. Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın î. Kaya Erdem başta olmak üzere, bu çalış
maları teşvik edip günümüze kadar sürdüren diğer Sayın Meclis Başkanlarına bu 
vesileyle teşekkür ediyorum. 

Eseri, belgelere dayanarak belgesel mahiyette hazırlayıp telif eden Devlet Ar
şivleri Eski Genel Müdürü Araştırmacı Yazar Sayın İsmet Binark'ı ve milletvekil
lerinin biyografilerini hazırlayan Müşavir Sayın Şenal Günay ile Türk Parlamen
to Tarihi Araştırma Grubu 'ndaki görevlileri kutluyorum, 

Ayrıca, çalışmalar arasında koordinasyonu sağlayan Prof Dr. Sayın Ahmet 
Mumcu 'ya ve eserin yayınlanmasını sağlayarak, Türk Parlamento Tarihi çalış
malarını devam ettiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Başkanı ve Genel Sek
reter Sayın Rauf Bozkurt başta olmak üzere, vakfın yönetim kuruluna ve çalış
mada emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. 

Tarihimizi âdeta detaylarıyla ortaya koyan, bir ulusal hafıza oluşturan bu 
eserin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Bülent ARINÇ / 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
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SUNUŞ 

Parlamento, temsili demokrasilerde, özellikle de parlamenter rejimlerde 
yasama yetkisini kullanan ve hükümeti denetleyen kurumdur. Geniş anlamda par
lamento, değişik adlarla anılsa da bütün temsili rejimlerde var olan ve genel 
seçimler sonucunda teşekkül eden yasama organını ifade eder. 

Bu kurumun, parlamentonun beşiği olarak kabul edilen İngiltere'de, I. Ed-
ward'ın 1295'te halkın şikâyetlerini dinlemek ve vergileri belirlemek üzere şehir 
ve kasaba temsilcilerini 'Magnum Concilium' adlı krallık meclisine çağırmasıyla 
ortaya çıktığı görülür. 

Kara Avrupa'sında modern anlamda parlamento ise, Fransız İhtilâli ve Millî 
Meclis'le ortaya çıkmıştır. Fransa'da eski rejim (ancien regime) döneminin 
kurumları olan 'Parlament'ler ile 'Etats-Generata' da modern parlamentonun or
taya çıkmasına bir ölçüde kaynaklık etmiştir. 

Fransız İhtilâli'nin ve İngilizparlamentarizminin tesiriyle krallardan yasama 
yetkisini alan ve seçimle işbaşına gelen parlamentolar bütün Avrupa demok
rasilerinin temel anayasal organı durumuna gelmişlerdir. 

Bir yasama meclisi olarak parlamento bâzı demokrasilerde tek meclisli, 
bâzılarında ise çift meclislidir. Tek meclisli parlamentoların kökleri Fransa 'da, 
çift meclislilerinki ise İngiltere'dedir. 

* 

Türkiye'de gerek Cumhuriyet öncesinde, gerekse Cumhuriyet döneminde tek 
ve iki meclisli modeller uygulanmıştır. 

31 Aralık 1876'da, Osmanlı dönemi Türkiye'sinde I. Meşrutiyet ilân edildi. I. 
Meşrutiyet'in ilânı ile birlikte Osmanlı Devleti ilk yazılı anayasayı (Kanûn-ı 
Esâsı) yürürlüğe koymuştur. 119 Madde ve 19 bölümden meydana gelen bu 
anayasa, devletin genel yapısını, organlarını, bunlar arasındaki münasebetleri, 
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini belirtmiş, böylece ilk defa Osmanlı 
Devleti'nin hukukî durumu belgelenmiştir. 

1876 Kanûn-ı Esâsî'sinin kabul ettiği iki meclisli sistem, 'Heyet-i Mebusân' 
(Meclis-i Mebusân) ve 'Heyet-i Ayan'a (Meclis-i Ayan) dayanıyordu. Meclis-i 
Umûmî adı verilen parlamentoyu, padişah tarafından seçilen Heyet-i Ayan ile er
kek Osmanlı vatandaşları tarafından seçilen Heyet-i Mebusân meydana 
getiriyordu. Bu meclis, her yıl padişahın irâdesi ile toplanır ve gene padişahın 
irâdesi ile dağılırdı. Heyet-i Mebusân 13 Şubat 1878'de II. Abdülhamid tarafın-
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dan tatil edilince, Heyet-i Ayân'ın da çalışmaları durduruldu. II. Meşrutiyet'in 
ilânı üzerine yeniden çalışmaya başladı. Kanûn-ı Esâsî'de 1909'da yapılan 
değişikliklerle her konuda kanun teklif etme yetkisini elde eden Heyet-i Ayân'ın 
hukukî varlığı, Osmanlı Devleti'nin çöküşü ile son bulmuştur. 

1876'da ilân edilen I. Meşrutiyet ile başlayan anayasa hareketleri, batıdaki 
anayasa gelişmelerinin uzantısı olup, gittikçe güçlenmeye başlayan Avrupa kar
şısında tutunabilmek amacıyla batı tipi kurumların imparatorluğa getirilmesiydi. 

Osmanlı Devleti'nde II. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte, sınırlı da olsa par
lamenter düzene geçilerek, Kanûn-ı Esâsîyeniden yürürlük kazanmıştır. Kanûn-ı 
Esâsî'nin ilânı ve bunu takiben 1877'de ilk Meclis-i Mebusân'ın açılması, par
lamenter rejime bir başlangıç olmuştur. 

Bütün eksikliklerine rağmen, 1876 Anayasası, sınırlı da olsa halkın yönetim
de temsil edilmesi, parlamentonun kurulması ve temsili rejime geçişin sağlanması 
bakımından hukukî bir reform olarak mütalâa edilmelidir. 

Tanzimatla başlayan, siyasî ve hukukî müesseselerdeki ikilik, Cumhuriyet'in 
kurulmasını müteakip ortadan kaldırılmış; Osmanlı mutlakiyet idaresine ait 
müesseseler terkedilmiştir. 

Meclis hükümeti, yasama ve yürütme kuvvetlerinin, halk tarafından seçilen 
ve halkın doğrudan doğruya temsilcisi sayılan millet meclisinde toplanmış ol
masını, yürütme görevini yerine getiren organların, bu meclisin emrine ve irâde
sine tabî tutulmasını öngören hükümet şeklidir. 

Meclis hükümeti sisteminin temelinde, millet irâdesinin ve hâkimiyetinin 
bölünmezlik prensibi vardır. 1921 Anayasası döneminde görülen meclis hükümeti 
sistemi, Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı şartlarından doğmuş ve millet 
hâkimiyetinin bölünmezliği prensibine dayanmıştır. Nitekim, 1921 Anayasasının 
birinci maddesi "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" hükmünü ifade etmektedir. 

Millî egemenlik en geniş anlatımıyla, halkın kendi kaderini bizzat kendisinin 
belirleme hakkına sahip olmasıdır. Bu hakkın millet adına kullanılması, milleti 
temsil eden parlamentolarca yürütülür. Millî egemenlik ilkesi, demokratik siyasî 
rejimimizin meşru temele dayanmasında önemli bir yer tuttuğu gibi, siyasî reji
mimizin istikrarlı bir şekilde işlemesinin de en büyük desteğidir. 

Millî egemenlik ve meclisin üstünlüğü ilkeleri, Millî Mücadele'de birlikte or
taya çıkmış ve birbirlerini tamamlamışlardır. 23 Nisanl920'de Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, millî egemenlik düşüncesinin meş
ruluğunun genel kabulü yönünde önemli bir adım atılmıştır. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin açılmasıyla Osmanlı Devleti'nde egemen olan 'Hâkimiyet-i 
Siyasîye', 'Hâkimiyet-i Millîye'ye dönüşmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet irâdesinin yönettiği meclistir. 'Egemenlik 
kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin kararlarında da temel dayanak olmuştur. Cumhuriyetimiz de, millî 
egemenlik ilkesinin tabiî bir sonucudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin kollektif şuurunda çok ayrı 
ve özel bir yeri vardır. Yakın dönem Türk siyasî hayatında ve kültüründe, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, Türk'ün Kurtuluş Savaşı, Türk inkılâbı, millî egemenlik il
kesi ve Cumhuriyetle özdeşleşmiştir. 

Kurtuluş Savaşı ve bölünmez millî egemenlik anlayışı gibi sebeplerle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi adı altında tek meclisli yapılar getiren 1921 ve 1924 Teş-
kilât-ı Esâsî'ye kanunlarından sonra, 1961 Anayasası iki meclisli parlamento 
modelini benimsenmiştir. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde, 
büyük bölümü seçilmiş, bir bölümü de atanmış üyelerden teşekkül eden karma 
yapılı bir ikinci meclis (senato) teşekkül ettirilmiştir. Bilâhare, ikinci meclisin 
yasama işlerini yavaşlattığı ve gereksiz olduğu gerekçesiyle 1982 Anayasası ile 
yeniden tek meclis sistemine dönülmüştür. 

* 

Parlamentoların iç yapısı ülkelere göre değişiklik gösterir. Parlamentoların 
yapısı anayasadan, meclis içtüzüklerinden ve teamüllerden kaynaklanan kural
larla oluşur ve bunlara göre çalışır. Parlamentoların günümüzde ortak ve vaz
geçilmez birim ve organları, başkanlık divânı, komisyonlar, siyasî parti grupları 
ve teknik personeldir. Başkan ve başkanlık divânı meclis tarafından seçilir. Par
lamento başkanının tarafsızlığı esastır. Başkanlık divânı üyelikleri genellikle 
meclisteki partiler arasında sayısal güçleriyle orantılı olarak dağıtılır. Meclis
lerin birer iç organı durumunda olan komisyonlar genellikle uzmanlık alanlarına 
göre kurulurlar (Millî savunma, dışişleri, eğitim, bütçe ve plân ve benzeri gibi). 

Meclis komisyonlarının teşekkülü ile ilgili tarihi uzantı, İngiliz ve Fransız 
parlamentarizmine dayanır. Uzmanlık komisyonları genellikle bütün yasama 
dönemi boyunca faaliyet gösteren sürekli kurullardır. Buna karşılık hükümetin ve 
yürütmenin denetlenmesi veya belli konularda araştırma yapılması gibi, zamanla 
sınırlı görevleri üstlenen komisyonlar (soruşturma veya araştırma komisyonları) 
çalışmalarını tamamlayınca dağılırlar. Bunlara özel komisyonlar adı da verilir. 

Çağdaş parlamentolarda siyasî parti grupları, yasama ve denetleme çalış
malarının esasını oluşturur. Parlamentoların iç çalışmaları genellikle içtüzükler
le tesbit edilir.Bunların toplantı düzeni, iki genel seçim arası dönemi ifade eden 
yasama dönemi ve bunun yıllara bölünmüş biçimi olan dilimlerden, yasamaydın
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dan meydana gelir. Parlamentonun belli bir gün boyunca yaptığı toplantı, bir
leşim; o günkü birleşimin çeşitli aralarla bölünen parçalarının her biri ise otu
rum olarak adlandırılır. 

Parlamento üyelerinin yasama ve denetleme çalışmalarını hiçbir etki ve bas
kı altında kalmadan yerine getirebilmelerini sağlayıcı ve koruyucu mekanizmalar, 
parlamenter dokunulmazlıklarını ortaya koymuştur. Bu dokunulmazlıklar, par
lamenterlerin oy ve sözlerinden dolayı kovuşturulmamalarını sağlayan mutlak 
dokunulmazlık olan yasama dokunulmazlığı ile, parlamento dışı faaliyetleri 
sırasında işledikleri öne sürülen suçlardan tutuklanmalarını veya kavuşturul
malarını, yasama organının vereceği karara bağlayan nisbî veya geçici yasama 
dokunulmazlığı güvencesidir. 

* 
Parlamenter sistem, parlamenter rejim olarak da bilinir. Yasama ve yürütme 

arasında bir güçler ayrılığı, denge ve işbirliği kuran bir yönetim biçimidir. 
Parlamenter sistem, parlamentonun beşiği sayılan İngiltere'de doğmuştur. 

Parlamenter rejim, ana çizgileriyle ilk olarakXVIII. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya 
çıkmış; takibeden yüzyılda ise Avrupa'ya yayılmıştır. Parlamenter sistemin doğuş 
özelliklerinin başlıcası, mutlak monarşiye karşı halkı temsil eden bir parlamen
tonun doğup gelişmesi, yasama yetkisini kullanması ve hükümeti denetler duru
ma gelmesidir. 

Parlamenter sistem, XX. yüzyılda pek çok ülkede, özellikle kara Avrupası 'nda 
anayasa eliyle hukukî kalıplara sokulmak istenmiş ve bu anlamda nazarî ve 
teorik düzeltme gayretlerine de konu olmuştur. 

Parlamenter sistemde yasama ve yürütme organları arasındaki işbirliği or
ganik ve fonksiyonel biçimler gösterir. Organik işbirliği, bu organların birbir
lerinin kuruluş ve varlıklarına belli ölçülerde karışabilmesi anlamındadır. 
Hükümetin ve bazen de cumhurbaşkanının parlamento içinden seçilmesi, baş
bakan ve bakanlar kurulu üyelerinin parlamento içinden çıkması, yasama or
ganının yürütmenin organik oluşumu üzerindeki tesirine örnektir. Buna karşılık, 
yürütmenin belli şartlarda parlamentonun görev süresine son verebilmesine im
kân sağlayan fesih yetkisi de yürütmenin yasamanın organik teşekkülüne müda
hale hakkını gösterir. 

Parlamenter sistemde kanunların büyük ölçüde hükümetler tarafından hazır
lanması bunun en belirgin göstergesidir. Hükümetler kanunların mecliste 
görüşülmesi sırasında da kendi tasarılarını savunma ve açıklamalarda bulunma 
gibi yollarla yasama sürecini etkileme imkânına sahiptirler. Kanunların par
lamento tarafından kabulünden sonra, yürütmenin, bir başka ifade ile devlet baş-
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kanının veya cumhurbaşkanının onayını takiben yayımlanması, yürütmenin 
yasalaştırma süresi içinde oynadığı bir başka önemli roldür. 

Parlamenter sistemlerde yürütme, devlet başkanı veya cumhurbaşkanı ile 
başbakan ve bakanlar kurulu olmak üzere iki başlı bir görünüm taşır. Yürütmenin 
iki başlı bir organ görünümünde olmasına karşılık, sembolik bir konumu olan 
devlet başkanı ya da cumhurbaşkanı, kural olarak, devletin birliğini ve ülkenin 
bütünlüğünü temsil etme yetkisini taşır. Klasik parlamenter sistemde, devlet baş
kanı aktif politikanın dışında kalır; yürütmenin asıl başı olan başbakan ve bakan
lar kurulu ona karşı değil, yalnız parlamento önünde sorumludur. 

Devlet başkanının parlamenter sistemde oynadığı en önemli rol, yasama ve 
yürütme organları arasında uyuşmazlık çıktığı durumlarda hakemlik yapmasıdır. 
Bu özellikle, belli şartlar gerçekleştiğinde yasama meclisinin feshedilmesinde 
devlet başkanının oynadığı rolde kendini gösteren bir husustur. 

İfade edildiği gibi, parlamenter sistemde bakanlar kurulu siyasî bakımdan 
parlamento önünde sorumludur. Bu sorumluluk ise, bakanlar kurulunda yer alan 
her bakanın kendi görev alanını ilgilendiren ferdî sorumluluğu ile bakanlar kuru
lunun genel politikasından dolayı üstlendiği kollektif sorumluluktur. 

Siyasî sorumluluğun özü, parlamentonun güvenine sahip olmayan bir bakan
lar kurulunun görev başında kalamayacağıdır. Bu güvenin olup olmadığı ise, 
göreve başlarken ve görev sırasında yapılan güven oylamalarında belli olur. 
Bakanlar kurulunun görevi sırasında kendisine karşı güvensizlik önergesi veya 
gensoru önergesi verilebilir. Bunların gereği olarak yapılan güven oylaması 
neticesinde hükümetin göreve devam edip edemeyeceği anlaşılır. Bakanlar kuru
lu da, dilerse kendisi için parlamentodan güven talebinde bulunabilir. Parlamen
ter sistemlerde hükümetin istikrarını sağlamak ve krizleri önlemek düşüncesiyle, 
hükümetlerin güven oyu alması genellikle basit çoğunluk, düşürülmesi ise salt 
çoğunluk şartlarına bağlanmış, böylece hükümet kurma kolaylaştırılmış, 
hükümeti düşürme ise zorlaştırılmıştır. 

Parlamenter sistem, siyasî partilerin varlığı sebebiyle, günümüz uy
gulamalarında, yumuşak bir güçler ayrılığını öngören klasik anlamından uzak
laşmıştır. Yasama ve yürütme klasik ayrılığı eski anlamını kaybetmekte, bunun 
yerini iktidar ve muhalefet ayrılığı olgusu almaktadır. Bir başka ifade ile, 
günümüzde parlamenter sistemler parlamentarizmin geleneksel ve anayasal un
surları tarafından olduğu kadar, günlük siyasî hayatın temel kurumları olan 
siyasî partiler ve partiler sistemi tarafından da şekillendirilmektedir. 

* 
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"VI. Dönem Türk Parlamento Tarihi" çalışmalarının çerçevesi içinde yer alan 
Cumhuriyet Halk Partisi, bilindiği gibi Cumhuriyet döneminin en eski partisidir. 
Bu partinin kuruluşu, ilkeleri ve partideki gelişmeler, Atatürk'le, Millî Mücadele 
ve Cumhuriyet tarihimizle doğrudan bağlantılıdır. Cumhuriyet rejimi ile CHP bir 
noktaya kadar özdeştir. 

1924'e kadar Halk Fırkası, 1924-1935 arasında Cumhuriyet Halk Fırkası 
olarak adlandırılan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet döneminin ilk siyasî 
partisidir. 1923-1950 arasında aralıksız iktidarda kalmış ve 1946'ya kadar tek 
parti yönetimi ülkeyi idare etmiştir. 

Halk Fırkası, Kurtuluş Savaşı 'nın zafere ulaşmasından sonra, Anadolu ve 
Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin siyasî bir partiye dönüştürülmesiyle kurul
muştur. Atatürk partiyi kurma amacını ilk defa 1922 yılında açıklamış, 'Halk Fır
kası' adını da ilk defa bu açıklamasında kullanmıştır. Atatürk, 6 Aralık 1922 tarihin
de Ankara'da verdiği demeçte kurulacak yeni partinin esaslarını anlatmıştır. 

Bu demecinde Atatürk'ün üzerinde önemle durduğu konular, ülkenin 
ekonomik ve sosyal durumuyla, programlı çalışma ve halkçılıkla ilgilidir. 

Halk Fırkası'nın kuruluşu ile ilgili karar 9 Eylül 1923'te açıklanmışsa da, 
Halk Fırkası'nın resmî kuruluş tarihi 11 Eylül 1923'tür. 

Kuruluşunda resmî bir programı bulunmayan ve siyasî çalışmalarında 
'Dokuz Umde'yi temel alan partinin genel başkanlığına TBMM Başkanı Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, genel başkan vekilliğine İsmet [İnönü] ve genel sekreter
liğine de Recep [Peker] seçilmiştir. 

Halk Fırkası'nın nizamnamesinde, temel ilkeler olarak millî egemenliğin halk 
tarafından ve halk için uygulanması, bir başka ifade ile halkın kendi kendini idare 
etmesi, Türkiye'yi çağdaşlaştırma ve hukuk devletini egemen kılma gibi hususlar 
yer almıştır. 

Halk Fırkası'nın kuruluşundan kısa bir süre sonra, İsmet [İnönü] ile Baş
bakan Fethi [Okyar] arasında baş gösteren anlaşmazlık, Halk Fırkası'nın Meclis 
grubunda tartışmalara yol açmış; ortaya çıkan siyasî bunalım, Cumhuriyet'in 
ilânı (29 Ekim 1923) ve Gazi Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanı seçilmesiyle son 
bulmuştur. Bu arada İsmet [İnönü] de başbakanlığa atanmıştır. 

Ancak bütün bu gelişmeler, parti içindeki tartışmaların durulmasını sağ
layamamış, Halifeliğin kaldırılması ve 1924 Anayasası'nın kabul edilmesinden 
sonra Kâzım [Karabekir], Rauf[Orbay], Refet [Bele], Ali Fuat [Cebesoy] ve Ad-
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nan [Adıvar] ile birlikte bir grup milletvekili Halk Fırkası'ndan ayrılarak 17 
Kasım 1924'te, Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver 
Cumhuriyet Halk Fırkası'nı kurmuşlardır. Bu arada Halk Fırkası da, Cumhuriyet 
Halk Fırkası adını almıştır (10 Kasım 1924). 

Yeni kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası'nın 
kuvvetler birliğine dayanan bir meclis hükümeti görüşüne karşılık, ılımlı bir kuv
vetler ayrılığı sistemini benimsiyor, cumhurbaşkanlığı ile parti başkanlığının bir 
kişide birleşmemesini istiyordu. 1925 yılında Doğu illerimizde ortaya çıkan Şeyh 
Sait İsyanı ile bâzı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinin bağlantısı ol
duğu ileri sürülmüş ve isyanın ardından çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu'na 
dayanılarak 3 Haziran 1925'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. 

Cumhuriyet Halk Fırkası, nizamnamesinin demokratik bir hüviyet taşımasına 
karşılık, ilk yıllarında teşkilâtlanmada merkeziyetçi bir model uygulamış; ülkeyi 
14 mıntıkaya ayırarak, her mıntıkaya merkezden birer müfettiş atamış, ayrıca il 
teşkilâtlarının başında bulunan mutemetleri ve belediye başkanlarını merkezden 
tesbit etmiştir. 

Bu arada toplumdan gelen muhalefeti denetim altında tutmak için 12 Ağustos 
1930'da, Ali Fethi [OkyarJ başkanlığında, Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurul
masıyla yeniden iki partili sisteme dönülmüşse de, bu uzun sürmemiştir. 
Muhalefetin istenmeyen bir çizgiye kayması ve hızla gelişme göstermesi üzerine 
Serbest Cumhuriyet Fırkası baskılar sonunda kendini 17 Kasım 1930 tarihinde 
feshetmiştir. 

Böylece çok partili hayatın başlaması için verilen mücadele neticesiz kalmış
tır. Bu başarısızlığın en büyük sebebi, şüphesiz demokrasi kültürünün eksikliğidir. 

Çok partili rejim teşebbüslerinin başarısızlığından sonra Cumhuriyet Halk 
Partisi gerek teşkilâtlanma, gerekse program yönünden daha çarpıcı çalışmalar 
içine girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı bu dönemde sosyo-ekonomik 
konularla daha çok ilgilenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi ile devletin 1930 yılın
dan sonra birbirine daha yakınlaştığı, özdeşleştiği görülür. 

Atatürk'ün cumhurbaşkanlığı döneminde modernleşmeyi hedef alan Türk 
siyasî eliti, genelde birlik içinde hareket etmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi saf
larında toplanmıştır. 

Atatürk'ün 10 Kasım 1938 tarihinde vefatından bir gün sonra toplanan Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, cumhurbaşkanlığına İsmet İnönü'yü seçmiştir. 
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Atatürk'ün vefatı ile boşalan parti genel başkanlığına tüzük gereğince seçim yap
mak için, 26 Aralık 1938 tarihinde Ankara'da CHP I. Olağanüstü Kurultayı top
lanmıştır. Bu kurultayda CHP Tüzüğünde yapılan değişikliklerle, Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanlığına 'Değişmez Başkanı' sıfatıyla İsmet İnönü getiril
miştir. 

Atatürk'ün ölümünden hemen sonra başlayan ve çok partili sisteme geçil
mesine kadar geçen bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı ismet inönü'ye 'Millî Şef denilmiş ve bu döneme de genellikle 
'Millî Şef Dönemi' adı verilmiştir. 

İsmet İnönü'ye resmen değişmez millî şef denilmesi, Cumhuriyet Halk Par-
tisi'nin 26 Aralık 1938'de toplanan Olağanüstü Kurultayında yapılan tüzük 
değişikliği sırasında alınan kararın sonucudur. Atatürk'ün ölümü üzerine, 1939 
yılında toplanması gereken kurultay, partinin yeni genel başkanının seçilebilmesi 
için öne alınmış, bu arada yukarıda ifade edildiği gibi, parti tüzüğünde değişik
likler yapılmış, tüzük değişikliğinin gerekçesinde parti Genel Sekreteri Refik Say-
dam'ın 'millî şef deyimini kullandığı, kurultayda konuşan kurultay başkanı Celâl 
Bayar'ın da İnönü'yü 'millî şef olarak adlandırdığı görülür. İşte bu kurultaydan 
başlayarak, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 'millî şef olarak anılacak ve bu onun 
resmî unvanı olacaktır. 

Yukarıda atıfta bulunduğumuz tüzük değişikliğinde, 'millî şef in tanımı da 
yapılmıştır. Gerekçeye göre, Cumhuriyet Halk Partisi dar anlamda bir siyasî par
ti değildir. Vatandaşları çatısı altında toplayan milletin partisidir. Bu sebeple de 
partinin şefi, tabiî olarak 'millî' şeftir. 

Başta basın olmak üzere, çok geniş çevrelerin bu tâbiri benimsemesi sebebiy
le İsmet İnönü "Millî Şef, onun cumhurbaşkanlığı dönemi de "Millî Şef Dönemi" 
olarak anılmıştır. Bu deyim, İsmet İnönü'nün gerek siyasî hayatında, gerekse par
ti içindeki sarsılmaz otoritesinin bir sembolü olmuştur. 

İnönü'ye yakıştırılan bir başka sıfat da, İkinci Adam' lıktır. Şevket Süreyya 
Aydemir, ismet inönü'yü anlattığı üç ciltlik eserine 'ikinci Adam' ismini vermiştir. 

İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanı ve millî şef olmasından kısa bir süre sonra 
II. Dünya Savaşı başlamıştır. Millî şef dönemi, II. Dünya Savaşı ile aynı yıllara 
rastlamaktadır. Türkiye bu savaşa girmemeyi başarmış olmakla birlikte, II. Dün
ya Savaşı yıllarındaki ekonomik ve toplumsal sıkıntılar, dönemin unutulmayan 
mirası olarak kalmıştır. 
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Türkiye 24 Şubat 1945'te Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni imzalayarak bu 
teşkilâtın kurucu üyesi olmuştur. Bu tercih, ülkedeki tek parti rejimini oldukça 
sarsmıştır. Bu arada, Amerika Birleşik Devletleri'nin, politik sistemini daha 
demokratik bir hale getirmedikçe Türkiye'nin batıdan beklediği desteği alamaya
cağını belirtmesi, tek parti yöneticilerinin demokrasi yönünde tavır değiştir
melerine sebep olmuştur. 

Türkiye, Birleşmiş Milletler Beyannamesi'ni kabul etmekle, bu kuruluşun 
daha demokratik ve hürriyetçi bir rejime geçilmesi isteğini kabul etmiş oluyordu. 
Nitekim, Türkiye 1945'de San Francisco Konferansı'nda bir açıklama yaparak, 
en kısa sürede ülkede her türlü demokratik cereyanların gelişmesine müsaade 
edileceğini açıklamıştır.' 

Bu açıklamayı 19 Mayıs 1945'te Cumhurbaşkanı İsmet inönü'nün beyanatı 
takip etmiştir. İnönü, cumhuriyet rejiminin ortaya koyduğu siyasî sistemle halk 
hükümeti şeklinin her cephesiyle gelişeceğini ve harp hâlinin mecbur kıldığı şart
lar ortadan kalktıkça, ülkenin siyasî ve kültür hayatında demokrasi prensiplerinin 
gittikçe daha fazla yer tutacağını ifade etmiştir.2 Cumhuriyet demokrasiye geçme 
gereğini görünce, öncelikle CHP kendi içinde demokrasiye yönelmiştir. 

II. Dünya Savaşı 'ndan sonra pek çok totaliter sistemlerin yıkılması ve demok
rasinin gündeme gelmesi, bütün bu değişiklikleri gören Türk halkının siyasî hak
larını talep etmeye başlaması üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi, halkın bu istek
lerini yerine getirmek mecburiyetinde kalmıştır. Basında yapılan tenkitler üze
rine, demokratik hayatın başlaması için ihtiyaç duyulan bir muhalefet partisinin 
kurulması çalışmalarına başlanmış; konu yalnız basında değil, parlamentoda da 
tartışılmaya başlanmıştır. 

II. Dünya Savaşı yılları, dış siyasî olay ve etkilerin en yoğun olduğu yıllar 
olarak ayrı bir dönem özelliği göstermektedir. Bu dönem, geçmiş yılların 
birikimiyle kaçınılmaz sonuçlar doğuracak, ülkemizde çok partili hayata geçil
mesini sağlayacaktır. 

Türkiye'nin tek partili bir yönetimden çok partili bir siyasî rejime geçişi, 
yakın dönem siyaset tarihimizin en önemli siyasî reformlarındandır. Şüphesiz, 
Türkiye'de çok partili hayata geçişimizde iç ve dış tesirlerin büyük rolü olmuştur. 
Gerek iç bünyedeki ekonomik, sosyal ve siyasî; gerekse dış politik gelişmelerin 
tesir ve baskısıyla çok partili hayata geçmede toplumun tercih ve kararının ön
celiği tartışılmaz. 

1 bkz.: Ayın Tarihi, Mayıs 1945, 633. s. 
2 Kemal Karpat: Türk Demokrasi Tarihi. 2. bs. İstanbul, 1996, 128. s. 
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Türkiye'de 'Millî Şef dönemi (1938-1945) , İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkan
lığının ilk ve Türkiye Cumhuriyeti'nde tek parti yönetiminin son yıllarını içine alır. 

Türkiye'de 'Millî Şef döneminin, iç ve dış politika açısından geniş ve ayrıntılı 
olarak incelenmesi, şüphesiz tarihi bir tespit yapmanın da ötesinde bir anlam 
taşımaktadır. İL Dünya Savaşı sonrasında başlayan yeni dönemin, çok partili 
siyasî sisteme geçişini görmek, bu dönemin çok yakından bilinmesini gerektirir. 

Bir başka ifade ile, bu dönem, II. Dünya Savaşı gibi bir büyük olay gözardı 
edilerek incelenemez. Ayrıca, bu dönem, çok partili hayata geçişe temel olması 
bakımından da üzerinde durulmaya değerdir. 

Türk parlamento tarihinde her dönemin kendine has bir görünümü ve 
hususiyetleri vardır. Bu dönem, tek partili otoriter bir yönetimin hâkim olduğu bir 
devredir. 

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyaset ve parlamento hayatında şüphesiz 
özel bir yeri vardır. Yeni Türk devletinin kuruluş felsefesi Cumhuriyet Halk Par
tisi'nin prensipleri üzerine oturtulmuştur. Bu partinin tarihi ile Cumhuriyet tari
hi, bu dönem siyaset hayatımız ve Türk parlamento tarihi âdeta kaynaşmış hal
dedir. Dolayısıyla bunlardan birini incelerken, diğerini gözardı etmeye imkân 
yoktur. 

Unutmamak gerekir ki, VI. Dönem Türk parlamento tarihini ortaya koyabil
mek için, CHP'nin bu dönem tarihine, parti faaliyetlerine, kurulan hükümetlere 
ve hükümet programlarına yer vermek ve kaynaklar ışığında bir tespit ve objektif 
bir değerlendirme yapmak kaçınılmazdır. CHP'nin bu dönem Türk parlamento 
hayatı ve çalışmaları üzerindeki etkileri konusuna eğilmek, bu dönem parlamen
to tarihinin yazılmasında yerine getirilmesi gereken ilmî ve kaçınılmaz bir sorum
luluktur. 

Bu çalışma ile, CHP hakkında lehte veya aleyhte bir tespit ve değerlendirme 
yapmaktan çok, bütün bir Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş, Türk toplum 
ve siyaset hayatında müessir olmuş bir siyasî partinin, VI. Dönemde Türk par
lamento hayatındaki rolü ve yeri nedir?., sorularına belgeler ışığında doğru 
cevaplar aranmaktadır. 

CHP'nin ve Millî Şef döneminin iç ve dış politika açısından, bu kitabın metin 
kısmında yer alan bölüm başlıkları çerçevesinde ele alınması ve incelenmesi, VI. 
Dönem Türk parlamento çalışmalarının ve tarihinin yakından bilinmesi ve değer
lendirilmesi bakımından zarurîdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Şef dönemi hakkında çok ayrıntılı ve ciddî 
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmaların bâzılarında VI. Dönem Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi faaliyetlerine de yer verilmiştir. Bu çalışmaların bir-ikisine bura
da işaret etmek istiyoruz: 

-Celâl Bozkurt: Siyaset Tarihimizde Cumhuriyet Halk Partisi. Dünü, Bugünü, 
İdeolojisi (Siyaset İlmî Açısından Bir İnceleme), [yy, t.s.J 222 s. 

Kitabın yazılış sebebi, yazarı Bozkurt tarafından, kitabın 'Giriş' bölümünde 
şöyle ifade edilmektedir: 

"Yeni Türk devletinin yapısı Cumhuriyet Halk Partisinin prensipleri üzerine 
oturtulmuştun Birbiri arkasına yapılan devrimler, bu partinin sorumluluğu veya 
sevk ve idaresi altında geçmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi muhakkak ki, Türk 
siyaset hayatında özel bir mevkii ve uzun bir ömrü olan partidir. Bu partinin ta
rihi ile Cumhuriyet tarihi birbirine karışmış, âdeta kaynaşmış haldedir; öyle ki, 
bunlardan birini incelerken diğerini ihmal etmeye imkân yoktur." (11.s.) 

- Fahir Giritlioğlu: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mev
kii. l.C. Ankara 1965 Ayyıldız Matbaası. 460 s. 

Eserin önsözünde yazar, "Yeni Türk Devletinin sağlam yapısı, Cumhuriyet 
Halk Partisinin prensipleri üzerine oturtulmuştu. Birbiri arkasından yapılan dev
rimler, bu partinin siyasî sorumluluğu altında ve şevki idaresi zamanında tahak
kuk ettirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türk siyaset hayatında özel bir mevkii 
ve uzun bir ömrü olan partidir. 

Memleket kaderi üzerinde yıllar boyu istikamet verici rolü bulunan bu millî 
müessesemizin tarihi, ciddî bir tetkike tâbi tutulmadığı gibi, hizmet ve faaliyet
lerinin mahiyet ve değeri, ilmî bir araştırma ve tartışmaya tâbi kılınmamıştır." 
der. (5.s.) 

- Mahmut Goloğlu: Millî Şef Dönemi (1939-1945). Ankara 1974 Kalite Mat
baası. V1I+ 423 s. 

Kitapta, 1939-1945 yılı yurt içi ve dışı siyasî olaylar ele alınmış; bu dönem 
tek parti yönetimi anlatılmıştır. 

- Doç.Dr. Çetin Yetkin: Türkiye'de Tek Parti Yönetimi. İstanbul 1983 Altın 
Kitaplar Matbaası. 320 s. 

"Bilimsel Sorunlar Dizisi" 
Dr. Yetkin, geniş bir başlık altında, 1930-1945 yıllarını içine alan bir dönemi 

incelemektedir. Kitabın giriş kısmında, eserin müellifi, çalışmasının amacını; 
"... bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin 1930-1945 yılları arasındaki iç siyasal 

gelişmelerini, sınıfsal yapıda oluşan değişiklikler temel alınarak ve dış siyasal 
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koşulların etkileri gözönünde tutularak, birbirini izleyen toplumsal ve siyasal 
olaylar çerçevesinde ve belirtilen yaklaşımla incelemektir" şeklinde ifade etmek
tedir. (23. s.). 

Millî Şef döneminin ele alındığı en ciddî akademik çalışmalardan biri, 
1985'te A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yapılmış olan Cemil Koçak'ın 
"Türkiye'de Millî Şef Dönemi, 1938-1945"ad ve muhtevalı doktora tezidir. Aynı 
adla kitap olarak da yayınlanmıştır. 

-Cemil Koçak: Türkiye'de Millî Şef Dönemi (1938-1945). Dönemin İç ve Dış 
Politikası Üzerine Bir Araştırma. 2 C, 2.bs. İstanbul 1986. 726+635 s. 

"İletişim Yayınları." 
[Eserin ilk baskısı, Yurt Yayınevi tarafından Ankara'da 1986 yılında yapılmış

tır] 
Dr. Koçak'ın eserinde, Millî Şef dönemi, iç ve dış politika açısından birlikte 

ele alınmıştır. Dış politikanın iç politikaya olan etkisi ve bu etkinin derecesi, araş
tırmada somut olaylarla ortaya konulmuş, böylece iç ve dış politikanın karşılıklı 
etkileşimine ait umûmî mahiyette bir tespitin doğruluk payı tarihi olgular araş
tırılarak belgeler ışığında ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Yazar, eserin 'Sunuş' kısmında, araştırma konusu olarak 'Millî Şef dönemini 
seçmesinin sebebini şu satırlarla ifade etmektedir: 

"Öncelikle, yapacağım çalışmanın, Türk siyasî tarihinin üzerinde pek durul
mamış bir bölümü üzerine olmasını daha başından istiyordum. Öte yandan, uzun 
zamandan beri, bu alanda yapılmış çalışmaların, her nedense, Atatürk'ün 
ölümünden çok-partili hayata geçişe kadar olan dönem üzerinde hemen hiç dur
madıklarının ya da pek az ve önemsiz oranda durduklarının farkına varmıştım. 
Oysa bu aralıkta, gözardı edilen önemli bir dönem vardı. Bu dönem, çok-partili 
hayata girişe temel olmak bakımından da dikkate değerdi. Yeni dönemin açık
lamasını yapabilmek için, Millî Şef döneminin de yeterince üzerinde durulmuş ve 
incelenmiş olması gerekirdi. İşte, dönemin yeterince üzerinde durulmamış olması 
çalışmamın seçiminde önemli rol oynadı. 

Diğer yandan, "İsmet Paşacı" bir evde yetişmem nedeni ile her zaman " İs
met Paşa'ya bir ilgi duyduğumu belirtmeliyim. Belki biraz da bu nedenle İsmet 
İnönü'yü konu alan bir çalışmayı tercih ettim. 

Bu iki nedenden hangisinin daha baskın geldiğini ben de bilmiyorum... 
Çalışmamın başında, söz konusu dönemde Türkiye'nin yalnızca iç politika 

gelişmelerini araştırmak istiyordum. 
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Oysa, aradan kısa bir süre geçtikten sonra derhal fark ettim ki, bu dönem, 
İkinci Dünya Savaşı gibi bir büyük olay gözardı edilerek incelenemez. 

Bu nedenle, hiç aklımda yokken, dönemin dış politikasını da özenle açık
lamaya çalıştım. Çünkü, dönem boyunca iç ve dış politika arasındaki yakın iliş
kileri ve karşılıklı etkileri vurgulamanın başka bir yolu yoktu. 

İç ve dış politika arasındaki yakın etkileşimi vurgulamak amacı ile, çalış
manın temel ayrım noktalarını saptadım. 

Bu anlamda çalışma, dönemin iç ve dış politikasını kapsamak üzere geniş
lemiş oldu" (13-14. ss.) 

- Dr. Esat Öz: Otoriterizm ve Siyaset. Türkiye'de Tek-Parti Rejimi ve Siyasal 
Katılma (1923-1945). Ankara 1996 Yetkin Basımevi. IX+ 211 s. 

"Yetkin Yayınları" 
Araştırma, 1951 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 

kabul edilen doktora tezinin gözden geçirilmiş şeklidir. İlk baskısı 1992 yılında 
yapılmıştır. 

Araştırmanın amacını, eserin müellifi Dr. Öz, 'Önsöz'de şu satırlarla ifade et
mektedir: 

"Bu kitabın amacı, siyasal hayatımızın evrimindeki en önemli duraklardan 
biri olan tek-parti döneminin siyasal katılma kavramı ekseninde genel bir değer
lendirmesini yapmaktır. 1923-45 yılları arasındaki yaklaşık 22 yıllık bu dönem, 
yeni bir devletin oluşum süreci olması yanında, daha sonraki dönemlere bıraktığı 
miras açısından da hayatî bir öneme sahiptir. Bunun için sürekli olarak entelek
tüel ve akademik bir ilgiye mazhar olmaktadır. "(V.s.) 

Millî Şef dönemi ile ilgili bir diğer önemli akademik çalışma, Osman Akan-
dere tarafından yapılan doktora tezidir. Bu çalışma da, 1988'de kitap olarak 
yayınlanmıştır. 

- Dr. Osman Akandere: Millî Şef Dönemi. Çok Partili Hayata Geçişte Rol 
Oynayan İç ve Dış Tesirler. İstanbul 1988 İz Yayıncılık 513 s. 

"İz Yayıncılık: 265" 
Çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılan bir dok

tora çalışmasıdır. 
Akandere'nin çalışmasında, Millî Şef dönemindeki iç ve dış olayların ve geliş

melerin çok-partili hayata geçişimizde oynadıkları rol, birinci el kaynaklara ini
lerek anlatılmaya çalışılmıştır. Yönetimin dayanağı olan 'Hükûmet-Parti-Meclis' 
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organları ayrı ayrı incelenmiş, bu organların Millî Şef dönemindeki yapıları ve 
fonksiyonları belirtilmeye çalışılmıştır. 

Dr. Akandere, bunu eserin önsözünde şöyle ifade eder: 
"Yeni dönem tarihimiz üzerinde araştırma yapmanın güçlükleri göz önünde 

tutularak konu belli bir dönemi içine alan yıllarla sınırlandırılmış ve bu nedenle 
Millî Şef dönemi olarak da adlandırılan 1938-1945 yılları arasında ele alınmış
tır. Millî Şef döneminin esas alınmasının amacı ise, Türkiye'de demokrasiye geçiş 
sürecinin başlangıcının İnönü'nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle başladığı 
yolundaki iddia ve yorumların ne dereceye kadar doğru olduklarının ve 1938'ler-
den beri meydana gelen ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerin 1945'te baş
layan çok-partili hayata geçişte oynadığı rolün tespitidir. 

Biz ise çok-partili hayata geçişimizin iç ve dış sebeplerini hem kapsamlı hem 
de dönemin basınına dayanarak belirtmeye çalıştık " (15. s.) 

- Dr. Hakkı Uyar: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. 2. bs. İstan
bul 1999 Boyut Matbaacılık A.Ş. 400 s. 

"Boyut Kitapları/Araştırma Dizisi 11" 
Araştırmada, Türkiye'deki tek parti döneminin iktidarı ve dönemin muhalefeti 

birlikte değerlendirilmiştir. 
Cumhuriyet tarihimizde tek parti yönetimi, Millî Şef dönemi ve Cumhuriyet 

Halk Partisi'nin tarihçesi konularında ayrıntılı bilgi almak isteyen ilgililerin, atıf
ta bulunduğumuz söz konusu eserlere bakmaları gerekecektir. 

Ayrıca, bu dönemin ekonomik, sosyal ve siyasî gelişmelerini ele alan burada 
zikredilmemiş eserler ile, dönemi yaşayanların hatıratları da gözardı edil
memelidir. Hatıratlar, tarihçilerin en az güvenmesi gereken, bununla birlikte vaz
geçemeyeceği kaynaklardandır. Hatıratlardan beklenen, hayatı, geçmişi olağan 
yanlarıyla tanımaktır. 

Bu dönem, akademisyenler, araştırmacılar ve gazeteciler tarafından, doktora 
tezi, kitap^diziyazı, röportaj, makale ve tebliğ olarak ele alınmış ve incelenmiştir.3 

* 

3 Yeri gelmişken, bu dönem üzerinde çalışacak araştırmacıların dikkatine sunmak istediğimiz bir 
önemli husus şudur. 1924-1953 yılları arasını ihtiva eden CHP Arşivi, bu satırların yazarı İsmet 
Binark'ın Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü döneminde Devlet Arşivi'ne intikal ettirilmiş; 
bilâhare tasnifi ve kataloglaması tamamlanan arşiv fonları araştırmacıların yararlanmasına 
sunulmuştur. 
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Bu çalışma şüphesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin, tek partili Cumhuriyet 
döneminin ve millî şef yönetiminin tarihçesi değildir. 

Ancak, VI. Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu dönem Türk siyasî ve 
toplum hayatına fiilî tek parti olarak hâkim olan CHP'nin etkinliği ve tek parti 
yönetiminin dayanağı olan 'Hükûmet-Parti ve Meclis' organları çerçevesi dışın
da değerlendirmek de şüphesiz mümkün değildir. 

Bu çalışma ile, 3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 tarihleri arasındaki VI. Dönem 
Türk parlamento tarihi geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Burada üzerinde 
özellikle durulan, Millî Şefin ve CHP'nin, Meclis ile münasebetleri ve Meclis 
üzerindeki etkinliği konusudur. 

Dr. Akandere'ye göre: "... bu dönemde TBMM'de siyasî parti olarak sadece 
CHP mevcuttur. Mecliste ele alınacak konular önce Parti Meclis Grubu'nda ele 
alınmakta ve görüşülüp karara bağlanmaktadır. Görüşülüp karara bağlanan bir 
konu üzerinde, TBMM Genel Kurulu'nda partiye mensup mebusların aleyhte 
konuşmaları ve belirlenen esas dahilinde hareket etmemeleri mümkün değildir. 
Çünkü, CHP Nizamnamesinin 112. maddesi partiye mensup mebusların, parti 
grubunca alınan kararlara uymalarını zorunlu kılmaktaydı."4 

Ayrıca, "Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bir hususiyeti de, hükümet
lerin programları ve programların dayandığı esaslardır. Bu dönemde kurulan 
hükümetlerin icraat programları, CHP programlarına dayanmıştır."5 

"Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bir hususiyeti de, bu hükümetlerin 
TBMM'de hiçbir güçlük ve engelle karşılaşmamalarıdır. Bu yıllarda TBMM'nin 
işlevi bir yerde CHP Meclis Grubu tarafından yerine getirildiği için, hükümet
lerin politikaları ve icraatları üzerindeki tartışmalar ve eleştiriler daha ziyade 
'Parti Meclis Grubu'nda olmaktadır. Hükümetlerin, TBMM'ye getirdiği kanun ve 
tasarıların ittifakla kabul edildiği ve yine hükümetlerin eleştiriye açık olmadıkları 
bilinen bir gerçektir... Millî Şef dönemi hükümetlerinin diğer bariz bir vasfı da, 
hükümetlerin TBMM'de yapılan tüm 'güven oylamalarında' ittifakla güven al
malarıdır... Hükümetlerin programlarına karşı TBMM'de siyasal bir tepki veya 
karşı olma söz konusu olmamıştır... Millî Şef döneminde tek-parti yönetiminin 
genel karakteristik özelliği 'Tek-Lider; Tek-Parti ve Tek-Meclis' üçgenidir. "6 

4 Osman Akandere: Millî Şef Dönemi; Çok-Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan İç ve Dış 
Tesirler, 1938-1945. İstanbul, 1988, 89. s. 

5 Osman Akandere: a.g.e., 103. s. 
6 Osman Akandere: a.g.e., 105-106. ss. 
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Bu dönemde CHP, tek parti olarak mutlak egemendir. Bu dönemde CHP, ül
keyi tek başına ve muhalefet olmadan yönetmiştir. 

1938-1945 yılları arasında tek parti olarak, ülke yönetimini elinde bulun
duran CHP, siyasî ağırlığıyla otoriter bir tek parti özelliğini muhafaza etmiştir. 

Gerek yabancı siyaset bilimciler, gerekse Türk siyaset ve sosyal bilimcileri, 
CHP'nin otoriter yapısı üzerinde mutabık kalmışlar ve CHP'yi vesayetçi tek par
ti olarak tanımlamışlardır. 

Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı; "Otokratik rejimin başlamasından çok partili 
rejimin kurulmasına kadar, hattâ ilk defa serbest seçimler sonunda iktidarın dev
redildiği 1950'ye kadar geçen devreyi 'vesayet' devresi olarak kabul etmiş ve bu 
tarihler arasında CHP'nin bir 'vesayet rejimi' kurduğunu belirtmiştir. "7 

Bâzı araştırmacılar, "... tek parti diktatörlüğünün 'kalıcı'olduğunu ve 'demok
rasiyi' amaçlamadığım belirtmektedirler. Onlara göre, 1945 sonrasında çok par
tili yaşama geçiş, iç ve dış zorlamaların, ülke ve dünya konjonktüründeki değiş
melerin bir ürünüydü. Tek parti yönetiminin uygulamaları hiçbir zaman demok
rasiyi 'kurma 'ya yönelik değildi ".* 

Bu grubun değerlendirmelerinin aksini ileri süren diğer bâzı araştırmacılar 
da vardır. Tarık Zafer Tunaya'ya göre, CHP bir 'vesayet partisi' dir. Tek parti 
egemenliğinin hiçbir 'hukukî' temeli yoktur ve bir başka partinin kurulması da 
hukuken yasak değildir. Ancak, bu yasak 'fiilî' olarak geçerlidir. Tunaya, bunu 
'fiilî' tek parti rejimi' olarak adlandırmaktadır.9 

Maurice Duverger, "CHP ve benzeri partileri 'Hâkim Parti' (le parti domi
nant) olarak tanımlamaktadır. Duverger'ye göre, hâkim parti rejimleri, tek parti 
ile çok parti rejimleri arasındadır".10 

Kemal Karpat da, Duverger gibi, hâkim (dominant) parti deyimini kullan
maktadır." 

Tek parti yönetiminin hâkim olduğu bu dönemde, CHP iktidarı parlamento 
üzerinde de müessirdir. VI. Dönem TBMM. çalışmalarıyla özdeşleşmiş olması 

7 Orhan Aldıkaçtı: Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası. İstanbul, 1970, 98-
99. ss.; Osman Akandere: a.g.e., 81.s. 

8 Hakkı Uyar: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. 2.bs. İstanbul, 1999, 88. s. 
9 Tarık Zafer Tunaya: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku. İstanbul, 1980, 314. s. 

10 Maurice Duverger: Siyasî Partiler. Ankara, 1993, 360. s.; Hakkı Uyar: a.g.e., 89. s. 
11 Kemal H. Karpat: "The Republican People's Party 1923-1945". Political Parties and 

Democracy in Turkey. London, 1991, 42. s.; Hakkı Uyar: a.g.e., 89. s. 
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sebebiyle, tek parti yönetimine, Millî Şef dönemine ve icraatlarına, bu çalışmada 
ilgili bölüm ve başlıklarda geniş bir şekilde yer verilmiştir. 

Bu çalışma ile, T.B.M.M. 'nin VI. Dönemi, bu dönem meclis çalışmaları, Türk 
parlamento hayatı, hükümet icraatları ve tek parti yönetimi, geniş bir çerçevede 
ve birbirini tamamlar şekilde ilgililerin dikkat ve yararlanmasına sunulmaktadır. 

Takdir edileceği üzere, Türk parlamento tarihi ile ilgili yayınlar, parlamenter
lerimizin, konuyla yakından ilgilenenlerin ve Türk aydınının, siyaset tarihimiz 
konusundaki temel başvuru kaynaklarıdır. 

VI. Dönem T.B.M.M. çalışmalarını çeşitli boyutlarıyla dünden bugüne ak
taran ve birinci el kaynaklara dayanılarak yapılan bu çalışma, güvenilir bilgiler 
ihtiva etmesi sebebiyle araştırmacılara ve gelecek kuşaklara rehber olacaktır. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihine ait birinci el kaynakların ve belgelerin 
yayınlanmış olması, şüphesiz bu dönem üzerinde dikkat çekici yeni araştır
maların yapılmasına da yol açacaktır. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihini geniş bir yelpazede günümüze yansıtan 
bu çalışma, Türk siyaset hayatına ve demokrasi tarihimize ışık tutacaktır. 

Dönem üzerinde çalışılırken, özen gösterdiğimiz bir yaklaşımımızı açıklamak 
isteriz. Çalışma tarafsızlıkla yürütülmüş, olayların, şahısların ve kurumların süb
jektif bir biçimde tek taraflı olarak yorumlanmasına ve değerlendirilmesine 
teşebbüs edilmemiştir. 

VI. Dönem T.B.M.M. çalışmaları, CHP yönetimi ve Meclis ile ilişkileri, birin
ci el kaynak ve belgeler ışığında objektif bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Bu dönem ile doğrudan ilgili birinci el kaynak ve belgelerin yanı sıra; akademis
yen, araştırmacı ve yazarların konu ile ilgili çalışma ve araştırma sonuçlarına, il
mî araştırmanın objektifliği ve ahlâkî gereği olarak atıflarda bulunulmuş, iktibas
lar yapılmış, araştırmanın noksansız olmasına çalışılmıştır. Eser incelendiğinde 
görülecektir ki, bu dönem, kurumlar ve olaylar üzerinde değişik fikirlerin ve 
değerlendirmelerin olması, sosyal ve tarihî realitelerin karmaşıklığından değil, 
bugün artık ilmî araştırmalarda doğruluk ve objektifliğin ön plâna çıkmasında, 
geçerlik kazanmış olmasındadır. 

Bilindiği üzere, tarih, geçmişin olaylarını kaynak malzemelerin tahlilî bir in
celemesine dayanarak kronolojik tutarlılık içinde inceleyen ve genellikle bunların 
sebepleri konusunda açıklamalarda bulunan bilim dalıdır. XIX. yüzyıl sonlarında 
çağdaş profesyonel tanımına kavuşmuş, amaç ve metotları belli, özel bir disiplin
dir. 
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İnsanoğlu her zaman, geçmişe mal olacak bir şimdi'nin kalıcı ve belirgin iz
lerini yaşatarak, bugünü dünle doğrulama gayreti içinde olmuştur. 

XX. Yüzyıldan itibaren tarih bilinci yeni görüş ve yeni alanlar kazanmış; kro
nolojik kesitlere göre bölümlere ayrılan 'yatay' tarihlere, belli alanlarda derinleş
miş 'düşey' tarihler eklenmiştir. 

Tarihçinin, araştırmacının asıl görevi, elindeki malzemeden bir sentez oluş
turmaktır. İlmî ve belgesel tarihçilik ile, tarih yazıcılığı önyargılardan ve bu gibi 
tesirlerle oluşturulan gerçekdışı değerlendirmelerden uzaklaşmıştır, ideolojiler 
ve siyasî tercihler üstü, tarafsız bir tarihçilik anlayışı ortaya konmuştur. Araştır
macı, geçmişin birçok biçimde yorumlanabileceğini hareket noktası yaparak, 'tek 
yorum' saplantısından korunabilir ve geniş görüşlülükle farklı sentezler ortaya 
koyabilir. 

Tarihî tecrübe insanlığın önüne değişik alternatifler koyar. Geçmişini bu tec
rübe ışığında tahlil edebilen ve değerlendiren toplumların, yeni yorum ve atılım
lar yapacağı muhakkaktır. 

Milletlerin hayatında süreklilik esas olduğuna göre, bugünkü ve yarınki 
hedeflerimizi tespit ederken, dünümüzü iyi tahlil etmek durumundayız. 

Bu tespit ve değerlendirme, millet hayatında olduğu kadar, şüphesiz par
lamento hayatımız için de geçerlidir. Türk parlamento tarihi yazılırken, Türk par
lamentosunun dünden bugüne geçirdiği tarihî tecrübeyi, olayları tek yanlı değil, 
objektif ölçüler içinde ve geniş bir yelpazede doğru okumak ve sağlıklı tahlil et
mek durumundayız. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihini kaynaklarına inerek, yukarıda belirtilen 
hedef ve çerçeve içinde objektif bir şekilde incelemek ve belgelemek, çalışmanın 
amacını teşkil etmiştir. 

Türk parlamento tarihini birinci el belgeler ışığında ortaya koymak, bir bakı
ma Türk demokrasi tarihini de objektif bir şekilde yazmanın bir başka ifadesidir. 

Bu tür çalışmalar T.B.M.M. 'ni daha yakından tanıtacak, demokratikleşmeyi 
hızlandıracak, parlamento geleneklerimizin ve kültürümüzün kökleşmesini ve 
kurumlaşmasını sağlayacaktır. 

Eserin hazırlanmasında, Zabıt Ceridesi, Meclis Yıllıkları, Kavanin Mec
muaları, Resmî Gazete başta olmak üzere; VI. Dönem ve çalışmanın muhtevası 
çerçevesinde yer alan konularla ilgili akademik çalışmalara, kitap, dizi yazı, 
röportaj, makale ve tebliğ gibi birinci ve ikinci el kaynaklara başvurulmuştur. 
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Dönem ile ilgili en doğru bilgilerin, Meclis Zabıtları, Meclis Yıllıkları ve ben
zeri birinci el kaynakların sayfaları arasında kalmaktan kurtarılarak yayınlan
ması, başta Sayın parlamenterlerimiz olmak üzere, Türk parlamento tarihi 
üzerinde çalışacak araştırmacılara ve geniş kitlelere ulaştırılmasını mümkün 
kılacaktır. 

Bilindiği gibi, Meclis Zabıtları, siyasî hayatımız ve Türk parlamento tarihimiz 
için bugün de, yarın da en güvenilir birinci el belgelerdir. 

Çalışma çerçevesinde, T.B.M.M.'de tasnif edilmemiş bir durumda muhafaza 
edilen, dolayısıyla kullanıma kapalı olan CHP Meclis Grubu tutanakları üzerin
de inceleme ve değerlendirme yapma imkânımız olamamıştır. 

* 

Bu çalışma ile, T.B.M.M. VI. Dönem çalışmaları, bu dönem parlamento ha
yatımız, Meclisin yasama ve denetleme faaliyetleri, Meclis müzakereleri, Meclisin 
bu dönemdeki idarî yapısı, personel ve kadro durumu; CHP tek parti yönetimi, bu 
dönemdeki iç ve dış politikamız, ekonomik düzenlemeler, eğitim, kültür, fikir ve 
toplum hayatımızla ilgili konular, VI. Dönem Meclis üyelerinin çalışmaları ve 
biyografileri ilgililerin dikkat ve yararlanmasına sunulmaktadır. 

Ortaya konan çalışmanın noksansız ve hatasız olduğunu söylemek şüphesiz 
mümkün değildir. Ancak muhtemel eksikliklerine rağmen bu çalışma, VI Dönem 
T.B.M.M. çalışmaları ve bu dönem Türk parlamento tarihi konusunda ilk elden 
kaynak eser olma özelliğini taşımaktadır. 

XIX. Yüzyılın başlarında, 29 Eylül 1808 tarihli 'Sened-i İttifak' ile başlayan, 
Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla devam eden, I. ve II. Meşrutiyetle olgunlaşan 
siyasî şuûrlanma, Türkiye Büyük Millet MeclisVnin kurulmasıyla üst noktalarına 
ulaşmıştır. Türk milletinin irâde birliğine dayalı olarak kurulan Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz, seksen dördüncü yaşını idrâk etmiştir. 

Bu tarihî perspektif içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, parlamen
tomuzun dününü ve bugününü, kuruluş, işleyiş ve çalışmalarını bütünlük içinde ve 
kaynaklara dayalı olarak ortaya koyacak ilmî çalışmaların yapılması, şüphesiz 
yerine getirilmesi gerekli çok önemli hizmetlerdendir. 

Meclis Başkanlarından Sayın Kaya Erdem döneminde başlatılan Türk par
lamento tarihi araştırmalarını, başlangıçtaki teşvik ve ilgi ile günümüze kadar 
sürdüren T.B.M.M. 'nin Sayın Başkanlarına, özellikle, çalışmalarımızda teşvik
lerini esirgemeyen T.B.M.M. Başkanlarından Sayın Ömer İzgi ve T.B.M.M. Baş
kanı Sayın Bülent Arınç'a; yakın desteklerini gördüğümüz T.B.M.M. Genel Sek-
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reterlerinden Sayın Vahit Erdem'e, Sayın Hayati Şener'e, Genel Sekreter Sayın 
Rauf Bozkurt'a ve Vakıf Yönetim Kuruluna teşekkürlerimizi ifade etmeyi yerine 
getirilmesi gereken zevkli bir görev bilmekteyiz. 

Çalışmamızı önsözleriyle şereflendirmiş olan T.B.M.M. Başkanı Sayın Bülent 
Arınç'a ayrıca şükranlarımızı sunarız. 

Çalışmamız boyunca esirgemedikleri teşvik ve desteklerinden dolayı 
T.B.M.M. Başkanı Bilim-Kültür İşleri Danışmanı ve Türk Parlamento Tarihi 
Araştırma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Ahmet Mumcu 'ya teşekkürleri
mizi ifade etmek isteriz. 

Ayrıca, eserin VI. Dönem mebuslarının biyografilerini (özgeçmişlerini) ihtiva 
eden cildini hazırlayan Türk Parlamento Tarihi Araştırma Grubu'nda görevli 
Müşavir Sayın Ş. Şendi Günay'a, T.B.M.M. Kütüphanesi'nde Ulus ve Akşam 
gazetelerinin taramasını yapan Müşavir Sayın Sabit Demirtunç'a, hazırla
nan metinleri bilgisayar ortamında yazan ve fotokopi çekimlerini yapan Türk 
Parlamento Tarihi Araştırma Grubu görevlilerinden Sayın Şerife Bardakçıoğlu, 
Ünzile Arıcı ve Nuray Küçük'e; çalışmalarımız sırasında kütüphane koleksiyon
larından en geniş şekilde yararlanmamızı sağlayan T.B.M.M. Kütüphane Müdürü 
Sayın A. Rıza Cihan'a, Müdür Yardımcısı Sayın İsmet Boydur'a, kütüphane per
soneline, kitabın en iyi şekilde basılması için gayret gösteren başta Basımevi 
Müdürü Sayın Anıl Kandaz olmak üzere T.B.M.M. Basımevi çalışanlarına ve T.C. 
Emekli Sandığı Arşiv Müdürü Sayın Mehmet Küpeli'ye de teşekkürlerimizi 
sunarız. 

Eserin, Sayın parlamenterlerimiz başta olmak üzere, parlamento tarihimiz 
üzerinde çalışacaklara ve ilgililere yararlı olması en samimî dileğimizdir. 

25 Mayıs 2004 

İsmet BİN ARK 
Araştırmacı Yazar 
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KİTAP HAKKINDA AÇIKLAMA 

Bu çalışma, 3 Nisan 1939-15 Ocak 1943 tarihleri arasındaki VI. Dönem Türk 
parlamento tarihini noksansız olarak ele almayı amaçlamaktadır. 

Amacımız, olayları doğrudan doğruya ve kaynağına inerek incelemek ve VI. 
Dönem Türk parlamento çalışmalarım belgelendirmektir. 

Bu çalışmanın bir amacı da, VI. Dönem Türk parlamento çalışmalarını, bu 
dönem Türk siyaset ve toplum hayatına fiilî tek parti rejimi olarak damgasını vur
muş CHP'nin etkinliği çerçevesinde bir yaklaşımla değerlendirmek; VI. Dönem 
Türk parlamento tarihinin bilgi ve belgelerini ortaya koymaktır. 

Bu çalışmada; tek parti yönetiminin işleyişi ve tek parti yönetiminin 
dayanağı olan 'Hükümet - Parti ve Meclis1 organları, bunların görevleri ve 
aralarındaki birbirini tamamlar münasebetler, birinci el kaynaklara dayandırılarak 
belirtilmeye çalışılmıştır. 

Kitabın hazırlanması sırasında şu yol takip edilmiştir: 
1- Çalışmada özellikle birinci el kaynaklara atfen tespit ve değerlendirme 

yapılmasına özen gösterilmiştir. 

2- Bu metot ve özen, çalışmanın sübjektif değerlendirmelere değil; objektif 
bir çerçeveye oturtulmasına imkân sağlamıştır. Parlamento çalışmaları, müza
kereler ve olaylar; sübjektif bir tespit, yorum ve değerlendirme yerine, birinci ve 
ikinci el kaynaklara doğrudan atıfta bulunma ve orijinal kaynaklardan iktibaslar 
yapma, kaynaklan bu şekilde kullanma tarzında ortaya konmuştur. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihi hakkında ilk elden bilgi edinmek isteyecek 
ilgililer için, ifade edildiği üzere, birinci el kaynaklara, belgelere doğrudan gön
derme yapılmıştır. 

3- Birinci el kaynaklarda yer alan bilgiler, tarihî olay ve olgular, bu dönem 
üzerinde aynı şekilde birinci el kaynaklara dayanarak yapılmış akademik çalış
malarla desteklenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, çalışmada ortaya konan tespit, 
yorum ve netice, birinci ve ikinci el malzeme ile temellendirilmiş olmaktadır. 

VI. Dönem Türk parlamento tarihi ile ilgilenenler, kitapta yer alan bilgilerin 
doğruluğunu ve geçmişini bu kaynaklar ışığında görmek imkânına sahip olacak
lardır. Bu dönemle ilgili olarak verilen bilgiler, birinci el kaynaklardan aktarıldığı 
için güvenilirdir. 
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4- Belge ağırlıklı metinde, belgelerdeki metinlerin uzunluğu sebebiyle her
hangi bir kısaltma yoluna gidilmemiştir. VI. Dönem Türk parlamento tarihinin 
belgeler ışığında değerlendirildiği bu çalışma, uzun kapsamlı, ayrıntılı ve ağırlık
lı olarak belgesel bir araştırma metnidir. 

5- Çalışmada, T.B.M.M. Zabıt Ceridesi, T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, 
T.B.M.M. Yıllığı gibi birinci el yayınlara doğrudan başvurulmuştur. CHP'nin 
tüzük, program ve kurultay zabıtları ile, dönem ve konularla ilgili akademik çalış
ma, kitap, makale ve tebliğlerden de yararlanılmıştır. Yararlanılan kaynakları gös
teren bir bibliyografya, kitabın sonunda müstakil bir bölüm olarak verilmiştir. 

VI. Dönemde T.B.M.M.'nce yapılan yayınlar, bibliyografyada ayrıca gösteril
miştir. 

6- Kitabın başmda, 'Önsöz', 'Sunuş', 'Kitap Hakkında Açıklama', 'Kısaltmalar' 
ve 'İçindekiler' kısmı yer almıştır. 

7- Kitap XII bölümden meydana gelmiştir: 

I. Bölümde; 

-"(3 Nisan 1939 - 15 Ocak 1943) Türkiye'deki ve Dünyadaki Olayların 
Kronolojisi", 

II. Bölümde; 

-"Millî Şef Dönemi, 1939 Genel Seçimi ve Değerlendirilmesi"; 

III. Bölümde; 

-"VI. Dönem Büyük Millet Meclisi'nin İç Teşkilâtı, Çalışma Şekli ve Açılış, 
Meclis Başkanı, Başkanlık Divânı ve Encümen Seçimleri"; 

IV. Bölümde; 

-"Reisicumhurun Büyük Millet Meclisi'ni Açış Konuşmaları"; 

V. Bölümde; 

-"VI. Dönemde Kurulan Hükümetler, Hükümet Programlan, Programların 
Mecliste Okunması, Müzakereler ve Güven Oylaması"; 

VI. Bölümde; 

-"Cumhuriyet Halk Partisi Beşinci Büyük Kurultayı"; 

VII. Bölümde; 

-"Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin İç ve Dış Politikaları"; 
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VIII. Bölümde; 

-"3 Nisan 1939 -15 Ocak 1943 Tarihleri Arasında Hükümetlerin Eğitim, Kül
tür ve Ekonomi Alanında Yaptıkları Önemli Çalışmalar ve Düzenlemeler, 
Dönemin Fikir ve Kültür Hareketleri, Bu Konularla İlgili Meclis Müzakereleri, İl
gililerin Beyanattan ve Bu Dönemde Türkiye'yi Sarsan Olaylar"; 

IX. Bölümde; 

-"Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetlerinin Ekonomi Politikaları ve 
Bütçe Kanunları"; 

X. Bölümde; 

-"Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönem Yasama ve Denetim Faaliyetleri"; 

XI. Bölümde; 

-"Büyük Millet Meclisi'nin VI. Dönemdeki İdarî Yapısı, Büyük Millet Mec
lisi Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanun, Personel ve Kadro Durumu, Bu 
Dönemdeki Meclis Bütçeleri"; 

XII. Bölümde; 

-"Bibliyografya" (VI. Dönemde Büyük Millet Meclisi'nce Yapılmış Kitap ve 
Kitap Dışı Yayınlar ile VI. Dönem ile İlgili Olarak Yararlanılan Kitap ve Makale 
Olmak Üzere Seçilmiş Kaynaklar); 

yer almaktadır. 

8- Birinci ve ikinci el kaynaklardan yapılan iktibaslar "...." içinde verilmiş, 
sayfaların altında iktibas yapılan kaynaklara dip not şeklinde atıfta bulunulmuştur. 

9- İktibaslarda, atlanan kısımlar (....) noktalama ile belirtilmiş; ayrıca, iktibas 
edilen metnin devamının olduğu da, bu noktalama işaretiyle ifade edilmiştir. 

10- Aynen yapılan iktibaslarda dil, üslûp ve gramer yönünden herhangi bir 
değiştirme ve müdahalede bulunulmadığı gibi, hükümet programlarının Mecliste 
okunması ve Meclis müzakereleri sırasında mebusların (milletvekillerinin) tasvib 
ve yerme ifadeleri de olduğu gibi alınmıştır. 

Bu dönemde Mecliste yapılan müzakerelerin, yapılan konuşmaların, dilde 
sadeleşme sebebiyle, günümüzde genç kuşaklarca anlaşılması ve değerlendiril
mesi şüphesiz güç olacaktır. Ancak, konuşmalardaki ve metinlerdeki ifade tar
zının, üslûb zenginliği ve muhteva derinliğinin kaybolmasından endişe duyul
duğu için metinlerde sadeleştirme yoluna gidilmemiştir. 
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İktibasların aynen verilmesi, dilimizin sadeleşmesi konusunda Meclisin 
değişik zaman ve dönemlerdeki tutum ve anlayışını göstermesi bakımından da 
üzerinde durulması gereken bir noktadır. 

İktibasların, gelecek kuşaklara, olduğu gibi, hiçbir değişikliğe uğratılmadan 
aslî muhtevası içinde yorumsuz verilmesinin, ilmî olduğu kadar, Türk parlamen
to tarihinin yazılması bakımından da, kaynaklara bağlı kalınması yönünden daha 
doğru olacağı düşünülmüştür. Zira, başvurulan ve iktibas edilen kaynaklar, Türk 
parlamento, siyaset, idare, kültür ve yakın dönem tarihimizin dünden bugüne ve 
yarınlara kalacak otantik belgeleridir. 

11- Metinde yer alan terimler, deyimler, adlar ve unvanlar, kanun ve yönet
melik adları da, alındığı kaynaktaki şekliyle aynen verilmiştir. 

12- Alındığı kaynağa bağlı kalınarak metinde ismi verilen mebuslardan 
bâzılarının, nüfus kayıtlarının dışında isim kullandıkları ve isimlerinin de bu şek
liyle kayıtlara geçtikleri tespit edilmiştir. Bu isimlerin, T.B.M.M. İsim Defterleri' 
ile 'Nüfus kayıtlarında' geçen doğru şekilleri için, bu çalışmanın mebusların öz
geçmişlerini ihtiva eden cildine bakılmalıdır. 

13- Yararlanılan ve iktibas edilen kaynaklar dışından temin edilen tamam
layıcı bilgiler, metinde [ ] parantez içinde gösterilmiştir. 

14- Kitapta kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar listesinde gösterilmiştir. 
15- Bölüm, ara ve alt başlıklar altında verilen muhtevaya ait bilgiler, için

dekiler tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 
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KISALTMALAR 

a.g.e. 
a.g.m. 
a.g.y. 
a.y. 
A.Ü. 
bkz. 
bs.~ bsm. 
Bid.Mah. 
B.M. 
Bşk. 
Bşk. V. 
C. 
cm. 
C.H.P. 
çev. 
deri. 
D.T.C.F. 
Doç.Dr. 
Dr. 
4° 
düzen. 
ed. 
En. 
Fak. 
fask. 
F. 
G.Ü. 
Gl. 
genişi. 
haz. 

adı geçen eser 
adı geçen makale 
adı geçen yer 
aynı yer 
Ankara Üniversitesi 
bakınız 
basım 
Bidayet Mahkemesi 
Birleşmiş Milletler 
Başkan 
Başkanvekili 
cild 
santimetre 
Cumhuriyet Halk Partisi 
çeviren 
derleyen 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 
Doçent Doktor 
Doktor 
Kitap boyu, 25-34 cm. 
düzenleyen 
editör 
encümen 
fakülte 
fasikül 
fevkalâde 
Gazi Üniversitesi 
General 
genişletilmiş 
hazırlayan, hazırlayanlar 
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2° 
ilv. 
İ.Ü. 
ks. 
krl. 
MKK 
neşr. 
No. ~Nu. 
ol. ~ olğ. 
Org. 
Pş. 
Prof.Dr. 
sâdel. 
s. 
ss. 
8° 
S.B.F. 
SSCB 
t.y. 
terc.ed. 
topl. 
T.B.M.M. 
T.C. 
Üniv. 
W K 
vd. : 
yay.krl. : 
yay. : 
y.y. : 
yay.haz. : 

y- : 
yaz. : 

. kitap boyu, 34-45 cm. 
ilaveli 
İstanbul Üniversitesi 
kısım 
kurul 
Millî Koruma Kanunu 
neşreden 
numara 
olağanüstü 
Orgeneral 
Paşa 
Profesör Doktor 
sâdeleştiren, sâdeleştirenler 
sayfa 
sayfalar arası 
kitap boyu, 0-25 cm. 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
tarih yok 
tercüme eden 
toplayan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Türkiye Cumhuriyeti 
üniversite 
Varlık Vergisi Kanunu 
ve diğerleri; ve devamı 
yayın kurulu 
yayınlayan 
yaym yeri yok. 
yayına hazırlayan 
yaprak, yapraklar 
yazan 
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IV. CİLT 
- Bütçe Encümeni 3343 

- Lâyihalar 3343 
- Teklifler 3354 
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- Takrirler 3357 
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- Lâyihalar 3369 
- Tezkereler. 3370 
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- Lâyihalar 3371 
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- Teklif 3380 
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- Kütüphane Encümeni 3381 
- Maarif Encümeni 3381 

- Lâyihalar 3382 
- Tezkereler 3382 

- Maliye Encümeni 3383 
- Lâyihalar 3383 
- Teklifler 3386 
- Tezkereler 3386 
- Takrirler 3388 
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- Meclis Hesablannın Tedkiki Encümeni 3389 
- Millî Müdafaa Encümeni 3390 

- Lâyihalar 3390 
- Teklifler 3392 
- Tezkereler 3392 
- Muhtelif Evrak 3393 



Savfa 
- Nâfia Encümeni 3393 

- Lâyihalar 3394 
- Tezkere 3395 

- Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni 3396 
- Lâyihalar 3396 
- Tezkereler 3397 

- Teşkilât-ı Esasîye Encümeni 3397 
- Teklif 3397 
- Tezkere 3398 
- Takrir 3398 
- Muhtelif Evrak 3398 

- Ziraat Encümeni 3398 
- Lâyihalar 3399 
- Teklifler 3399 
- Tezkere 3399 

- Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 3400 
- Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen 3400 
- Tezkere 3400 
- Adliye ve Teşkilâtı Esasîye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen . .3400 

- Tezkereler 3400 
- Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen . .3402 

- Lâyihalar 3402 
- İskân Kanunu Muvakkat Encümeni 3402 

- Tezkereler 3403 
- Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni 3403 

- Tezkereler 3403 
- Orman Kanunu Muvakkat Encümeni 3404 

- Lâyiha 3404 
- Tezkere 3404 

- Adliye, Bütçe, Dahiliye, Müllî Müdafaa ve Nâfıa Encümenlerinden 
Seçilen 5'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3405 
- Lâyiha 3405 

- Adliye, Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisat ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3405 

- Adliye, Bütçe, İktisad, Maliye, Millî Müdafaa ve Ziraat Encümenlerinden 
Seçilen 4'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3406 
- Lâyiha 3406 

- Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümen 3407 
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- Bütçe, Dahiliye, İktisad ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden 

Mürekkep Muvakkat Encümen 3407 
- Lâyiha 3408 

- Muvakkat Encümen 3408 
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- Encümenlerin Toplanma Sayısını Gösteren Cedvel 3409 
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Bütçe Encümeni 

Beis : Kırklareli Burhanettin Denker 
Beis V. : Kastamonu Tahsin Coşkan 
M. M. : Kocaeli Salâh Yargı 
Kâtib : İstanbul Fakihe öymen 

Ankara Yahya Galib Kargı Konya 
Bolu Dr. Zihni Ülgen Kütahya 
Bursa Nevzad Ayaş 
Diyarbakır Büstü Bekit 
Elâzığ Fethi Altay 
Erzincan iskender Artun Muğla 
Giresun Münir Akkaya Muş 
Gümüşane Durak Sakarya Ordu 
İçel Turhan Cemal Beriker Seyhan 
İsparta Mükerrem Karaağaç Seyhan 
İsparta Bemzi Ünlü Sivas 
Kayseri Faik Baysal Trabzon 
Kayseri Sadettin Serim Urfa 
Kayseri Suad Hu,yri Ürgüblü Yozgad 
Kocaeli Orgl. A.Said Akbaytuğan Yozgad 
Konya Ali Biza Türel 

Naim Hazim Onat 
Alâettin.Tiridoğlu 
Muttalib öker 
Mansur Bozdoğan 
Biza Erten 
Hüsnü Kitaba 
Şükrü Ataman 
Haindi Yalman 
Damar Ankoğlu 
GU Naci Eldeniz 
Bemzi Çiner 
Sim Bay 
Sami İşbay 
Ahmed Sungur 
Sırrı tçöz 

Encümen, 182 (150 lâyiha, 12 teklif, 18 tezkere, 2 takrir) işin (121) ni intaç etmiş ve geriye 
kalan (61) iş gelecek içtimaa bırakılmıştır. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 

1/12 Gözlükçülük hakkmda 
1/34 Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkmda 

1/41 Devlet demiryolları ve limanlan isletme umumî ida
resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
bazı maddelerin değiştirilmesine dair 

1/48 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullanılmak üzere dışardan getirilecek kerestenin ki
losundan alınmakta olan resmin beş kuruşa indirilmesi 
hakkmda 

1/51 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

1/52 Gümrük tarife kanununa aid idhalât umumî tarife
sinin 469/A ve B pozisyonlarına giren çimentodan 
alınan gümrük resminin indirilmesine dair 

1/61 Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayıl: 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 

Encümendedir. 
21 - VIII - 1940 tarihinde 3911 sa
yılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3777 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/ÇA #il%«. ?<*&& ve, telgE&£ tifttasetv mssaLÜL kalemi ta.\i-
«Jürü İtalyan tebaasmdan ölü Petaci ailesine 2 500 
iJra verilmesi hakkmda 

1/70 Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerin gümrük re
simlerinin indirilmesine dair 

1/71 Sanayide kullanılan makine, alât ve edevat ve bun
ların yedek ve teedid parçalarının gümrük resimle-
finin indirilmesi hakkmda 

1/102 ifrt&y menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtın 
gümrük resimlerinin indirilmesi hakkmda 

18 - I - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

15 - XII -1939 tarihinde- 3746 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

15 • XII - 1939 tarihinde 3746 sayüı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/103 iîazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
g&bs. bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sa
ydı kanuna ek kanun lâyihası 

1/108 JJesmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müessese
lerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 
1296 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/131 Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak' 
Kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 saydı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 
sayılı kanuna bağlı cedvelde değişiklik yapılmasına 
dair 

1/148 Ankara şehri su tesisatmm Hazine uhdesindeki 
mülkiyetinin Ankara belediyesine devri hakkmda 

1/158 öümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî tari' 
fesinin 459/A ve B 'pozisyonlarına dahil çimentola-

rUı gümrük resminin tezyidi hakkmda '' 
1/161 Vakft memba sularue orman ve zeytinliklerin işletil' 

jnesi hakkmda 

1/164 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/168 Buğdayı koruma karadığı vergisi kanununa ek ka
nun 

1/169 pamga resmi kanununun bazı hükümlerinin 
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair 

Encümendedir. 

15 - V - 1940 tarihinde 3827 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

21 • VIII • 1940 tarihinde 3913 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3821 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - 1 - 1940 tarihinde 3767 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1940 tarihinde 3765 .saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/170 

1/174 

1/175 

1/177 

1/182 

1/189 

1/216 

1/218 

1/219 

1/220 

1/225 

1/226 
1/232 

1/235 

1/238 
1/250 

Muamele vergisi kanununun 
ğiştirilmesine dair 

bazı hükümlerinin de-

Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkında 2548 sayılı kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinin tadiline dair 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden 
bazı maddeler ilâvesine dair 
Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununa ek ka
nun 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında 
Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki 2456 sayılı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl
masına dair 

Çay kanunu lâyihası 

Hariçten memlekete idhal edilecek kok kömürünün 
gümrük resminin indirilmesi hakkında 

5 - I - 1940 tarihinde 3766 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII -1939 tarihinde 3757 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3904 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3776 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

27 - III - 1940 tarihinde 3788 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 
halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden 
Hazine ile alâkaları kesilmiyenlerin tekaüd maaşla
rına dair 
Jandarma erat kanununun bazı madlelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair 
Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında 
Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teşkili 
için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi hakkında 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
D cedvelinde değişiklik yapılması hakkında 

Belediye kanununa ek kanun lâyihası 
Amortisman sandığına verilmiş olan 6,5 milyon li
ralık avansın artırılması hakkında 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

27 - XII - 1939 tarihinde 3759 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3750 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3778 sayüı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası 

1/253 Havaî münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağla
rın resimlerden muaf tutulması hakkmda Londrada 
imza edilmiş olan mukavelenin tasdikına dair 1 - IV - 1940 tarihinde 3792 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/254 Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hak

kında 18 - I - 1940 tarihinde 3779 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/255 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve me
murin kanununa bağlı 3 sayılı cedvelin değiştirilme
si hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3820 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/257 Vakıflar umum müdürlüğü ücretli daimî memurla

rı hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3821 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/258 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (İh
tisas mevkileri hakkındaki lâyiha muvakkat encüme
ne havale edilmiştir) 26 - VI - 1940 tarihinde 3888 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/259 Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât-kadrola

rına müteallik kanun lâyihası 13 - V , 1940 tarihinde 3820 sayılı 
1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki- kanun olarak kabul edilmiştir, 

lât kadrolarına müteallik kanun lâyihası Encümendedir. 

1/261 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kadro
larına müteallik kanun lâyihası 13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun lâyihası Encümendedir. 
1/263 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun lâyihası Bütçe encümeni riyaseti tezkeresi 
üzerine hıf«edilmiştir. 

1/264 İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası Encümendedir. 

1/265 Orman umum müdürlüğü *-şkilât kadrolara» mü
teallik kanun lâyihası 13 - V - 1940 tarihinde 3818 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/266 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun lâyihası 13 - V - 1940 tarihinde 3819 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/267 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası 13 - V - 1940 tarihinde 3821 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. Hulâsası 

1/270 Gümrük muhafaza kıtalarında takım komutanı olarak 
kollanılacak başgedikliler hakkında 18 - I - 1940 tarihinde 3779 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/273 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 
mal! yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 25 • III - 1940 tarihinde 3785 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/274 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 

yılı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 20 - XII - 1939 tarihinde 3751 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/275 Sivas - Erzurum hattmm Uzunahmedler istasyonuna 

kadar temdidine dair 13 - XII - 1939 tarihinde 3745 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/282 Ankara Hukuk fakültesinin inşaatının ikmali için 
1940 ve 1941 senelerine geçici taahhüde girişilmesi 
hakkmda 3 - IV - 1940 tarihinde 3796 sayıjı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/284 Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedelleri 

hakkında 24 - IV - 1940 tarihinde 3806 sayın 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/285 Genel kurmay başkanının seyahat ve ikamet yevmi
yesi hakkmda 17 - I - 1940 tarihinde 3770 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/290 Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştirilmesi 

hakkmda kanun lâyihası 30 - V - 1940 tarihinde 3867 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/291 Orman umum müdürlüğünün 1939 mal! yılı bütçe
sinde 110 190 liralık münakale yapılman hakkmda 1 7 - 1 1940 tarihinde 3774 sayılı 

kanun olarak kaimi edilmiştir. 
1/293 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası Encümendedir. 
1/295 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bütçe ve cedvellerin bazılarında değişiklik yapılması 
hakkmda ' 18 - I - 1940 tarihinde 3782 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/296 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 

malî yüı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 18 - 1 - 1940 tarihinde 3784 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilâtı ve vazi
feleri hakkmda Encümendedir. 

1/300 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kmda kanuna ek kanun lâyihası İT - I - 1940 tarihinde 3772 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/302 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasına dair 18 - I • 1940 tarihinde 3783 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3347 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/305 1940 malî yüı Kuvazenei umumiye kanunu lâyihan 29- - V - 1940 tarihinde 3844 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/306 Beden terbiyesi Genel direktörlüğü 1940 mal yılı 
bütçe kanunu lâyihan 1 - VI - 1940 tarihinde 3872 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/307 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü* 

dürlüğü 1940 mal yüı bütçe kanunu lâyihası 29 - V - 1940 tarihinde 3846 sayılı 

1/308 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu lâyihan 1 - VI - 1940 tarihinde 3873 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/309 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yı

lı bütçe kanunu lâyihan 31 - V - 1940 tarihinde 3868 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/310 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu lâyihan 1 - VI - 1940 tarihinde 3874 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/311 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihan 81 -"V - 1940 tarihinde 3869 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/312 İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yüı bütçe 
kanunu lâyihan 30 - V - 1940 tarihinde 3851 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/313 Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe ka

nun lâyihan 31 - V - 1940 tarihinde 3870 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/314 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1940 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihan 1 - VI - 1940 tarihinde 3875 sayılı 

1/315 Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe ka
nunu lâyihan 31 - V - 1940 tarihinde 3871 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/316 . Ankarada bir tıb fakültesi tesisi hakkındaki 3228 

sayılı kanuna ek kanun lâyihan Encümendedir. 
1/318 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi teş

kilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında Encümendedir. 

1/320 Devlet demiryolları umum müdürlüğü 1939 malî yı
lı bütçesinde 3 500 liralık münakale yapılması hak
kında 27 - III - 1940 tarihinde 3786 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/324 Türkiye ile Fransa arasında mevcud 23 ağustos 

1939 tarihli tediye anlaşmasına zeyil olarak imzala
nan lahikanın tasdikına dair Encümendedir. 

1/330 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yüı bütçesine 
14 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 29 - III - 1940 tarihinde 3790 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/831 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesin
de 8 350 liralık münakale yapılması hakkında 

1/338 Fevkalâde vaziyet dolayısile ban vergi ve resimlere 
sam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mev
zuuna alınmasına dair kanun lâyihasile 472, 2395 
ve 2731 sayılı kanunların tadiline dair 

JL/339 Köy enstitüleri teşkili hakkında 

1/340 Muamele vergisi hakkında 

1/341 Muhtelif su isleri için sarfedilecek paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 

1/342 Türkiye - İngiltere ticaret anlaşmasına zeylolarak 
imzalanan anlaşmanın tasdiki hakkında 

1/344 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/345 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzınsıhha enstitüsü 
ve hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 

1/347 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin ta
diline dair 

1/352 Türkiye - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mua
hedesine merbut hususî anlaşmanın tatbiki zımnında 

8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan kredi 
anlaşmalarının tasdiki hakkında 

1/356 Hatay hükümetinden devrolunan mütekaid ve yetim
lerin aylıktan hakkında 

1/359 Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler 
eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 noü maddesinin 
tadiline dair 

1/361 Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak olan 
her nevi nakliyattan alınacak ücretlere dair 

1/364 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

27 - III - 1940 tarihinde 3787 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - V - 1940 tarihinde 3828 ve 24 -
V -1940 tarihinde 3840, 3841 ve 3842 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 
17 - IV - 1940 tarihinde 3803 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 - V - 1940 tarihinde 3843 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3906 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3835 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VII -1940 tarihinde 3893 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV - 1940 tarihinde 3802 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/365 Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hududlarına 
kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 3262 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tadiline dair 

1/366 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçe
sinde 15 000 liralık münakale yapılması hakkında 

1/367 Orman umum müdürlüğü 1939 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/368 Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk ano
nim şirketinden satın alınacak fabrikalar bedelinin 
İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesin
den ödenmesine ve bu sermayenin arttırılmasına dair 

1/370 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
saydı kıy""* ek kanun lâyihası 

1/371 Ziraat muallimlerine ziraat mücadele başteknisiyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 

1/372 1939 malî ydı muvazene! umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/374 Devlet konservatuvan hakkında 

1/375 Başvekalet 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 

1/377 Dahiliye vekâleti 1939 malî ydı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında , 

1/378 Devlet memurları aylıklarının teyhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cedve-
lin Maarif vekâletine aid kısmında değişiklik yapıl
masına dair 

1/379 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 saydı kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı madde
lerini muaddil 1784 sayılı kanunun birinci madde
sinin değişirilmesine dair 

1/381 Diyanet işleri reisliği 1939 malî ydı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair 

1/382 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapdmasma dair 

6 - V - 1940 tarihinde 3813 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1940 tarihinde 3808 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1940 tarihinde 3809 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - IV - 1940 tarihinde 3811 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

19 - IV - 1940 tarihinde 3805 sayıü 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
20 - V - 1940 tarihinde 3829 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - V - 1940 tariflinde 3815 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

sayılı 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3833 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/383 Harita umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/385 İstiklâl harbi malullerine verilecek para mükâfatı 
hakkında 12 - VII - 1940 tarihinde 3898 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/386 Jandarma genel komutanlığı 1939 mali yılı bütçesin

de değişiklik yapılmasına dair 10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/387 Maarif vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair 10 • V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/388 Millî Müdafaa vekaleti kara kısmı 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/389 Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 1939 malî yık 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayıjı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/390 Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/391 Nafia vekaleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında, 10 - V - 1D40 tarihinde 3815 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/392 Sıhhat ye içtimaî muavenet vekaleti 1939 mal! yılı 

bütçjĞgmtfe değişiklik" yapılması hakkında 10 - V - 1940 tarihinde 38İ5 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/393 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi hak
kında 22 - V - 1940 tarihinde 3834 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/395 Ziraat vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 

yapılması hakkında 10 - V - 194Ö tarihînde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/398 Ceza evleri inşası için istikraz akdi ve sari teahhüdat 
icrasma dair 3 - VII ^ 1940 tarihinde 3892 sayılı 

kanun olarak kabul eoiİmiştir. 
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1/399 

1/400 

1/402 

1/403 

1/406 

1/412 

1/415 

Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı, kanuna bağh (1) numaralı cedvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında Encümendedir. 
Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve memurin 
kanun lâyihası Encümendedir. 
Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 
sayılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aylıklarmm tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna 2 madde eklenmesine dair Encümendedir. 
Ankarada inşa edilecek ecnebi devletler sefarethane
leri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleketlerden 
getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa malzeme
sinin gümrük resminden muafiyeti ve bunlara aid 
binaların mütekabiliyet şartile bazı harç ve resimler
den istisnası hakkında Encümendedir. 
Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yüı bütçesinde 
4 000 liralık münakale yapılmasına dair 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 saydı kanuna bağh (1) sayılı ced-
velin Maarif vekâleti kısmında değişklik yapılması 
hakkında 

1/416 Dahiliye memurları kanununa ek kanun lâyihası 

1/417 Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkında 
1/418 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı dai

re bütçelerine 109 922 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkında 

1/419 Cumhuriyet Merkez bankasınca Hazineye 250 milvon 
liralık fevkalâde avans itasına dair 

1/420 Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine devri 

1/421 Devlet demiryolları ye limanları işletme umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam 
verilmesi hakkında 

22 - V - 1940 tarihinde 3836 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1940 tarihînde 3845 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde 3877 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 
7 - Vni - 1940 tarihinde 3907 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

30 - V - 1946 tarihinde 3849 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3850 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3848 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1940 tarihinde 3847 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

sayılı 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/422 

1/423 

1/424 

1/425 

1/427 

1/431 

1/438 

1/446 

1/449 

1/450 

1/452 

1/453 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cedve-
lin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hftfr)npffa 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cedve-
lin Maarif vekâleti kısmında tashihat yapılması 
hakkında 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cedve-
lin Maliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında 

Millî müdafaa vekâletince tesis edilen tay deposuna 
10 bin liraya kadar mütedavil sermaye verilmesi 
hakkında 

Zonguldak ile Kozlu arasında bir demiryolu inşası ve 
gelecek senelere sari taahhüde girişilmesi hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cedvelin Ma
arif vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 

Zelzeleden zarara uğrayan 
kında 

bedeli nakdî eratı hak-

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı 
kanunun 13 ncü maddesinin B fıkrasının tadiline 
dair 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa ek ka
nun lâyihası 

Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair 3129 
sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

. Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
Türkiye Cumhuriyet merkez bankası kanununa bazı 
muvakkat maddeler eklenmesine dair 

17 - VI - 1940 tarihinde 3882 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

26 - VI - 1940 tarihinde 3888 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - VIII -1940 tarihinde 3916 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde 3879 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3901 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VIII - 1940 tarihinde 3912 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

12 - VII -1940 tarihinde 3897 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3902 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulâsası 

1/454 1940 mal! yıh muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
olan 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihayı 

1/457 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı cedvelin Maarif vekâ
leti kısmına ilâve edilecek ücretli memuriyetler hak
kında 

1/426 Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 

1/471 Devlet demiryolları vo limanlan isletme umum mü-
dürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanununa ek kanun 

24 - VII - 1940 tarihinde 3905 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3921 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3918 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/5 Diyarbakır (Ol. Kiaznn Sevüktekin ve Erzurum Şük
rü Koçak) - Subay ve askerî memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yasları bil
diren 3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 

2/7 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 
bütçesinde 350 000 liralık münakale yapılmasına dair 

2/8 idare Heyeti - Riyaseti Cumhur 1939 malî yılı bütçe
sine 19 226 liralık tahsisat ilâvesine dair 

2/10 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 
bütçesine 147 800 liralık tahsisat konulmasına dair 

2/11 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1939 malî ydı bütçe
sinde münakale icrasına dair 

2/12 Sivas (Abdürrahman Naci Demirağ) - Muamele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin (C) frkrasmm de
ğiştirilmesi hakkmda 

2/19 Bolu (Lülti Gören) - Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

2/21 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 

12 - 1 -1940 tarihinde Millî Müdafaa 
encümenine. 

1 - XII -1939 tarihinde idare Hey
eti tarafından geri alınmıştır. 

27 - XI - 1939 tarihinde 3739 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XI - 1939 tarihinde 3739 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

18 - I - 1940 tarihinde 3782 sayılı* 
kanunla birleştirilerek kabul edil* 
mistir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



No. Muamelesi 

bütçesinde münakale yapılmasına dair 

2/22 İdare Heyeti - Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sa
ydı cedvelin Riyaseti Cumhur dairesi kadro cedve-
linde değişiklik yapılması hakkında 

2/24 

2/25 

2/26 

3/69 

3/73 

3/100 

3/114 

3/121 

İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1939 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılması hakkında 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 
bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 

Tezkereler 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin (C) 
fıkrasının (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) kaydinin 
hudud ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet tez-

Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarından 
posta ücreti almınb almmıyacağmm tefsiri hakkında 

19 - IV - 1940 tarihinde 3805 sayılı 
kanunla birleştirilerek- kabul edil
miştir. 

26 - VI - 1940 tarihinde 3888 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul—edil
miştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3825 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 3909 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IX -1940 tarihinde 3919 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İnhisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için dışarıdan 
tedarik edilecek sandddık tahtaların gümrük resmin
den 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
tenzilât yapıldığından keyfiyetin tasdiki hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 

1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zikredilen 
ruhî maluliyetlerden mezkûr kanunun üçüncü mad
desinin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü de
rece üzerinden terfihi icab edib etmeyeceğinin tefsiri 
hakkmda Babvekâlet tezkeresi 

Mücbir ve zarurî sebebler dolayısile takib ve tahsiline 
imkân görülemeyen borçların terkinine dair Başvekâ
let tezkeresi 
Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun ikinci 
maddesinin altmcı fıkrasmm tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi 

25 - XII - 1939 tarihinde 1162 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1 7 - 1 - 1 9 4 0 tarihinde 3775 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3771 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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3/145 

3/162 

3/189 

3/203 

3/205 

3/229 

3/235 

3/240 

3/260 

3/267 

3/280 

Harice gönderilen ateşemiliterlerin hizmetçileri için 
harcırah verilib verilemeyeceğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen dai
reler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Dvlet vya 
belediye veya hususî idarelere aid daire ve müessese
ler arasındaki ihtilâfların tahkim yolile halli hak
kındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Başvekâlet 

Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bu
lunmasından dolayı idhal edilemiyen pamuklu men
sucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 
Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 42 nci maddesi
nin B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı mu
hasebat tezkeresi 
Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(Mahallî) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez-

Hatay için Fransadan idhali zarurî bulunan 10 500 
kutu sarı ipekböceki tohumunun 100 kilosundan 
alınması icabeden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 lira
ya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank 
tarafından idhal edilecek 5150 tona münhasır kalmak 
üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük res
minin 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
270 dereceden evvel tekattur ederi ağır maden yağ
lan ve tortularının 100 kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sa
yılı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında 

10-IV-1940 tarihinde 1170 «iyili 
karar olarak kabul edilmişi). 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek ih
tisas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun birin-



Hulâsası 

ci maddesinin Ç fıkrasının tefsirine dair Başvekalet 

No. 

3/295 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun muvakkat 6 ncı maddesin
deki (maiyet memuru) tabirinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Takrirler 

4/10 Trabzon (Sim Day) - Karamursal hâkimi Nuh Nec-
yettinin tekaüd muamelesi hakkında Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi ile Divanı muhasebat encümeni 
mazbatasını ikinci fıkrasının yeniden tedkiki hak
kında takriri Encümendedir. 

4/19 Manisa (Refik Şevket înce) - Devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanu
nun muvakkat ikinci maddesinin A fıkrasında yazılı 
(malî ve sınaî müesseseler) ibaresinin tefsiri hak
kında takriri Encümendedir. 

Dahiliye Encümeni 

Ankara 
'Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Balıkesir 
Bingöl 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum 
Erzurum 
Erzurum 
Hatay 
ltsmir 

Beis : Tekirdağ 
Beis V. : Çoruh 
M. M. : Mardin 
Kâtib : Yozgad 

Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Tavfur Sökmen 
Fahrettin Tiritoğlu 
Yahya Sezai Uzay 
Necmeddin Sdhir 
Fatin Güvendiren 
Hümi Ergendi 
îsmail Kemal Alpsar 
Gl. Zeki Soydemir 
Nahiye Elgün 
Abdülgani Türkmen 
Memed Aldemir 

Cemil Uybadm 
Atıf Tüzm 
Edil Ergin 
Ziya Arkant 

Kars • Esad özoğuz 
Kayseri Ahmed Hilmi Kalaç 
Konya Şevki Ergun 
Kütahya Sadıi Ertem 
Malatya Emrullah Barkan' 
Mor aş Ziya Kayran 
Samsun Memed Ali Yürüker 
Sivas Mitat Şükrü Bleda 
Tokad Galib Pekel 
Trabzon Salise Abanozoğlu 
Yozgad Salim Korkmaz 
Zonguldak İbrahim Etem Bozkurt 
Zonguldak Rifat Yardar 

Encümen, 50 (37 lâyiha, 5 teklif, 8 tezkere) işin (37) ni intaç etmiş ve geriye kalan (13) iş gelecek 
İçtimaa bırakılmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

Lâyihalar 

1/39 Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye kaldırılarak 
Yozgada bağlanmasına dair Encümendedir. 

1/62 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası Encümendedir. 
1/68 Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir madde eklen

mesine dair 11 - XII - 1939 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/72 Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkmda Encümendedir. 

1/84 Yollarda seyriseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkında Encümendedir. 

1/147 Yalova kazasının Bursa vilâyetine bağlanması hak
kında 11 - XII -1939 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/182 Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkında 21 - VIII -1940 tarihinde Maliye en
cümenine.' 

1/221 Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin. 
yapamıyacaklan işler hakkında 3 - I - 1940 tarihinde 3762 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/225 Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair 3 - I - 1940 tarihinde Bütçe encüme

nine» 
1/226 Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında 26 - XII - 1939 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
1/234 Umumî hıfzıgsıhha kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında 2 - I V - 1 9 4 0 tarihinde Adliye en
cümenine. 

1/238 Belediye kanununa ek kanun lâyihası 23 - XII*-1939 tarihinde Nafia en
cümenine. 

1/251 Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun lâ
yihası 25 - XII -1939 tarihinde 3756 sayılı 

kanun olarak.kabul edilmiştir. 
1/268 Cemiyetler kanununun. 38 nci maddesine iki fıkra 

ilâvesi hakkında 26 - XII -1939 tarihinde Adliye en
cümenine. 

1/272 Vilâyet idaresi kanununun 62 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında 27 - XII -1939 tarihinde 3758 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/276 Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkın

daki 486 numaralı kanunun bazı maddelerinin mu-
addil 1608 saydı kanunun birinci maddesinde değişik
lik yapılmasına dair 3 - I - 1940 tarihinde 3764 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/280 Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ

vesine dair 29 - IV - 1940 tarihinde 3812 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/281 Matbuat umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna bir madde ilâvesi hakkında 10 - V . 1940 tarihinde Hükümet 

tarafından geri atatnuştTr. 
1/283. Antakya ve iskenderun Elektrik müesseselerinin ma

hallî belediyelere devri haÖcmda 4 - IV • 1940 tarihinde (Jümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

1/284 Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedelleri 
hakkında 24 - IV -1940 tarihinde 3806 sayılı 

kanun alarak- kabul edilmiştir. 
1/293, Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 

ek Itanun lâyihan 15 - 1 • 1940 tarihinde Haarif encü
menine. 

1/299 Dahiliye vekâletinin vttâyetlerdeki teşkilât ve vazife
leri hakkında 21 • III • 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/932 Vilâyet hususi idarelerinden maaş alan memur ve mu

allimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 saydı ka
nuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair 16 - VI - 1940 tarihinde 3886 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/339 Köy enstitüleri teşkili hakkında 17 • IV -1940 tarihinde 3803 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/984 iskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında 16 - VI - 1940 tarihinde Maliye en

cümenine. 
1/407 Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tevfikan 

vesgiden istisna edilmiş olan hükmi şahıslara aid mu-
kataab gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi hakkında 30 - V -1940 tarihinde Maliye encü

menine. 
1/409 Çiftçi ımftoamm korunması taklanda 29 - VII - 1940 tarihinde Adliye en

cümenine. 
1/416 Dahiliye menwrh(rrkanunun» ek kanun lâyihası 7 - VIII -1940 tarihinde 3907 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 
1/433 Dahiliye memurlarından bir kısntmro tahdidi siftleriee 

dair 21«9 saydı kanunun tadili hakkmda Encümendedir. 
3/435 Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Belediyen* 

bankası memurları tekaüd sandığı teşkili hakkmda Encümendedir. 
1/436 Hazine ile istanbul Belediyesinin bir kısım alacakla

rının karşılıklı olarak ibram hakkmda Encümendedir. 
1/439 Bekçiler hakkında 27 - V I ~ 1940 tarihinde Maliye en. 

cümenine. 
1/440 Bcoehöeriıı Tiriâyede ikamet ve seyahatleri hakkın

daki kanunun 16 ner maddesine bir fıkra ilâvesin» 
ve 30 ncu maddesinden 26 rakamımın çıtaatmasına 
dair 24 - VII - 1940 tarihinde 3900 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 
1/443 Jandarma subayljğaıdaa arütekaid yüzbaşı ve üs

teğmenlerin rkaza jandarma IcoTmıtaabklanad» mü-
ft&ttfe» istihdam edilebilecekleri hakkında 11 - IX • 1940 tarihinde 3922 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/463 Yelden kurulacak Erzincan; şehir, yerinin istimlaki 

1/465 
1/477 

Teklifler 

2/13 Denizli (Emin Aslan Tokad) • Belediye kanununun 

2/17 

2/18 

'2/19 

3/66 

3/148 

3/149 

3/162 

Kadastro kanunu lâyihası 
Devlet meteoroloji işleri umum mfidfiıüğfi tteşküât 
ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek kanun lâ-

23 ncü maddesinin 
hakkında 

6 neı fıkrasının, değiştirilmesi 

Denizli (Emin Aslan Tokad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
İstanbul (Gl. Kâzım KarabeMr) - Askere gidenlerin 
yerine aile efradından birinin alınması hakkında 

Bolu (Lûtfi Gören) • Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 neı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

2/20 . Yozgad (Sırrı î$6z) • Bekârlar veıgjtd'hjakkında 

7 - VIII - 1940 tarihinde 3908 sayüı 
ı kanaa olarak kabul edilmiştir. 
>finoujmen<Wdir. 

BneûmeiMUdir. 

Bu husustaki mazbata 6 - V - 1940 
tarihinde kabul edihniştir. 

Encümendedir. 

Bu husustakûmazbata 26 - IV -1940 
tarihinde kabul edihniştir. 

30 - V -1940 tarihinde Malij» <m-

16 W • im tarihinde M a ü j * ^ -
cümefâse. 

Tezkereler 

Jandarmanın mülkî ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yeparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
Memurin muhakemat kanununa göre takibat yapıhb 
yapılamıyacağmm tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Şark menatıta dahilinde muhtaç zûrraa tevzi edilecek 
araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü saha
sının tayini hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Taş ocaklan nizamnamesinin birinci maddesinin tef
siri hakkmda Başvekalet tezkeresi 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen dai
reler ve belediyelerle sermayesinin tamamı: Devlete 
veya belediye *veya hususî idarelere aid daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilâfların tahinin yolu-ile ıhadli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Başve-

16 - 1 -1940 
menine. 

3 - 1 - 1 9 4 0 
menine. 

tarihinde Maliye enejb-

tarihinde Maliye eneü-

14 - XII 
jâmenÖBe. 

1939 tarihinde Adliye en-

3/229 

3/231 Vakıflar kanununun 30 ncu ntaddesmkı tefsiri-hak 

Beden terbiyesi kanunun 19 ncu maddesindeki (Ma
hallî) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tozkesesi 9 - W -,1910 tarihinde «fiilî NKbv 

faa encümenine. 
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buda Başvekâlet tezkeresi 12 - VI - 1940 tarihinde 1188 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/251 Şose ve köprüler kanonunun 9 ncu maddesinde yazılı 
muafiyetler meyanmdaki (Silâh altındaki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/286 Belediye kanununun 2 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

Divânı Muhasebat Encümeni 

Beis : Niğde Faik Soylu 
M M, : Çanakkale Rüsuhi Bülaytrlı 
Kâtib : Kastamonu Hacer Dicle 

Afyon K. 
Ankara 
Balıkesir 
Bitik 
Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 

Cemal Akçm 
Aka Gündüz 
Hilmi Şeremetli 
Tevfik Temelli " 
Cemü özçağlar 
Emin Yerlikaya 
İbrahim Necmi Dümen 
Memed Sanlı 

Erzurum 
İstanbul 
Kastamonu 
Kırşehir 
Maraş 
Ordu 
Sivas 
Tunceli 

Nafiz Dumlu 
Gl. Befet Bele 
Nuri T amaç 
Hazim Börekçi 
Memed Erten 
Ahmed İhsan Tökgöz 
Mergube Gürleyük 
Haydar Büstü öktem 

Encümen, 88 (38 lâyiha, 48 tezkere, 2 muhtelif evrak) işin (63) nü intaç etmiş ve geriye kalan 
(25) iş gelecek içtimaa bırakılmıştır. 

Lâyihalar 

4/10 Ankara şehri îmar müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkında 

1/11 1937 yılı hesabı kati kanunu lâyihası 
1/15 inhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yık hesabı 

katisi hakkında 
1/18 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 

malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/37 1935 yılı Hazine hesabı katisi hakkında 

1/38 1936 yılı Hazine hesabı katisi hakkında 

1/42 Devlet demiryolları ve limanları isletme umum mü-

3 - IV - 1940 tarihinde 3794 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

10 - VII -1940 tarihinde 3896 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - I- 1940 tarihinde 3769 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
10 - VII -1940 tarihinde 3895 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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dürlüğü 1935 yılı hesabı katisi hakkında t - XII • 1939 tarihinde 3740 sayılı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

1/43 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1936 yılı hesabı katisi hakkında 17 - IV -1940 tarihinde 3801 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/54 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 yılı he

sabı katisi hakkında 3 - IV - 1940 tarihinde 3795 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/56 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 yılı 
hesabı katisi hakkında 10 - IV - 1940 tarihinde 3798 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/57 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 yılı 

hesabı katisi hakkında 10 - V - 1940 tarihinde 3816 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/59 inhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkmda * 8 - V - 1940 tarihinde 3814 sayılı 

kanun olarak kabul •edilmiştir. 
1/69 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yık 

hesabı katisi hakkmda 1 - XII -1939 tarihinde 3741 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/76 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkında 10 - IV - 1940 tarihinde 3799 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/77 Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı 7 aylık hesabı 

katisi hakkında 20 - V - 1940 tarihinde 3831 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/82 Vakıflar umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı katisi 
hakkmda 10 - VI • 1940 tarihinde 3881 saydı 

kanun olarak' kabul edilmiştir. 
1/85 Yüksek mühendis mektebinin 1935 yılı hesabı katisi 

hakkmda 4 - XII - 1939 tarihinde 3743 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/113 Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı hesabı katisi hak
kmda 27 * XII -1939 tarihinde 3761 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/202 Vakıflar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisi 

hakkmda 27 - XII -1939 tarihinde 3742 sayıfc 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/205 Orman umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisi 
hakkmda 24 - VH -1940 tarihinde 3903 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/224 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1937 malî yılı 

hesabı katisi hakkmda 20 - V - 1940 tarihinde 3830 sayüı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/231 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katisi hakkmda Encümendedir. 
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1/237 Vaüğölü İşletme idaresinin 1935 yılı hesabı katisi 
hakkında 1 - IV - 1940 tarihinde 3791 saydı 

kânun olarak kabul edilmiştir. 
1/278 Konya ovam sulama ve isletme idaresinin İ985ml î 

yit nesatt tftfisî hakkmâa 27 - XII * 1939 tarihinde 3760 saydı 
kanun olarak kabul'edilmiştir. 

İ/2T9 istanbul liman isteri umum müdürlüğü 1935 yılı he
sabı katot Kakktttda 29 - III - 1940 tarihinde 3789 saydı 

kanun olarak kabul edifoıiştir 
1/&S9 Devföt demiryolları ve limanlan isletme umum mü-

dfrtü&tt 1987 malî fût fcaft hesabı hakkında 24 - V - 1940 tarihinde 3839 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

*/$2l temir liman ifleri umum müdürlüğü 1935 malî yılı 
kaHfcfisabt kakkmtiir 5 • IV - 1940 tarihinde 3797 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/889 Vakdtar ufflfim müdürlüğü 1938 malî yılı kati hesabı 

hftjffant̂ ft Encümendedir. 
1/346 1938 malî yılı katî hesabı hakkra& Encümendedir. 
1/348 izmir Bıhtrm şirketi muvakkat idaresine aid katî he

sabin tasdiki hakkında Encümendedir. 
1/353 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı 

hakkında ' 10 - V - 1940 tarihînde '3817 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/401 Orman umum müdürlüğü 1936 malî yflz hesabı kafisi 
httkkfflââ Encümendedir. 

1/410 Poste, telgraf ve telefon unum müdürlüğü 1936 malî 
yılı katî hesabı hakkmda 3 - SVI - 1940 tarihinde 3876 fiflyılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/441 İnMsaHar Umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 

katisi hfririrmflu Encümendedir. 
1/445 Posta,- telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1938 

malî- yüı hesabı katğisi hakkında Encümendedir. 
1/459 Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1937 malî yı-

İı hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
1/460 Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1938 malî 

yılı hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
1/461 Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 malî 

yılı hesabı katist hakkında- Encümendedir. 

Tezkereler 

3/48 Maliye vekâleti 1937 yih ayniyat son hesabının gou-
edrildiği hakkında Başvekâlet testerem 3 Encümendedir 
Gümrük muhafaza geıiel komutanlık ve teşkilâtının. 
1Ö85 ve* 193&•jhllariria aid ayniyat katî hesab cedveü-
lerinin gönderildiği hakkında Ğ&hrüik ve inhisarlar 
vekâleti tezkeresi 'Encümendedir 

3/60 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının' 
1937 yılına aid ayıüyat katî hesab eedvellerinin gön-
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3^89 

3/64 

3/67 

3/87 

3/125 

3/127 

3/136 

3/155 

3/174 

darildiği hafckmda Gümrük ye inhisarlar vekâleti 
tadteıuB 
inhisarlar Umum müdürlüğü 1936 yılma aîd bilan
çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkere» 

İstanbul Kmaa işletme idaresinin 1935 yılı bilanço
sunun gönderildiği hakkmd& Başvekâlet tezkeresi 

izmir liman* işleri umum müdürlüğünün 1935 yalı 
bilançosuna» gtnterildiği baklanda Başvekâlet tez
keresi 

Maliye vekâleti 1934 yılı ayniyat kati hosafamıo 
gönderildiğme dair Maliye vekâleti tezkeresi 
Maliye vekâleti 1935 yık ayniyat kati hesabının 
gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 
Devlet demiryolları ve limanları işletme omum Mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Dilara muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

Mart : mayıs 1939 aylarına aid sağanım sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisime 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dav Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 j ı ln» aid ay
niyat kati hesab eedvdlerinin gönderildiği hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti teskeresi 
Haziran : ağustos 1939 aylarına aid raporun sunul-
doğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Yüksek mühendis mektebi 1935 yâa-hesabı katisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di-

Encümendedir. 

8 - V - 1946 tarihinde 3814 saytb 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - III -1940 tarihinde 3789 sayıh 
kanunla birleştirilerek kabul edik 
mistir. 

5 - IV - 1940 tarihinde 3797' sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1 - XII - 1939 tarihinde 3740 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - 1 - 1940 tarihinde 1164 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - XII - 1939 tarihinde 3742 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1 - XII - 1939 tarihimle 3741 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-* 
mistir. 

Encümendedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 1167 Ve 8 -
V - 1940 tarihinde 1173 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 
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•anı muhasebat riyaseti tezkeresi 4 * XII • 1939 tarihinde 3743 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/181 1935 mali yılı Hazine hesabı umumisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaset itezkeresi 12 • I • 1940 tarihinde 3769 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/183 Konya ovası sulama idaresinin 1935 yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 27 - XII - 1939 tarihinde 3760 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/185 Ankara Yüksek ziraat enstitüsünün 1935 malî yılı 
•hesabı katisine aid umumî mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi 27-XII-1939 tarihinde 3761 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/190 inhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılına aid bilân-
- çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/194 Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1938 yılma 
aid ayniyat katî hesab cedvellerinin gönderildiği 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi Encümendedir. 

3/197 Eylül : Teşrinisani 1939 aylarına aid raoprun sunul
duğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 25 - III - 1940 tarihinde 1169 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/200 İstanbul Liman işleri umum müdürlüğünün 1935 malî 

yılı hesabı.katisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 29 - III • 1940 tarihinde 3789 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/201 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi 10 - IV - 1940 tarihinde 3798 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/202 Posta, telgraf ve telefon umum. müdürlüğünün 1936. 
malî yüı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 3 - IV - 1940 tarihinde 3876 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/204 Ankara şehri îmar müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu-
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na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/206 Devlet demiryolları ve limanları isletme umum mü
dürlüğü 1936 mali yılı hesabı katisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

3/207 Evkaf umum müdürlüğü * 1936 malî yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/208 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 malî yılı ayni
yat son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 

3/209 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 malî yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/210 İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesa
bı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/211 îzmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 malî yıh 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/212 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna, 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/214 Yan gölü sefain işletme idaresinin 1935 malî yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/232 Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylarına aid rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayniyat katî hesabı
nın gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3 - IV - 1940 tarihinde 3794 sayın 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 - IV -1940 tarihinde 3801 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul . edil
miştir. 

1 0 - V -
kanunla 
mistir. 

1940 tarihinde 3817 sayılı 
kabul edü-

Encümendedir. 

3 - IV - 1940 tarihinde 3795 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

8 - V - 1940 tarihinde 3814 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

5 - IV - 1940 tarihinde 3797 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - IV - 1940 tarihinde 3799 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1 - IV - 1940 tarihinde 3791 sayfll 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

17 - IV - 1940 tarihinde 1172 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir, 

Encümendedir. 



No. Hulâsan Muamelen 

3/245 Hudud ve sahiller sıhhat omum müdürlüğü 1937 
malî 71lı hesabı katisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya-

3/246 

3/247 

3/248 

3/249 

3/253 

3/261 

3/274 

3/275 

3/276 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı hesabı katisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna" dair Divanı muhase
bat riyaseti teskeresi 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1937 malî yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

İstanbul elektrik işleri umum'müdürlüğü 1938 malî 
yılı bilançosunun sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi 

Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 malî yılı 7 aylık 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

1936 malî yılı Hazine hesabı umumisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi 

Evkaf umum müdürlüğü 193*7 malî yılı hesabı katisi
ne aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı ka
tisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
Mart: mayıs 1940 aylarına aid raporun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

10 - V - 1940 tarihinde 3816 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

24- V - 1940 tarihinde 3839 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - V - 1940 tarihinde 3830 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - VII - 1940 tarihinde 3891 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1940 tarihinde 3831 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - VII - 1940 tarihinde 3895 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14 - VI - 1940 tarihinde 3881 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 1192 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - VII -1940 tarihinde 3896 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3367 



No. anlasam Muamelen 

3/279 Millî piyango idaresinin 1939 yılına aid bilançonun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/285 Orman tunum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 24 • VII - 1940 tarihinde 3903 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/290 inhisarlar omum müdürlüğü 1938 yılına aid bilan
çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

Muhtelif Evrak 

5/16 Askerî kâtiblikten mütekaid İrfan Akyüz hakkında 
Askerî temyiz mahkemesince verilmiş olan karar ile 
1145 numaralı kararın ne suretle telif edileceğine dair 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 31 - V - 1940 tarihinde 1187 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
5/17 Yarbay Memed Salâhaddin Sagun hakkında Askerî 

temyiz mahkemesince verilen kararın 3410 sayılı ka
nun muvacehesinde salâhiyet noktasından tedkikı ile 
mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali kararlara 
esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla tesbiti hakkın
da Divanı muhasebat encümeni mazbatası 13 - V - 1940 tarihinde 1174 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Beis i Çorum İsmet Eker 
M. M. i Erzurum Münir Hüsrev Oöle 
Katil : Diyarbakır Cahid Çubukçu 

Amasya 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
benizli 
Eskişehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 

Nafiz Aktın 
Atıf Kamçü 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Fahi Akçokoca Akço 
îstamat özdamar 
Ali Dikmen 
izzet Erdal 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Mardin 
Ordu 
Bize 
Seyhan 
Sinob 
Trabzon 
Yozgad 

Osman Taner 
Gl. Seyfi Düzgoren 
Hüseyin Ekçi 
Ali Zırh 
Şemsa îşcen 
Hulusi Orucoğlu 
Daniş Eyiboğlu 
Ekrem Pekel 

Encümen, 19 (13 lâyiha, 6 tezkere) işin (15) ni intaç etmiş ve geriye kalan (i) iş gelecek içti
maa bırakılmıştır. 



No. Bulasan Muamelesi 

1/52 

1/91 

1/158 

1/253 

1/264 

1/283 

1/338 

1/340 

1/368 

1/400 

1/403 

Lâyihalar 
Gümrük tarife kanununa aid umumî tarifesinin 469 
A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alman güm
rük resminin indirilmesine dair 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların yabancı 
memleketlerin yasak maddelerile mübadelesine dair 

Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî tarife
sinin, 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

•Havaî münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağların 
resimlerden muaf tutulması hakkında Londrada imza 
edilmiş olan mukavelenamenin tasdikına dair 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası 

Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma
halli belediyelere devri hakkında 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair kanun lâyihası ile 472, 2395 ve 
2731 sayılı kanunların tadiline dair 

Muamele vergisi hakkında 

Türk bira fabrikaları (Bomonti - Nektar) Türk ano
nim şirketinden satın alınacak fabrikalar bedelinin 
İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesin
den ödenmesine ve bu sermayenin arttırılmasına dair 

ât ve memurin ka-Gümrük muhafaza memurları 
nunn lâyihası 

Ankarada inşa edilecek ecnebi devletler sefarethane
leri ve konsolosluk binaları içhi ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 
malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bun
lara aid binaların mütekabiliyet şartile bazı harç ve 
resimlerden istisnası hakkmda 

5 - I - 1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

5 - VI -1940 tarihinde îktısad encü
menine. 

5 - I - 1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

1 - IV - 1940 tarihinde 3792 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - VI -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

9 - IV -1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

17 - V - 1940 tarihinde 3828 ve 24 -
V - 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 
3842 sayılı kanun olarak kabul edil
miştir. 
28 - V - 1940 tarihinde 3843 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - IV - 1940 tarihinde 3811 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VI -1940 tarihinde Millî Müda
faa encümenine. 

5 - V I : 1940 tarihinde Maliye encü
menine. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/473 Meri gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette deği
şiklikler yapılması ve yabancı memleketlerle muvak
kat ticaret anlaşmaları akdi ve ticarî anlaşmalar ak
dine yanaşmiyan devletler müvaredatma karşı ted
birler ittihazı hususlarında Hükümete salâhiyet ve
rilmesi hakkında 

Tezkereler 

3/189 Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bu
lunmasından dolayı idhal «dilemeyen pamuklu men
sucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim had
leri 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/230 Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın it
halini temin iğin 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edi
len kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/235 Hatay içinFransadan idhali zarurî bulunan 10 500 
kutu ipekböceği tohumunun yüz kilosundan alınması 
icab eden 3 000 lira gümrük resmi 2294'sayüı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya indi* 
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank 
tarafından idhal edilecek 5 150 tona münhasır kal
mak üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den, 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/260 270 dereceden evvel takattur eden maden yağları ve 
tortularının 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/277 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 906 sayılı kanunun 39 ncu maddesindeki « ar
diye ücreti > tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

9 - IV • 
menine. 

1940 tarihinde Maliye encü-

Encümendedir. 

5 - VI - 1940 tarihinde Maliye en
cümenine. 

5 - VI -1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

7 - VI -1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

Encümendedir. 



Hariciye Encümeni 

M. M. 
Kâtib 

Erzincan [*] Saffet Arıkan 
Konya [**] Ali Muzaffer Göker 
İstanbul [**] Ahmed Şükrü Esmer 

Ankara. Falih Rıfkı Atay İstanbul 
Antalya Cezmi Ergin îzmir 
Antalya Dr. Cemal Tunca Kars 
Bolu Hasan Cemtt Çambel Kocaeli 
Çoruh Asım Us Manisa 
Diyarbakır J)r. İbrahim Tali Öngören Sivas 
Diyarbakır Zeki Mesud Alsan Tekirdağ 
Elâzığ Fazıl Ahmed Aykaç Tokad [**] 
Erzurum Gl. Pertev Demirhan 

Salâh Cimcoz 
Solü Menteşe 
Gl. Muhittin Akyüz 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Hikmet Bayur 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 
Nâzım Poroy 

Encümen, havale edilen (53) lâyihanın 
maa bırakmıştır. 

nu intaç etmiş ve geriye kalan (14) nü gelecek içti* 

Hulâsan No. 

1/95 

1/215 

1/217 

1/222 Türkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına bağlı A ve 
B kontenjan listelerinin iptali ile yeniden tanzim 
olunan listelerin bunların yerine kaim olması için 
teati olunan notaların tasdiki hakkında 

1/223 Türkiye - Polonya arasında imza edilen ticaret an-
laşmasile munzam protokolün tasdiki hakkmda 

1/227 Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil,eden Türk mal-

Muamelesi 

Lâyihalar 
Türkiye - Fransa dostluk muahedesUe müşterek be
yanname ve obtanlara mütedair protokolün tasdikma 
dair 
Türkiye * Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı 
arasmda münakid demiryolları mukavelenamesinin 
21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının tadiline dair 

Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun 
kömürü kontenjanı verilmesine mütedair teati olu
nan notaların tasdiki hakkında 

Encümendedir. 

10 - IV - 1940 tarihinde 3800 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3826 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3855 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

[*] Mitti Müdafaa vekilliğine tayini 3 -IV -1940 tarikinde Umumî Heyete arzedümistir. 
[•*] Ali Muzaffer Göker (Konya) Reisliğe, A. Şükrü Esmer (tstmbvl) M. muharrirliğine ve Na

ilin Poroy (Tokad) Kâtibliğe seçilmişlerdir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/228 

1/233 

1/242 

1/243 

1/245 

1/253 

1/256 

1/271 

1/277 

1/287 

lan listesine, bedelleri Commodities Limited şirke
tine ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teati olunan notaların 
tasdiki hakkmda 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı 2 sayılı 
listede tadilât icrası için teati olunan notaların tas 
diki baklanda 

Türkiye - Fransa ticaret ve seyrisefain mukavele
namesine müzeyyel anlaşma ile tediye anlaşması ve 
tetümmatmm tasdiki hakkmda 

Türkiye - Macaristan arasında alda* ve imza edilen 
konsolosluk mukavelesinin tasdiki hakkında 

Türkiye • Yunanistan arasında imza edilen suçlula
rın geri verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî yar
dım muahedesinin tasdike hakkmda 

Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının bazı hükümle
rini tadil için teati olunan notaların tasdiki hakkmda 

Havaî münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağlarm 
resimlerden muaf tutulması hakkında Londrada im
za edilmiş olan mukavelenin tasdiki hakkmda 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
merbut listeye kitab ve mevkuteler için her üç ayda 
bir 6 000 liralık kontenjan ilâvesi hakkmda 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı ara
sında akid ve imza olunan hukukî ve ticarî mevaddı 
adliyeye müteallik mukavelenamenin tasdiki hak
kmda 

Türkiye 
tediye 

arasında akdedilen ticaret ve 
rının tasdiki hakkmda 

1/303 

Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 mayıs 1938 
tarihli müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının türk-
çe metninde görülen imlâ farkları ile tabı hataları ve 
tercüme farklarının tashihi için teati edilen notalar 
ile merbutu olan musahhah anlaşmanın tasdiki hak
kında 

Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 tarihin
de imza edilen Türk - İngiliz ticaret ve kliring an-

30 - V - 1940 tarihihde 3859 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3854 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3864 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3753 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3755 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1940 tarihinde 3884 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - IV - 1940 tarihinde 3792 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3860 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3754 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3856 sayılf 
kanun olarak kabul edilmiştir 

30 - V - 1940 tarihinde 3865 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3372 



No. Hulâsan Muamelesi 

taşmasının tasdikına dair 30 - V - 1940 tarihinde 3857 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/817 Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek 
inallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman 
mallarının kâîfesinin memleketimize idhal olunması 
hakkında 22 - V - 1940 terjhinde 3838 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/322 İngiliz menseli mallar bedellerinin sureti tesviyesi 

ve idhal edilemeyen îngiliz menşeli malların idhalmi 
teminen nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tas
diki hakkında 30 • V - 1940 tarihinde 3861 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/324 Türkiye üe Fransa arasında mevcud 23 ağustos 1939 

tarihli tediye anlaşmasına zeyil olarak imzalanan 
ffthıkffmn tasdikma dair 29 - III - 1940 tarihinde İktısad en

cümenine. 
1/325 Türkiye : îsveç ticaret ve kliring anlaşmalarile mer

butlarının bir ay müddetle temdidi hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3859 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/326 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşmasının bir ay 
müddetle uzatılması hakkında 29 - III - 1940 tarihinde İktısad en

cümenine. 
1/327 Türkiye • Yunanistan kliring anlaşmasının bir ay 

daha uzatılması hakkında 29 - III - 1940 tarihinde İktısad en
cümenine. • 

1/328 Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı anlaşmasının 
üç ay müddetle uzatılması hakkında 30 - Y - 1940 tarihinde 3863 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/336 Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye anlaşması üe 

melfuflannın tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3866 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/337 Türkiye • İngiltere ticaret ve seyrisefain muahede
sinin tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3862 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/342 Türkiye - İngiltere ticaret anlaşmasına zeylolarak 

imzalanan anlaşmanın tasdiki hakkında 29 - IV - 1940 tarihinde İktısad en
cümenine. 

1/349 Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına zeylolarak imza 
edilmiş olan protokolün tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3853 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/350 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşması hükümleri

nin 10 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle 
temdidi hakkmda 2 - IV - 1940 tarihinde İktısad en

cümenine. 
1/351 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşması hükümlerinin 

20 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle tem
didi hakkında 2 - IV - 1940 tarihinde İktısad en

cümenine. 



Hulâsası Muamele*' 

Türkiye - Fransa ve tngiltere üç taraflı yardım mu
ahedesine merbut hususi anlaşmanın tatbiki zumun
da 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan 
kredi anlaımalarmm tasdiki hakkında 

1/355 Deniz müsadere hukukuna dair 

1/357 Türkiye - îsveç ticaret ve tediye anlaşmalarile mer
butlarının tasdiki hakkmda 

1/360 Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdik hakkında
ki kanuna müzeyyel 3722 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası 

1/362 Türkiye - Hollanda arasında mevcud 27 şubat 1937 
tarihli tediye anlaşması ve iktisadî iş birliği protoko
lü ile 19 mart 1937 tarihli ticaret anlaşması ve bun
ların merbutlarının hitam tarihinden itibaren 1 ma
yıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi 
hakkmda 

1/363 Türkiye- Yunanistan arasmda imza edilen ticaret ve 
tediye anlaşmasının tasdiki hakkında 

1/369 Türkiye - tngiltere adlî muzaheret mukavelenamesi
ne müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imzalanan ek 
mukavelenamenin tasdiki hakkmda 

1/396 Türkiye ile İsviçre arasmda mevcud ticarî itilâf ile 
tediye anlaşmasının iki ay temdidi hakkmda 

1/397 Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki 
masraflarını karşılamak üzere Macaristana gönderile
cek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden Türk -
Macar kliringinden tesviyesi hakkmda Macaristan 
Hükûmetile yapılan anlaşmanın tasdiki hakkmda 

1/403 Ankarada inşa edilecek ecnebi devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 
malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bun
lara aid binaların mütekabiliyet şartile bazı harç ve 
resimlerden istisnası hakkmda 

1/408 Cenevrede 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tedhişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına mü-" 
tedair mukavele ile bir beynelmilel Ceza mahkemsi 
ihdası hakkındaki mukavele ve nihaî senedin tasdiki 
hakkmda 

1/411 Türkiye - Suriye dostluk ve eyi komşuluk mukave
lenamesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nu-

10 - V - 1940 tarihinde İktısad en
cümenine. 
10 - VII • 1940 tarihinde 3894 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1940 tarihinde 3880 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde 3878 sayılı 
kanun olarak, kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4 - V,- 1940 tarihinde Adliye encü
menine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

25 - V - 1940 tarihinde Gümrük \c 
inhisarlar encümenine. 

24 - V -1940 tarihinde Adliye encü
menine. 



No. Hulâsası Muamelesi 

maralı protokollerle hususî protokol ve bu Anlaşma
nın Lübnana da teşmiline müteallik beyanname ve 

her İM Hükümet arasmda yeni bir'«talâk itilâfnamesi 
akdine mütedair mektubun tasdiki hakkında 

1/414 Türkiye • Yugoslavya ham afyon satışı anlaşın 
1 nisan 1940 tarihinden 1 temmuz 1940 tarihine 
kadar üç ay temdidi hakkında 

1/434 Türkiye - Belçika Ticaret ve Takas itilâfnameleri 
ile bunlara müzeyyel Anlaşmanın temdidi hakkmda 

1/437 Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşması ye İktisadî iş 
birliği protokolü ile Ticaret Anlaşması ve bunların 
merbutlarının temdidi .hakkında 

1/447 Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
tasdikine dair 

1/448 Türkiye - Yunanistan arasmda 26 eylül 1935 tarihinde 
imza edilen Kliring Anlaşması ile merbutlarının tasdiki 

hakkında 
1/464 Türkiye - Almanya arasmda imza edilmiş olan Ticarî 

mübadelelere mütedair hususî Anlaşma ile Tediye 
Anlaşmasının tasdiki hakkında 

1/466 Millî korunma kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 

1/468 Türkiye ve İtalyan Hükümet komisyonlarının birinci 
içtima devresi protokolüne bağlı 2 numaralı listeye 
7 000 ton krom kontenjanı idhaline müteallik nota
ların tasdiki hakkmda 

1/469 23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya merbut protoko
lün ikinci maddesi hükümlerine tevfikan Fransaya 
tesviye edilen 7 000 000 fransız frangının tenzilâta 

tâbi tutulması hakkmda 
1/473 Meri gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette değişik

likler yapılması ve yabancı memleketlerle muvakkat 
ticaret anlaşmaları akdi ve ticarî anlaşmalar akdine 
yanaşmayan devletler muvaredtma karşı tedbirler 
ittihazı hususlarında Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkmda 

1/475 Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına zeylen im
zalanan protokolün tasdiki hakkmda 

17 - VI - 1940 tarihinde 3883 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

7 • VIII -1940 tarihinde 3910 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VIII • 1940 tarihinde İktısad en
cümenine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

11 - IX -1940 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

Encümendedir. 



İktisad Encümeni 

Afyon K-
Afyon K> 
Ankara 
Ankara 
Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Gazianteb 
Gümüşane 
îçel 

Beis 
M. M. 
Kâtib 

Berç Türker 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 
Muammer Eriş 
Fazlı Güleç 
Tahir Berkay 

Giresun 
Niğde 
Afyon K-

Veli Necdet Sünkitay 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 
Salih Başotaç 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
Edib Servet Töt 
Dr. Muhtar Berker 

İsmail Sabuncu 
Dr. Basim Ferid T alay 
Hamza Erkan 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Bize 
Sinob 
Tunceli 
Zonguldak 
Zonguldak 

Abidin Dover 
Ahmed Hamdı Denizmen 
Benal Anman 
Kahraman Artklı 
Muharrem Celal Boyar 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Okay 
Besim Atalay 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Mitat Yenel 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

Encümen, (54 (45 lâyiha, 1 teklif, 8 tezkere) işin (44) ünü intaç etmiş ve geriye kalan (10) iş ge
lecek içtimaa bırakılmıştır. 

No. 

1/52 

1/91 

1/96 

Hulâsan Muamelesi 

Lâyihalar 

Gümrük tarife kanununa aid idhalât umumî tarife
sinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan 
Alınıp gümrük resminin indirilmesine Atfr 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üret
me vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların ya
bancı memleketlerin yasak maddelerile mübadelesi
ne dair 
Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kiliring an-
laşmasile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli 
ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye 
çiçek soğanlarının ilâvesine dair 

1/152 Küçük sanatlar kanunu lâyihan 
1/158 Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî tari

fesinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

1/212 Türkiye • Estonya ticaret ve kliring anlaşmalarına 
müzeyyel protokole ilişik (B) listesinde değişiklik 

18 - XII -1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

Encümendedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3858 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

18 «XII -1939 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

3376 



No. Hulâsası Muamelesi 

yapılması hakkında teati olunan mektublann tasdiki-
na dair 

1/217 Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kö
mürü kontenjanı yerilmesine mütedair teati olunan 
notaların tasdiki hakkında 

1/222 Türkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına bağlı A. ve B. 
kontenjan listelerinin ibtalile yeniden tanzim olunan 
listelerin bunların yerine kaim olması için teati olu
nan notaların tasdiki hakkında 

1/227 Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 
ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk mallan liste
sine, bedelleri Commodities Limited şirketine ödene
cek eşya müstesna olmak üzere, bütün Türk emtia
sının idhali için teati olunan notaların tasdiki hak
kında 

1/228 Türkiye - ttalya ticaret anlaşmasına bağlı II sayılı 
listede tadilât icrası için teati olunan notaların tas
diki lmHrmdi| 

1/233 Türkiye • Fransa ticaret ve seyrisef ain mukavelename
sine müzeyyel anlaşma ve tediye anlaşması ve mer
butlarının tasdiki hakkında 

1/245 Türkiye • İsveç kliring anlaşmasının bazı hükümleri
ni tadil için teati olunan notaların tasdiki hakkında 

1/256 Türkiye - İngiltere ticaret ye kliring anlaşmasına mer
but üsteye kitab ve mevkuteler için her üç ayda bir 
6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında 

1/277 Türkiye - Romanya arasında aktedilen ticaret ve tedi
ye anlaşmalarının tasdiki hakkında 

1/287 Türkiye - İngiltere arasında münakid 27 mayıs 1938 
tarihli müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının 
türkçe metninde görülen imlâ farkları ile tabı ha
taları ve tercüme farklarının tashihi için teati edilen 
notalar ile merbutu olan musahhah anlaşmanın tas
diki hakkında 

1/288 Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi mua
melelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulma
sı hakkında 

1/289 Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkında 

13 - XII - 1939 tarihinde 3744 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3826 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V- 1940 tarihinde 3855 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3859 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3854 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3864 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1940 tarihinde 3884 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3860 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3856 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3865 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
Encümendedir, 

3377 



No. B a l t a n Muamelesi 

1/290 Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştirilmesi 
hakkmda 

1/292 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretüe kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve mezkûr kanuna bazı bü
kümler ilâvesi hakkmda 

1/303 Türkiye ile İngiltere arasında 2 eylül 1936 tarihinde 
imza edilen Türk - İngiliz ticaret ve kliring anlaşma
sının tasdikına dair 

1/317 Almanyaya 5 050 000 liraya kadar ihraç edilecek 
mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman 
mallarının kâffesinin memleketimize idhal olunması 
hakkında 

1/322 İngiliz menşeli mallar bedellerinin sureti tesviyesi 
ve idhal edilemeyen İngiliz menşeli malların idha-
lini teminen nota teatisi suretüe yapılan anlaşmanın 
tasdiki hakkında 

1/324 Türkiye ile Fransa arasında mevcud 23 ağustos 1939 
tarihli tediye anlaşmasına zeylolarak imzalanan lahi
kanın tasdikına dair 

1/325 Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşmalarile mer
butlarının bir ay müddetle temdidi hakkmda 

1/326 Türkiye • Yunanistan kliring anlaşmasaının bir ay 
müddetle temdidi hakkmda 

1/327 Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir ay 
daha uzaftlmasr hakkmda 

1/328 Türkiye - Yoguslavya ham afyon satışı Anlaşmasının 
üç ay müddetle uzatılması hakkmda 

1/336 Türkiye - İngiltere Ticaret ve Tediye Anlaşması ile 
melfuflarmm tasdiki hakkmda 

1/337 Türkiye - İngiltere Ticaret ve Seyrisefain muahede
sinin tadiline müteallik Anlaşmanın tasdiki hakkmda 

1/338 Fevkalade vazıyet dolayısile bazt vergi ve resmilere 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair kanun lâyihası ile 472, 2395, 2731 
sayılı kanunların tadiline dair 

30 - V - 1940 tarihinde 3867 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3857 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3838 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde '3861 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

30 - V - 1940 tarihinde 3859 saydı 
kanun olarak 'kabul edilmiştir. 

Encümendedir: 

Encümendedir. 

30 - V -.194a tarihinde 3863 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde.3866 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

30 - V - 1940 tarihinde 38b2 sayılı 
kanun olarak kabul edilraiştir. 

17 - V -1940 tarihinde 3828 ve 24 -
V - 1940 tarihinde 3840, 3841 ve 
3842 sayılı kanun olarak kabul edil
miştir, 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/340 Muamele vergisi hakkında 28 - V - 1940 tarihinde 3843 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/341 Muhtelif eu işleri isin sarf edilecek paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 24 - VII - 1940 tarihinde 3906 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/342 Türkiye - ingiltere Ticaret Anlaşmasına zeylolarak 

imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkında 5 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/349 Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasına zeylolarak imza 
edilmiş olan protokolün tasdikine dair 30 - V - 1940 tarihinde 3853 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/350 Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması hükümleri

nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 
temdidi hakkında Encümendedir. 

1/351 Türkiye • YunanistanKliring Anlaşması hükümleri
nin 20 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle tem
didi hakkında Encümendedir. 

1/352 Türkiye - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mu
ahedesine merbut hususî Anlaşmanın tatbiki zım
nında 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan 
Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında 5 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/357 Türkiye - İsveç ticaret ve tediye anlaşmalarile mer-

butatnun tasdiki baklanda 10 - VI -1940 tarihinde 3880 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/402 Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sa
yılı kanununU nei maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair 17 - V - 1940 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
1/428 Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil kefa

letli ziraî alacaklarının taksitlendirümesine dair 7 - VIII - 1940 tarihinde Ziraat en
cümenine. 

1/442 İş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 
hakkında Encümendedir. 

1/453 Türkiye Cumhuriyet merkez bankası kanununa ba
zı muvakkat maddeler ilâvesi hakkında 24 - VII -1940 tarihinde 3902 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/464 Türkiye - Almanya arasında imza edilmiş olan tica

rî mübadelelere mütedair hususî anlaşma ile tediye 
anlaşmasının tasdiki hakkında 7 • VIII -1940 tarihinde 3910 sayılı 

1/466 Millî korunma kanununun 36 neı maddesine bir fık
ra ilâvesine dair 22 • VII • 1940 tarihinde Millî Ku

kamın olarak kabul edilmiştir. 

22 - VII - 1940 ta 
dafaa encümenine. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/474 Türkiye Cumhuriyet merkez bankası kanununun 
51 nei ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hak
kında 22 - VIII 

cümenine. 
1940 tarihinde Maliye en-

2/12 

3/69 

3/91 

3/116 

3/189 

3/230 

3/235 

3/240 

Teklif 

Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) - Muamele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin (C) fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 

Tezkereler 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin (C) 
fıkrasındaki «tasirhaneler ve tasrir fabrikaları» kaydi-
nin hudud ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tâbi olub olmadığının tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi 

Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (N) 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Gümrüklerde bulunan ve sun! elyaf ile mahlut bulun
masından dolayı idhal edilemiyen pamuklu mensu
catın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 
2294 saydı kanunun verdiği salâhiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâlet 

Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın idha-
lini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden icra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Hatay için Fransadan idhali zarurî bulunan 10 500 
kutu san ipek böceği tohumunun 100 kilosundan 
ahuması icab eden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâ
let tezkeresi 

Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank 
tarafından idhal edilecek 5150 tona münhasır kalmak 
üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi-

17 - V - 1940 tarihinde Maliye er 
cümenine. 

25 - XII - 1939 tarihinde 1162 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

18 - I - 1940 iaruunae nusumet ta
rafından geri alınmıştır. 

2 - I - 1940 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

10 - VI - 1940 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

7 - V - 1940 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 



No. Hulâsası Muamelesi 

nin 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

3/260 270 dereceden evvel takattür eden ağır maden yağ
ları ve tortularının 100 kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiye
te istinaden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

4 - V - 1940 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

5 - VI - 1940 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

Kütüphane Encümeni 

Bilecik [*] Dr. Gl. Besim Ömer Akalın 
Ağrı Halid Bayrak Malatya 
Çorum Dr, Mustafa Cantekin Niğde 

Mihri Pektaş 
Mazim Tepeyran 

Encümen, 1 İkinci teşrin 1939 tarihinden 31 birinci teşrin 1940 tarihine kadar 3 defa toplanarak 
Kütüpsneye aid işler ve alınacak kitab, gazete ve mecmualar hakkında konuşmuştur. 

Maarif Encümeni 

Ankara 
Antalya 

Çanakkale 
Çanakkale 
Giresun 
Hakkâri 
İçel 

Beis 
M. M. 
Kâtîb 

Manisa 
İstanbul 
İzmir 

Belkis Baykan 
Türkân örs 
tsmaü Hakkı Uzunçarşılı 
Avni Yukaruç 
Beşad Nuri Gmtekin 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Emin İnankur 
Ali Kami Akyüz 

Bidvan Nafiz Edgüer 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şehme Yunus 

İzmir Nazmi İlker 
Kars Fuad Köprülü 
Ordu Ali Ganib Yöntem 
Ordu Selim Sırrı Tarcan 
Tokad Hasib Ahmed Aytuna 
Trabzon Halil Nihad Boztepe 
Trabzon Hamdi Ülkümen 
Vrfa Befet'Ülgen 

Encümen, 13 (11 lâyiha, 2 tezkere) işin hepsini intaç etmiştir. 

(*] Vefatt, 25*111 -1940 tarihinde Umumî Heyete anedümistir. 
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Lâyihalar 

1/259 

1/293 

1/332 

1/339 

1/374 

1/378 

1/393 

1/415 

1/420 

1/431 

1/457 

3/78 

Beden terbiyem umum müdürlüğü teşkilât kadrola
rına müteallik kanım lâyihası 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun 

Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 
muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 saydı 
kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair 

Köy enstitüleri teşkili hakkmda 

Elevlet konservatuvan hakkmda 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cedvelin 
Maarif vekâletine aid kısmında değişiklik yapılması 
hakkmda 

3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiştirilmesi 
hakkmda 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cedvelin 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kmda 

Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine 
hakkmda 

devri 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı 1 saydı cedvelin Ma
arif vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı cedvelin Maarif ve
kâleti kısmına ilâve edilecek ücretli memuriyetler 
hakkmda 

Tezkereler 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 saydı kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı (Gârb lisanları) tabirinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi 

30 - V - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

16 - I - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

19 - VI - 1940 tarihinde 3886 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
17 - IV -1940 tarihinde 3803 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
20 - V - 1940 tarihinde 3829 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3833 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3834 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde 3877 saydı 
kânun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3848 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VII -1940 tarihinde 3901 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3921 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - XI - 1939 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 
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3/229 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(Mahallî) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi 29 - III -.1940 tarihinde Dahiliye en

cümenine. 

Maliye Encümeni 

Afyon K. 
Bursa 
Diyarbakır 
Gazianteb' 
İzmir 
İzmir 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 

Reis : İstanbul 
M. M. : Rize 
Kâtib : Malatya 

Haydar Çerçel 
Dr- Galib Kahraman 
Zülfü Tiğrel 
Ahmed Aksu 
Kâmü Dursun 
Reşad Mimaroğlu 
Ömer Taşçtoğlu 
Hamdı Kuleli 
İzzet Özkan 

Atıf Bayındır 
Kemalettin Kamu 
Nasuhi Baydar 

Kırşehir 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Tokad 
Van 
Zonguldak 

M eme d Seyfeli 
Kâzm Gürel 
Mahmud Nedim Zabct 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Cemal Kovalı 
İbrahim Arvas 
Yusuf Ziya ösençi 

Encümen, 69 (43 lâyiha, 3 teklif, 20 tezkere, 2 takrir, 1 muhtelif evrak) isin (49) nu intaç etmiş ve 
geriye kalan (20) iş gelecek tçtimaa bırakılmıştır. 

Lâyihalar 

1/34 Bazı Devlet alacaklarının tahsili sureti hakkında 

1/41 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî ida
resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
basa maddelerin değiştirilmesine dair 

1/48 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak 
kullanılmak üzere dışarıdan getirilecek kerestenin ki
losundan alınmakta olan resmin beş kuruşa! indiril
mesine dair 

1/51 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değitşiren kanun lâyihası 

1/52 Gümrük taıiîe kanununa aid idhalât umumî tarife
sinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan 

21 - VIII - 1940 tarihinde 3911 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - XII -1939 tarihinde Bütee encü\ 
menine. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - IV - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 
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alınan gümrük resminin indirilmesine dair 11 - I- 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/87 Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 
ve müstahdemlerin maaş, ücretf ve tahsisatlarının 
tediye sureti hakkındaki kanunda değişiklik yapılma
sına dair 15 - 1 -1940 tarihinde Hükümet ta

rafından geri alınmıştır. 
1/102 Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtın 

gümrük resimlerinin indirilmesi hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-

•• m i s t i r . 
1/105 tpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştirilme

si, muayene ve satılması hakkında Encümendedir. 
1/158 Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumi tarife

sinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 11 - I - 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/175 ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 

sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve yeniden 
bazı maddeler ilâvesine dair 23 - XII -1939 tarihinde Bütçe ' en

cümenine. 
1/182 Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı madde

sine bir fıkra eklenmesi hakkında 21 - VIII -1940 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

1/189 Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki 2456 sayılı kanunun birinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 17 - I - 1940 tarihinde 3776 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/216 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl

masına dair 7 - XII -1939 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/2İS Çay kanunu lâyihası 27 - III -1940 tarihinde 3788 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/219 Hariçten memlekete idhal edilecek kok kömürü güm-
ürk resminin indirilmesi hakkında 17 - 1 - 1940 tarihinde ;3?75 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/220 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği hal
de kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden Hazine 
ile alâkaları kesümiyenlerin tekaüd maaşlarına dair 15 - V - 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/246 Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 61 nci madde

sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair Encümendedir. 

1/250 Amortisman sandığına verilmiş olan 6,5 milyon li
ralık avansın arttırılması hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3778 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/253 Havaî münakalâtta kullanılan mahrukat ve yağların 
resimlerden muaf tutulması hakkında Londrada im
za edilmiş olan mukavelenin tasdikma dair 1 - IV - 1940 tarihinde 3792 savdı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/283 Antakya ve iskenderun elektrik müesseselerinin ma

halli belediyelere devri hakkında Encümendedir. 
1/285 Oenel kurmay başkanının seyahat ve ikamet yevmi

yesi hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3770 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/290 Ereğli kömür havzasındaki ocakların birleştirilmesi 
hakkında 30 • Y - 1940 tarihinde 3867 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/318 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 

teşkilât ve vezaif ine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 11 - VI -1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/323 Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 neü 

maddesinin tadili hakkında Encümendedir. 
1/332 Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 

muallimlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sayılı 
kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair 19 - VI - 1940 tarihinde 3886 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/838 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 

zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair kanun lâyihasile 472, 2395 ve 
2731 sayılı kanunların tadiline dair 17 - V - 1940 tarihinde 3828 ve 24 • 

V -1940 tarihinde 3840, 3841 ve 3842 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/340 Muamele vergisi hakkında ' 28 - V - 1940 tarihinde 3843 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/356 Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve yetim
lerin aylıkları hakkında 11 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/359 Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler ek

lenmesine ve mezkûr kanunun 4 ncü maddesinin ta* 
diline dair 22 - V - 1940 tarihinde 3835 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/361 Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından mütees

sir o lan mıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak 
olan her nevi nakliyattan alınacak ücretlere dair 10 - VII -1940 tarihinde 3893 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/370 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası 20 - V - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/376 Cami ve mescidlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak 
cami ve mescid hademesine verilecek muhassasat hak
kındaki 2845 sayılı kanuuun birinci maddesine bazı 
fıkralar ilâvesine dair Encümendedir. 
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1/379 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât T» vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı madde
lerini muaddil 1784 saydı kanunun birinci maddesi-
nis değiştirilmesine dair 

1/380 Devlet demiryollan ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 
sayılı, kanuna ek kanun lâyihası 

1/384 İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında 
1/403 Ankarada inşa edilecek ecnebi Devletler sefarethane

leri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleketlerden 
getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa malze
mesinin gümrük resminden muafiyeti ve bunlara aid 
binaların mütekabiliyet şartile bazı harç ve resim
lerden istisnası hakkında 

11 - VI - 1940 tarihinde; Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

13 -. VI - 1940 tarihinde Bütçe encü-

1/407 

1/439 
1/453 

1/456 

1/467 
1/474 

1/479 

Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tevfi
kan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahıslara 
aid mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi 
hakkında 
Bekçiler hakkında 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasr kanununa ba
zı muvakkat maddeler eklenmesine dair 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

24 - VII -1940 tarihinde 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Belediye istimlâk kanununun 9 ncu maddesinin ta
dili ve 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
Tapulama kanunu lâyihası 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 51 
nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hakkında Encümendedir. 
Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek Encümendedir. 

2/12 

2/19 

Teklifler 
Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) - Muamele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin C fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 

Bolu (Lûtfi Gören) - Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 nci maddesine bir. fıkra ilâvesine dair 

2/20 Yozgad (Sırrı îçöz) - Bekârlar vergisi hakkında 

11 - VI -1940 tarihinde Bütçe ,eneüT 

menine. 

21 - VIII - 1940 tarihinde Bütçe en-
menine. 
Encümendedir. 

Tezkereler 
3/57 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkın

daki 2731 sayılı kanunun. 5, nci maddesinin tefsirine 
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3/66 

3/73 

3/91 

3/116 

3/121 

3/145 

3/148 

3/149 

3/162 

dair Başvekâlet tezkeresi 

Kazanç vergisi kanununun 1 nci maddesinin (A) ve 
6 nci maddesinin (3) neü fıkralarının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarından 
posta ücreti ahmb alınmayacağının tefsiri hakkmda' 

Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tâbi olub olmadığının tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (N) 
fıkraamm tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Bina vergisi hakkındaki 1837 saydı kanunun 3 ncü 
maddesinin 6 nci fıkraaınm tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi 

Harice gönderilen ataşemiliterlerin hizmetçileri için 
harcırah verilib verilmeyeceğinin tefsiri hakkında 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Başvekalet tezkeresi 

Taşocaklan nizamnamesinin 1 nci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen da
ireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususî idarelere aid daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yolile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bu
lunmasından dolayı idhal edilemeyen pamuklu men
sucatın bir defaya mahsus olmak şartile resim had
leri 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda'Başvekâ
let 

10 - VI - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

15 - V -1940 tarihinde Adliye encü
menine. 

30 - IV - 1940 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

Encümendedir. 

18 - I i 1940 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

9 - IV - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

10» IV - 1940 tarihinde 1170 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI -1940 tarihinde Adliye encü
menine. 

Encümendedir. 

11 - VII -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3/197 Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarma aid raporun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) 

20 - V - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 
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3/203 Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesininn tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

3/205 Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 42 nei maddesi
nin B ve O fıkralarının tefsiri hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

3/231 Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/232 Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylarına aıd rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tekezresi (5 nci fıkra) 

3/235 Hatay için Fransadan idhali zaruri bulunan 10 500 
kutu san ipek böceği tohumunun 100 kilosundan 
alınması icabeden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresi 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün Etibank ta
rafından idhal edilecek 5 150 tona münhasır kalmak 
üzere 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkerem 

3/260 270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağ
lan ve tortularının 100 kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiye
te istinaden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/267 Askeri tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sa
yılı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

11 - VI -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

11 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

12 - VI - 1940 tarihinde 1188 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

13 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

13 - VI - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

14 - VI -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

20 - VIII - 1940 tarihinde Bütçe en-, 
cümenine. 

Takrirler 

4/6 Trabzon (Sim Day) - Divanı muhasebatın üç aylık 
raporları üzerine ittihaz edilmekte olan kararların 
meriyet ve şümulünün tayini hakkında 

4/10 Trabzon (Sırrı Day) -Karamursal hâkimi Nuh Nec-
yettin Gandarlıoğlunun tekaüd muamelesi hakkın
da Divanı muhasebat riyaseti mutaleasile Divanı mu
hasebat encümeni mazbatasının 2 nci fıkrasının ye-

Encümendedir. 
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niden tedkikı hakkında 8 - VI -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Muhtel i f E v r a k 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nei maddesini tadil 
eden 3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası Encümendedir. 

Meclis Hesablarının Tedkiki Encümeni 

Beis 
M. M. 
Murakıb 
Kâjtib 

Çoruh 
h 
Ankara 

Ankara l*] -Şakir Kınam 
Balıkesir Memed Emir 
(Jankm Ziya Isfenâiyarogln 

Mazhar Mûfid Kamu 

Hakkı Ungan 
Bifat Araz 

Dr. Hilmi Oytâç 
Hakkı Kitıçeğk 
İbrahim Mete 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1939 tarihinden 31 birinci teşrin 1940 tarihine kadar 15 defa topla
narak Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı muhasebat 1938 yılı kati hesabları hak
kında 3, Büyük Millet Meclisi 1939 yılı eylül : 1940 yılı mart aylan hesabı hakkında 4, eşhas 
borçlan hakkında 1, Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı üe millî saraylar, ve köşklerdeki eş
ya hakkında 1 ki ceman 9 mazbatayı Yüksek Reisliğe sunmuş ve bunlardan kati- hesab hakkında
ki mazbataların Hazine hesabı umumîsine idhal edilmek üzere Hükümete tevdiine karar verilmiş, 
eşhas borçları hakkındaki mazbata tasvib edilmiş ve diğer 4 mazbata da muhtelif tarihli mikadlar-
da okunmuştur. 

Büyük Millet Heclisi 1940 yılı nisan : temmuz aylan hesabı hakkında murakıblik tarafından 
sek Reisliğe sunulan iki rapor da. ruznaınrye alınmıştır. 

[*] Vefati, 17'V-1940 tarihinde Umumî Heyete amdümiştir. 

3389 



Millî Müdafaa Encümeni 

Aydın [*] 
Bilecik 
Çankırı 
Çorum 
Erzurum 

m 
?ane 

içel 
istanbul 
Kars 

Beis 
M. M. 
Kâtıb 

Diyarbakır 

Konya 

Gl. Kâzım Sevüktekin 
Şükrü Koçak 
Vehbi Bilgin 

Mümtaz Kaynak 
Salih Bozok 
Dr. Akif Arkan 
Evüb SabH Akgöl 
Aziz Akyürek 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 
01. Cemal Mersinli 
Dr. Tuğamiral Haltla Şinasi Erel 
Hüsrev Kızildoğan 
Nazmi Toker 

Malatya 
Manisa 
Muğla 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Sinob 
Tekirdağ 
Lrfa 
Yozgad 

Gl Osman Kaptagel 
Kâzım Nami Duru 

Amiral Fahri Engin 
Buseni Barkın 
Sinan Tekelioğlu 
Cevdet Kerim Incedayt 
Bahmi Apak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celâl Arat 

Encümen, 37 (29 lâyiha, 2 teklif, 4 tezkere, 2 muhtelif evrak) işin (32) ni intaç etmiş ve geriye 
kalan (5) iş gelecek içtimaa bırakılmıştır. 

No. 

1/49 

1/225 

1/254 

1/285 

1/323 

Hulâsası Muamelesi 

1/334 

Lâyihalar 

Emirber ve styis erleri hakkındaki 1600 sayılı kana
na ek kanon lâyihası 
Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna basa hükümler eklenmesine 
dair 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü hak
kında 

Genel kurmay başkanının seyahat ve ikamet yevmi
yesi TmMmıdft 

Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili nakkmda 

Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı kanunun 3 ve 14 ncü maddelerinin tadiilne dair 

Askerî ceza kanununun 47 ve 148 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

Encümendedir. 

3 - I • 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

18 - I * 1940 tarihinde 3779 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3770 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - İÜ - 1940 tarihinde Maliye'en
cümenine. 

3 - IV - 1940 tarihinde 3793 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3823 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Vefatı, 18 - III -1940 .tarihinde Umum Heyete arzedümiştir. 



No. Hulâsası Muamelen 

1/335 Askeri muhakeme usulü kanununun 3 ncü maddesi
nin tadili hakkında 13 - V - 1940' tarihinde 3824 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/343 Askerlik kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında 26 - IV - 1940 tarihinde 3810 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/354 İstiklâl madalyası kanununa müzeyyel 869 sayı'ı 
kanuna ek 3579 sayılı kanuna bir madde ilâvesine dair 24 - IV -19940 tarihinde 3807 sayılı 

kanun alarak kabul edilmiştir. 
1/355 Deniz müsadere hukukuna dair 10 - VII -1940 tarihinde 3894 sayılı 
' kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/356 Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve yetim

lerin aylıkları hakkında 18 - IV - 1940 tarihinde "Maliye en
cümenine. 

1/359 Askerî ve mülki tekaüd kanununa bazı hükümler ek
lenmesine ve mezkûr kanunun dördüncü maddesinin 
tadiline dair 22 - V • 1940 tarihinde 3835 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/400 Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve memurin 

kanunu lâyihası 10 - VII -1940 tarihinde Bütçe en-

1/425 Millî müdafâa vekâletince tesis edilen tay deposuna 
10 000 liraya kadar mütedavil sermaye verilmesi hak
kında 21 - VII -1940 tarihinde 3916 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/426 Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 1494 

sayılı kanunla değiştirilen dördüncü maddesinin ta
diline dair * 3 - VII - 1940 tarihinde 3889 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/429 Askeri ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında 21 - VIII -1940 tarihinde 3914 sayılı 

1/430 Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 21 • VIII -1940 tarihinde 3915 sayılı 

1/432 Askerlik kanununun ceza faslına bir madde ilâvesine 
dair 24 - VII - 1940 tarihinde 3899 sayjlı 

1/438 Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdî eratı hak
kında 21 • VIII -1940 tarihinde 3912 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VIII -1940 tarihinde 391! 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 389! 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - VIII -1940 tarihinde 391! 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/443 Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutanlıklarında müteka-
iden istihdam edilebilecekleri hakkında 11 - IX - 1940 tarihinde 3922 sayılı 

1/444 Muahedeleri mucibince memleketimize gönderilecek 
müttefik askeri kuvvetlerin Devlet demiryolları, D. 
denizyolları ve Devlet limanları vasıtalarından istifa* 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



tto. Hulâsaca Muamelesi 

delerinde alıncak ücretlerere dair 
T/450 Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair 3129 

sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

1/455 Askerî muhakeme usulü kanununun 53 ncü maddesi-
nin değiştirilmesi hakkında 

1/458 Meteoroloji umum müdürlüğü teşkilâtının başkomu
tanlık emrinde bulunduğu zamanlarda Devlete aid 
vasıtalarla nakledilecek bu idare memur ve her nevi 
al ât ve eşyası için alınacak ücret hakkında 

1/466 Millî korunma kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair 

1/470 Askerlik kanununun 35 nei maddesinin (C) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında 

İ/476 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

1/478 1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci maddesine 3810 
sayılı kanunla eklenen fıkranın değiştirilmesi hak
kında 

Encümendedir. 

25 - VII - 1940 tarihinde Bütçe'en-
cümenine 

25 - VII - 1940 tarihinde Adliye en
cümenine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

11 - IX -1940 tarihinde 3920 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3923 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3917 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/5 Diyarbakır (Gl. Kiazım Sevüktekin ve Erzurum Şük
rü Koçak) - Subay ve askerî memurların tekaüdü için 
rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bildiren 
3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 

2/18 istanbul (GL Kâzım Karabekir) - Askere gidenlerin 
yerine aile efradından birinin alınması hakkında 

Encümendedir. 

Bu husustaki Dahiliye encümeni maz
batası 26 - IV -1940 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

Tezkereler 

3/229 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(mahallî) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde yazdı 
muafiyetler meyanındaki (silâh altındaki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkındaki Başve
kâlet tezkeresi 

18 - IV -1940 tarihinde Sıhhat ve 
içtimaî muavenet encümenine. 

2 8 - V 
menine. 

1940 tarihinde Nafia eneü-



No. Hulâsası Muamelesi 

3/267 Askeri tayinat ve yem kanununa müzeyyol 1495 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

3/280 Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek ihti
sas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

Muhtelif Evrak 

5/17 Yarbay Memed Salâhaddin Sagun hakkında Askerî 
temyiz mahkemesince verilen kararın 3410 sayılı ka
nun muvacehesinde salâhiyet noktasından tedkiki ile 
mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali kararlara 
esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla t jsbiti hakkın
da Divanı muhasebat encümeni mazbatası 13 - V - 1940 tarihinde 1174 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
5/24 Kütahya merkez jandarma komutanı Yüzbaşı Zeki 

Berkmana bağlanan tekaüd maaşının maluliyet de-
recesile tashihine imkân olub olmadığının tayini hak
kında Divanı muhasebat encümeni mazbatası 10 - IV - 1940 tarihinde Adliye en

cümenine. 

Nâfıa Encümeni 

Beis : Erzincan Aziz Samih îîter 
M. M. : Eskişehir İzzet Arukan 
Kâtib : Sivas Abdurrahman Naci Demirağ 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çoruh 
Elâzığ 
Eskişehir 
Oazianteb 
Hatay 
İsparta 

Mebrure Gönenç 
Arif Baytın 
Eşref Demirel 
Ali Biza Ereım 
Fuad Ziya Çiyütepe 
Osman Işın 
Dr. Ahdurrahman Melek 
Abdullah Mursahğlu 
Hüsnü özdamar 

İzmir 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Tunceli 
Urfa 
ürfa 

Sadettin Epikmen 
Memed Şevket özpazarbaşt 
Vasıf Çtnay 
Osman Ergin 
Halid Mengi 
Sami Erkman 
Bazi Soyer 
Şeref Uluğ 

27 - VI -1940 tarihinde Maliye encü
menine. 

3 - VII -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Enetmen, 21 (20 lâyiha, 1 tezkere) işin (20) sini intaç etmiş ve geriye kalan (1) iş gelecek 
içtimaa bırakılmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

Lây iha lar 

1/130 Hava seyrüsefer kanunu lâyihan 19 - IV - 1940 tarihinde Adliye en
cümenine. 

1/215 Türkiye - Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasın
da münakid demiryolları mukavelenamesinin 21 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının tadiline dair 10 - IV - 1940 tarihinde 3800 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/738 Belediyeler kanununa ek kanun lâyihası 12 - 1 - 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teş

kilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası 11 - V - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/261 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kad
rolarına müteallik kanun lâyihası 13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun lâyihası 11 - V -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/266 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası 13 - V - 1940 tarihinde 3819 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/275 Sivas - Erzurum hattının Uznnahmedler istasyonu

na kadar temdidine dair 13 • XII • 1939 tarihinde 3745 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/282 Ankara hukuk fakültesinin inşaatının ikmali için 
1940 ve 1941 senelerine geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında 3 - IV • 1940 tarihinde 3796 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/283 Antakya ve iskenderun elektrik müesseselerinin 

mahallî belediyelere devri hakkında 22 - XII -19.39 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/286 Istanbulda yeniden yaptırılacak Adliye binası için 
gelecek senelere geçici taahhüd icrası hakkında Encümendedir. 

1/318 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 27 - HJ - 1940 tarihinde Maliye en

cümenine. 
1/341 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti te

mini hakkındaki 3483 sayılı kanunun ikinci madde
sinin tadiline dair 24 - VII -1940 tarihinde 3906 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/347 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hak

kındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadi
line dair 13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. Hulâsan Muamelen 

1/361 Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakaya yardım için yapılan ve yapılacak olan 

'her nevi nakliyattan alınacak ücretlere dair 10 - VII -1940 tarihinde 3893 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/365 Diyrbakır istasyonundan Irak ve İran hududlarına 
kadar yapılacak demiryolları hakkındaki 3262 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tadiline dair .6 - V - 1940 tarihinde 3813 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/379 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 

teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili hakkındaki. 1483 numaralı kanunun bazı madde
lerini muaddil 1784 sayılı kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine dair 11 - V -1940 tarihinde Maliye encü

menine. 
1/380 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 

teşkilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası 11 - V • 1940 tarihinde Maliye encü

menine. 
1/405 Su mahsulleri kanunu lâyihası 1 • Yi -1940 tarihinde Hükümet ta

rafından geri alınmıştır. 
1/427 Zonguldak ile Kozlu arasında bir demiryolu inşası ve 

gelecek senelere sari taahhüde girişilmesi hakkında 5 - VI - 1940 tarihinde 3879 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tezkere 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde yazılı' 
muafiyetler meyanındaki (silâh altodaki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi 31 - V -1940 tarihinde Dahiliye en

cümenine; 



Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni 

Reis 
M. M. 
Kâtib 

Ağrt 

Edirne 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Dr. Fatma Memik 

Ankara Dr. Taptas 
Antalya Dr. Münir Soykam 
Aydın Dr. Şakir Şener 
Bilecik Dr. Muhlis Suner 
Burdur Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt 
Bursa Dr. Refik Güran 
Denizli Dr. Hamdi Berkman 
Denizli Dr- Kâzım Samanlı 
Gazianteb Dr. Memed Ali Ağakay 

Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Tekirdağ 
Zonguldak 

Rıza Saltuğ 
Salih Turgay 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delübaşı 
Asım Tümer 
Nazmi Trak 

[*]Hüsamettin Okan 

Encümen, 10 (7 lâyiha, 3 tezkere) işin hep- sini intaç etmiştir. 

No. Hulâsan Muamelesi 

Lâyihalar 
1/234 Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında 

1/255 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve me
murin kanununa bağlı (3) sayılı cedvelin değişti
rilmesi hakkında 

1/316 Ankarada bir tıb fakültesi tesisi hakkındaki 3228 
sayılı kanana ek kanun lâyihası 

1/345 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha enstitüsü 
ve hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 

1/360 Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki hak
kındaki kanuna müzeyyel 2722 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihan 

1/384 İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hak
kında 

1/452 Tababet ve şuabaü sanatlerinin tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1 - XI - 1939 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

13 - V - 1940 tarihinde 3820 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - III - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

19 - IV - 1940 tarihinde Bütçe encü
menine 

5 - VI - 1940 tarihinde 3878 sayıli. 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1940 tarihinde Dahiliye en-
menine. 

12 - VII -1940 tarihinde Bütçe encü
menine. 

[•] Vefatt, 18-111-1940 tarihindi Umumî Heyete arzedümiştir. 

3396 



No. Hulâsan Muamelesi 

Tezkereler 

3/100 1122 sayılı kanunun ikinci maddesinde zikredilen 
ruhî maluliyetlerden mezkûr kanonun 3 neü mad
desinin tarif atma dahil olan şekillerin dördüncü de
rece üzerinden terfihi ieab edib etmeyeceğinin tefsi
ri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/148 Şark menatıkı dahilinde muhtaç «ürraa tevzi edi
lecek araziye dair 1505 sayılı kanunun şümulü sa
hasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/229 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
« mahallî 1 tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 

17 - I - 1940 tarihinde 3771 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XI - 1940 tarihinde İskân ka
nunu Muvakkat encümenine. 

4 - V - 1940 tarihinde 
menine. 

Bütçe encü-

Teşkilât-ı Esasiye Encümeni 

Ağrı 
Balıkesir 
Çankırı 
Çankth 
Eskişehir 
İstanbul 

Reis : Kütahya 
M' M. : Denizli 
Kâtih : Tokad 

îhsan Tav 
Gl. Kâzım Özalp 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Gdhid Yalçın 
Yusuf Ziya özer 
Gl. Kâzım Karabekir 
Celâl Boyar 
Mahmud Esad Bozkurt 

Receb Peker 
Neöib Ali Küçuka 
Besai Erişken 

Kastamonu Dr. Tevfik Aslan 
Kastamonu Rauf Orhay 
Kırklareli Dr. Fuad Ümay 
Manisa Kenan Örer 
Muğla Yunus Nadi 
Samsun Süleyman Necmi Selmen 

' Seyhan Ali Mmif Yegena 
ürfa Memed Emin Yurdakul 

Encümen, 4 (1 teklif, 1 tezkere, 1 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (3) nü intaç etmiş ve geriye 
kalan (1) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

Teklif 

2/23 Giresun (Gl. İhsan Sökmen) - Dahilî nizamnamenin 
53 ve 54 ncü maddelerinin tadiline ve 56 ncı madde
sine bir fıkra ilâvesine dair Encümendedir. 



No. Hulâsası Muameleni 

Tezkere 
3/89 Muhtelif mercilerce verilen kararlar üzerine Meclis 

Arzuhal encümenince ittihaz edilmiş olan kararların, 
tekemmül etmiş bir Meclis karan olub olmadığının *• 
yini hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Takrir 

4/2 Tozgad (Emin Draman eski mebus) - Arzuhal encü
meninin 25 - IV -1938 tarihli haftalık karar cedvelin-
deki 1402 sayılı karârın Umumî Heyette müzakere
sine dair 

Muhte l i f E v r a k 

5/16 Askeri kâtiblikten mütekaid trfan Akyüz hakkında 
Askerî temyiz mahkemesince verilmiş olan karar ile 
1145 numaralı kararın ne suretle telif edileceğine dair 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

31 - V - 1940 tarihinde 1186 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8 - 1 - 1 9 4 0 tarihinde 1165. 
karar olarak kabul edilmiştir. 

sayılı 

31 - V - 1940 tarihinde 1187 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat Encümeni 

izmir 

Balıkesir 

Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Giresun 
İçel 
Kars 
Kırklareli 
Kocaeli 

M.. M. 
Kâtıb Seyhan 

Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk . 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakktran 
Sabit Sağıroğlu 
Fikret Aü% 
Ahmed Ovacık 
Ömer Kimtay 
Zühtü Akın 
İbrahim Diblan 

Rahmi Köken 
Yaşar üzey 
Tevfik T arman 

Seyhan [*) 
Siird 
Siird 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 

Kani Karaosman 
Dr. AbdÜlkadir Kemali Baykit 
Muhittin Birgen 
İsmail Safa özler 
Ali Rıza Esen 
Nahi Bekmen 
Şefik özdedir 
Atıf Esenbel, 

Şerif Bilgen 

[•] Vefatı. 3-VII-1940 tarihinde Umumî Heyete arzedümiştir. 



Encümen, 13 (9 lâyiha, 3 teklif, 1 tezkere) işin (8) ini intaç etmiş ve geriye kalan (5) iş 
gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsası Muamelen 

Lâyihalar 
1/91 Memleketten çıkacak veya memlekte girecek üretme 

vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların yabancı 
memleketlerin yasak maddelerile mübadelesine dair 14 - V • 1940 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine 
1/119 Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel Şarab ofisi 

teşkiline dair olan mukaveleye iltihakımız hakkında 20 - XII -1939 tarihinde 3752 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/161 Vakıf emval memba sularile orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkında 21 - VIII -1940 tarihinde 3913 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/265 Orman umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına müte

allik kanun lâyihası 21 - VII - 1940 tasihkde 3913 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/33» ' Köy enstitüleri teşkili hakkında 17 - IV - 1940 tarihinde 3803 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/371 Ziraat muallimlerine, ziraat mücadele başteknisyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 30 - IV -1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/390 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvelin Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılma
sına dair 15 - V - 1940 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/409 Çiftçi mallarının korunması hakkında 4 - VI - 1940 tarihinde Dahiliye en

cümenine. 
1/428 Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil kefa

letli zhraî alacaklarının taksitlendirilmesine dair Encümendedir. 

Teklifler 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı iş-
' letme hakkında Encümendedir, 

2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat şûrası 
kurulması hakkında Encümendedir. 

2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teşkili 
hakkında Encümendedir. 

Tezkere 

3/146 Orman kanununun 3444 sayıb kanunun beşinci mad-
desile tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 



Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

[Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkeb Muhtelit Encümen] 

Encümen, havale edilen (2) tezkerenin birini intaç etmiş, diğeri gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hülâsan Muamelesi 

TEZKEBELEB 
3/12 İtalya tabiiyetime girdiğinden dolayı Konya istiklâl 

mahkemesi kararile millî hudud dışına çıkardım Suad 
Remzinin Türk vatandaşlığına kabulünün muvafık 
ohtb olamıyacağına dair bir karar verilmesi hakkın
da Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

'3/196 Devlet şûrasında açık bulanan iki azalık için intihab 
yapılması hakkında 10 - VII -1840"tarihinde 1190 sayılı 

kazar olacak kabul edilmiştir. 

[Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkeb 
Muhtelit Encümen] 

Encümen, havale edilen (25) tezkerenin (16) nı intaç etmiş ve geriye kalan (9) iş gelecek İçti
maa bırakılmıştır. 

Tezkereler 

3/137 İstanbul mebusu Âli Kâmi Akyüzün teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 20 - XII -1939 tarihinde 1153 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/138 Urfa mebusu Sami İşbaym teşriî masuniyetinin kal

dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 20 - XII • 1939 tarihinde 1157 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/139 Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniyetini» kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkerem 20 - XII -1939 taritittd* 1158 «ayık 

kam olarak kabul ertihntyftir. 
3/165 İstanbul mebusu Galib Bahtiyar Gökerin teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi 20 - XII - 1889 tarikinde 1154 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir, 



No. Hulâsası Muamelesi 

3/173 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 20 - XII - 1939 tarihinde 1156 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/179 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 20 - XII -1939 tarihinde 1155 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/188 Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 1175 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/198 Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
3/215 Malatya mebusu Nasuhi Baydarın teşriî masuniyeti

nin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1181 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/216 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 1176 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/217 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 1177 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/218 Samsun mebusu Naşit Fıratm teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1183 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/219 Samsun mebusu Naşit Fıratın teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1184 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/220 Samsun mebusu Naşit Fıratın teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1185 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/221 Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniyetinin kal

dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
3/226 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1182 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/227 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 1178 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/228 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeıesi 22 - V - 1940 tarihinde 1179 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/236 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

8/269 Tokad mebusu Hasib Ahmed Aytunanın teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi Encümendedir. 

3/271 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
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Ko. Hulâsan 

3/278 îçel mebusa Ferid Celâl Güvenin teşriî masuniyeti* 
oin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/283 Ankara mebusu Ahmed Ulusan teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/284 Siird mebusa Şefik özdemirin teşriî masuniyetinih 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/285 Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muharrem Celal 
Bayarın teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkın-
da Başvekâlet teskeresi 

Muamelem 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

[Hariciye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkeb 
Muhtelit Encümen] 

Encümene havale edilen lâyiha intae edilmitsir. 

Lâyihalar 

1/269 Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti ve İn
giltere Ejraüığı arasında Ankarada imzalanan üç ta
raflı yardım muahedesile merbutlarının tasdikına dair 8 - XI - 1939 tarihinde 3738 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[İskân Kanunu Muvakkat Encümeni] 

( Bütçe, Dahiliye, Hariciye, İktısad, Maliye, Millî Müdafaa ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb ) 

Antalya 
Bilecik 
Bolu 
Bursa 
Çorum 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Gaziabeb 
Giresun 

Beis : İstanbul 
M. M. : Tokad 
Katil) : Kayseri 

Dr. Münir Soykam 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. Zihni Ülgen 
Fatin Güvendiren 
Eyub Bahri Akgol 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Zülfü Tiğrel 
Ahmed Aksoy 
Münir Akkaya 

Dr. Tuğamiral Hakkı Şinasi Ertt 
Galib Pekel 
Ahmed Hilmi Kalaç 

Gümüşae Durak Sakarya 
İstanbul Abidin Dover 
İzmir HalÜ Menteşe 
Kırşehir Memed S eyfeli 
Konya Dr. Osman Şevki Uludağ 

ı Konya Kâzım Okay 
Tokad Nâzım Poroy 
ürfa Gl. Ahmed Yazgan 
Zonguldak Mustafa Bozma 



İSncümene havale edilen tezkere intaç edilmiştir. 

No, Hulâsası Muamelesi 

Tezkereler 
3/148 Şark menatıkı dahilinde muhtaç zûrraa tevri edile

cek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 17 - VI - 1940 tarihinde Adliye en

cümenine. 

[Memurin Kanunu Muvakkat Encümeni] 
( Vekâletlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 2 şer üyeden mürekkeb ) 

Bursa 
Çorum 
Edirne 
Erzincan 
Erzurum 
Oiresu» 
Hakkâri 
izmir 
Kars 
Korneti 

Reis : Diyarbakır 
M. M. : Tokad 
Kâtib : Kırşehir 

Fazlı Güleç 
Şakir Baran 
Temel Göksel 
Abdülhak Fırat 
Aziz Akyürek 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurt 
Holü Menteşe 
Hüsrev Kızıldoğan 
Dr. Fuad Sorağman 

Dr. İbrahim Tali öngören 
GalibPekel 

Ordu 

Konya Kâzım Gürel 
Dr. Ali Süha Delübaşı 
Hüseyin Eksi 
Fuad Sirmen 

Seyhan [*] tsmaü Safa özler 
Siird Ali Biza Esen 
Sivas Abdurrahman Naci Demirağ 
ürfa Şeref üluğ 
Zonguldak ibrahim Etem Bozkurt 

Encümene havale edilen tezkere intaç edilmiştir. 

Tezkereler 

3/178 Memurin kanununun 46 neı maddesinin 2 nci fıkra
sındaki {Heyette) tabirinin şümulünün tayini hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 20 • XII - 1939 tarihinde 1152 

karar olarak kabul edilmiştir. 

f#] Vefatt, S - VIl - 1940 tarikinde Umumî Heyete arzedümiştir. 
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[Orman Kanunu Muvakkat Encümeni] 

( Adliye. Bütçe, Dahiliye, Iktısad, Maliye, Millî Müdafaa ve Ziraat encümenlerinden seçilen 
3 er üyeden mürekkeb ) 

Reis : Kastamonu Tahsin Coşkan 
M. M. : Aydın Nuri Göktepe 
Kâtib : Kastamonu Abidin Bintoya 

Dr. Galib Kahraman Samsun Kuşeni Barkın 
Çoruh Attf Tüzün Sinob Cemil Ateş 
Erzurum Gl. Zeki Soydemir Trabzon Faik Ahmed Barutçı 

Emin Sazak Van 
Gimüşau Durak Sakarya Yozgad Celâl Arat 
îçel Dr. Muhtar Beriker Yozgad Strnîçöz 
Kocaeli îbrahim Dıblan Zonguldak Hasan Karabacak 

Hüsnü Yaman Zonguldak Sifat Yardar-
Manisa Kâzım Nami Duru Zonguldak Yusuf Ziya Özençi 

Encümen. 2 (1 lâyiha, 1 tezkere) işin (1) ni intaç etmiş (1) i gelecek içtimaa bırakılmıştır. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyiha 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Encümendedir. 

Tezkere 

3/146 Orman kanonunun 3444 sayılı kanunun 5 nci mad-
desile tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - III - 1940 tarihinde Ziraat en

cümenine. 



[Adliye, Bütçe, Dahiliye, Millî Müdafaa ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 
5'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümen] 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Çoruh 
Erzincan 
Erzurum 
Erzurum 
Eskişehir 
İçel 
Kastamonu 

Reis : Malatya 
M. M. : Vrfa 
Kâtib : Sivas 

Arif Baytm 
Fevzi Daldal 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Ali Biza Er em 
İskender Artun 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
İzzet Arukan 
T. Cemal Beriker 
Abidin Binkaya 

Gl. Osman Koptagel 
Bazi Soyer 
Abdurrahman Naci Demirağ 

Kayseri 
Konya 
Konya 
Konya 
Muğla 
Muğla 
Seyhan 
Seyhan 
Trabzon 
Vrfa 
Zonguldak 

Beşid özsoy 
Galib Gültekin 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Hüsnü Kitaba 
Sadullah Güney 
Damar Ankoğlu 
Sinan Tekelioğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Gl. Ahmed Yazgan 
Bifat Vardar 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

No. 

1/413 

Hulâsan Muamelesi 

Lâyiha 

Derlet demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel 1607 
sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 26 - VI - 1940 tarihinde 3887 sayılı 

kanıp olarak kabul edilmiştir. 

[Adliye, Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktısad ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümen] 

Afyon K. 
Bingöl 
Çorum 
Çorum 
Diyarbakır 
Erzurum 

Beis : Trabzon 
M. M. : Muş 
Kâtib : Kırşehir 

İzzet Akosman 
Feridun Fikri 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Veli Necdet Sünkitay 
Münir Hüsrev Göle 

Sırrı Doy 
Şükrü Ataman 
İzzet Özkan 

İzmir 
İzmir 
Konya 
Konya 
Bize 
Bize 

Bendi Anman 
Kâmil Dursun 
Ali Biza Türel 
Galib Gültekin 
Fuad Sirmen 
Kamalettin Kamu 

Encümen, havale edilen lâyihayı intaç etmiştir. 
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No. Hulâsam Muamelesi 

Lâyiha 

1/304 Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) 
" bendinin tadiline dair 18 - 1 -1940 tarihinde 3781 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Adliye, Bütçe, İktısad, Maliye, Millî Müdafaa ve Ziraat Encümenlerinden 
Seçilen 4'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümen] 

Beis : Tunceli MitatYenel 
M. M, : Bingöl Feridun Fikri 
Kâtib : Kayseri SuadHayriÜrgüblü 

Afyon K. 
Afyon K. 
Bursa 
Eskişehir 
Giresun 
Gümüşane 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Malatya 
Malatya 

Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Nevzad Ayaş 
Emin Sazak 
Fikret Atlı 
Yusuf Ziya Zorlun 
AUdin Binkaya 
Ahmed Eamdi Dikmen 
Galib Giütekin 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Bay dar 

Manisa 
Manisa 
Mardin 
Mardin. 
Muş 
Bize 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Vrfa 

Faik Kurdoglu 
Kûm Karaosman 
Hasan Menemencioğlu 
Biza Erten 
Şükrü Ataman 
Kemalettin Kamu 
Sinan Tefoliojjlu 
Ali Biza Esen 
NakiBekmen 
Gl. Ahmed Yazgan 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

Lâyiha 

1/301 Millî korunma kanunu lâyihası 18 -1 -1940 tarihinde 3780 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümen] 

Elâzığ 
Erzurum 
Kayseri 
Konya 
Sivas 

Reis : Bursa 
M- M. : Bursa 
Kâtib : Ankara 

Fethi Altay 
Münir Eüsrev Göle 
Ömer Taşçıoğlu 
İzzet Erdal 
Remzi Çiner 

Fatin Güvendiren 
Nevzad Ayaş. 
Fevzi Daldal 

Tokad Cemal Kovalı 
Van İbrahim Arvas 
Yozgad Ekrem Pekel 
Yozgad Salim Korkmaz 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

No. Hulâsası 

Lâyiha 

1/298 Erzdneanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkında 

Muamelesi 

17 - I - 1940 tarihinde 3773 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Bütçe, Dahiliye, İktısad ve Nâfıa Encümenlerinden 
Seçilen 5'er Üyeden Mürekkeb Muvakkat Encümen] 

%K. 

Reis : Zonguldak 
M. M. 
Kâiib 

Ankara Ahmed Ulus 
Balıkesir Fahrettin Tiridoğlu 
Bingöl Necmeddin Sahir 
Bolu Dr. Zihni Ülgen 
Bursa Fazlı Güleç 
Bursa Nevzad Aas 
Denizli T ahir Berkay 
Erzincan Salih Başotac 
Gazianteb Dr. Abdurrahman Melek 

İbrahim Etem Bozkurt 
Alâettin Tiridoğlu 
Mebrure Gönenç 

ane Durak Sakarya 
ane Edib Servet Tor 

ur Sadettin Epikmen 
Kütahya Sadri Ertem 
Malatya Muttalib öker 
Sivas Abdurrahman Naci Demirağ 
Urfa Şeref Uluğ 
Yozgad Ziya Arkant 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 



tto. Öulâsan 

Lâyiha 

1/404 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşki
line ve vazifelerine dair 22 • V -1940 tarihinde 3837 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[ M u v a k k a t E n c ü m e n ] 

(Vekâletlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 

(Encümen teşekkül etmemiştir). 

Lâyiha 

1/258 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası Encümendedir. 



Encümenlerin Toplanma Sayısını Gösteren Cedvel 

Taplanma Taplanma 
Encümenler 

Adliye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 
Divanı muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 
Îktısad 
Kütüpane 

sayısı Encümenler 

Daimi wıcüy}fî«r 

encümeni 93 
> 60 
» 147 
» 46 
» 46 
» 24 
» 18 
» 44 
» 3 

sayısı 

Maarif encümeni 12 
Maliye ı 
Meclis hesablarmın tedkih j 
Millî Müdafaa s 
Nafia j 
Sıhhat ve içtimaî muavenet J 
Teşkilâtı esasiye a 
Ziraat a 

> 89 
• 15 
y 50 
i 38 
• 15 
• 11 
- 23 

Muhtelit ve muvakkat encümetnler 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümen 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen 
Hariciye ve Millî Müdafaa encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen 
îskân kanunu Muvakkat encümeni 
(Bütçe, Dahiliye, Hariciye, Îktısad, 
Maliye, Millî Müdafaa ve Sıhhat ve İç
timaî muavenet encümenlerinden seçi
len 3 er üyeden mürekkeb) 
Memurin kanunu Muvakkat encümeni 
(Vekâletlerle karşılıklı encümenlerden 
seçilen 2 şer üyeden mürekkeb) 
Orman kanunu Muvakkat encümeni 
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, Îktısad, Ma
liye, Millî Müdafaa ve Ziraat encümen
lerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, Da
hiliye, Millî Müdafaa ve Nafia encü

menlerinden seçilen 5 er üyeden mü
rekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Gümrük ve inhisarlar, îktısad ve Ma
liye encümenlerinden seçilen 3 er üye
den mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
îktısad, Maliye, MM Müdafaa ve Zi
raat encümenlerinden seçilen 4 er üye
den mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encü
menlerinden seçilen 3 er üyeden mü
rekkeb) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
îktısad ve Nafia encümenlerinden se
çilen 5 er üyeden mürekkeb) 
Muvakkat encümen (Vekâletlerle kar
şılıklı encümenlerden seçilen 3 er üye
den mürekkeb) 
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Encümenlerin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 

Encümenler 

Daimî encümenler : 

1 a 

Adliye encümeni 46 
Arzuhal ) 
Bütçe : 
Dahiliye : 
Divanı mufiasebat : 
Gümrük Ye inhisarlar > 
Hariciye a 
İktısad ı 
Kütüpane J 
Maarif ) 
Maliye a 
Meclis hesablannın teâküa ı 
Millî Müdafaa ı 
Nafia ı 
Sıhhat ve içtimaî muavenet J 
Teşkilâtı esasiye ı 
Ziraat i 

> 0 
• ' 1 5 0 
• 3 7 
• ' 8 8 
• 1 3 
> 5 3 
• 4 5 
• 0 
> 0 
• 4 3 
> 0 
• 2 9 
• 2 0 
• 7 
. 0 
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97 
11 
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50 
88 
19 
53 
54 
0 
0 

69 
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37 
21 
10 
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48 
5 

121 
37 
63 
15 
39 
44 
0 
0 

49 
0 

32 
20 
10 
3 
8 
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49 
6 

61 
13 
25 
4 

14 
10 
0 
0 

20 
0 
5 
1 
0 
1 
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Muhtelit v* Muvakkat encümenler : 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen 
Hariciye ve Millî Müdafaa encümenlerinden mü
rekkeb Muhtelit encümen 
îskân kanunu Muvakkat encümeni 
Memurin kanunu Muvakkat encümeni 
Orman kanunu Muvakkat encümeni 
Muvakkat encümen 

0 25 16 9 

0 
0 
<0 
İ 
0 
0 
0 
o 
o 
1 

Tekfin 498 193 16 11 746 520 

3410 



İnzibat Komisyonu Mesai Hulâsası 

içtima zarfında, inzibat komisyonunu alâkadar edecek bir hadise çıkmamıştır. 

Umumî Evrak Muamelâtı 

« Birinci İçtima içinde Meclisi Âliye : 

226 Lâyiha 
17 Teklif 

129 Tezkere 
15 Takrir 
18 Muhtelif evrak 

166 Mütenevvi Kusutata aid evrak 
1356 Arzvhaüer 

1927 Evrak gelmiştir. Encümenler ve kalemler arasında yapdan havaleler bu yekûndan hariçtir. 

Lâyihalar 

Birinci içtima içinde Meclisi Aliye (226) Fevkalâde Içtimadan müdevver (102) lâ-
lâyiha gelmiş olub bunlardan (135) i resen yihaya gelince; bunlardan (61) i resen veya 
veya birleştirilerek kanun olarak kabul, (1) i birleştirilerek kanon olarak kabul edilmiş ve 
hıfzedilmiş ve (2) si de Hükümet tarafından (5) i de Hükümet tarafından geri alınmıştır, 
geri alınmıştır. Mütebaki (88) lâyiha gele- Mütebaki (36) lâyiha ikinci içtimaa kal-' 
cek içtimaa kalmıştır. mıştır. 

A • Birinci tçtima içinde gelen lâyihalar 

No. HtdİMtt Muamelesi 

1/255 Sıhhat ve içtima! muavenet vekâleti teşkilât ve me
murin kanununa bağlı (3) sayılı cedvelin değiştiril
mesi hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3820 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

' a.g.e., 214-365. ss. 

3411 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/256 Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
merbut listeye kitab ve mevkuteler için her üç ayda 
bir 6 000 liralık bir kontenjan ilâvesi hakkında 

1/257 Vakıflar umum müdürlüğü ücretli daimî memurları 
hakkında 

1/258 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/258 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (İh
tisas mevkileri) 

1/259 Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât kadroları
na müteallik kanun lâyihası 

1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/261 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kadro
larına müteallik kanun lâyihası 

1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadorlanna müteallik kanun lâyihası 

1/263 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/264 İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası 

1/265 Orman umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası 

1/266 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/267 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkmda 

1/269 Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa cumhuriyeti ve İn
giltere Kırallığı arasında Ankarada imzalanan üç 
taraflı yardım muahedesile merbutlarının tasdikma 
dair 

1/270 Gümrük muhafaza kıtalarında takım komutanı olarak 
kullanılacak baş gedikliler hakkmda 

30 - V - 1940 tarihinde 3860 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3821 sayılı 
mistir. 
kanunla birleştirilerek kabul edil-

26 - VI - 1940 tarihinde 3888 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Muvakkat encümendedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümeni Riyaseti tezkeresi 
üzerine hıfzedilmiştûr. 

Bütçe encümenindedir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3818 suyıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3819 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 'i&l sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye encümenindedir. 

8 - XI - 1939 tarihinde 3738 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - I - 1940 tarihinde 3779 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/271 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı arasmda 
akid ve imza olunan hukuki ve ticarî mevaddı adli
yeye müteallik mukavelenamenin tasdiki hakkında 20 - XII -1939 tarihinde 3754 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/272 Vilâyet idaresi kanununun 62 noi maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında 27 - XII -1939 tarihinde 3758 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/273 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 25 - III - 1940 tarihinde 3785 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/274 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 

yılı bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 20 - XII - 1939 tarihinde 3751 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/275 Sivas - Erzurum hattının Uzunahmedler istasyonuna 

kadar temdidine dair 13 - XII - 1939 tarihinde 3745 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/276 Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye hakkın-
daki 486 numaralı kanunun bazı maddelerini muad-
dil 1608 sayılı kanunun birinci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair 3 - I - 1940 tarihinde 3764 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/277 Türkiye - Romanya arasmda akdedilen ticaret ve te

diye anlaşmalarının tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3Si>6 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/278 Konya ovası sulama ve işletme idaresinin 1935 yılı he
sabı katisi hakkında 27 - XII - 1939 taruıinde 3 Î60 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/279 istanbul liman işleri umum müdürlüğü 1935 yılı he

sabı katisi hakkında 29 - III - 1940 tarihinde 3789 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/280 Matbuat kanununun 35 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesine dair 29 - IV - 1940 tarihinde 3812 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
î/281 Matbuat umum müdürlüğünün teşkilât ve vazifelerine 

dair kanuna bir madde ilâvesi hakkında 10 - V - 1940 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/282 Ankara hukuk fakültesinin inşaatının ikmali için 1940 
ve 1941 senelerine geçici taahhüde girişilmesi hakkında 3 - IV - 1940 tarihinde 3796 sayılı 

' kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/283 Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma

hallî belediyelere devri hakkında Maliye encümenindedir. 
1/284 Hatay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe bedelleri 

hakkında 24 - IV - 1940 tarihinde 3806 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/285 Genel kurmay başkanının seyahat ve ikamet yevmiyesi 
hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3770 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



Hulâsan Muamele» 

Istanbulda yeniden yaptırılacak Adliye binası için 
gelecek senelere geçici taabMd icrası hakkında 
Türkiye • İngiltere arasında münakid 27 mayıs 1988 
tarihli müzeyyel ticaret ve kliring anlaşmasının türk-
çe metninde görülen imlâ farklarile tabı hataları ve 
tercüme farklarının tashihi için teati edilen notah." 
ile merbuta olan musahhah anlaşmanın tasdiki htû 
JttnntL 

1/288 Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi muame-
lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulması 
hakkında 

1/289 Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkında 
1/290 Ereğli kömür havzasıridaki ocakların birleştirilmesi 

TiflkTnııdl 

1/291 Orman tunum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
110 190 liralık münakale yapılması hakkında 

1/292 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı ile ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve mezkûr kanuna bazı hü
kümler ilâvesi hakkında 

1/293 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

1/294 Zelzele mıntakasında ceza hükümlerile tevkif karar
larının infazının tehiri hakkında 

1/295 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bütçe ve cedvellerin bazılarında değişiklik yapılması 
hakkında 

1/296 Posta, telgraf ve telefon-umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/297 icra ve iflâs kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 

1/298 Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yardım 

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazife
leri hakkında 

1/300 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki kanuna ek kanun lâyihası 

Nafia encümenindedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3865 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

îktısad encümenindedir. 
İktısad encümenindedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3867 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3774 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

îktısad encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

1 0 - 1 - 1 9 4 0 taril'inde 376b sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - I - 1940 tarihinde 3782 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - 1 - 1940 tarihinde 3784 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - VII - 1940 tarihinde 3890 sayılı' 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3773 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3772 sayılı 
kanun, olarak kabul edilmiştir. 



No. Halâna Muamelen 

1/301 Millî korunma kanuna lâyihası. 18 - I-l*$Q«tarihfode«3780 sayıl* 
kanun olarak Jcahul edilmiştir. 

1/302 inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına daifc; 18,- I - 1940». tarihinde, 3183 sayılı 

kanun olarak kabul ̂ dümiştir. 
1/303 Türkiye ile İngiltere arasmda «2 eylül 1936 tarihinde 

imza edilen Türk - İngiliz TicanaA ve Kliring anlaş- « 
maamn.Aaadikfcataeto 30 - V - 1940 tarihinde -3967 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/301 Gümrük tununu tarifesinin 69İLnuınftj,asıWfflt:(D;> 

bendinin tadiline dair 1 8 - I -. 1940 tarahinde. 3781 sayılı 
kanun olarak kabul «dilmiştirr. 

1/305 1940 «alî„}nlx(muyazwm «mtlmiye kananrJâyihas», 29 - V - 194Q tarihinde 3844 sayılı 
kanun .olarak kabul edilmiştir. 

1/30$ Bt^or.terlt^esiigpçel direktörlüğü 1940 malî yılı bütçe 
ka»«nul%jhftji: I - VI • 1940 tarihinde 3872 sayılı 

kanun olarak, kabul edilmiştir. 
1/397 Devlet. deuHry»U«ı .ve limanlan işletm&r umum wür • 

dürlüğü>1940 malî yılı-bütçp kanunu lâyihası 29 - V - 1940 tarihinde 3846 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/308 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yık bütçe kanunu lâyihası 1 - VI - 1940 tarihinde 3873 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/309 Devlejt.rhaKayollarj[ umum .müdürlüğü 1940 malî yılı 

bütçe kanunu lâyihası 31 - V - 1940 tarihinde 3868 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/310 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1940 malî 
yık bfitcje.kaaumjılâyihası 1 - VI - 194Q tarihinde 3874 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/311 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü t1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası, 31 - V - 1940 tarihinde. 3869 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/312 îııhisarl*i!.nnvumj»üolürfügü 1940 malî yılı bütçe ka
nunu lâyihası 30 - V - 1940 tanhindeı 38S1 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/313 Ormaa^ımam müdüılüğü 1940 malî yılı bütçe ka

nunu lâyihası 3U_ y -1940 tarihinde 3870 sa*ydı 
kanun olarak kabut edilmiştir. 

1/314 Posta, .telgrat,ve,telefon''um»m müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası 1 - VI -1940 tarihinde 3875 sayüı 

kanun, olarak kabul edilmiştir. 
1/315 Vakıfla» rumum^müdüflüğui 1940 malî yılı bütçe ka-

nuuuılâyihaat 31 - V - 1940 tarihinde 3871 sayılı 
kanun, olarak kabul edilmiştir. 

1/316 Ankarada.-.bir • Tıb Jakaltesi tesisi hakkındaki 3228 
sayüı kanuna ek kanun lâhıyası Bütöe eneümenindedir. 

1/317 AtaanyayaıS C59Î00Û liraya kadar ihraç edilecek, 
mallar ve halen gümrüklerimizde bulunan Alman 



No. Hulâsam Muamelesi 

mallarının kâffesinin memleketimize idhal olunması 
hakkmda ;22-V-l940 tarihinde 3838 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/318 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 

teşkilât -ve- vaaatfine 'dair olan 1042 sayılı kanunun 
baa maddeterlıiin. ilga w tadili uakkmda Bütçe encümenüıdedir. 

1/319 Devlet demiryolları ve limanlan *Jletme' umum mü
dür lüğü^? malî yılı katî hesabı hakkında ;24-V-i940 tarihinde 3839 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/320 Devlet havayollan umum müdurliiğii''î939LmaU(yılı 

bütçesinde 3 500 liralık 'münakale yapılması hak
kmda 27 - III - 1940 tarihinde 3786 sayılı • 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/321 izmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 malî yıh 

katfhttttbl hakkmda 5 - IV - 1940 tarihinde 3797 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/322 ingiliz menseli mallar bedellerinin Bttreti tefVfyâ&ve 
idhal edüemiyen ingiliz menşeli maHarın IdhaKni '&• 

minen nota teatisi suretile yapî&tf'aJıkgıttîmflı tâaöikı 
'hakkında 30-V-1940 tarihinde 3861 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
17&23 'Maaş kanununa müzeyyel 1574 saydı kanunun 3 ncû 

1 maddesinin tadili hakkında SfaKye» ettS&nU&iadegİr. 
1/324 »Türkiye ile Fransa arasında mevcud 23 ağustos 1939 

tarihli tediye anlaşmasına zeyolarak imzalanan lâhlka-
jnm tasdikma dair Bütçe encümenindedir. 

1/325 Türkiye - isveç Ticaret ve İKlirinğ anlaşmal'arile mer-
butlarmm bir ay müddetle temdidi hakkında 30 * V -'i®4^ «Krfeiıi4e' M59 sayılı 

kanun l̂ffrak*kttbul!«diheiftir. 
1/326 'Türkiye-Yunanistan Kliring anlaşmasının bir ay 

müddetle uzatılması hakkmda îktısad encümenindedir. 
1/327 'Türkiye-Yunanistan Kliring anlaşmasının bir "ay 

daha uzatılması hakkmda İktısad encümenindedir. 
f/828 'Türkiye-Yugoslavya ham afyon satışı anlaşmasının 

ıüç ay müddetle uzatılması hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3863 sayılı 
İkamın olarak kabul edilmiştir. 

1/329 Vakı£lar*Timunv'trtMÖTWP: 1938 malî yılı katî hesabı 
hakkmda .Divanı muhasebat encümenindedir. 

1/330 Vakt5attmtmiîiûmrlW1939 malî yıh bütçesine 
14 0Ö0 Mta'mûsani tahsisat verilmesi hakkmda '29-III-1940 tarihinde 3790 sayılı 

kanun olarak kabul'' edilmiştir. 
1/331 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 

8350 liralık münakale yapûması hakkında 27 - III -1940 ıtarihinde 3787 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/332 Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 
müstahdemlerin tekaüd maaşları hakkındaki 2097 sa
yılı kanuna ikinci bir muvakkat madde ilâvesine dair 19-vi-ı 940 tarihinde 3886 saytU 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsa* Muamelesi 

1/333 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun 3 ve 14 ncü maddelerinin tadiline dâir 3 - IV - 1940 tarihinde 3793 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/334 Askerî ceza kanununun 47 ve 148 nei maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3823 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/335 Askerî muhakeme usulü kanununun 3 ncü maddesi
nin tadili hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3824 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/336 Türkiye • ingiltere ticaret ve tediye anlaşmasile mel-

fuflarının tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde^ 3866 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/337 Türkiye - İngiltere ticaret ve seyrisefain muahedena-
mesinin tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki hak" 
kında 30 - V~* 1940 tarihinde 3862 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/338' Fevkalâde vaziyet dolajnsile bazı vergi ve resimlere 

zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair kanun lâyihası ile 472, 2395 ve 
2731 sayılı kanunların tadiline dair kanun lâyihası 17 - V - 1940 tarihinde 3828 ve 24 -

Y -1940 tarihinde 3840, 3841 ve 3842 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/339 Köy enstitüleri teşkili hakkında 17 - IV - 1940 tarihinde 3803 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/340 Muamele vergisi hakkında 28 * V - 1940 tarihinde 3843 sayılı 
kanun olacak kabul edilmiştir. 

1/341 Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti 
temini hakkındaki 3483 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin tadiline dair 24 - VII -1940 tarihinde 3906 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/342 Türkiye - İngiltere ticaret anlaşmasına zeylolarak 

imzalanan anlaşmanın tasdiki hakkında Bütçe encümenindedir. 
1/343 Askerlik kanununun 58 neı maddesinin değiştirilmesi 

hakkında 26 - IV - 1940 tarihinde 3810 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/344' Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek Bütçe encümenindedir, 

1/345 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hrfzssıhha enstitüsü 
ve Hıfzışsıhha mektebi teşkiline dair Bütçe encümenindedir. 

1/346 1938 malî yılı katî hesabı hakkında Divanı muhasebat encümenindedir. 
1/347 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilâtı hak

kındaki 3424 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadi
line dair 13 - V - 1940 tarihinde 3822 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/348 İzmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine aid katî he
sabın tasdiki hakkında Divanı muhasebat encümenindedir. 
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1/349 Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına zeylolarak imza 
edilmiş olan protokolün tasdikma dair 

1/350 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşması hükümleri-1 

nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 
temdidi hakkında 

1/351 Türkiye - Yunanistan kliring anlaşması hükümleri 
nin 20 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle 

" temdidi hakkında 
1/352 Türkiye - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mu

ahedesine merbut hususî anlaşmanın tatbiki zımnın
da 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan kre
di anlaşmalarının tasdiki hakkında 

1/353 Vakıflar umum müdürlüğü 1936 malî yılı kati he
sabı hakkmda 

1/354 İstiklâl madalyası kanununa müzeyel 869 sayılı ka
nuna ek 3579 sayılı kanuna bir madde ilâvesine dair 

1/355 Deniz müsadere hukukuna dair 

1/356 Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve ye
timlerin aylıkları f»frirunfe 

1/357 Türkiye - İsveç ticaret ve tediye anlaşmalarile mer
butlarının tfflffiln lifljrlrı̂ ıflft 

1/358 Zelzeel felaketine uğrayanların kurtarılması husu
sunda fevkalâde hizmetleri görülen bazı mahkûmla
rın * W ^ ™ ı n affi hftfelnnrin 

1/359 Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler 
eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 neü madesürin ta
diline dair kanun 

1/360 Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki hakkın
daki kanuna müzeyel 3722 sayılı kanuna ek 

1/361 Erzincana ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan nuntakaya yardım isin yapılan ve yapılacak 
olan her nevi nakliyattan alınacak ücretlere dair 

1/362 Türkiye - Hollanda arasjnda mevcud 27 şubat 1937 
tarihli tediye anlaşması ve iktisadî iş birliği proto
kolü ile 19 mart 1937 tarihli ticaret anlaşması ve bun
ların merbutlarının hitam tarihinden itibaren 1 ma
yıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi hak
kmda 

Muamelesi 

30 - V - 1940 tarihinde 3853 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktısad encümenindedir. 

Ifctısad encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

10 - T - 1940 tarihinde 3817 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - IV - 1940 tarihinde' 3807 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 • VII • 1940 târihinde 3894 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

10 - VI - 1940 tarihinde 3880 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

m - IV -1940 tarihinde 3804 sayılı 
kanun ularak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3835 saydı 
kanun olarak, kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1940 tarihinde 3878 saydı 
kapun olarak kabul edilmiştir. 

10 - VII - 1940 tarihinde 3893 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Hariciye encümenindedir» 
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1/363 Türkiye • Yunanistan arasındarfa&a edilen ticaret ve 
•tea^yeanlaftnanriırt- tâsdikma dair Hariciye encümenindedir. 

1/364 68'917-000:'liralıfe fevkalâde tahsisat verilmesi hak-
kındaki 3628 sayıh kanuna ek kanon.lâyihası 17 - IV - 1940 tarihinde 3802 sayılı 

' kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/365 Diyar i^r istasyonundan bak ve îran hududlarına 

kadar yapılacak demir yollan hakkındaki r^62"8ayıh 
kanunun birinci maddesinin tadiline dair 6 - V -1940 tarihinde 3813 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
1/366 inhisarlar umum müdürlüğü 1939 maföfikibtttç&5m-

de 15 000 liralık münakale yapamam'hakkmda '24 - IV - 1940 tarihinde 3808 sayılı 
' kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/367 Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçejJöde 
değişiklik yapılmâsma dair 24 - IV - 1940 tarihinde 3809 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/368 Türk: bira fabrikaları (Bonıonti - Nektar) Türk ano

nim şirketinden < satın alınacak&lahı&halar ?bedeliain 
înh^arlaTunîuınr müdürlüğü -an^tedövU-^srat^ıesin-
deafktenmesine ve bu sermayenin arttırılmasına dair 26 - IV - 1940 tarihinde 3811 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/369 Türköye - .İngiltere jacUî- muzaheret mukavelenajmesi-

neTmfieeyyel 10">şubat'W3» tarihinde imzalanan ek 
mukavelenamenin tasdiki hakkında Adliye encümenindedir. 

1/370 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkmdaki 3461. 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası '-Bütçe encümenindedir. 

1/371 Ziraat muallimlerine ziraat mücadele baş teknisyen 
ve^tefa^isy*nlerine,.pamuk-kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeUeri.-*eriknesi hakkında*Bütçe encümenindedir. 

1/372 1939 mal̂  yılı muvazenei umuariye^hanununa tbuğlim 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 19 - IV - 1940 tarihinde 380S sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/373 Hâkimler kanunu ile bu kanununîbazr aaddeterki 

tadil eden 3206 ve 3501 sayıh-kanuuh«mi5azif«aad-
dialerimn:d«ğiBtirfimeâine ve Hâkimler kanununa bazı 
maddeler'ilâvesine dair 19 - IV - 1940 tarihinde 388S sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
î /374 ' Devlet !»MWWt*varf hakkında 20 - V -1940 tarihinde 3829 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
1/375 Başvekâlet 1939 malî yılı bütc^sİBd^îd«gİ8jâ%»yiı«l-

masma dair 10 - V -1940 tarihinde 3815 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1/376 ^öami ve mesoid^dn. .tasnifine ve tasnif harici kalan 
cami ve mescid hademesine verilecek'mühaSsasafodıak-
kuıdaki 2845 sayılı kanunun birinci maddesiriefbazı 
fıkralar eklenmesine dair -< Maliye encümenindedir. 

1/377 Dahiliye vekâleti 1939 malî yık bütçesinde denkl ik 
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yapılmasına dair 10û<- V •- 1940ftta îundiıuâ8J,5 sapl* 
kaanntet. bİEkşö^refciufiafeul edil
miştir. 

1/378 I%let memurları a y l a m a n tevhM ve teadülüne 
'dair 3656 payık kanuna bağlı -bar yumarak vCed«üİL<j 
Maarife vekâletine aid kısmında değişiklik yapılması 
h*kk»d»l ' 22 - V - 19̂ 0 tarihinde 3833 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/379 Devlet demiryolları ve limanla»/um»B^v^da<98UIÎBv 

teşküat ve tarifelerine dairi 1042 sayılı kantnranı tat • 
dili hakkındaki 1483 .îaunua*lı .kanunun bazı madde
lerini muaddil 1784 sa^tıkanunun birinci maddesi 
nin değiştirilmesine dair B#tgfri,enefi#ewnctedife 

1/388 Devlefcî. demiay^iarir ve lİB«inlan umumî idaresinin 
teşkilât <ve vadfelerin* dair.kanuna müzeyyel 1667 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası Ma%«>ea»ö*n*»md«cli», 

1/381 Diyanet işleri resüği 1939 malî yd*4iüi4ejH8d»tdeğişik*~ 
lik yapılma» hakkında Bütçe encümeMnjSfedHu 

1/382- Gümrük ve inhisarlar vekâleti 499&!malî yık^büt^e--
sindedeğişiWik^apıhBasHUMdair 10 - V 194ftftaaafciııd8*<te sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/383 Harita umum müdürlüğü 193fi-*ma#;.>yıh. bütçesinde-
değişiklik yapılması hakkında 10 - V - 194Ûf. tarihini.3&Î5 sayılı 

kanunla, birleştirilerek* kabul ı edil» 
mistir. 

1/384 îskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında .Maliye eneümenindedir,-. 
1/385 İstiklâl harbi malûllerine verilecek; para mükâfatı ı 

hakkında 12 •- VI| t- 1940 feaöa»d&3898 sayılı 
kanan olarakvkabnLjedilımştir. 

1/386 Jandarma-genel-komutanlığı 1939 malî yılı bütçesin
de değişiM&'yajatoıasaa^dair 10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 

kanuni», birleştimierakv. kibukedij* 
mistir. 

1/387 Maarif vekâleti 1939 malî yüı bütşeMsde* değişiklik* 
yapılnıa*B»<d&w 10 - V - 1940 tarihind6ı3&45 sayılı 

kanunla birlesjtîröereki!'labuhredilc 
mistir. 

1/388 Millî müdafaa vekâleti kara kısan 1939-maH yılı büt' 
ç^sinde-degşa^&'-yapAnasnıa dair lö - V -1940 taribasd* 8815 sayılı 

kamınla* birleştirilerek* kabul edil»-
mistir. 

1/389 Millî müdafaa vekâleti hava kısmı-l 939" malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair*' 10 - V - 194© «tarihk»de»38İ5 sayılı 

kanunla birleştirilerek ''kabul edil
miştir.' 
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1/390 Millî müdafaa vekâleti deniz kısmı 1939 malî yılı büt
çesinde değiişklik yapılmasına dair 

1/391 Naf ia vekaleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 

1/392 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/393 3413 sayılı kanuna bağlı eedvelin değiştirilmesi hak
kında 

1/394 Yangın ve sair sebeblerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair 

1/395 Ziraat vekaleti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun 

1/396 Türkiye ile İsviçre arasında meveud ticarî itilâf ile 
tediye anlaşmasının iki ay temdidi hakkında > 

1/397 Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki 
masraflarını karşılamak üzere Macaristana gönderile
cek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden Türk -
Macar kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükûmetile yapılan anlaşmanın tasdikına dair 

1/398 Ceza evleri inşası için istikraz akdine ve sari .taahhü-
dat icrasına dair 

1/399 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kânuna bağlı bir numaralı eedve
lin Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında 

1/400 Gümrük muhafaza-memurları teşkilât ve memurin 
kanunu lâyihası 

1/401 Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı ka
tisi hakkında 

1/402 Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 sa
yılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aykklarmln tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair 

1/403 Ankarada inşa edilecek ecnebi Devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir/ 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - V - 1940 tarihinde «815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 3834 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

10 - V - 1940 tarihinde 3815 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Hariciye encümenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 

3 - VII - 1940 tarihinde 3892 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 
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malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bun
lara .aid binaların mütekabiliyet şartile bazı harç 
ye resimlerden İstisnası hakkında 

1/404 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşkili
ne ve vazifelerine dair 

1/405 Su mahsulleri kanunu lâyihası 

1/406 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yık bütçesinde 
4 000 liralık münakale yapılmasına dair 

1/407 Bina ve arazi vergisi1 löSauldark hükümlerine tevfi
kan vergiden istisna edilmiş tdan hükmî sahalara 
aid mukataah gayrimenkullerin, krymetlendirilmesi 
hakkında 

1/408 Cenevrede 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tedhişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına müte
dair ..mukavele ile tir beynelmilel ceza mahkemesi ih
dası hakkındaki mukavele* ve nihaî senedin taadücına 
dair 

1/409 Çiftçi mallarının korunması hakkında 
1/410 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1936 malî 

yılı katî hesabı hakkında 

1/411 Türkiye - Suriye dostluk ve iyi komşuluk mukavele
namesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numa
ralı protokollarla hususî protokol ve bu anlaşmanın 
Lüblâna da teşmiline müteallik beyanname ve her iki 
Hükümet arasında yeni bir emlâk itüâinamesi akdine 
mütedair mektbulann tasdiki ,hakkında 

1/412 Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/413 Devlet demiryolları istimlâk kanununa müzeyyel 1607 
sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair 

1/414 Türkiye • Yugoslavya ham afyon satışı anlaşmasının 
1 nisan 1940 tarihinden 1 temmuz 194& tarihine ka
dar üç ay-temdidi hakkında 

1/415 Devlet "memurları aybklannm tevhîd ve teadülüne 
dair olan 3656 saydı kanuna bağlı (1) sayılı 'cedvelin 
Maarif vekaleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında 

1/416 Dahiliye menıufları kanununa ek kanun lâyihası 

1/417 Yüksek deniz ticaret mekteH'teşkilâtı hakkında 

Bütçe encümenindedir. 

22 - Y - J940. tarihinde 3837 Saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
1 - VI -1940 târihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

22 - V - 1940 tarihind^3836 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

Adliye, encümenindedir. 
Adliye encümenindedir. 

$ - VI -1940 tarihinde 3876 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1940 tarihinde .3883 saydı 
kanun olarak kabul ediünisjtir. 

29 - V - 1940 tarihinde 3845 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir; 

2 6 - VI - 1940 tarihinde* 3887 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Hariciye encümenindedir. 

5 - VI - 1940 -tarihinde 3877 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
7^ V H I . 1940 tarihinde 3907 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 
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1/419 1940 malî yılı, muvazenei umuamyaaine âah& ha» 
daire bütçelerine 109 922 000 lira fevkalâde tahsi
sat verilmem haktada 30 - V - 1940 tarihiade 3849 sayıl) 

1/419 Cumhuriyet Merkez bankasınca Hazineye 250 000 000 
liralık fevkalâde avans itasına dair 30 - V - 1940 tarihinde 3856 sayılı 

1/420 Ankara Hukuk fakültesinin Maarif vekâletine devri 
hakkmda 30 - V - 1S40 tarihinde 3848 sayılı 

kasan olarak kaini edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 385Ö 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - İÖ40 tarihinde 3848 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/421 Derlet demiryolları ve limanlan isletme umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkmda 29 - V r 1940 tarihinde 3847 sayılı 

kanun olarak -kabul edilmiştir. 
1/422 Devlet memurları ayUfclatfmm tevhid ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkmda 17 - VI - 1940 tarihinde 3882 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/423 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı 
cedvelin Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması bafcks&da Bütçe enoümeninded». 

1/424 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna-bağk (1) numaralı 
cedvelin Maliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkmda - 26 - VI - 1940 tarihinde 3888 sayılı' 

kananla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/425 Millî Müdafaa vekâletince tesis edilen tay deposuna 
10 000 liraya kadar mütedavil sermaye verilmesi hak
kında 21 - VIII - 1940 tarihîude 3916 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/426 Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 1494 

sayılı kanunla değiştirilen dördüne» maddesmîn ta
diline dair 3 - VII - 1940 tarihinde 3889 sayılı 

kanun olarak kabuj edilmiştir. 
1/427 Zonguldak ile Kozlu arasmda bir demiryolu inşası 

v« gerecek senelere sari teahhüde ginşjUnesi-hakkmda 5 - VI • 1940 tarihinde 3879 sayılı 
kanun olarak kabul «dikaiştir. 

1/428 Hatay Ziraat bankasının ipotekli Ve müteselsil kefa
letli ziraî alacaklarının taksiüenâırümesihe dair Ziraat encümenindedir. 

1/429 Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 21 • VIII - IJ40 tarihinde 8914 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/430 Askeri muhakeme usûlü kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilme» hakkında 21 • VIII -1940 tarihinde 3915 sayılı 
İHtaım olanak kabul edünaatir. 
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1/431 Devlet memurları ayhklasnm tevfcid re teadülü» 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayık cedvelin Maa
rif vekâleti kısmmda değişiklik yapılmasına dair 

1/432 Askerlik kanununun ceza faslma bir madde ilâvesine 
dair 

1/433 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinle
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakkında 

1/434 Türkiye - Belçika ticaret ve takas itilâfnameleri ile 
bunlara müzeyyel anlaşmanın temdidi hakkında 

1/435 Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve belediyeler 
bankası memurları tekaüd sandığı teşkili hakkında 

1/436 Hazine, ile İstanbul belediyesinin bir kısım alacakla
rının karşılıklı olarak ibrası hakkında 

1/437 Türkiye - Hollanda tediye anlaşması ve iktisadî iş 
birliği protokolü ile ticaret anlaşması ve bunların 
merbutlarının temdidi hakkında 

1/438 Zelzeleden zarara uğrayan bedeli nakdi eratı hak
kında 

1/439 Bekçiler hatanda 
1/440 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkın

daki kanunun 16 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine ve 
30 ncu maddesinden 26 rakamının çıkanhnasına dair 

1/441 İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisi hakkında 

1/442 îş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 
hakkında 

1/443 Jandarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutanlıklarında müteka-
iden istihdamları hakkında 

1/444 Muahedeleri mucibince memleketimize gönderilecek 
müttefik askerî kuvvetlerin Devlet demiryolları, Dev
let denizyolları re Devlet limanlan vasıtalarından is
tifadelerinde alınacak ücretlere dair 

1/445 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1938 
malî yılı hesabı katisi hakkmda 

1/446 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ayhkla-
rnun tevhid ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline da» 

1/447 Türkiye - İsviçre Ticaret ve Tediye anlaşmasının tas-
dikma dair 

1/448 Türkiye - YunaHtttaa atamda 26 eylül 1935 tari
hinde imza edilen Kliring anlaşması ile merbutları
nın tasdiki hakkında 

24 - VII • 1940 tarihinde 3901 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 • VİT - İM» tarihinde 3899 sayıh 
kanan olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye eneümenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 

Dahiliye encümenindedir. 

Dahiliye eo«ümenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 

21 - VIII -1940 tarihinde 3912 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maliye encümenindedir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3900 sayılı 
kanun olarak kabul edihniştfr. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Iktısad encümenindedir. 

11 - IX - İ94Û tarihinde 3922 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Hariciye eîuTimenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/449 1940 mali yılı muvazenei umumiye kanununa ek 

1/450 Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair 3129 
sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek 

1/452 Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanuna ek 

1/453 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası» kanununa bazı 
muvakkat maddeler eklenmesine dair 

1/454 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
•bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine dair olan 
3849 sayılı kanuna ek 

1/455 Askerî muhakeme usulü kanununun 53 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun 

1/456 Belediye istimlâk kanununun 9 ncu maddesinin ta
dili ve 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında 

1/457 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı cedvelin Maarif vekâ
leti kısmına ilâve edilecek ücretli memuriyetler hak
kında 

1/458 Meteoroloji umum müdürlüğü teşkilâtının Başko
mutanlık emrinde bulunduğu zamanlarda Devlete 
aid vasıtalarla nakledilecek bu idare memur ve her 
nevi alât ve eşyası için alınacak ücret hakkında 

1/459 Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1937 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 

1/460 Ankara belediyesi îmar müdürlüğünün 1938 mali 
yılı hesabı katisi hakkında 

1/461 Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 

1/462 Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 

1/463 Yeniden kurulacak Erzincan şehir yerinin istimlâki
ne dair 

1/464 Türkiye - Almanya arasında imza edilmiş olan ticarî 
mübadelelere mütedair hususî anlaşma ile tediye 
anlaşmasının tasdiki hakkında 

1/465 Kadastro kanunu lâyihası 

12 - VII - 1940 tarihinde 3897 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Gümrük ve inhisarlar encümenin
dedir. 

Bütçe encümenindedir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3902 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24 - VII - 1940 tarihinde 3905 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Maliye cr.eümenindedir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3921 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümenindedir. 

Divanı muhasebat eneümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 3908 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 3910 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümenindedir.' 



No. Hulâsası Muam«İe«i 

1/466 

1/467 
1/468 

1/469 

1/470 

Millî korunma; kanununun 36 ncı maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun 
Tapulama kanunu lâyihası 
Türk ve İtalyan Hükümet komisyonlarının birinci 
içtima devresi protokolüne bağlı iki numaralı listeye 
7 bin ton kuron kontenjanı idhaline müteallik notala
rın tasdiki hakkında 
23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut protokolün 
ikinci maddesi hükümlerine tevfikan Fransaya tesvi
ye edilen 7 milyon Fransız frangının tenzilâta tâbi 
tutulması hakkında 
Askerlik kanununun 35 nci maddesinin (C) fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında 

1/471 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanununa ek 

1/472 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler ilâ

vesine dair 
1/473 Meri gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette değişik

likler yapılması ve yabancı memleketlerle muvakkat 
ticaret anlaşmaları akdi ve ticarî anlaşmalar akdine 
yanaşmayan Devletler müvaredatına karşı tedbirler 
ittihazı hususlarında Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında 

1/474 Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 51 
nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hakkında 

1/475 Türkiye - Romanya ticaret anlaşmasına zcylen imza
lanan protokolün tasdiki hakkında 

1/476 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında 

1/477 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve 
vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek 

1/478 1111 sayılı askerlik kanununun 58 nci maddesine 3810 
sayılı kanunla eklenen fıkranın değiştirilmesi hakkında 

1/479 Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yardım hak
kındaki 3773 sayılı kanuna ek 

Millî Müdafaa encümenindedir. 
Maliye encümenindedir. 

Hariciye •encümenindedir. 

Hariciye euvumenindedir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3920 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3918 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Gümrük ve inhisarlar encümenin
dedir. 

Maliye encümenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 

11 - IX - 1940 tarihinde 3923 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye oncümenindedir. 

1 1 . IX - 1940 tarihinde 3917 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 



Fevkalâde İçtimadan Müdevver Lâyihalar 

No. Hulâsası Muamelesi 

1/10 Ankara şehri İmar müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkında 3 - IV - 1940 tarihinde 3794 sarih 

kanun olarak kamu edilmiştir. 
1/H 1937 yıfit hesabı kat! kanunu lâyihası Divani muhasebat encümenindedir. 
1/12 Gözlükçülük hakkında Bütçe encümenindedir. 
1/15 İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 

katisi hftVknıda Divanı muhasebat encümenindedir. 
1/18 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 malî 

yılı hesabı katisi hakkında 10 • VII - 1940 tarihinde 3896 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/34 Ban Devlet alacaklarının tahsil sureti hakkında 21 - VIII -1940 tarihinde 3931 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/37 1935 yılı Hazine hesabı katisi hakkmda 12 - I - 1940 tarihinde 3769 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/38 1936 yıh Hazine hesabı katisi hakkında 10 • VII -1940 tarihinde 3895 sayılı 
kanun olarak kabul edShniştir. 

1/39 Çiçekdağı kazası merkezinin ,Yerköye kaldırılarak 
Tozgada bağlanmasına dair Dahiliye encümenindedir. 

1/41 Devlet demiryolları ve limanlan isletme umum! ida
resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
bazı maddelerin değiştirilmesine dair ' Bütçe encümenindedir. 

1/42 Devlet demiryolları ve limanlan isletme umum mü
dürlüğü 1936 yılı hesabı katisi hakkmda * - XII - 1939 tarihinde 3740 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/43 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü

dürlüğü 1936 yılı hesabı katisi hakkında 17 - IV - 1940 tarihinde 3801 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/48 Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun olarak: 
- kullanılmak üzere dışarıdan getirilecek keresteni» ki

losundan alınmakta olan resmin beş kuruşa indiril
mesi hakkmda 17 - I - 1940 tarihinde 3715 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir.. 
1/49 Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 saydı kanuna 

ek kama ttyihaR MiHî Müdafaa eneümeniadedir. 
1/51 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 

maddelerini değiştiren Jmmm- lâyihasr , Bütçe encümenindedir. 
1/52 Gümrük tarife kanununa aid idhalât umum! tarifesi

nin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alı
nan gümrük resminin indirilmesine dair Bütçe encümenindedir. 

1/54 HavayoBan Devlet işletme idaresinin 1936 yılı he- > 
sabi katisi hakkında 3 - IV - 1940 tarihinde 3795 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/56 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1936 yılı 

hesabı katisi hakkında 10 - IV -' 1940 tarihinde 3798 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3427 



No. Hulâsam Muameleli 

1/57 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 yı
lı tasam katM hakkada 10 - V - 1940 tarihinde 3816 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/59 İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 

hakkında 8 - V - 1940 tarihinde 3814 sayıl, 
«kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/61 Siaçakçüığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda 17 - I - 1940 tarihinde 377 sayılı 

kanun olarak kabul'edilmiştir. 
1/62 Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası Dahiliye encümenindedir. 
1/64 Mülga Posta ve telgraf nezareti mesalih kalemi mü

dürü italyan tabaatında» dîü Petacı ailesine 2 500 li
ra verilmesi hakkında 18 - I -1940 tarihinde Hükümet ta

rafından geri alınmıştır. 
1/67 örfî idare kanon layihan 22 - V - 1940 tarihinde 3832 sayılı 

1/68 Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir madde eklen-
meşine dair 11 - XII - 1939 tarihinde Hükümet 

1/69 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yı
lı hesabı katisi hakkmda 1 - XII - 1935 tarihinde 3741 sayılı 

1/70 Sanayide kullanılan ibdidaî maddelerin gümrük re
simlerinin indirilmesine dair 15*- XII - 1939 tarihinde 3746 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - XII - 1939 tarihinde 
tarafından geri alınmıştır. 

1 - XII - 1930 tarihinde 3 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - XII - 1939 tarihinde 3741 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/71 Sanayide kullanılan makine alât ve edevat ve bun
ların yedek ve tecdid parçalarının gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkmda 15 - XII - 1939 tarihinde 3746 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/72 Sinema fiHmlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında Dahiliye encümenindedir. 

1/76 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katisi 
hakkmda 10 - IV - 1940 tarihinde 3799 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/77 Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı 7 aylık hesabı 

katisi hakkında 20 - V - 1940 tarihinde 3831 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/78 Türk oeza kanununun bazı maddedrinin değiştirilme
si hakkında Adliye encümenindedir. 

1/79 Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan hususî 
sanayi müesseselerinin kontrolü hakkmda 3 - I - 1940 tarihinde 3763 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/82 Vakıflar umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı katisi 

hakkında 14 - VI - 1940 tarihinde 3881 sayılı 

1/84 Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkmda Dahiliye encümenindedir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/85 Yüksek mühendis mektebinin 1935 yılı hesabı katisi 
hakkında 

1/87 Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte olan memur 
ve müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarının 
tediye sureti' hakkındaki lfanunda değişiklik yapıl

masına dair 

İ/91 

1/95 

ı/ıoı 
1/102 

1/103 

1/İ05 

1/108 

1/113 

1/119 

1/130 
1/131 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üret
me vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların ya
bancı memleketlerin yasak maddelerile mübadelesi
ne dair 
Türkiye - Fransa dostluk muahedesi ile müşterek 
beyanname ve optanlara mütedair protokolün tasdi-
kına dair 
Türkiye - İngiltere müzeyyel ticaret ve kliring anlaş
ması ile tadil edilmiş bulunan 2 eylül 1936 tarihli 
ticaret ve kliring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye 
çiçek soğanlarının ilâvesine dair 

Vakıf paralar ikrazatmdan mütevellid alacakların ta-
kib ve paraya çevrilmesine dair 
Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve mamulâtın 
gümrük resimlerinin indirilmesi hakkmda 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin sa
tış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 
İpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştiril
mesi, muayene ve satılması hakkında 
Resmî devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim müessese
lerde bulundurulacak vesaiti nakliye hakkındaki 
1296 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Yüksek ziraat enstitüsü 1935 yılı hesabı katisi hak
kında 

Merkezi Pariste olmak üzere Beynelmilel şarab ofisi 
teşkiline dair olan mukaveleye iltihakımız hakkında 

Hava seyrüsefer kanunu lâyihası 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 
sayılı kanuna bağlı cedvelde değişiklik yapılmasına 
dair 

4 - XII - 1939 tarihinde 3743 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 - I - 1940 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Jktısad encümenindedir. 

Hariciye eno»lmenindedir. 

30 - V - 1940 tarihinde 3858 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adliye encümenindedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Maliye encümenindedi' 

15 - V - 1940 tarihinde 3827 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1939 tarihinde 3761 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 târihinde 3752 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/147 Yalova kazasının Bursa vilâyetine bağlanması hak-
kmda 11 - XII - 1939 tarihinde'Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/148 Ankara şehri su tesisatının Hazine idaresindeki mül

kiyetinin Ankara belediyesine devri hakkında Bütçe encüraenindedir. 
1/152 »Küçük sanatlarkanunu lâyihası Iktısad encümenindedir. 
1/158 Gümrük tarife kanununa bağlı idhalât -umumi taref-

sinin 469 A ve B pozisyonlarma dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında -Bütçe* «ncümeniridedir. 

1/161 Vakıf ̂ memba sularile orman ve zeytinliklerin isletil
mesi hakkında 21 - VIII • 1940 tarihinde 3913 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/164 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 8461 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası 13 • V - 1940 tarihinde 3821 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/168 Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa ek ka
nun lâyihası 8 - I - 1940 tarihinde -8567 sayılı 

kanumolarak 'kabul edilmiştir. 
1/169 Domga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiş

tirilmesine ve bu kanuna, bazı hükümler eklenmesi-
aeıdair 3 - I - 1940 tarihinde 3765 sayılı 

kanun olaıakskabıd-edihmştir. 
1/170 Muamele vergisi kanununun bazı hükümlerinin de

ğiştirilmesine dair 5 - I - 1940 tarihinde 3766 tsayalı 
.kanun darabkabuledalnHştir. 

1/174 Ceza evlerile mahkeme binaları inşası karşılığı ola
rak alınacak harçlar ve mahkûmlara ödettirilecek 
yiyecek bedelleri hakkındaki 2548 sayılı kanunun 2 
ve 3 ncü maddelerinin tadiline dair 27 • XII - 2939 taıtihûlde^3757 sayılı1 

! kanon «iarak kabul edilmiştir. 
1/175 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 

sayılı kanunun bazı maddelerinin t8xt3me~ve,yemden 
bazı maddeler ilâvesine dair Sütçe •encümeniadedir. 

1/177 Osman umum müdürlüğü teşkilât kanununa ek ka
nun lâyihası -24 -'VII - 1940»4ariWnde 3904 «aydı 

kanun olarakkabuledilmiştir. 
1/180 Vakıf icarei müeccele ve mukataaJan bakayasnmv tas

fiyesi hakkmda 11 -'IX • 1940 tarihinde > Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/182 Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 66-TICI maüdesme 
bir fıkra eklenmesi hakkmda Bütçe «•encfimenindedir. 

1/187 Askerlerin zat işlerine taallûk eden davaların -tedkık 
ve muhakeme usûlü hakkındaki 3410 saydı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesine dair Adliye encümenindedir. 

1/189 Gümrüklerde istimal olunan bazı •evraka "•müdafaa 
pulu ilsakr hakkındaki 2456 saydı kamaran l'nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 17 - I - 1940 tarihmfle -8776 sayılı 

tanrım öl«rifc^ıfc«l^adilıraftir, 



No. Hulâsam Mnameles' 

1/202 Vakıflar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisi 
hakkında 4 - XII - 1539 tarihinde 3742 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/205 Orman umum müdürjüğü 1937 yılı hesabı katisi hak

kında 24 - VII - 1940 tarihinde 3903 sayılı 
kanan olarak kabul edilmiştir, 

1/212.' Türkiye • Estonya Ticaret ve Kliring Anlaşmalarına 
müzeyyel protokole ilişik (B) listesinde değişiklik 
yapılması hakkında teati olunan mektublarm tasdi-
kınadair 13 - XII • 1939 tarihinde 3744 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/215 Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı 

arasmda münakid demiryolları mukavelenamesinin 
21 nci maddesinin 2 nci fıkrasının tadiline dair 10 - IV - 1940 tarihinde 3800 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/216 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl

masına dair Bütçe encümenindedir. 
1/217 Bulgaristana 5 000 000 kiloluk munzam bir odun kö

mürü kontenjanı verilmesine mütedair teati olunan 
notaların tasdiki hakkında 13 - V - 1940 tarihinde 3826 sayıl ı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/218 Çay kanunu lâyihası 27 - III - 1940 tarihinde 3788 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/219 Hariçten memlekete idhal edilecek kok kömürü güm

rük resminin indirilmesi hakkında 17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/220 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 
halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden Ha
zine ile alâkalan kesilmeyenlerin tekaüd maaşlarına 
dair Bütçe encümenindedir. 

1/221 Hizmetten ayrılan bazı memur ve müstahdemlerin 
yapamayacakları işler hakkında 3 - I - 1940 tarihinde 3762 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/222 Türkiye - Lettonya ticaret anlaşmasına bağlı A ve B 

kontenjan listelerinin iptali ile yeniden tanzim olu
nan listelerin bunların yerine kaim olması için teati 
olunan notaların tasdiki hakkında 30 - V - 1940 tarihinde 3855 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/223 Türkiye - Polonya arasında imza edilen ticaret an-

laşmasile munzam protokolün tasdiki hakkında Hariciye encümenindedir. 
1/224 Devlet* havayolları umum müdürlüğü 1937 malî yılı 

hesabı katisi hakkında 20 - V - 1940 tarihinde 3830 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/2Ş5 Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair Bütçe ıncümenindedir. 

1/226 Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında Bütçe encümenindedir. 



tto. Hulâsan Muamelesi 

1/227 

1/228 

1/231 

1/232 

1/233 

1/234 

1/235 

1/237 

1/238 
1/239 

1/240 

1/241 

1/242 

1/243 

1/245 

Türkiye - İngiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk mal
ları listesine, bedelleri Commodities Limitet şirke
tine ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teali olunan notaların 
tasdiki hakkında 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına bağlı 11 sayılı 
listede tadilât icrası için teati olunan notaların tas
diki hakkında 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 
Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler teşkili 
için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi hakkında 

Türkiye - Fransa ticaret ve seyrisefain mukavelena
mesine müzeyyel anlaşma ile tediye anlaşması ve te-
tümmatının tasdiki hakkında 

Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 
1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
D cedvelinde değişiklik yapılması hakkında 

Van golü 
hakkında 

işletme idaresinin 1935 yılı hesabı katisi 

Belediye kanununa ek kanun lâyihası 
Meşhud suçların muhakeme usulüne dair olan 3005 
sayılı kanunun 3498 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında 

Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
h girinti flft / 

Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında 
Türkiye - Macaristan arasında akid ve imza edilen 
konsolosluk mukavelesinin tasdiki hakkında 

Türkiye - Yunanistan arasında imza edilen suçlula
rın geri verilmesi ve cezaî sahada karşılıklı adlî yar
dım muahedesinin tasdiki hakkında 

Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının bazı hükümle
rini tadil için teati olunan notaların tasdiki hakkında 

30 - V - ı940 tarihinde 3859 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V • 1940 tarihinde 3854 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

27 - X1J - 1939 tarihinde 3759 sayılı 
kanun o^rak kabul edilmiştir. 

~30 - V - 1940 tarihinde 3864 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

Adliye encümenindedir 

20 - XII - 1939 tarihinde 3750 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 - IV - 1940 tarihinde 3791 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3749 saydı-
kanun ola t ak kabul edilmiştir. 

Muvakkat encümendedir. 

Adliye encümenindedir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3753 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3755 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1940 tarihinde 3884 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/246 Askerî ve mülkî tekaüd kanunnmmn 61 Inoi .maddesi» 
nin değiştirilmesine ve bu kanona, baaı maddeler ek
lenmesine dair 

1/247 Ceza kanununun mevkii meriyete* vaznra< müteallik 
825 sayılı kanunun 29 ncu maddarinej bir fıkra ilâv 

1/249 Mehakimin teşkilâtına aid ahkâmı«mnaddü'kattanunı 
5 nci maddesile maddei rauvakkatesine birer fıkra 
flâvesme^dair okta. 981 saydı kanunun 2 nci madde-
siırin>.dogislârflınwiı hakkında. 

1/254 

Amortisman* sandığına, verilmiş olan 6,5 milyon lira
lık avansın arttırılması hakkındih 

1/250, 

1/251 Belediye.vergi ive. resimleri kanununa ek kanun lâ 

1/253. Havai. aaimakalâita^kBİlanjlan mahrukat ve yağ-
laBmıi,eaimlar4enıjnua{ tutulması hakkında Londra-
da imza edilmiş olan mukavelenÜL.tasdikına dair 

Gedikli erbaşların maaşlarınım tevhid. ve teadülü 

Maliye encümenindedir. 

20 - XII - 1989 tarihinde-3747 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 3,748 sayılı 
kanun, olarak kabul,edilmiştir. 

17 - I - 1940 - tarihinde 3778 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1939 tarihinde-3756 sayılı 
kanun olarak kabul .edilmiştir. 

1 - IV - 1940 tarihinde 3792 sayılı 
kanua olarak. kabuL edilmiştir. 

18 - I - 1940 tarihinde 3779 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

Birinci içtima içinde' verilen (17)_ teklif
ten (7) si resen veya birleştirilerek kanun ola
rak, (2) si hakkındaki mazbata okunarak ka
bul edilmiş ve mütebaki (8) teklif gelecek 
İçtimaa kalmıştır. 

Fevkalâde tçtınıadan müdevver (4) tekli
fini (1) i kanun olarak, kabul edilmiş, (1)4 
îdare Heyeti, (1) i de.sahibi tarafından geri 
alınmış ve mütebaki (1) teklif ikinci İçtimaa.' 

Birinci İçtima İçinde Verilen Teklifler 

2/10 îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi: ,1939 malî yılı 
bftt$QBaecl47 .'8004 liralık .tahsisat \konnlumaaina; dair 27 - XI - 1939 tarihinde 3739 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

file:///konnlumaaina
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2/11 

2/12 

2/13 

2/14 

2/15 

2/16 

2/17 

2/18-

2/19 

2/20 
2/21 

2/22 

2/23 

2/24 

2/25 

İdare Heyeti • Divanı muhasebat 1989 ma&yıh 
bütçejBoâa^muaskale -yaptlnLası AaUsmâaı 

Sivas ( Abdfirrahman Naci Demirağ ) • Muameel 
vergisi kanununun ikinci maddesinin 0 fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında? 
Benizli (Emin Aslan Tokad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesinin 6 ncı fıkramam; de 

D a u ^ (Banına Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı 
işletme hakkında 
D&rizlHEmin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat şurası 

Denizli (Emin Aslan Tokad) * Ziraat-odaları teşkili 

DeasU<'(EmnrAsta&< Tflkad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine-dair* 
İstanbul (OL Kâzım Earabekir) - Askere gidenlerin 
yerine aH^eÖadmdaubrrinin ahnması hakkında 

Bolu (Lûtfi Gören) - Askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun 66 ncı maddesine bir fıkra.iUvegioa.daic. 
Yozgad (Sırrı tcoz) - Bekârlar vergisi hakkında 
İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 

İdare Heyeti • Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sa
yılı cedsetin.- Riyaseti Curam» r debesi kadro cedve-
linde degişiklik^yajMİması- hakkında. 

Giresun (Glv. İnsan Sökmen ve 2.arkadaşı) - Dahilî-
nizamnamenin 53 ve o^neâs-maddelerbun tadiline ve-
56 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
İdare Heyeti • Divanı muhasebat 1939 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılması hakkında 

18 - I - 1940wtaribinde 3782 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe cmümenindedi>'. 

Bu< husustaki Dahiliye encümeni 
mazbata»* 6<- V • 19401 fatihinde ka
buk edilmiştir. 

Ziraat encümenindedû-. 

Ziraat encümenindedir. 

Ziraat encüfnenindedn-. 

Dahiliye encümenindedir. 

Bu husustaki Dahiliye encümeni 
mazbatası 26 - IV - 1940 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 
Maliye encümenınaedu. 

19 - IV - 1940 tarihinde 3805 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ecfü-

26; - VI - 1940 tarihinde 3688 sayılı, 
kanımla ı birleştirilerek^ kabulı edil' 

İdare Heyeti - Büyük IfüArt Meclisi 194» 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

malî1 

Teşkilâtı esasiye encümenindedir. 

13 - V - 1940 tarihinde 3825 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 3909 sayılı 
kanun, olarak kabui <xl3mİBtir. 



& Hulâsan Muamelesi 

îdare Heyeti • Büyük Millet Meclisi 1940 malî 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 11 - IX - 1940 tarihinde 3919 saydı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 

2/5 

2/7 

2/8 

2/9 

Fevkalâde İçtimadan Müdevver Teklifler 

Diyarbakır (General Kiazım Sevyktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurların teka
üdü, için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaş
lan bildiren 3079 saydı kanuna bir madde eklenme

sine dair -
îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 
bütçesinde 350 000 liralık münakale yapılmasına dair 

İdare Heyeti - Kiyaseti Cumhur 1939 malî yılı büt
çesine 19 226 liralık tahsisat ilâvesine dair 

Muş (Hakkı Kılıcoğlu) • Türk kanunu medenisinin 
274 neü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Millî Müdafaa encümenindedir. 

1 - XII -1939 tarihinde idare Heyeti 
tarafından gen alınmıştır. 

27 - XI - 1939 tarihinde 3739 sayılı 
ka" in olarak kabul edilmiştir. 

10 - VII -1940 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

Tezkereler 

Birinci İçtima içinde Meclisi Âliye (129) 
tezkere gelmiş olub bunlardan (24) ü kanun
la birleştirilerek, (18) i karar olarak, (7) si 
okunarak, (8) ne bağlı intihab mazbataları 
reye konarak kabul edilmiş ve (18) ide okun
muştur. Mütebaki (54) tezkere gelecek içti
maa kalmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan müdevver (54) tez
kereye gelince; bunlardan (8) i resen veya 
birleştirilerek kanun, (17) si karar olarak 
kabul edilmiş ve (4) ü de Hükümet tarafın
dan geri alınmıştır. Mütebaki (25) tezkere 
İkinci İçtimaa kalmıştır. 

Birinci İçtima İçinde Verilen Teklifler 

3/171 Ticaret vekilliğinden istifa eden Antalya mebusu Cez-
mi Ercinin yerine Aydın mebusa Nazmi Topeoğlunun 
tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 1 XI -1939 tarihinde okunmuştur. 
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Kayserinin Molu köyünden Hasanoğlu Memed Bek-
taşın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

3/172 

3/173 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/174 > Yüksek Mühendis mektebi 1935 yılı hesabı katisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/175 Kastamonu ve Urfa mebusluklarına seçilen Rauf Or-
bay ve Razi Soyere aid intihab mazbatalarının gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/176 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 saydı kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı (Garb lisanları) tabirinin tefsiri hakkındaki tez
kerenin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/177 Muğla mebusu Dr. Hüseyin Avni Ercanın vefat ettiği 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/178 Memurin kanununun 46 nci maddesinin ikinci fıkra
sındaki (Heyette) tabirinin şümulünün tayini hak
kında Başvekâlet tezekersi 

3/179 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/180 Hatay mebusluklarına seçilen Abdullah Mursaloğlu, 
Abdülgani Türkmen, Bekir Sıtkı Kunt, Hamdi Sel
çuk ve Memed Eeeirliye aid intihab mazbatalarının 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/181 1935 malî yılı Hazine hesabı umumisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

3/182 Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu Ahmed 
Cingözün ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki tez
kerenin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/183 Konya ovası sulama idaresinin 1935 yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/184 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Adliye encümenindedir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 1156 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - XII - 1939 tarihinde 3743 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

h - XJ - 1939 tarihinde intihab maz
bataları kabul edilmiştir. 

8 - XI - 1939 tarihinde okunmuştur. 

8 - XI - 1939 tarihinde okunmuştur. 

20 - XII - 1939 tarihinde 1152 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir, 

20 - XII - 1939 tarihinde 1155 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XI - 1939 tarihinde intihab 
mazbataları kabul edilmiştir. 

12 - I - 1940 tarihinde 3769 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - XI -1939 tarihinde okunmuştur. 

27 - XII - 1939 tarihinde 3760 sayüı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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Büyük Millet Meclisi Riyaseti tejskerosi 4 -^Xll - 1989 tarihinde - okunarak 
kabul edilmiştir. 

3/185 Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 1935 malî yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamfflriBİn'iBanıuldttğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 127 -^XII -1939 tarihinde Î3?61 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir 

3/186 — Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir madde eklen
mesi ve>Yak>vakazasaan Bursa vilâyetine bağlanması 
hakkındaki kanun lâyihalarının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 11 XII -1939 tarihinde okunmuştur. 

3/187 Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoglu-Ahmed 
Cingözün ölüm cezasına çarptırılması thakkmdasBaş-
vekâlet- tezkeresi Adliye ene&msmnâedir. 

3/188 Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi *22 - V - t940.tarihinde ".1175 ısayılı 

kurar olarak! kabul 'edilmiştir. 
3,/189 Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf iUymaMut buhın-

' masından dolayı idhal edilemiyen pamaMu'mensucatın 
bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 2294 
sayılı .kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildi 
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 'Basvefcâlet~<tez-
keresi Bütçe* eneümenindedir. 

3/İflO inhisarlar unrnm müdürlüğü 1937 yılma aid bilanço
nun 'gbnderüdiğineriâair' Başvekâlet tezkeresi Divanı muhasebat eneümenindedir. 

3/191 Korkuteli kazasının Karabayır 'köyüriden >A3ımeöoğlu 
îsmail Belertin ölüm' cezasma ç^rptrnlmasi'-hâkfcmda 

•Başvekâlet tezkeresi Adliye eneümenindedir 
3/192 Reşadiyenin Soğukpmar mahallesinden hMethemoğul-

larmdan tbrahimoğlu Aşçı Ali Çağların «hım eezasraa 
(jarptınlması hakkmda Başvekâlet tezkeresi Adliye encimenindedjr. 

'37193 Sandıfelınm Koçgazi1 köyünden Kırnav diğer Aa!di'-Ka-
rarooğullarından SMeymanoğlu Süleyman- Akbulu-
tun ölüm cezasına çarptırılması «hakkımlda Başvekâlet 
tezkeresi Adliye eneümenirideâir. 

3/194 Gümrük muhafaza genel -komutanlığının 1938 yılma 
aîd ayniyat' katî hesab"ee£vellerinin gönderildiği hak
kında Gümrük ve İnhisarlar vekâleti tezkeresi Divanı muhasebat eneümenindedir. 

3/195 Sayın üyelerden bazılarına izm »TerilmesirAakkuaia 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti 'iesbssBtri 5 • I 1940 tarihinde okunarak ka

bili ««dühttiştir. 
3/196 Devlet şûrasında açık bulunasuikiıszs&k için âati-

hab yapılması hakkında Başvekâlet.tezkeresi >Yt - VTI • M40 tarihinde 1İ190 sayılı 
«katar olarak kabul »edilmiştir. 

3/197 Eylül teşrinisani' 1989-.aylarına aid raporun sunul
duğu hakkında Divanrannhasebat riyaseti tezkeresi 25 - III - 1940 tarihinde 1169 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/197 

3/198 

3/199 

3/200 

3/201 

8/202 

3/203 

3/204 

3/205 

3/206 

Eylül teşrinisani 1939 aylarına aid raporun sunul
duğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) 

Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Tarsusun Ali Fakih köyünden Osmanoğlu Ali Rıza 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

istanbul liman işleri umum müdürlüğünün 1935 
mal! yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 

3/207 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1936 mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1936 
mali yılı hesabı katisine aid mutabakat beyânname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

Askeri ve mülkî tekaücP kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 
Ankara şehri îmar müdürlüğü 1936 malî yılı hesn-
bı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu-, 
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 42 nci madde
sinin B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1936 malî yılı hesabı katisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divaüı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

Evkaf umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı ka
tisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

Maliye encümenindedir. 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüme
ninden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 

Adliye encümenindedir. 

29 - HI - 1940 tarihinde 3789 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - IV - 1940 tarihinde 3798 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - V I - 1940 tarihinde 3876 sayılı 
kanunla birleştirilerek • kabul edil
miştir. 

Bütçe encümenindedir. 

3 - IV - 1940 tarihinde 3794 sayılı 
kanunla' birleştirilerek kabul edil
miştir: 

Bütçe encümenindedir: 

17 - IV - 1940 tarihinde 3801 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul > edil
miştir. 
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dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/208 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 mali yılı ayniyat 
son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük ve in
hisarlar vekâleti tezkeresi 
Havayolları Devlet isletme idaresinin 1936 mali yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/210 inhisarlar umum müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/211 izmir liman işleri umum müdürlüğü 1935 mali yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/212 Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 mali yılı hesabı ka
tisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/213 Takodın Sulusaray köyünden Imamoğullarından Sa-
lihoğlu Hasan Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/214 Vangölü sefain işletme idaresinin 1935 mali yılı he
sabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/215 Malatya mebusu Nasuhi Baydann teşriî masuniyeti
nin kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/216 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/217 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/218 Samsun mebusu Naşid Fıratın teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

10 - V - 1940 tarihinde 3817 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Divanı muhasebat eneümenmdedir. 

3 - IV - 1940 tarihinde 3795 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

8 - V - 1940 tarihinde 3814 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

5 - IV - 1940 tarihinde 3797 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ediF-
miştir. 

10 - IV - 1940 tarihinde 3799 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye encümenindedir. 

1 - IV - 1940 tarihinde 3791 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 1181 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - V- 1940 tarihinde 1176 sayılı-
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 1177 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 1183 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/219 Samsun mebusu Naşid Pıratm teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1184 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/220 Samsun mebusu Naşid Fıratın teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1185 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/221 Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüme

ninden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 

3/222 Millî Korunma kanununun tatbikma başlanmış bu
lunduğuna dair Başvekâlet tezkeresi 18 - III -1940 tarihinde okunmuştur 

3/223 Erzincan havalisindeki zelzele münasebetile Fransız 
ayan meclisinde cereyan eden müzakereye aid zabtın 
gönderildiği hakkında Hariciye vekâleti tezkeresi 18 - III -1940 tarihinde okunmuştur. 

3/224 Aydın mebusu Mümtaz Kaynak ve Zonguldak mebusu 
Hüsamettin Okanm vefat ettiklerine dair Başvekâlet 
tezkereleri 18 - III -1940 tarihinde okunmuştur. 

3/225 Muğla mebusluğuna seçilen Orgeneral İzzettin Çalış
lara aid intihab mazbatasının gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi 18 - III - 1940 tarihinde intihab 

mazbatası kabul edilmiştir. 

30 - V - 1940 tarihinde 1 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 1171 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - V - 1940 tarihinde 117i 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 
3/230 Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın id-

halini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden tera Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi Gümrük ve inhisarlar encümeninde

dir. 
3/231 Vakıflar kanununun 30 ncu maddesinin tefsiri hak

kında Başvekâlet tezkeresi 12 - VI - 1940 tarihinde 1188 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/232 Birinci kânun 1939: şubat 1940 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresf 17 - IV - 1940 tarihinde 1172 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/232 Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylarına aid rapo

run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (5 nci fıkra) Maliye encümenindedir, 

3/226 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde 1182 sayılı 

3/227 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 1178 sayılı 

3/228 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde 1179 sayılı 

3/229 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(mahallî) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez-
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3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayniyat katî hesabım? 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/234 Bilecik mebusu Dr. Gl. Besim Ömer Akalınm vefat 
ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/235 Hatay için Fransadan idhali zarurî bulunan 10 500 
kutu san ipekböceği tohumunun 100 kilosundan alın
ması icab eden 3 000 Mra gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya indiril
diğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/236 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/237 Millî müdafaa vekili Gl. Naci Tınazın istifası üzerine 
yerine Erzincan mebusu Saffet Ankanın tayin edil
diği hakkında Riyaseti Cumhur tezkeresi 

3/238 Akdağ madeninin Emerek köyünden olub Karaço-
rak köyünde mukim Mustafaoğlu Şükrü llbasmışm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi 

3/239 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Eiyaseti tezkeresi 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün Etibank ta
rafından idhal edilecek 5 150 tona münhasır kal
mak üzere, yüz kilosundan alınmakta olan gümrük 
êsmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti

naden 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdi
ki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/241 Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Aydınhoğul-
larmdan Hüseyinoğlu Âltındiş Mustafa Küçük Ay
dınlının ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi, 

3/242 Bigadicin Selvi mahallesinden Cellâd Haliloğlu Ka
sım Afacan ile Kuyu mahallesinden Memed Alioğlu 
Kara Mustafa özkulamn ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/243 Çorumun Alaca kazasının Küre köyünden Hüseyin
oğlu Bayram Purun ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi 
3/244 Nezibin Kefericebel köyünden Ali Osmanoğullarm-

dan Memedoğlu Davud Turgudun ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/245 Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1937 
malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

25 - III -1940 tarihinde okunmuştur. 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüme
ninden mürekkeb Muhtelit encüme
nindedir. 

4 - IV - 1940 tarihinde okunmuştur. 

Adliye encümenindedir. 

8 - IV - 1940 Sarihinde okunarak k?ı-
bul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 
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tezkeresi 

3/246 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
dürlüüğû 1937 malî yılı hesabı katisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

3/247 Havayolları Devlet işletme idaresinin 1937 malî yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/248 İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı bilançosunun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi 

3/249 Tahlisiye umum müdürlüğüü 1937 malî yi yedi aylık 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/250 Matbuat umum müdürlüğ üteşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna bir madde ilâvesi hakkındaki kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde yazılı 
muafiyetler meyanındaki (Silâh altındaki ordu ve 
jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

3/252 Çerkeşin ören köyünden Betdroğullarınâan İbrahim-
oğlu Mustafa özdemirin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/253 1936 malî yılı Hazine hesabı umumisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

3/254 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

3/255 Ankara mebusu ŞaMr Kınacmm vefat ettiği hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

3/256 Aydın mebusluğuna seçilen Agâh Sırrı Levende aid 
intihab mazbatasının gönderildiği hakkında Başve-

10 -• V - 1940 tarihinde 3816 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

24 - V - 1940 tarihinde 3839 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - V - 1940 tarihinde 3830 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3 - VII - 1940 tarihinde 3891 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

20 - V1 - 1940 tarihinde 3831 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

10 - V - 1940 tarihinde okunmuştur. 

Dahiliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

10 - VII - 1940 tarihinde 3895 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. • 

17 - VI - 1940 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

17 - V - 1940 tarihinde okunmuştur. 

22 - V - 1940 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir-.-' 
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3/257 Bilecik mebusluğuna seçilen Kasım Güleğe aid inti
bah mazbatasının gönderildiği hakkında Başvekâlet 

22 - V - 1940 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

3/258 Zonguldak mebusluğuna seçilen Hâzim Atıf Kuyu-
eağa aid intihab mazbatasının gönderildiği hakkında 

Başvekalet tezkeresi 22 - V - 1940 tarihinde intihab maz
batası kabul edilmiştir. 

3/259 Ürgübün Dere mahallesinden Memedoğlu Memed 
Altmışın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi Adliye eneümenindedir. 

3/260 270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağ
lan ve tortularının yüz kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiye
te istinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi Bütçe eneümenindedir. 

3/261 Evkaf umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 14 - VI - 1940 tarihinde 3881 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/262 Şokenin Konak mahallesinden Kara Bekiroğulların-
dan Hüseyinoğlu Memed Gökgözün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye eneümenindedir. 

3/263 Sungurlunun Memedbeyli köyünden Abdülganioğlu 
Hacıosman Selçukun ölüm cezasına çarptırılması hak

kında Başvekâlet tezkeresi Adliye eneümenindedir. 
3/264 Ordu mebusu İsmail Çamaşa izin verilmesi hakkında 

Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi 30 - V - 1940 tarihinde okunarak ka* 
bul edilmiştir. 

3/265 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi 1 - VI -1940 tarihinde okunarak ka

bul edilmiştir. 
3/266 Su mahsulleri hakkındaki kanun lâyihasının geri ve

rilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 1 - VI - 1940 tarihinde okunmuştur. 
3/267 Askerî tayiriat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sayılı 

kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi Bütçe .eneümenindedir. 

3/268 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkında
ki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsirine dair 
olan tezkerenin geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 10 • VI • 1940 tarihinde okunmuştur. 

3/269 Tokad mebusu Hasib Ahmed Aytunanın teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü

menlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümendedir. 

3/270 Siird mebusu Hulki Aydının vefat ettiği hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 14 - VI -1940 tarihinde okunmuştur. 
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3/271 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/272 Kırşehir mebusu Dr. Yusuf Ziya Somerin vefat et
tiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/273 Adliye harç tarifesi kanununun yüzüncü maddesinin 
t̂efsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/274 -İnhisarlar umum, müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/275 Mart : mayıs 1940 aylarma aid raporun sunulduğu 
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/276 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1937 
malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

3/277 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 906 sayılı kanunun 39 ncu maddesindeki (Ar
diye ücreti) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/278 içel mebusu Perid Celâl Güvenin teşriî masuniyeti
nin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

3/279 Millî piyango idaresinin 1939 yılına aid bilançonun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/280 Askeri mühendislerle fen memurlarına verilecek ihti
sas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

3/281 Seyhan mebusu İsmail Sefa özlerin vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

3/282 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

3/283 Ankara mebusu Ahmed IHuun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/284 Siird mebusu Şefik özdemirin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüme
ninden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 

17 - VI -1940 tarihinde okunmuştur. 

Adliye encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

7 - VIII - 1940 tarihinde 1192 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - VII - 1940 tarihinde 3896 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabu) edil
miştir. . 

Gümrük ve inhisarlar encümenin
dedir. 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüme
ninden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir/ 

Bütçe encümenindedir. 

3 - VII • 1940 tarihinde okunmuştur. 

3 - VII - 1940 tarihinde okunarak 
kabul edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye, encüme
ninden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encüme
ninden mürekkeb Muhtelit encümen
dedir. 



No. 

3/285 

Muamelen 

3/287 

3/288 

3/289 

3/291 

3/292 

3/293 

3/294 

3/295 

3/296 

3/297 

Orman umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı kati
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Belediye kanununun ikinci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
Demircinin Azizbey köyünden Halil İbrahimoğlu 
Yeli Acarın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Ankara mebusluğuna seçilen Ekrem Erguna aid in-
tihab mazbatasının gönderildiği hakkında Başvekâlet 

Eleşkirdin Celi köyünden Koçakoğullarından Selim-
oğlu Namaz Koçağın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılma aid bilanço
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
Muradiyenin Duavan köyünden Mirzaoğlu Memed 
Yaylalının ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Kırşehir mebusluğuna seçilen Dr. Hüseyin Ülkü, Sey
han mebusluğuna seçilen Salâhattin Çam ve Siird 
mebusluğuna seçilen Ressam Şevket Dağa aid intihab 
mazbatalarının gönderildiğine dair Başvekâlet tezke
releri 

Karaderenin Geçidli köyünden Hüseyinoğlu Aliöz-
türkün Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi 
Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muharrem Celâl 
Bayarm teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun muvakkat 6 ncı maddesin
deki maiyet memuru tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Aksaray kazasının Çardak köyünden Mevlûdoğlu 
Kadir Aygünün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 
Vakıf icarei müeccecele ve mukataaları bakayasının 
tasfiyesi hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesi
ne dair Başvekâlet tezkeresi 

24 - VII - 1940 tarihinde 2903 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahiliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

24 - VII - 1940 tarihinde intihab 
mazbatası kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

7 - VIII -1940 tarihinde intihab maz
bataları kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü-
imenlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümendedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Adlıve encümenindedir. 

11 - IX - 1940 tarihinde okunmuştur. 



Fevkalâde tçtimadan Müdevver Tezkeler 

No. 

3/12 

Hulâsan Muamelesi 

3/13 

8/52 

3/57 

3/59 

3/60 

3/63 

İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İstiklâl 
mahkemesi kararile milli hudud dışına sıkardan Su-
ad Bemzinin Türk vatandaşlığına kabulünün muva
fık olub olmayacağına dair bir karar verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Umumî harb senelerinde ihracat ve meni ihtikâr he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Nesimi 
ve merhum Mustafa Şeref özkanla arkadaşları hak
kında kati bir karar verilmesine dair 
Maliye vekâleti 1937 yA ayniyat son hesabının gö-
derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Eylül : ikinci teşrin 1938 aylarına aid raporun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(9 ncu fıkra) 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkında
ki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin .tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1935 ve 1936 yıllarına aid ayniyat kati hesab cedvelleri-
nin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar ve -
kâleti tezkeresi 
Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1937 yılma aid ayniyat kati hesab cedvellerinin gön
derildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti 

3/66 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümendedir. 

Adliye encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

1? - I - 1940 tarihinde 1166 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - VI - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

8 - V - 1940 tarihinde 3814 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - III - 1940 tarihinde 3789 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

5 - IV - 1940 tarihinde 3797 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarjnda 
memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıb 
yapılmayacağının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi Dahiliye encümenindedir. 
Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılına aid bilan
çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

istanbul liman işletme idaresinin 1935 yılı bilanço
sunun gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/64 İzmir liman işleri umum müdürlüğünün 1935 yılı 
bilançosunun gönderildiği hakkında Başvekâlet tez-



No. Hulâsan Muamelesi 

altıncı maddesinin 3 neü.fıkralarının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/67 Maliye vekâleti 1934 yüı ayniyat katî hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekaleti tezkeresi Divanı muhasebat encümenindedir. 

3/68 Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat katî hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi Divanı muhasebat encümenindedir. 

3/69 Mttamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 
• fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrikaları) kay
anım hudud ve şümulünün tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresi 25 - XII • 1939. tarihinde 1162 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/73 Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarından 

posta ücreti alınıb alınmayacağının tefsiri hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi Bütçe encümenindedir. 

3/78 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 1452 sayılı kanunun 7 nci maddesinde ya
zılı (Garb lisanları) tabirinin tefsirine dair Başve
kâlet tezkeresi 8 - XI -1939 tarihinde Hükümet ta

rafından geri alınmıştır. 
3/87 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğü 1935 yılı hesabı katisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 1 - XII - 1939 tarihinde 3740 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/89 Muhtelif mercilerce verilen kararlar üzerine Meclis 
Arzuhal encümenince ittihaz edilmiş olan kararların 
tekemmül etmiş bir Meclis karan olub olmadığının 
tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 31 - V -1940 tarihinde 1186 sayjk 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 

kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tâbi olub olmadığının tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi Maliye encümenindedir. 

3/98 inhisarlar idaresinin 1939 yık ihtiyacı için dışarıdan 
tedarik edilecek sandıklık tahtaların gümrük resmin
den 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
tenzilât yapridığından keyfiyetin tasdiki hakkmda 17 - I - 1940 tarihinde 3775 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/100 1122 sayılı kanunun 2 nci maddesinde zikredilen ruhî 
maluliyetlerden mezkûr kanunun 3 ncü maddesi
nin tarifatma dahil olan şekillerin dördüncü derece 
üzerinden terfihi icab edib etmiyeceğinin tefsiri hak
kmda Başvekâlet tezkeresi 17 - I - 1940 tarihinde 3771 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/114 Mücbir ve zarurî sebebler dolayısile takib ve tahsiline 

imkân görülemeyen borçların terkini hakkmda Baş-
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3/116 

3/121 

3/122 

3/125 

3/127 

3/129 

3/130 

3/133 

3/136 

3/137 

3/138 

3/139 

vekâlet tezkeresi 
Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (N) 
fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin 6 ncî fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 

Bütçe encümenindedir. 

18 - I - 1940 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Mart: mayıs 1939 aylarına aid raporun sunulduğu 
hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di-
vnı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı 
hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Adıyaman kazasının Çalğan nahiyesine bağlı Gerdte 
köyünden Mahmudoğlu büyük Ebuzer Erdil ile kar
deşi ayni köyden Memedoğlu küçük Ebuzer Erdilin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Bergama merkez köy kâtiblerinden olub aslen Aydı
nın orta mahallesinden Bilâloğlu Ahmed diğer adı 
Ahmed Salih Tüzünün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Giresunun Eeşab nahiyesinin Barççakırlı köyünden 
Ekinci diğer adı Şeyranlıoğullarından Mustafaoğlu 
Memed Seyranın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 yılına aid ay
niyat kati hesab cedvellerinin gönderildiği hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 
İstanbul mebusu Ali Kâmi Akyüzün teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet, tezkeresi 

Urfa mebusu Sami îşbayın teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Bütçe encümenindedir. 

3 - I - 1940 tarihinde 1164 
karar olarak kabul edilmiştir. 

sayılı 

4 - XII -1939 tarihinde 3742 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1 - XII - 1939 tarihinde 3741 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

15 XII -1939 tarihinde 1148 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 - XII - 1939 tarihinde 1149 sayflı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII -1939 tarihinde 1150 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

20 - XII -1939 tarihinde 1153 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII -1939 tarihinde 1157 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1939 tarihinde 1158 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir, 



No. HIIIAMII Muamelesi 

3/141 

3/142 

3/143 

3/144 

3/145 

3/146 

3/147 

3/148 

3/149 

3/155 

3/156 

3/162 

Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu Ah-
med Cingözün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

P&lonun Haylan köyünden Kasimogullarından Ah-
medoğlu Ali Ozateş ile Ahmedoğlu Pettah özateşiu 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 

Rizenin Çamlıbel mahallesinden Şatıroğullanndan 
tbrahimoğlu Memed Salımenin ölüm cezasma çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Tekirdağın Batmaz mahallesinde mukim aslen Dey-
ranlı Rüstemoğlu Ali Barinin ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Harice gönderilen Ataşemiliterlerin hizmetçileri için 
harcırah verilib verilmiyeceğinin tefsiri hakkında 

3/163 

Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci mad
denle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrası
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Rizenin Nohlapso köyünden Lârozoğullarmdan Os
manoğlu Celâl Ealpusun ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Taşoeaklan nizamnamesinin birinci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Haziran : ağustos 1939 aylarına aid raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Rizenin Pazar kazasına bagh Oarorta köyünden Kal-
oğullarından Hasanoğlu Osman Kalın ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen da
ireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususî idarelere aid daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yolile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 
Akyazmın Balbalh köyünden, Hüseyinoğlu Tevf ik 
Alpekin Ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

29 - XI - 1939 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

20 • XII • 1939 tarihinde 1151 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - IV - 1940 tarihinde 1170 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat encümenindedir. 

22 - XII - 1939 tarihinde 1159 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

17 - I - 1940 tarihinde 1167 ve 8 -
V - 1940 tarihinde 1173 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

22 - XII -1939 tarihinde 1160 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 



Ho. Haltım Muamelesi 

3/164 Gürünün Kirazlık mahallesinden Ahmedoğlu Said 
Yenerin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş-

3/170 

3/165 istanbul mebusu Galib Bahtiyar Gokerin teşrii ma
suniyetinin kaldırılması hakkında aşvekâlet tezkeresi 

3/166 Muşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemil Yurganın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

3/167 Silivrinin Danamandıra köyünden Abdullahoğlu Mus
tafa Karabulutun ölüm cezasına çarptırılması hak* 
kında Başvekalet tezkeresi 

Geyvenin Maksudiye köyünden Caferoğlu Hasan 
Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi . 
Of kazasının Yaranoz köyünden Deli tbrahimoğulla-
rından Sadullahoğlu Mustafa Korkmazın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Adliye encümenindedir. 

20 - XII -1939 tarihinde 1154 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

25 - XII - 1939 tarihinde 1161 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adlive encümenindedir. 

Takrirler 

Birinci İçtima içinde (15) takrir verilmiş 
olub bunlardan (4) ü karar olarak, (2) i 
hakkındaki mazbata okunarak kabul edil
miş, (2) i okunmuş ve (7) ide gelecek İç
timaa kalmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan müdevver (4) tak
rirden (1) i karar olarak, (1) i hakkındaki 
mazbata okunarak kabul edilmiş ve (2) ide 
ikinci İçtimaa kalmıştır. 

Birinci İçtima İçinde Verilen Takrirler 

4/8 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 
bütçesinde 350 000 liralık münakale yapılmasına dair 
olan kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 

4/9 İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
1-XII-1939 tarihli haftalık karar cedvelindeki 350, 
351 ve 389 sayılı kararlara, umumi Heyette müzake
resine dair (351 sayılı karar hakkındaki mazbata 
1171 saydı karar olarak kabul edilmiş ve 389 sayılı ka
rar hakkındaki mazbata da kabul edilmiştir). 

1 - XII -1939 tarihinde okunmuştur. 

Arzuhal encümenindedir. 

3450 
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4/10 Trabzon (Sırrı Day) - Kramursal hâkimi Nuh Nec-
yettin Camdarkoğlunun tekaüd muamelesi hakkında 
Divanı muhasebat riyaseti mütalaası ile Divanı muha
sebat encümeni mazbatasının 2 nei fıkrasının yeni
den tedkikt hakkında Bütçe encümenindedir. 

4/11 Tokad (Nâzım Poroy) - Arzuhal encümeninin 6-XII-
1939 tarih ve 10 numaralı haftalık karar cedvelindeki 
463 saydı kararm Umumî Heyette müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 

4/12 Trabzon (Hasan Saka ve Seyhan Hilmi Uran) - Mec
lis içtimainin 18 mart 1940 pazartesi gününe talikma 
dair 1 8 - 1 - 1 9 4 0 tarihinde 1168 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/13 Manisa (Refik tnce) - Arzuhal encümeninin 18-111-

1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 668 sayılı ka
rarm Umumî Heyette müzakeresine dair 3 - VII - 1940 tarihinde 1189 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/14 Siird (Şefik özdemir) - Arzuhal encümeninin 8-IV-

1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1134 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Bu husustaki Arzuhal encümeni maz

batası 22 - V - 1940 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

4/15 Rize (Puad Sürmen) • Arzuhal encümeninin 15-IY-
1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1159 saydı 
kararm Umumî Heyette müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 

4/16 Diyarbakır (Gl. Kiâam Sevüktekin ve Erzurum Şük
rü Koçak) - Büyük Millet Meclisinin orduya selâm 
ve muhabbetlerinin iblâğma dair 28 • V - 1940 tarihinde 1180 saydı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/17 Tokad (Nâzım Poroy) - Arzuhal encümeninin 29 - IV -

1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 1411 saydı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Bu husustaki Arzuhal encümeni maz

batası 14 - VI -1940 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

4/18 Muş (Hakkı Kılıcoglu) - Türk'kanunu medenisinin 
274 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifinin geri verilmesine dair 10 - VII • 1940 tarihinde okunmuştur. 

4/19 Manisa (Refik İnce) - Devlet memurları aykklarının 
tevhid ve teadülüne dair 3656 saydı kanunun muvak
kat ikinci maddesinin A fıkrasında yazdı (Malî ve 
sınaî müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında Bütçe encümenindedir. 

4/20 istanbul (Gl. Kâzım Karabekir) - Ereğli havzai fah-
miyesi maden amelesinin hukukuna müteallik 151 sa
ydı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Adliye encümenindedir. 

4/21 Ankara, ( Aka Gündüz ) - Arzuhal encümeninin 
7 -VII -1940 tarihli haftalık karar cedvelindeki 2031 
saydı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 
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4/22 Trabzon (Hasan Saka ve Seyhan Hilmi Uran) - Mec
lis içtimainin 1 ikinci teşrin 1940 tarihine kadar tali-
kma dair 11 - IX - 1940 tarihinde 119? saydı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

V I 

4/2 

4/3 

4/6 

Fevkalâde tçtimadan Müdevver Takrirler 

Eski Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeni
nin 13-IV-1936 tarihli Haftalık'karar cedvelindeM 
263 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 
Eski Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeni
nin 25 - IV -1938 tarihli Haftalık karar cedvelindeki 
1402 saydı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

Eski Yozgad (Emin Draman) - Arzuhal encümeni
nin 1 - VI -1938 ve 15 - VI -1938 tarihli Haftalık ka
rar cedveİlerindeki 1620 ve 1640 sayılı kararların 
Umumî Heyette müzakeresine dair 

Trabzon (Sun Day) - Divanı muhasebatın üç aylık 
raporları üzerine ittihaz edilmekte olan kararların 
meriyet ve şümulünün tayini hakkında 

8 - I - 1940 tarihinde 1165 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
batası 20 - V - 1940 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

Muhtelif Evrak 

Bu sene (18) tane muhtelif evrak gelmiştir. 
Bunlardan (2) i karar olarak kabul edilmiş 
(11) i okunmuş, (1) i tasvib edilmiş, (1) nin 
Hükümete tevdiine karar verilmiş ve (2) ide 

ruznameye alınmıştır. Mütebaki (1) evrak ge
lecek içtimaa kalmıştır. 

Fevkalâde Içtimadan müdevver (4) evrak 
ikinci içtimaa kalmıştır. 

Birinci İçtima İçinde Gelen Muhtelif Evrak 

5/15 Büyük Millet Meclisi 1939 yılı eylül ayı hesabı hak
kında Meclis hesablarının tedküa encümeni mazbatası 

5/16 Askerî kâtiblikten mütekaid irfan Akyüz hakkında 
Askerî temyiz mahkemesince verilmiş olan karar ile 

6 - XII -1939 tarihinde okunmuştur. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1145 numaralı kararın ne suretle telif edileceğine dair 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

5/17 Yarbay Memed Salâhattin Sagun hakkında Askerî 
temyiz mahkemesince verilen kararın 3410 sayılı ka
nun muvacehesinde salâhiyet noktasından tedkikı ile 
mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali kararlara 
esas olmak üzere keyfiyetin bir kararla tesbiti hakkın
da Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

5/18 Erzincan ve havalisi yer sarsıntısı felâketi münasebe-
tile îran milletinin, Türk milletinin derin kederine 
iştirak ettiğine dair İran Meclisi Mebusan Riyasetin
den gelen telgraf 

5/19 Erzincan ve havalisi yer sarsıntısı felâketi münasebe-
tile Mısır Mebusan Meclisi ve Mısır milleti namına 
derin taziyeti mutazammın telgraf 

5/20 Erzincan ve havalisi yer sarsıntısı felâketi münasebe-
tile Mısır halkının ve senato azasının taziyetini muta
zammın telgraf 

5/21 Erzincan ve havalisi yer sarsıntısı felâketi münasebe-
lale Lüksemburg Parlâmentosu Reisliğinden gelen 
telgraf 

5/22 Zelzele felâketi dolayısile taziyeti mutazammın Japon 
Mebusan Meclisi Riyasetinden gelen telgraf 

5/23 Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve Divanı mu
hasebat 1938 malî yılı katî hesab cedvellerinin sunul
duğuna dair Meclis hesablannm tedkiki encümeni 
mazbatası 

5/24 Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı Zeki 
Berkamana bağlanan tekaüd maaşının maluliyet dere-
cesile tashihine imkân olub olmadığının tayini hak
kında Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

5/25 Erzincan ve havalisinin uğradığı felâket dolayısile 
Irak Meclisi Mebusan Riyasetinden gelen telgraf 

5/26 Büyük Millet Meclisi 1939 yılı birinci teşrin: birinci 
kânun aylan hesabı hakkında Murakıblik raporu 

5/27 Büyük Millet Meclisi muhasebesi eşhas borçları hak
kında Meclis hesablannm tedkiki encümeni mazbatası 

5/28 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ikinci kânun ayı he
sabı hakkında Meclis hesablannın tedkiki encümeni 
mazbatası 

31 - V - 1940 tarihinde 1187 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13 - V - 1940 tarihinde 1174 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3 - 1 -1940 tarihinde okunmuştur. 

3 - 1 - 1940 tarihinde okunmuştur. 

3 - 1 - 1940 tarihinde okunmuştur. 

8 - I - 1940 tarihinde okunmuştur. 

12 -1 -1940 tarihinde okunmuştur. 

Hazine hesabı umumisine idhal edil
mek üzere 18 - III - 1940 tarihinde. 
Hükümete tevdiine karar verilmiş
tir. 

Adliye encümenindedir. 

17 - 1 - 1940 tarihinde okunmuştur. 

20 - HI -1940 tarihinde okunmuştur. 

15 - IV -1940 tarihinde tasvib edil
miştir. 

10 - IV -1940 tarihinde okunmuştur. 



Hulâsası Muamelesi 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı şubat ve mart aylan 
hesabı hakkında Meclis hesablaruun tedkiki encüme
ni 

5/30 Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Milli saraylar 
ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis hesablaruun ted
kiki encümeni mazbatası 

5/31 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı nisan ve mayıs aylan 
hesabı hakkında Murakıblik rapora 

5/32 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı haziran ve temmuz 
aylan hesabı hakkında Murakıblik rapora 

7 - VIII - 1940 tarihinde okunmuş
tur. 

11 - IX - 1940 tarihinde okunmuş
tur. 

11 - IX -1940 tarihinde ruznameye. 

11 - IX -1940 tarihinde ruznameye. 

Fevkalâde İçtimadan Müdevver Muhtelif Evrak 

Arzuhal encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

5/1 Rasim Asım ile Murtaza kaptan adlarında iki yurd-
daşa aid olan motor hakkında Arzuhal encümeni 
mazbatası 

5/2 Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanılmakta iken 
vekâlet emrine alınan ismail Hakkı hakkında Şura-
yi devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Ar
zuhal encümeni mazbatası 

5/3 Kütahya müstantüa Memed Saidin hâkimler ka
nununun muvakkat- maddesinin (A) fıkrasına tev
fikan tekaüde sevkile müddeti hizmetine, göre ve
rilmek istenilen paranm vizesi icab edib etmiye-
eeğine dair Divanı muhasebat encümeni mazbatası Adliye encümenindedir. 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil 
eden 3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat encü
meni mazbatası Adliye encümenindedir. 



Mütenevvi Hususata Aid Evrak 

Birinci İçtima içinde mütenevvi hususata tine, (14) ü Kütüpaneye, (43) ü Matbaaya, 
aid (167) tane evrak gelmiş olub bunlardan (3) ü Zabıt kalemine, (1) i Daire müdürlüğü-
(27) i Evrak kalemine, (79) u îdare Heye- ne havale edilmiştir. 

Kıyid 
No. Nereden geldiği Hulasa» Muamelesi 

129 İstanbul vilâyetinden 

130 İzmir vilâyetinden 

131 Gümrük ve inhisarlar V. 

132 Gümrük ve inhisarlar V. 

133 Ankara Kızılay merkez R. 

134 Divanı muhasebat R. 

135 İs V M 

136 Va. ü. Mü. 

137 Matbaa müdürlüğü 

138 Matbaa müdürlüğü 

139 Matbaa müdürlüğü 

140 Matbaa müdürlüğü 

141 Matbaa müdürlüğü 

142 Matbaa müdürlüğü 

Kavanin mecmuasının 19 ncu cildin- Matbaa müdürlüğüne, 
den bir tane gönderilmesi hakkında 
1937 - 1938 yılma aid istatistik kita- Kütüpane Mü. 
buıdan bir tane gönderilmesi hak-

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kavanin mecmuasinm 19 ncu cildin
den beş tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den beş tanesinin gönderilmesi hak
kında 
1940 yılına aid takviminden Meclis 
için alınacak mikdarm bildirilmesi 
haklhnda 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin» 
den yüz aded gönderilmesi hakkında 
1932 • 1938 malî istatistik yıllığından 
on aded gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 19 ncu cildin
den beş tanesinin gönderilmesi hak-, 
kında 
Matbaada yapılacak tamirat hak
kında 
Matbaa müstahdemini için 35 takım 
iş. elbisesi yaptırılması.hakkında 
Matbaa için 500 kilo odunun veril
mesi hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına aid faturaların sunulduğu 
hakkında 
Matbaanın ihtiyacı bulunan leva
zımın tedariki hakkında 
Matbaa helâlarile lâmbalara aid 
muslukların tamiri hakkında 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

idare heyetine. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 



Kayid 
No. Nereden geldiği Hulâsan Muamelesi 

143 Devlet Şûrası ü. Kâ 

144 Ankara Numune hastanesi 
Baştabibliğinden 

145 C. H. P. U. Kâ. 

146 Matbaa müdürlüğü 

147 Matbaa müdürlüğü 

148 Maliye V. 

149 Almanya Büyük Elçiliğinden 

150 Anadolu ajansı U. Mü.. 

151 NafiaV. 

152 Sıhhat ve İç. Mu. V. teftiş H. 
R. 

153 Matbaa müdürlüğü 

154 Matbaa müdürlüğü 

155 Matbaa müdürlüğü 

156 Matbaa M. 
157 Balıkesir C H. P R, 

158 Tahran Büyük elçiliğinden 

159 Tapu ve kadastro U. Mü. 

Kavanin meemtiasmm 20 ^ nci cil- Matbaa müdürlüğüne. 
dinden 15 adedinin gönderilmesi 
hakkmda 

Riyaseti Cumhur memurlarından 
Memduh Salih Atasevinin tedavi 
ücretinin tesviyesi hakkında 
Cümhurreisi İsmet tnönünün irad 
buyurdukları nutukdan 30 tanesi
nin gönderildiği hakkında 
Kuşe kâğıdı alınması hakkında 
Kaydi terkin edilen mürettib İbrahim 
Sezerin iadei memuriyeti hakkında 
Kavanin mecmuasından iki takımının 
gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildinden 
iki tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 19, 20 nci cild-
lerinden ikişer tanesinin gönderilmesi 
hakkmda 
Sivas - Erzurum demiryoluna aid ma
dalya ve albümlerin gönderildiği hak
kmda 
Kavanin mecmuasının 19 ve 20 npi 
cildlerinden birer tane gönderilmesi 

hakkında 
Lüzum görülen bazı levazımın alınma
sı hakkmda 
Matbaaya aid bazı ihtiyaçların te
mini hakkmda 
Matbaaya aid bazı noksanların ikmali 
hakkmda 
Kuşe kâğıdı alınması hakkmda 
Bir takım kavanin mecmuası1 gönde
rilmesi hakkmda 
Meclis Kütüpanesi için Ruznanıei 
yevmiyei iran gazetesinin abonesine 
devam edilib edilmeyeceğinin bildiril
mesi hakkında 
Tapu ve kadastro umum müdür mu
avini Ahmed Korur ile Tapu sicilleri 
müdürü Sıtkı Fosfora daimî duhuli
ye vesikası verilmesi hakkında 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

İdare heyetine. 
Matbaa, müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine 

İdare heyetine. 
Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 



Kayid 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

160 Matbaa müdürlüğü 

161 Maliye vekâleti 

162 Hukuk ilmini yayma kurumu 
Bş. K. 

163 Norveç Parlâmentosu Nobel 
komitesi R. 

164 Hariciye V. Hukuk müşavir
liğinden 

165 Matbaa müdürlüğü 

166 Umum mütekaidini askeriye 
cemiyeti reisliği 

167 M. M. V. Deniz muhasebe mü
dürlüğü 

168 Matbaa müdürlüğü 

169 Maliye V. 

170 Bş. V. Neşriyat ve müdev-
venat müdürlüğüü 

171 Balıkesir halkevi Başkanlığı 

172 Türkiye turink ve otomobil 
kulübü müdürlüğü 

173 Matbaa müdürlüğüü 

174 Maarif V. 

175 Biyesti Cumhur ü. Kâ. 

Matbaa makinist muavini Nizamet- İdare heyetine, 
tin Yılma'/m askerlikten dönerek va
zifesine başladığı hakkmda 
Bir takım kavanin mecmuası gönde
rilmesi hakkmda 
Hukuk ilmini yayma kurumu konfe
ransına :? id programın sunulduğu 
hakkında 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

Nobel sulh mükâfatına aid irsal olu
nan beyannamenin alâkadarlara tev
zii hakkmda 
Kavanin mecmuasının 18 nci cildin
den sonra çıkanların gönderilmesi 
hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazine aid faturaların sunulduğu 
hakkında 
Mütekaidini askeriye cemiyetinin çı
kardığı takvimlerden satın alınması 
hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den iki tanesinin gönderilmesi hak
kında 
Askerlikten dönen mücellid Fuad Gü
cün vazifeye başladığı hakkında 
Kavanin mecmuasının 19 ve 20 nci 
cildlerinden dörder aded gönderil
mesi hakkuda 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den beş tanesinin gönderilmesi hak
kında 
Gönderilen kavanin mecmuasının 
alındığı hakkında 
Kulübün neşrettiği broşürden gön
derildiği hakkında 

Kütüpane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

İdare heyetine. Elektro makinesi ile mücellidhaneye 
lüzumlu olan diğer malzemenin sa
tın alınması hakkında 
Millî saraj-lardaki 300 parça Karagö- Evrak kalemine, 
zün Topkapı sarayı müzesine verilmesi 
hakkında 
Dolmabahçe sarayındaki san sofra ta- İdare heyetine, 
kindarından 20 aded bardağın veril
mesi hakkında 



Kayid 
No. Nereden geldiği Hulâsa* Muamelesi 

176 Matbaa müdürlüğü 

177 Bş. Y. istatistik M. Mü. 

178 Matbaa müdürlüğü 

179 NafiaV. 

180 Baş. V. Neşriyat ve müdevve-
nat Mü. 

181 Devlet şûrası Kâ. U. 

182 C.H. P.U. Kâ. 

183 P. T. T. Mü. 

184 Sıhhat ve içtimaî muavenet V. 

185 Türkiye Ziraat mühendisler 
birliği reisliği 

186 Matbaa müdürlüğü 

187 Ankara P. T. T. Mü. 

188 Matbaa müdürlüğü 

189 Münakalât vekaleti 

190 Münakalât vekâleti 

191 Adliye vekaleti 

192 Tokad valiliğinden 

tdare heyetine. 

Eütüpane Mü. 

İdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Evrak-talemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa levazım ihtiyacının temini ile 
Viktorya Pedal merdane yayından iki 
tanesinin yaptırılması hakkında 
Maarif yıllığından beş tanesinin gön
derildiği hakkında 
Kurşun döküm ocağının tamiri hak
kında 
Nafia eserlerini muhtevi dergiden 
420 aded gönderildiği hakkında 
Üçüncü tertib düsturun 20 nci cildin
den 50 aded gönderildiği hakkında 

Kavanin mecmuasının 19 ncu cildin
den bir tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den 80 tanesinin gönderilmesi hak
kında 
Feni çıkacak telefon rehberinin Evrak kalemine./ 
diziliş şeklinin tayin ve tesbitine 
dair 
1 ilâ 5. nci devrelere aid Arzuhal en- Matbaa müdürlüğüne, 
cümeni haftalık karar cetvellerinden 
birer tane gönderilmesi hakkında 

Birliğin tertib ettiği seri konferans- Evrak kalemine. 
lara aid davetiyelerin gönderildiği 
hakkında 
Lüzum görülen bazı levazımın tedari- fdaıe Aeyetine. 
ki hakkında 

Kavanin mecmuasının 19 ve 20 nci Matbaa müdürlüğüm 
cildlerinden birer "tane gönderilmesi 
hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- İdare heyetine, 
vagazma aid faturaların sunulduğu 
hakkında 
Kavanin mecmuasile zabıt cerideleri
nin mevcudlanndan birer takımının 
gönderilmesi hakkında 

1940 senesi için Meclis bütçesine ko- tdare heyetine. 
nulması lâzımgelen posta ve telefon 
ücreti hakkında 
Pariste intişar eden Milletlerin hu- Evrak kalemine. 
kukî hayatı hakkındaki eserden dört 
aded sunulduğu hakkında 
Meclis bahçıvanlarından Hasan Ayta- tdare heyetine. 
cm mezuniyetinin temdidi hakkında 



No. Hulâsan Muamelesi 

J93 Maarif vekâleti 

194 Etibarik müdürlüğü 

195 Feridun Fikri Bingöl mebusu 

196 Tapu - ve * kadastro U. Mü. 
Teftiş H. R 

197 Birinci U. Müfettişliğinden 

198 , Feridun Fikri Bingöl mebusu 

199 Matbaa müdürlüğü 

200 Divanı Mu. R. 

201 istatistik U. Mü. 

202 istatistik U. Mü. 

203 Matbaa müdürlüğü 

204 Sümerbank U. Mü. 

205 Sıhhat ve tç. Mu. V. 

205 Çin sefarethanesinden 

206 Matbaa müdürlüğü 

207 Matbaa müdürlüğü 

208 Matbaa müdürlüğü 

Kavanin mecmuasile zabıt cerideleri
nin mevcudlarından birer tane gön
derilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 ncı cildin
den bir tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasından 13 ve 20 nci 
cildlerile son çıkan zabıtların gönde
rilmesi hakkında 
Hazineye aid arazi hakkında ihba-
ratta bulunan Zabıt memurlarından 
Kâmuran Tezgiray ile Vecihi Işıkerin 
sorulan suallere cevab vermeleri hak
kında 
Güneydoğu kitabından bir tane gön
derildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 12 nci cildile 
son çıkan zabıtlardan gönderilmesi 
hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazma aid faturalar ilişik olarak 
gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 5 nci cildin
den 25 aded gönderilmesi hakkında 
193Ş - 1939 senelerine aid sonuncu 
cild umumî istatistiğinden iki aded 
gönderildiği hakkında 
1938 - 1939 senelerine aid 10 ncu 
cild umumî istatistiğinden bir aded 
gönderildiği hakkında 
Numunesi ilişik kâğıddan 45 top mu
bayaa edilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 18, 19, 20 nci 
cildlerinden birer tane" gönderilmesi 
hakkında 
Sıhhî propaganda afişlerinden iki ta
kımının gönderildiği hakkında 
Fransızca teşkilâtı esasiye kanunun
dan bir aded gönderilmesi hakkında 
Tashih kısmındaki elektrik lâmbala
rının masalara muvazi bir şekilde 
konulmasının temini hakkında 
300 top beyaz kâğıddan alınması 
hakkında 
Makinelere yapılan yaylara aid fatu
raların gönderildiği hakkında 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Zabıt kalemine. 

Kütüpane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne. 

idare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kütüpane Mü. 

Evrak kalemine. 

idare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine, 

idare heyetine. 

idare heyetine. 

İdare heyetine.. 



No. Hulâsan 

209. İstanbul muhakemat Mü. 

210 Matbaa Mü. 
211 Matbaa müdürlüğü 

212 . Hamburgis Hes. Velt-Vuuıv 
hafts-Archur 

213 tzmir Hususî muhasebe tah
sil Me. 

214 İstatistik Ü. Mü. 

215 İstatistik U. Mü. 

216 Maliye V. 

217' Berlin Büyük elçiliği 

218 Matbaa müdürlüğü. 

219 istatistik U. Mü. 

220 Ankara Valiliğinden. 

221 Ankara Kızılbey tahakkuk şu-

222 Sümerbank ü. Mü. 

223 Hariciye • . 

224 Matbaa müdürlüğü 

225 istatistik U. Mü. 

226 Matbaa müdürlüğü 

Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den iki tane gönderilmesi hakkında 
Yazılı levazımın alınması hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve 
havagazma aid faturaların sunul
duğu hakkında 
Hamburgta teessüs etmiş olan dün
ya arşivine aid risalelerden iki ta-
nesinin gönderildiği hakkmda 
Aydın mebusu Adnan Menderesin 
bina vergisinden olan borcu hakkın
da 
Memurlar istatistikinden iki tane 
gönderildiği hakkmda 
Memurlar istatistiğinden beş tane 
gönderildiği hakkında 
Bazı zabıt ceridelerinin gönderil
mesi hakkında 
EJment Brandinin Türkiye hak
kmda istediği bazı malûmatın veril
mesine dair 
Makinelere aid yedek parça liste- „ 
-sinin sunulduğu hakkmda 
Memurlar istatistiğinden bir tane 
gönderildiği hakkında 
Pasif korunma'kursuna iştirak ede
cek memurların isimlerinin bil
dirilmesi hakkında 
Bazı malumat alınmak üzere Saba
hattin Earaoğlunun şubeye müracaat 
etmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının^ 18, 19, 20 nci Matbaa müdürlüğüne, 
cildlerinden birer tane gönderilmesi 
hakkmda 
Boğazlar rejimi hakkındaki mukave- Evrak kalemine, 
lenin maddei mahsusasma tevfikan 
gönderilen rapordan 50 aded takdim 
olunduğu hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava tdare heyetine 
gazına aid faturaların sunulduğu hak
kında 
1938 - 1939 senelerine aid ikinci cild Evrak kalemine, 
istatistikten iki aded gönderildiği hak-

Matbaa müdürlüğüne. 

.Idare heyetine, 
îdare heyetine. 

Kütüpane Mü. 

İdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kıitüpane Mü. 

İdare heyetine. 

Kütüpane Mü. 

İdare heyetine 

Evrak kalemine. 

Bir el arabası alınması hakkmda İdare heyetine. 



Kayid 
No. Nereden, geldiği Hulâsası Muamelesi 

227 Münakalât vekâleti 

228 Merkez hıfzıssıhha müessesesi 
Mü. 

229 Matbaa müdürlüğü 

230 Ankara asliye ticaret mahke-
sinden 

231 Ankara valiliğinden 

232 Bozöyük belediye R. 

233 Dahiliye vekâleti 

234 Matbaa müdürlüğü 

235 Münakalât vekâleti 

236 , Türk hava kurumu Bş. K. 

237 Matbaa müdürlüğü 
238 Matbaa müdürlüğü 

239 Dahiliye V. Kalemi mahsus 
Mü. 

240 Belediyeler bankası TL Mü. 

241 " Meclis hesablan tedkik encü
meni R. 

242 Matbaa müdürlüğü 

Sivas lokomotif atalyesinin resmi kü-
şadına aid hatıra madalyalarından 
411 aded gönderildiği hakkında 
Türk hıfzıssıhha biyiloji tecrÜbî mec
muasının birinci cildinden bir aded 
gönderildiği hakkında 
Matbaada meveud merdane tutkalla
rının tebdili hakkında 
Meclis binası inşaatı müteahhidi Ha
san Remsiye aid imzalarını muhtevi 
mukavelenamenin tekrar iade edilmek 
üzere gönderilmesi hakkında 
Mecliste yapılan pasif korunma teş
kilâtının kontrolüne müsaade edil
mesi hakkında 
tnönü şehidliklerinde yapılacak me
rasim için Meclis azasından bir hey
etin iştirak ettirilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 1-9 ncu eild-
lerinden birer tane gönderilmesi hak
kında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına aid faturaların gönderildi
ği hakkında 
Bir takım kavanin mecmuası gönde
rilmesi hakkında 
Türk hava kurumu 7 nci kurultayı
nın açılışı dolayısüe Meclis istonoğ-
rafknnm hazır bulundurulması hak
kında 
Sıhhî bir su kabı temini hakkında 
Matbaanın sarfetitği elektrik ve ha-
vagazma aid faturaların gönderildiği 
hakkında 
Meclis zabıt ceridelerinden birer ta
ne gönderilmesi hakkında 
1 - III -1940 tarihinden itibaren çıkan 
zabıtların gönderilmesi hakkında 
Dohnabahçe sarayındaki eşyayı ta-
dad ile avdet eden heyetten Ankara 
mebusu Şakir Kınacının vefatı dolayı
süe hesabının ona göre yapılması hak
kında 
Matbaa isletme malzemesinin temini 
dileğine dair 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

İdare heyetine. 

Daire müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Zabıt kalemine. 

İdare heyetine. 
İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 



KayM 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

243 Matbaa müdürlüğü 

244 Matbaa müdürlüğü 

245 Matbaa müdürlüğü 

246 Türk maarif cemiyeti R. 

247 Hariciye V. 

248 Millî saraylar Mü. 

249 Millî saraylar Mü. 

250 Meclis zabıt Mü. 

251 Matbaa müdürlüğü 

252 Matbaa müdürlüğü 

253 Sedad Ataman: Zonguldak li-
v sesi hocası 

254 Millî M. V. 

255 Matbaa müdürlüğü 

256 Türk hava kurumu Bş. K. 

257 Matbaa müdürlüğü 

258 Matbaa müdürlüğü 

259 Matbaa müdürlüğü 

260 Millî saraylar Mü. 

261 Ankara defterdarlığından 

Matbaa işletme malzemesinin tedariki İdare heyetine. 

tdare heyetine, 

tdare heyetine, 

tdare heyetine. 

Eütüpane Mü. 

Matbaa isletme malzemesinin muba
yaası hakkında 
Matbaa işletme malzemesinin mubaya
ası hakkında 
İlân ücretine aid faturanın gönderil
diği hakkında 
Tokyoda Hafriyat cemiyeti tarafın
dan gönderilen eserin Meclis kütübha-
nesine konulması hakkında 
Talovadaki Riyaseti Cumhur kâtibi tdare heyetine, 
umumiliği binasının inşası hakkındaki 
müzayedenin tekrar ilânına dair 
Beylerbeyi sarayında yapılacak bazı İdare heyetine, 
tadilât hakkında 
tstenoğraf Süleyman Demirin kısa tdare heyetine, 
hizmetini ifa etmek üzere sevkolun-
duğuna dair 
İki aded rafh dolap yaptırılması hak- İdare heyetine, 
kında 
Baskı şubesinden Şükrü Bozkırın as- tdare heyetine, 
kere alındığı hakkında 
Lisenin 1940 ders yılı hatırası eserin- Kütüpane Mü. 
den on aded sunulduğu hakkında 
Piyade binbaşısı Hüsnü Dumlunun tdare heyetine. 
Meclis muhafız tabur kumandanlığı
na tayin olunduğu hakkında 
Makine dairesi için lüzumlu görüle- İdare heyetine, 
cek sıhhî tertibat alınması hakkında 
Türk hava kurumu nizamnamesinden Kütüpane Mü. 
20 aded gönderildiği hakkında 
Matbaanın ihtiyacı bulunan levazımın İdare heyetine.' 
mubayaası hakkında 
Matbaanın elektrik ve havagazine aid İdare heyetine. 
faturaları gönderildiği hakkında 
Matbaa makineleri için lüzumlu bu- İdare heyetine, 
lunan tahtaların satın alınması hak
kında 
Yalovada inşa edilecek Riyaseti Cüm- İdare heyetine, 
hur kâtibi umumilik binasının iha
lesi yapıldığı hakkında 
İlişik listede yazılı kavanin mecmua- Matbaa müdürlüğüne, 
larının gönderilmesi hakkında 



Kayîd 
No. Nereden geldiği fiulâgaaı Muamelesi 

262 İstatistik U. Mü. tik teşrin ayında yapılacak umumî nü- Kütüpane Mü. 
f us sayımı hakkındaki talimatname-
den bir aded gönderildiği hakkında 

263 Matbaa müdürlüğü Matbaanın ihtiyacı bulunan kâğıdın . İdare heyetine, 
alınması hakkında 

264 Sümerbank U. Mü. Kâğıd&andıklarına'süprüntû atılma- İdare heyetine. 
ması hakkında 

265- Vast'i Şenözcn Maliye V. ara- Noksan bulunan «abıt ceridesile kava- Matbaa müdürlüğüne, 
katlarından nin mecmualarından verilmesi hakkın

da 
266 Başvekâlet Resmî ve hususî daire ve teşekkülle- İdare heyetine. 

rin ordu kıyafetlerile ayırt edilmesi 
hakkındaki rapordan bir tane gönde
rildiği hakkında 

267 Sıhhat ve içtimai muavenet V. Kavanin mecmuasının 19 ve 20 nci Matbaa müdürlüğüne» 
cildlerinden 12 şet tane gönderilmesi, 
hakkında -

â6S Etibank U. Mü. Kok kömürü satışının banka tarafın- İdare heyetine. 
dan temin edileceği hakkında 

269 Dahiliye V. İki takım kavanin mecmuası gönderil- Matbaa müdürlüğüne. 
mesİ hakkında 

270 H. A. Aytuna Tokad mebusu Tahsisatına aid çeki kaybettiğinden İdare heyetine. 
bir yenisinin verilmesi hakkında 

271 Matbaa Mü. întertayb m akmalarında yapılan ta- İdare heyetine. 
mirat bedelcine, aid fatura gönderil
diği hakkında 

272' Matbaa Mü. Matbaanm sarf ettiği elektrik ve ha- İdare heyetine. 
vagazma aid faturaların gönderildi
ği hakkında 

273 Millî Saraylar Mü. Resmî gazetelerden birer tane gön- Evrak kalemine. 
derilmesi hakkında 

274 Antakya C. H. P. İdare H. Meclis zabıtlarından iki takımının Matbaa müdürlüğüne. 
Reis Ve. gönderilmesi hakkında ' 

275 flüzel Sanatlar akademisi Mü. Dolmabahçe sarayındaki eski Türk Evrak kalemine. 
sanatkârlarına aid bazı lavhal&nn 
Akademiye devri hakkmda 

276 Matbaa Mü. Elli metre kaput bezi ile 100 kilo so- îdare heyetine. 
da mubayaası hakkmda 

277 Matbaa Mü. Matbaanm sarfettiği elektrik ve ha- İdare heyetine. 
vagazına aid faturalara} gönderildiği 
hakkmda 

278 Matbaa Mü. Dört ticarethaneden satm alman lev- İdare heyetine. 
vazıma aid faturaların gönderildiği 
hakkında 



No. Hulâsası 

279 Sıhhat ve içtimaî Mu. V. 

280 Presse mecmuası direktörlüğü 

281 Yedek subay okulu mü. 

282 Mîllî Müdafaa V. 

283 Matizi Mü. 

284 Ulu? Matbaa Mü. 

285 Matbaa Mü. 

286 Dahiliye V. 

287 S. İç. Muavenet V. 

288 Ankara Cumhuriyet Mü. U. 

289 Hariciye V. 

290 Maliye Vekâleti 

291 Ziraat bankası U. Mü. 

292 Ankara Kızılay cemiyeti E. 

293 S. Ataman Zonguldak lisesi 
muallimi 

294 Riyaseticümhür Umumî Kâ 

Sıhhî propaganda risalelerinin gön
derildiği hakkında 
1941 senesine aid abone faturası gön
derildiği hakkında 
Zabıt memura A. Nihad Akdoraya 
memuriyet maaşının verilmesi lâzım-
geldiğine dair 
Piyade üsteğmeni Necdet Kızılkana
dın Meclis Muhafız taburu emrine 
verildiği hakkında 
Matbaaya lüzumlu bulunan kâğrcU 
larm alınması hakkında 
Ulus gazetesi abone ücretine aid fatu
ranın gönderildiği hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazma aid faturaların gönderildiği 
hakkında 
idare Taksimatı kitabından on aded 
gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmualarından bazılarının 
gönderümesi hakkmda 
Gönderilen iki aded davetiyenin mu-

' hatablan Siird mebusu Naki Bekman 
ile Manisa mebusu Yaşar özeye tebli
ği hakkında 
Reisicumhur tebrikâtına aid beş aded 
davetiye örneği ile merasime aid pro
gramdan yirmi aded gönderildiği 
hakkında 
Mcvcud zabıt ceridelerinden bir ta
kımının gönderilmesi hakkında 
Bazr zabıt ceridelerinin gönderilmesi 
hakkmda 
Kızılay Cemiyetinin 1941 yıh takvim
lerinden satm alınması hakkında 
Gönderdiği kitabların bedelini istiyor 

Kütüpane Mü. 

Zabıt kalemine. 

Zabıt mü. 

idare heyetine. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine, 

îdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine.' 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kütüpane Mü. 

Dolmabahçe sarayındaki mevcud ka- İdare heyetine, 
dehlerden bazılarının Riyasetieümhur 
Daire .müdürlüğüne verilmeni h. 



Arzuhaller 

Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

Birinci İçtima zarfında Arzuhal encüme
nine (1 355) arzuhal verilmiş olub, bunlar
dan (107) si vekâletlere, (1)" i encümenlere, 
(1) i Kâtibi umumiliğe gönderilmiş, (295) i 

karara raptedilmiş, (951) i encümende kal 
mistir. Verilen (295) karar 9 : 30 numaralı 
Haftalık karar cedvelinde mündemiçtir. 

Kayid 
No. 

1114/1167 

1115/1168 

1116/1169 

1117/1170 

1118/1171 

1139/1172 

1120/1173 

1121/1174 

1122/1176 

1123/1177 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

af-

Burdur: Yan köyde Umumî harbde malûl kaldığından 
Mustafa Kaplan maaş tahsisini istiyor. 
Manisa: Cezaevinde mev- Bakiyei müddeti cezaiyelerinin 
kuf Naşid Sapmaz ve ar. fini istiyorlar. 
İstanbul: Erkek lisesi S.' 9 - 6 - 1939 tarihli ve 581 No. 
4. No. 1985 Orhan Tan- zuhaline ektir, 
man elile. 
Anadolu ajansı tahsil
darı M. Yıldıran ve ar. 
Yusufeli : Hayvan sağlık 
ımnıura Cemil Alpdemir 

Eşhas tarafından haklarına vaki mü
dahalenin menine dair. 
Kaymakam yırat rda.ı tarhedüen 5 
lira cezayî ahkamın kakhnlması hak
kında 
Muhtacı muavenet olduklarından Hü
kümetçe yardım yapılmasını istiyor
lar. 
Mahkemeye tevdi tarihinden beraat 
karan verildiği tarihe kadar geçen 
müddete aid istihkakının verilmesine 
dair 

Terme : Karaca köyünde Değirmenin muamele vergisine tâbi 
değirmen sahibi Bahaettin tutulmamasının teminine dair 
Tarhan ve ar. 

Tahakkuk ettirilen muamele vergisi 
hakkındaki dileklerinin nazarı-itiba
ra alınarak mağdur edilmemesi dile
ğine dair 
Borcundan dolayı Vakıflar müdürlü
ğünce satılan emlâk ve âkanndan mü
tebaki kalan matlûbunun verilmesine 
dair 

Bursa : Tahtakale No. 1 
Ömer Tekcan ve ar. 

İstanbul: Bomonti Silâh
şor caddesi No. 67/5 A. 
Riza Şenkan. 

Uzunköprü : Orta cami 
mahallesi Said Uluçay 

Edremit : Şefkat ma
hallesi No. 40 Zeliha İk
bal ve eşi Memed Sağ-
lamtemel 

M. M. Vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Majiye vekâletine. 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsasi Muamelesi 

1124/1178 İstanbul : Eyub Kuru-
kavak caddesi No. 49 Fik
ret Sokullu oğlu ve kar-

1125/1179 

1126/1180 

1127/1182 

1128/1183 

1129/1184 

1130/1185 

1131/1186 

1132/1187 

1133/1188 

1134/1189 

1135/1190 

1136/1191 

1137/1192 

Uzunköprü: Mimar Hay
rettin mektebi karşısı No. 
10 Hamdi Derman. 
'Adıyaman : Emniyet ka
rakolu elile Memed Kız-
aldı. 
Ankara : Inkılâb mahal
lesi Taylan sokak No. 1 
Celâl Akyıldjz. 
Erzincan : Kurmay albay 
P. T. K. Cevad Karsan. 
Trabzon: Arafilboyu ma
hallesinde Ziver Elbeyi. 

Sebzeci pazarmda. Ha
len Diyarbakır askeri 
hapisanesinde Ali Gün-
gördü. 
Ankara : Postane cadde
si Abdullah oteli karşısı 
No. 1 Müşerref özdemir. 
Gönen : Malkoç mahal
lesinde M. Ali Bozkurd. 
Amasya : Sofular mahal
lesinde Ahmed Yomuk. 
Taksim • İstanbul: Receb 
Pş. caddesi Tan apartıma-
nı No. 1. Süreyya Yurda
kul. 
Havza: Buğdayı koruma 
kontrol memuru Sabri Di-
no eşi Makbule Dino. 
Heybeliada: Ayyıldız cad
desi No. 23 Osman Tun-
cer. 
İzmir - Bornova: Yenice 
sokak No. 4 Adile Bula-
keri. 

Babalarının belediye biriktirme yar
dım sandığına verdiği aidata muka
bil kendilerine ikrazat yapılması ve 
tahsillerine devamlaruun teinini dile
ğine dair 
On senelik hizmetinin tekaüdlük 
.müddetine mahsubu hakkındaki 
116/158 No. arzuhaline ektir, 
ihraç kararının refi ile iadei vazife
sinin temini dileğine dair. 

25-IX-1939 tarih ve 1014 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Arzuhal encümeninin S. 45 ve 285 
numaralı kararına itiraz ediyor. 
1107 sayılı kanunun 4 ncü ınaddesile 
hak kazandığı ikramiyesinin verilme
sine dair. 
Kolordu divanı harbince istiçvab 
edilmekte olan babasının mevkufiye-
tine nihayet verilmesinin temini di
leğine dair. 
Ankara Muhtarlık dairesinden haka
rete maruz kaldığından şikâyet edi
yor. 
İhraç kararının refi ile -tekrar polis 
meslekine alınmasını istiyor. 
Köy bütçeleri hakkındaki dilekleri
nin nazarı itibare alınmasına dair. 
Tekaüdlüğünün son memuriyeti üze
rinden yapılmasını istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Zevcinden temellük ettiği istihkakı Encümendedir, 
nın yüzde on üzerinden verilmesini is
tiyor. 
Deniz lisesinden çıkarılan oğlunun Karara raptedilmiştir. 
müsebbibleri hakkında tahkikatı ya
pılmasını istiyor. 
Rodosta bıraktığı evine mukabil bir ev Encümendedir, 
verilmesi. 

3466 



Kayicl 
No. 

1138/1193 

1139/1194 

1140/1195 

1141/1196 

1142/1197 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Oülpazan - Bilecik: Eski 
maliye veznedarı Kâzım 
Oto. 
Manisa: Ceza evinde mah
kûm Naşid Sapmaz ve ar. 
Burdur: Üçdibek mahal
lesi Turan caddesi No. 7 
Etem Kapa. 
Erzurum: Aşağı Yoncalık 
mahallesinde Dr. Y. İzzet-
tin Dolgungil. 

Çivril: Memed Kulalı. 

Arzuhal hulâsası 

1143/1198 Kırkağaç: Gelenbe na
hiyesinde A. îlhami Gök-
alp. 

1144/1199 Beyoğlu - İstanbul: Ci
hangir caddesi Kaya 
apartımanı Mahmud Bel-
güzdil. 

1145/1200 Saimbeyli: Kan köyünde 
mütekaid mülâzim Ahmed 
özlü. 

1146/1201 roruh : Mektubcu Şev
ket Yıldırım. 

1147/1202 Fındıklı - İstanbul : Sü-
heyilbey Cami sokak No. 
12 Hulusi Ongül. 

1148/1203 Samsun : Cezaevinde 
mahkum Mevlûdc Işık. 

1149/1204 Ankara : Dikmen cadde
si Yış sokak ftürkan Ap. 
No. 4 Kenan Asafkan. 

Trabzon: Semerciler No. 
71 Mahmud Mercan. 

13 - IX -1939 tarih ve 956 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Bakiye .kalan hapis cezalarının affine 
dair. 
Maluliyet maaşı tahsisine dair. 

D. D. yolları idaresince vazifesine ni
hayet verilmesi hakkındaki kararın 
tedkiki hakkında. 

İzmir ticaret mahkemesinden şikâyet 
ediyor. 
İlâma müstenid alacağının verilmesi. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

3527 sayılı af kanununun 3 ncü mad- M. M. Vekâletine, 
desile heyeti mahsusa kararları refe-
dildiğinden tekaüd maaşının verilme
sine dair. 

Hukuku tasarrufiyesi hakkında eşhas 
tarafından vaki müdahalenin menine 
dair. 
Açıkta ve vekâlet emrinde bulundu
ğu müddete aid matlubunun verilme
sine dair. 

İlâm ahkâmının infazile Maliyece Encümendedir, 
matlubunun verilmesine dair. 

Adliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

1150/1205 

1151/1206 Üsküdar : Sultantepesi 
Cemalettinpaşa sokak No. 
4 Şevket Dürer. 

1152/1207 İnebolu . Malûl emekli 
yarbay Dr. Bifat Orcun 

Oen kalan mahkûmiyet cezasının af
fine dair. 
P. T. T. İdaresince radyo cezası ola
rak taleh edilen beş lira cezanm alın
mamasın ı istiyor. 

Belediyece yıktırılan gayrimenkulu
nun tazmini ile icab edenler hakkın
da takibat yapılmasını istiyor. 
Maluliyetinin tevsiki ile derece üze
rinden maaş tahsisini istiyor. 

Terfih zammı matlubunun verilmesi 
hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karâra raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1153/1208 Unkapanı - istanbul : 
Yeşiltulıtmba Salihpaşa 
caddesi Şeyh İlâhi so
kak No. 2 A. Avui Agen. 

1154/1209 Ayvalık : Cezaevi beki-
mi Sadet Başar. 

1155/1210 Balıkesir : Muradlı ma
hallesi Tekke So. No. 28. 
îsmail Güboz. 

1156/1211 Artvin': Çarşı mahalle
sinde No. 11. Servet Yal
çın. 

1157/1212 Eskişehir : Akcami ma
hallesi Tapun sokak No. 
45. Şahin Earataş. 

3158/1213. Bursa : Kocailyas ma
hallesi Kocailyas çıkmazı 
No. 6. Memed Özkan. 

1159/1214 izmit : itfaiye karşısı 
No. 10/1. Süruri Tora
man. 

1160/1215 Alaçam : Dümenus kö
yünde Ahmed Kiıbilay. 

1161/1216 Bilecik : Birinci ilk okul 
başöğretmeni Reşad Tar-
can. 

1162/1217 Adileevaz : Bekir Yiğit. 
3163/12J8 Ankara : Maliye meslek 

mektebi talebesinden No. 
439 ihsan Alp. 

3164/1219 Ankara : Atıfbey mahal
lesi No. 220 S. Nadir 
Bozyiğit. 

1165/1221 Ankara : Divanı muha
sebat murakıblarmdan 
Nedim Hatay. 

1166/1224 Kastamonu : Cezaevinde 
mahkûm M. Ali Çolak-
oğlu. 

1167/1225 izmir : Alpaslan sokak 
No. 74 Hasan Şençelik. 

1168/1226 Ankara : Kıhçaslan ma
hallesinde Orta sokak No. 
13 Osman Güncüğü. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Umumî harbde malûl 
maaş tahsisini istiyor. 

kaldığından Karara raptediîmiştir,. 

Terfihinin temini dileğine dair. 

Tütün bayii ikramiyesinin verilmesi 
hakkında. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

1771 sayıh kanunun 189 numaralı Maliye vekâletine, 
tefsir mucibince Hazineden taksitle 
satm aldığı evin bakiye taksitleri
nin alınmamasına dair. 
Polis komiserinden ve zabıta memur- Karara raptedilmiştir. 
lanndan şikâyet ediyor. 

İskân veya borçlanma suretile 50 dö- Encümendedir, 
nüm arazi verilmesine dair. 

6-VI-1939 tarihli arzuhaline ektir. Karara raptedilmiştir. 

Kanal açma mükellefiyetinden mua
fiyetlerini istiyorlar. 
Yeni barem kanununa göre derece
sinin tayininde yapılan haksızlığın 
düzeltilmesini istiyor. 
Adileevazın kaza olmasını istiyor. 
Maliye meslek mektebi talimatname
sinin 14 ve 15 nci maddelerinin ta
dilini istiyor. 
Malulen tekaüdlüğünün icrasını isti
yor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Hatayda bulunduğu müddetçe keşi- Karara raptedilmiştir. 
len mesken tazminatının verilmesini ' 
istiyor. 
Bakiyei müddeti eezaryesinin at'fini Karara raptedilmiştir. 
istiyor. 

Orta okul sınav hakkındaki dileği- Encümendedir 
nin nazarı itibare alınmasına dair. 
Tekaüd maaşı tahsisi hakkında. Karara .raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No.' isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1169/1227 Trabzon : Memed Mer
can Saatçi. 

1170/1228 Kocaeli: Ceza evinde mah
kûm Şakir Tandoğmuş. 

1171/1229 Balıkesir: Sahnisar ma
hallesinde No. 22 Hanife 

Kuleli. 
1172/1230 Kars : İstasyon mahalle

sinde Kenan Bora. 
1173/1231 Bursa : Abdullahpaşa ma

hallesinde Abdullah Çe
tin. 

1174/1232 Manisa: Ceza evinde mah
kûm Halil Boyacı. 

1175/1233 izmir : Karşıyaka Nuh-
bey sokak No. 24 Şemset
tin Gürel. 

1176/1234 Kütahya : Cezaevi mah
kûmlarından Hüseyin Ak-

. şehirlioğlu. 
1177/1235 Dinar : Diyarbakır vilâ

yet jandarma birliği eski 
başçavuşu îsmail Hakkı 

ün^rper. 
1178/1236 İstanbul: Haliç feneri 

Abdisubaşı mahallesi in-
cebel caddesi No. 68 
Ahmed Arif Çelikkaya. 

1179/1237 İstanbul: . Edirnekapı 
kasrmğünani yörük sokak 
No. 3 Hüseyin Doğruer. 

1180/1238 Tarsus: Dava vekili Sab
rı Şen ve ar. 

1181/1239 Seydişehir: Pülümür es
ki hâkimi Burhan Ana
dolu. 

1182/1240 Iskilib- Dağ ovacık kö
yünde Hacı Ahmedoğul-

lanndan Veysel Çelik. 
1183/1241 Eleskird: Eleskird hâ

kimi T. Aydın Bozkurt. 

16-XI-1939 tarih ve İ205 numara
lı arzuhaline ektir. 
3527 sayılı kanunun tefsiri dileğine 
dair. 
Vefat eden oğlu yarbay İrfandan ma
aş tahsisi hakkında. 

Münasib bir memuriyete tayinini isti
yor. 
Asabî mutahassıs tarafından muaye
nesinin yapılarak memleketine nakli 
için Emniyeti umumiyeee icabının ifa
sına dair. 
Malûl olduğundan mahkûmiyet ceza
sının affi veya teciline dair. 
Tekaüd maaşının verilmesi hakkında
ki dileğinin nazarı itibare alınması 
hakkında 
13-IV-1939 tarih ve 111 numaralı 
arzuhaline ektir. 

17-IV-1939 tarih ve 154 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir, 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Tahdidi sinne tâbi tutulmak sureti- Karara raptedilmiştir. 
le'inhisarlarca tekaüde sevkedildiğin-
den beş sene daha hizmet etmesinin 
temini hakkında. 
Hususî af istiyor. Karara raptedilmiştir. 

3499 sayılı avukatlık • kanununun Karara raptedilmiştir. 
muvakkat maddesinin A fıkrasının 
tadiline dair. 
18 - V - 1939 tarih ve 390 No. arzu- Karara raptedilmiştir. 
haline ektir* 

Harb malûlü olduğundan maaş tah- Karara raptedilmiştir. 
sisini istiyor. 

Tedahülde kalan maaş matlubatmın Karara raptedilmiştir. 
verilmesine dair. 



Kayid 
No. 

1184/1242 

1185,/1243 

1186/1244 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Seferihisar: Camiifcebir 
mahallesinde Nefise Ün. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Encümendedir. 

Diyarbakır: Kor 7 eski 
muhasebecisi Dursun A-
dabağlı. 
Zara: Yenicami mahal
lesi Ali Rıza Albayrak 
ve ar. 

1187/1245 Siird: Kercevizli köylü
ler namma Hamo, . 6ü-
nay, Şefak. 

.1188/1246 İstanbul: Çağaloğlu ha
mam sokak No. 13 <Ab-
dülkadir Barla. 

1189/1247 Ankara: Yeni cezaevinde 
mahkûm Abdullah Ke-
lekçioğlu. 

1190/1248 Kırşehir: Yenice ma
hallesi Murtaza Cebeci. 

1191/1249 Trabzon: Yıldız garajı 
sahibi Faik elile Aziz-
Çobanoğlu. 

1192/1250 Galata • İstanbul: Tüc
car Kefelihan No. 27 
Sim Dede. 

1193/1251 

1194/1252 

1195/1253 

1196/1254 

1197/1255 

M. Kemalpaşa: Kavaklı 
köyünde Ahmed Kaya. 
Balıkesir : Avukat Fazb 
Erdoğan. 

Efsus: Mütekaid eski sü
vari tahsildarı B. Sıtkı 
Can. 
Balıkesir : Cezaevinde 
emekli yüzbaşı Nedim 
Kay. 
Elbistan: Köprübaşı ma
hallesinde eski maliye 
tahsildarı Memek Pamuk. 

Ziraat bankasma olan borcu hak
kında yapılan yolsuz muamelenin 
düzeltilmesine dair. 
20 -II - 1939 ve 5599 No. arzuhaline Karara raptedilmiştir. 
ektir. 

Hazineye olan borcunun alınmaması
nın affini istiyor. 

Köylülerin zahirelerinin satılması 
için komisyonculuktan belediyece 
men edildiklerinden şikâyet ediyor. 
28 temmuz 1334 den muteber Bin
başılığının tasdiki ile tekaüd maaşı
nın ona göre tashihi ve farkı maa
şın tenzili rürtbeden itibaren ita
sı hakkında. 
Bakiye kalan iki sene mahkûmiyet 
cezasının affine dair. 

Yugoslavyada terkettiği emlake mu
kabil Hazinece tazminat verilmesini 
istiyor. 
1 - VI - 1939 tarih ve 523 No. arzu
haline ektir. 

İstanbul mmtaka Liman şirketince 
sahibi bulunduğu kutlu apartmanı
na aid 16 günlük kira bedelinin ve 
kömürlerinin verilmesine dair. 
Serpiştirmeden muafiyeti dileğine 
dair. 
Dördüncü kolordu mahkemesince 
hakkında verilen mahkûmiyet kara
rının tashihi dileğine dair. 
Millî emlâkten satm aldığı ev ve ba
ğın ihalesinin feshi dileğine dair. 

Mahkûmiyet cezasının af fi dileğine 
dair. 

Tekaüd maaşı tahsisi veya ikramiye 
verilmesini istiyor.. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Rayici Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1198/1256 Fındıklı - İstanbul : Sü- Maliyece alacağının verilmesi dileği- Encümendedir. 
heyilbey Cami sokak No. ne dair. 
12 Memed Hulusi On-
göl. 

1199/1257 Fatih - istanbul : Saraç- Tekafid maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 
hane İtfaiye caddesi To-
van Ap. No. 9 M. Rıza 
Aran. 

1200/1259 Tavşanlı - Kütahya: Ka- Maden kömürü fiatınm tenzili dile- Karara raptedilmiştir. 
vakh mahallesinde Fahri ğine dair. 
Zeyrek. 

1201/1260 Mersin : Akşehir malmü- 2 -IX -1939 tarih ve 920 numaralı Karara raptedilmiştir. 
dürlüğünden mütekaid arzuhaline ektir. 
Hakkı Karhun. 

1202/1261 Bursa: Orhan camii ima- Hademei hayratın terfihlerinin temi- Karara raptedilmiştir. 
mı Ahmed Bakanoğlu ve ni ile bareme girmelerini istiyorlar. 
ar. 

1203/1262 Amasya : Çeribaşı ma- Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 
hailesinde Ahmed Ket
hüda. 

1204/1263 Çantan : Tahrirat kati- Düyuna kalan ikamet yevmiyeleri Karara raptedilmiştir. 
bi Abdullah Doluca. matlubunun verilmesini istiyor. 

1205/1264 Ankara : Kurtuluş ma- 9 - VI -1939 tarih ve 587 numaralı Karara raptedilmiştir. 
hailesi Aynaiıçeşme so- arzuhaline ektir. 
kak No. 10 eski Mudur
nu malmüdürü Mahir 

1206/1266 Silifke : Taşucu köyün- Mahkûmiyet cezasının affi dileğine Karara raptedilmiştir. 
den. Hava okulu bom- dair. 
bardıman grupundan baş
çavuş Veliddin Tokmar. 

1207/1267 Ankara : Çankaya bağ- Gayrikanunî olarak tekaüde sevkedil- Karara raptedilmiştir. 
larında No. 43 Muamele diğinden şikâyet ediyor, 
müdürlüğünden müteka
id Hakta Orhun. 

1208/1268 Çorlu : Silâhtar mahal- Mübadil olduğundan teffiz muame- Encümendedir, 
leşi mahfer karşısı No. 1 leşinin bir an evvel neticelenmesi di-
Emine Tabak ve eşi Ta- leğine dair. 
şar Tabak. 

1209/1269 Tosya : Aşağı Berçin kö- Değirmeninin işletilmesi için müsaa- Karara raptedilmiştir. 
yünden Ali Soy. de istihsalinin temini dileğine dair. 

1210/1270 Yozgad : Olü saylav Ah- Avukatlık ruhsatnamesi verilmesine Karara raptedilmiştir. 
aned Hamdi oğlu Eski* dair 
Gerede mustantıkı 
Altmok. 

3471 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1211/1271 Tarsus : Çiftçi Burhanoğ-
lu Eemal ve ar. 

1212/1272 İstanbul : Türk sanayii 
harbiye ve madeniye fab
rikası Haliç Karaağaç 
Şakir Zümre . 

1213/1273 Maraş : Mahkemei tem- -
yiz azasından Ata Baya-
zıd ve ar. 

1214/1274 Ankara : Ceza evinde 
Erzincanlı 1. Üter. 

1215/1275 Ceyhan : Sarıbahçe kö
yüne bağlı Kastal obası 
ahalisinden Beceb Altuğ 
ve ar. 

1216/1276 Kandıra : Müftü M. Ali 
özokur. 

Ziraat bankasına olan borçları hak- Karara raptedilmiştir. 
landa 
Sanayii harbiyeey aid mevaddı ipti- . Encümendedir. 
daiye için serbest döviz verilmesi 
hakkında 

Belediye resminin kanunsuz muame- Encümendedir, 
lâtından şikâyet ediyor. 

Mahkûmiyet cezasının affi dileğine Encümendedir. 
dair 
İhya ettikleri arazisinin iskân sure- S. ve 1. M. Vekâletine. 
tile veya bedeli misline verilmesini 
istiyorlar. 

Dersiamlık tahsisatı fevkalâdesinin Encümendedir, 
verilmesi dileğine dair 

1217/1277 Çarşamba : Aşağı Kara-
musalı köyünde değir -
men sahihleri Harun Ka
le ve ar. 

1218/1278 Eyüb - İstanbul: Küçük 
Başaran Tekkeci mahalle
si Otakçüar caddesi No. 7 
Yusuf Neca. 

1219/1279 Burdur : Vilâyet jandar
ma kumandan mülhakı 
Onyüzbaşı M. Ali Eserde-

mir. 
1220/1280 İzmit: Yukanpazar Sırrı 

Pş. caddesi Dere sokak 
N|o. 27 Naciye Sidar. 

1221/1281 Ankara: Hacıbayram cad
desi No. 32 Şehid Ahmed 
çavuş karısı Emine Anar. 

1222/1882 Amasya : Mütekaidini as
keriyeden H. Hayri Ozka-
raman. 

1223/1283 Palo : Yenice çiftliğinde 
Muhittin Sığmak. 

1224/1284 Uşak : Sorgun köyünde 
Muhtar Hasan Sumen ve 
ar. 

Muameel vergisi hakkındaki dilekle 
rinin nazarı itibare alınması hak 
kında 

Maliye vekâletine. 

Çengelköy nahiye müdürü tarafından Encümendedir, 
hukuku tasarrufiyesine vaki müdaha
lenin meni ile zarar ve ziyanının taz
minine dair. 
Muvazzaf hizmete alınması veya ma- Karara raptedilmiştir. 
lâlen derece üzerinden tekaüd edilme
sine dair. 

Vazife başında ölen eşinden kalan ço- Encümendedir, 
cılklarının ve kendisinin terfihinin 
temini dileğine dair. 
On senelik maaş tutarının defaten ve
rilmek suretile kesilen maaşının iade-, 
ten tahsisine dair. 

Kain pederinin vefatile eşine aid mi
rasın verilmesi için terekede yapılan 
yolsuzlukların düzeltilmesi ve ihkakı-
hak etmesinin temini dileğine dair. 
Hukuku tasarrufiyelerine Hazinece 
vaki olan müdahalenin menine dair. 
Uşak orman idaresinden yapılan yol
suzlukların takibi için bir memur gön
derilmesine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1225/1285 Ankara: Hacıbayram ca
mii imamı hayratı şerife 
hademeleri namına M. Ce
mal Bildiren. 

1226/1286 Reyhaniye : Ayrancı 
Şarkî köyünden Mustafa 
Çirkin ve kardeşleri. 

1227/1287 Uşak: Avukat Nazmi Su-
nay. 

1228/1288 Kırklareli : Şifre memu
ru A. Hamdi Kurtiş. 

1229/1289 Trabzon cezaevinde Müz-
mer. 

1230/1290 Gülnar : Eski İçel mebu
su Şevki Göklevent. 

1231/1291 Arapkir cezaevinde mah
kûm Süleyman Çınar. 

1232/1292 Şam: Hükümet matbaası 
ambar memuru Süley
man elile Fatma Giridli 

1233/1293 Fındıklı - İstanbul : Sü-
heyyilbey Cami sokak 
No. 12 Hulusi öngül. 

1234/1294 Tefenni: Karamanlı nahi
yesinde Hasan Şahin. 

1235/1295 Boğaziçi - Istabul; Paşa-
bahçe Ahrettin evi No. 7. 
Aliye Miran. 

1236/1296 Eskişehir: Arif iye mahal
lesi Tehal caddesi No. 81 
Eski müddeiumumilerden 
O. Lûtfi Zaim. 

1237/1297 Kars : Yeni mahallede 
Akbaba muhacirlerinden 
Alioğlu Mahmud. 

1238/1298 Ankara: Çukurhanda At-
pazarmda Halil Arık. 

Hademei hayratın maaşlarının tezyi
dini istiyor. 

Banka borçlarının uzun vade ile tak
site rabtı ve tohumluk zahire ile çift 
hayvanı ve edevatı istiyorlar, 
ladeten maaş tahsisi hakkındaki di
leklerinin nazarı itibare alınmasını 
istiyorlar. 
Muallimlikten çıkarılması hakkında 
Maarif vekâletince verilen kararın 
tashihine dair. 
2 -VI -1939 tarih ve 4085 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Yeni tekaüd kanununa göre maaş 
tahsisini istiyor. 
Bakiyei müddeti cezaiyesinin affini 
istiyor. 
Şehid oğlunun muhallefatı hakkın
daki dileğinin nazarı itibare alınma-' 
sına dair. 
İlâma müstenid matlubunun Hazine
ce verilmesi dileğine dair. 

İskân edildiği Tefenniden İstanbul -
Bandırma veya Ankaraya naklini is
tiyor. 
Annesinden intikal eden evinin tapu 
senedinin kendisine verilmesini istiyor. 

Tasfiye suretile tekaüde şevki hakkın
daki kararın refine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletince Türk vatandaşlı- Dahiliye vekâletine, 
gına kabul edildiğinden nüfusa mec-
canen kaydedilmesini istiyor. 
Sonradan tablan Kamber adının haki- Encümendedir, 
kî adı olan Halile tebdili için mahke
mece icabının bir an evvel ifasına 
dair. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1239/1299 Ankara: Dahiliye vekâleti 
muamelât umum müdür
lüğü Ş. 1. muamelât büro 
şefi Kâmil Efes. 

1240/1300 Malatya: Pamuk ıslah is
tasyonu mesul muhasibi 
Abdullah Tokad. 

1241/1301 Beşiktaş • İstanbul: Ab-
basağa yeni mahalle dere 
sokak No. 32 Halil Sarıoğ-
lu. < 

1242/1302 izmir: Gazi Bulvarı Gar-
dicah Hüseyin han No. 9 
Avukat Moskanzade İb
rahim Mitat vekili A. 
Kemal Akğün. 

1243/1303 Fındıklı - İstanbul: Sü-
heyibbey cami sokak 
No. 12 Hülûsi Onğül. 

1244/1304 Ankara: Emniyet U. mü
dürlüğü Ş. 4. S. 3. mu
amelât memuru Ahmed 
Sefa İlker. 

1245/1305 tskilib: Dağovacıklı kö
yünde Veysel Çelik. 

1246/1306 Zonguldak: Zonguldak 
Ereğli kömürleri işletme
si Zonguldak limanı ta
rağında makinist Hay-
rullah Tuzer. 

1247/1307 Midyat: Eski tütün sa
tıcısı Ferhat Aydın. 

1248/1308 Kastamonu: Beyçelebi 
mahallesinde Eski Er
zincan mebusu Hüseyin 
Aksu. 

1249/1309 Bartm: Tirebolu mal
müdürü orta mahalle ye
ni sokak No. 17 Müş
tak Pusat 

1250/1310 Mudanya : özmen ma
hallesi Halidpaşa cadde
si No. 91 M. Emin Bur
salı. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Maaş farkı hakkındaki dileğinin naza-
n itibare alınmasına dair. 

26 - XII -1938 tarih ve 5348 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. Umumi savaşta malûl olduğundan ik
ramiye veya maaş tahsisi hakkındaki 
muameleli evrakının M. M. vekâletin
den celbile tedkikine dair. 
Maliye vekâletince Devlet Şûrası Encümendedir, 
kararmm infazile müekkiline aid 
tasfiye evrakının verilmesine dair. 

Maliye vekâletince ilâm ahkâmmm Encümendedir, 
infazile matlubunun verilmesine dair. 

Ecnebi memleketindeki on dört se
nelik hizmetinin müddeti hizmetine 
ilâvesine dair. 

23 - XI -1939 tarih ve 1240 No. ar
zuhaline ektir. 
Fazla saati mesaiden dolayı Ereğli 
şirketince açtığı dava hakkındaki di
leğinin nazarı itibara alınmasına 
dair. 

1513 saydı kanuna tâbi bakiyei is
tihkakının tesviyesinin teminine dair. 
Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisini istiyor. 

,25 - IX - 1939 tarih ve 1011 No. ar
zuhaline ektir. 

Firari Rumlardan bazılarının Os
manlı bankasına olan borçlarının Ha
zinece temini tesviyesile mağdur edil
memesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
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Kayid Arzuhaİ sahibinin 
No. Urim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1251/1311 Ankara : Ziraat vekâleti 
levazım dairesi memur
larından Celâl Kundah. 

1252/1312 İstanbul : Aksaray Cer-
•• rahpaşa Kürkgübaşı ma-
.' hailesi Kargı sokak No. 

25 Avni Berker. 
1253/1313 Balıkesir : Martlı ma

hallesi No. 27 Muhittin 
Ergin. 

1254/1314 Afyon : înhisarlar takib 
memuru Ziya Sangüzey. 

1255/1315 Yeşilova : Çeltikçuvalı 
köyünde Hüseyin Çelik 
ve kardeşi. 

1256/1316 Yozgad: Postane caddesi 
No. 38 kunduracı Salih 
elile Nazif Yücel. 

1257/1317 Karşıyaka - İzmir : In-
kılâb sokağı No. 17 A. 
Galib.öztüzün. 

1258/1318 Balıkesir : Eski belediye 
mühendisi Memed özte-
mel. 

•1259/1319 Üsküdar: Asliye ceza mü
başiri A. Faik Okultaş. 

1260/1320 Uşak : Karaağaç mahal
lesinde Hasan Sakar. 

1261/1321 Harb okulu hastanesi in 
zibat subayı emekli üs
teğmen Muhittin Tosun. 

1262/1322 Sarıkamış : Zivin köyün
de Bifat Çelebi. 

1263/1323 Antakya : Bekabiye ma
hallesinde ölü Bekir eşi 
Fatma Tankur ve ar. 

1264/1324 Antakya : Bekabiye ma
hallesinde Ölü Mahlioğlu 
Mustafa anası Atike 
Sevgi. 

Barem derecesi hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
nazan itibare alınmasına dair. 

Tekaüdlük müddeti hizmeti hakkın- Karara raptedilmiştir. 
daki dileğinin nazarı itibare alınma
sına dair. 

Tekaüdlüğünün icrası dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Millî mücadele zammının verilmesi Karara raptedilmiştir. 
hakkında Devlet şûrası ilâmınm in
fazının temini dileğine dair. 
Bilâyet merkezlerinden birine nakli- Karara raptedilmiştir. 
nin temini dileğine dair. 

İskân suretile verilen arazinin bir Encümendedir, 
kısmının borçlanmaya tâbi tutulma
sını istiyorlar. 
1702 sayılı kanunun 23 ncü madde- Karara raptedilmiştir. 
sine göre cebrî emekliye şevki hak
kındaki kararın refine dair. 
7 -V-1938 tarih ve 4598 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Müterakim maaşlarının ve verilme- Karara raptedilmiştir. 
yen mubaşiriye ücretlerinin bir an 
evvel tesviyesine dair. 
Sahib oldukları un fabrikasına aid Karara raptedilmiştir, 
ruhsatnamenin namlarına tescilini 
istiyor. 
Tekaüdlüğünün refini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

Müterakim açık maaşlarının verilme- Encümendedir, 
sini istiyor. 
Hidematı vataniye tertibinden maaş Karara raptedilmiştir. 
tahsisi dileğine dair. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş Encümendedir, 
tahsisi dileğine dair. 



Rayici Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1265/1325 Antakya : Kestel îslâm 
mahallesinde Sıdıka Bah-
çacı. 

1266/1326 Çınar? Çobin köyü muh
tarı Memedoğlu Şehmuz 
ve ar. 

1267/1327 Yozgad : Eski pazar ma
hallesi'Bahaettin Yeniay. 

1268/1328 , Yozgad : Çalatlı köyün
de Hacıoğlu Ebil karısı 
Satı GençoL 

1269/1329 Alaçam : Mülga tayyers 
şubesi kâtibi Hidayet Şe
ner. 

1270/1330 Bitlis : Eski emekli me
murlar namına Abdullah 
Soyer. 

1271/1331 Fındıklı - îstanbul: Sü-
heyyilbey cami sokak No. 
12. Hulusi Ongül. 

1272/1332 Ankara: Sümerbank ağır 
endüstri servisi memuru 
Memduh Şakir Alkaya. 

1273/1333 Üsküdar: Yazma mahal
lesi M. Velioğlu sokak 
No. 24. A. Remzi Kara-

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Şehid olan oğlundan maaş tahsisi Encümendedir, 
veya yardım edilmesini istiyor. 

Köylerinin Çınar kazasından fekkile Encümendedir, 
vilâyet merkezine bağlanmasını isti
yor. 
Büyük harbde malûl kaldığından ma
luliyet maaşı tahsisini istiyor. 
Hükümet binasının inşaatından bekçi 
iken kazaen düşüb ölen eşinden kendi
sine ve yetimlerine tazminat verilme
sini istiyor. 
Maliyece istenilen kazanç vergisinin Encümendedir, 
tahsili cihetine gidilmemesi dileğine 
dair. 
Eski tekaüd kanununa göre emekli Encümendedir, 
olanların tekaüd maaşlarının tezyidi- ' 
ne dair.-
Hama müstenid alacağının maliyece Encümendedir, 
verilmesine dair. 

Şirketteki on senelik hizmetinin filî 
hizmet addine dair. 

Encümendedir. 

Gümrük muhafaza memurluğuna tek- Encümendedir, 
rar alınmasını istiyor. 

1274/1334 îstanbul : Gedikpaşa 
Cami sokak No. 6 İbra
him Aktopuz 

1275/1335 Turhah 
yünde 
ar. 

: Çamlıca kö-
Halil Şahin ve 

1276/1336 îstanbul - Kadıköy: Ra-
simpaşa mahallesi Büz 
sokak No. 41 Rıza Ertü-

150 liklerden olub affe tâbi tutuldu- Karara raptedilmiştir! 
ğundan mirastan mahrum kalmama
sı için affi umumî kanununun Yeni
den tedkikıle hukukunun iadesini is
tiyor. 
Haksız olarak serpiştirmeğe tâbi tu- Karara raptedilmiştir. 
tulduklanndan memleketlerine iade
lerini istiyorlar. 
Tekaüd maaşlarının tezyidi dileğine Encümendedir. 
dair 

1277/1337 Erzincan : Şerefiye ma-
halesi Galib Günay. 

1278/1338 Ankara : İnhisarlar baş
müdürlüğünde memur 
Gavsd Köprülü. 

Tevliyetin Evkaf U. Müdürlüğünce Encümendedir. 
kendisine tevcihini istiyor. 
Mahkûmiyet cezasının affini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1279/1339 istanbul : Kurtuluş Hı-
to apartman No. 5 A. 
Şevki Nemlioğlu 

1280/1340 Şile : Karaca ve Bozga-
ca ahalisinden Mustafa 
Teke ve ar. 

1281/1341 Arabkir : Bayrambey 
mahallesinde Mahmud 
Yurdsever ve kardaşlan. 

1282/1342 Bayazıd - İstanbul: Cam
cı Ali mahallesi Haseki 
sokak No. 14/16 Asiye 
Bayraktar. 

1283/1343 Tirebolu: Kaymakam Mi-
tat Vural. 

1284/1344 Hüseyin Can ve ar. Ad
resleri yoktur. 

1285/1345 Bize: Ceza evinde mah
kûm Bmrullah Bayar. 

1286/1346 Simav: Tabakhane mahal
lesinde Tabak cemiyeti 
başkan vekili Kâmil Çıp
lak. 

1287/1347 Konya: Cezaevi mahkûm
larından Abdullah Efe. 

1288/1348 Çorum: Nafia işlerinde 
müstahdem Ahmel Yal
çın. 

1289/1349 Gülpınar: Orta mahalle
sinde Maliye eski vezne
darı Kâzım Otu. 

1290/1350 Adana: Borsa salonu ka
vası jandarma yüzbaşı 
mütekaidi Hayri özbaş. 

1291/1351 Eskişehir: Devlet demir
yolları atelyesi sicil me
muru Yakub Şenkul. 

1292/1352 Konya: Çumra ilçesi mer
kezinde değirmenci Me-
med Duyuran. 

Arzuhal hulasan Muamelesi 

Batumda mutasarrıf olduğu emlâki- Karara raptedilmiştir. 
nin Hazinece tazmin edilmesini isti
yor. 
Devlet ormanlarının tahdidi ve tah- Ziraat vekâletine. 
riri için teşekkül eden komisyonla
rın eşhas ormanlarına vaki müdaha
lelerinin refine dair 
Bankalardan birinden borç para Encümendedir. 
alabilmesinin temini dileğine dair 

Belediyece istimlâk edilmek istenilen Encümendedir. 
konağına takdir edilen az kıymetin 
haddi lâyikma ircaının temini dileğine 
dair. 
Düyuna kalan farkı maaş matlubunun Encümendedir. 
temini tesviyesi dileğine dair. 
Muamele vergisi kanun lâyihasının Encümendedir. 
müzakeresinde dileklerinin nazarı iti-
bare alınmasına dair. 
Gayrikanunî olarak arazilerine konu- Encümendedir. 
lan haczin fekkile müsebbiblerinin 
tecziyesini istiyor. 
İmalâthanelerinin bir müddet için Dahiliye vekâletine. 
başka bir mahalle nakledilmemesini 
istiyor. 

Kesbi katiyet eden mahkûmiyet kara- Karara raptedilmiştir. 
nndaki hatayı adlî dolayısile muha
kemesinin diğer bir ağır ceza mahke
mesinde bakılmasını istiyor. 
Hali araziden bir mikdar verilmesini Encümendedir, 
istiyor. 

12 - IX -1939 ve 6 - VI - 1940 tarih Encümendedir, 
ve 915/956, 1138/1193 sayılı arzu
hallerine ektir. 

Borsada çalıştığından tekaüd maaşın- Encümendedir, 
dan katiyat yapılmaması dileğine dair. 

4 - IV -1939 tarih ve 3 numaralı arzu
haline ektir. 

Encümendedir. 

Muamele vergisi kanununun tadilile Encümendedir, 
mağduriyetten vikayesini istiyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi ' Arzuhal hulâsam Muamelesi 

1293/1353 Kızütoprak - istanbul: Şe
hir kâhyası sokak No. 29' 
Halil Değirmencioğlu. 

1294/1354 Çorlu: Kâzimiye mahal
lesi No. 121 Maksadla 
çiftliği sahibi Lûtfiye 
Kalkan ve kardeşleri. 

1295/1355 Erzurum: Caferiye ma
hallesi Barutçu sokak No. 
3 M. Sabri Varol. 

1296/1356 Aydın: Cezaevi mahkûm
larından Cemil Gedik. 

1297/1357 Gümüşsüyü - İstanbul : 
Yüksek mühendis mek
tebi talebesinden S. 2. No. 
64 Muammer Tuğlu. 

1298/1358 iskenderun: Elektirik 
idaresi tahsildarı Cemil 
Gerek. 

1299/1359 istanbul: Haliç - Kara
ağaç sanayii harbiye fab
rikası sahibi Şakir Zümre 

1300/1360 Kangal: Yellice nahiyesi 
müdürü. 

1301/1361 Konya: Şükran mahal
lesi No. 8 Fahriye Ararat. 

1302/1362 İzmir: Alaybey gün ay
dın sokak No. 5 Karşı
yaka Komiser müteka
idi Salih Akşabin. 

1303/1363 Ankara: Jandarma ge
nel komutanlığı kurmay 
başkanı albay Galîb ulaş. 

1304/1365 İstanbul: Hacı Hüsrev 
mahallesi kankandaş so
kak No. 44 Kasımpaşa 
Seyfi Görmez. 

1305/1366 Gazianteb: Elbehan 
çarşısı Helvacı Ali Zey
reğin yanmda Ömer Sup
hi Çangınlığil. 

Maarif vekâletince vazifesine haksız Encümendedir, 
olarak nihayet verildiğinden bu hak
sızlığın tamirini istiyor. 
Kadastro heyetince çiftliklerinde ya- Encümendedir, 
pınlan hatadan şikâyet ediyorlar. 

Tekaüd maaşının barem kanununa go- Encümendedir, 
re tashihini istiyor. 

Mahkûmiyeti hakkındaki kararda ha- Encümendedir, 
tayi adlî olduğundan iadei muhakeme
sini istiyor. 
Hidematı vataniye tertibinden tahsis Encümendedir, 
edilib kesilen maaşının iadeten tahsisi-
sine dair. 

Hataya vazifeten gönderildiğinden Encümendedir. 
Adana borsasındaki kavaslık maaş
larının tesviyesini istiyor. 
Mevaddı ibtidaiye ve serbest döviz Encümendedir, 
hakkındaki dileklerinin nazan iti
bara alınması hakkında. 
2 - Ki - 1939 tarih ve 5126 No. ar- Karara raptedilmiştir. 
zuhaline ektir. 
ölü eşinaen maaş tahsisi dileğine Encümendedir, 
dair. 
Emlâki milliyeden taksitle satın al- Encümendedir, 
dığı ev hakkındaki dileklerinin na
zan itibara alınarak satılmamağını., 
istiyor. 
Teşkilâtı esasiye kanununun 54 ncü M. M. Vekâletine, 
maddesi son -fıkrası ile 3410 sayılı 
kanunun 11 nci maddesi hükümleri
nin infazı ile mağduriyetten vikayesi
ni istiyor. 
Ankara radi/osu koro heyetine alın- Encümendedir, 
ması veya nakdî yardım yapılmasını 
istiyor. 

1920 saydı kanuna tevfikan vazife- Encümendedir, 
den çıkarıldığından tekaüd maaşı tah
sisini veya ikramiye verilmesini 
istiyor. 



Kayid 
No. 

1306/1307 

1307/1368 

1308/1369 

Arauhal sahibinin 
•sim ve adresi 

Bozdoğan ; Amut köyün
den Ayşe Savran 

Uşak i Silvanlıda ikamete 
memur Zeyneb Pınar -

Bursa : Yenişehir kazası 

Arzuhal hulâsası 

Gayrikanum ve haksız yere askere 
sevkedüen esinin geri gönderilmesini 
istiyor. 
Haksız yere serpiştirmeğe tâbi tutul
duğundan memleketine iadesini isti
yor. 
Tarım kredi kooperatifine olan borç-

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 
Ayaş köyüNo. 617 Tariın 
kooperatifi ortaklarından 
ibrahim Yüksek ve ar. 

1309/1370 Çorum : Hacıahmed de
resi köyünde Kâzım Bı
yık ve arkadaşları. 

1310/1371 Ereğli - Zonguldak : Ve
teriner Saffet .Sundan. 

1311/1372' Uşak .- Işık mahallesinde 
Zehra Cengiz ve Hediye 
Cengiz. 

1312/J373 Malatya : Zirjat müca
dele teknisyeni M. Şevket 
Keskinkaya. 

1313/1374 istanbul : Kadıköy Yel-
değirmeni .sokak No. 118 
Sahne Aydil. 

1314/137.1 Develi - Kayseri : ive
rek köyünde H. Ali Ab-
dül. 

1315/1376 Balıkesir : Yakalı kö
yünde İbrahim Ter. 

1316/1377 Buma : Millî emlâk baş
kâtibi Ahmed (iürel. 

1317/1378 Akdağmadcni - Yozgad: 
Ahishavi mahallesi Hüse
yin Batur. 

1318/1379 Şile : (iöksu ihtiyar he
yeti Mustafa ve ar. 

1319/1380 Antakya : Rekabiye ma
hallesinde ölü Ahmed 
eşi Nceıniye Kaynak ve 
af, 

1320/1381 Çorlu : Keşadiye mahal
lesinde Menıed Kasab. 

Jarmm hacizden kurtarılmasının 
temini dileğine dair 

Tahrir dolayısile arazisine konulan 
fazla kıymetin indirilmesini istiyor.. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Barem-kanununda derecesinin yük: 
seltilmesini istiyor. 
Serpiştirmeye tâbi tutulduklarından 
memleketlerine dönmelerine müsaade 
edilmesi 
Hususî muhaselıedeki yedi yıllık hiz- • Encümendedir. 
metinin müddeti hizmetine ilâvesi. 

ölü babasından eytam maaşı tahsisi. Encümendedir. 

Millî emlâkten taksitle satın aldığı 
evin ihalesinin feshedilmesi dileğine 
dair. 
Mahkûm oğlu Abdullahm bakiye 
müddeti cezaiyesinin affi. 
Müterakim açık maaşlarının verilme
si hakkında 
Vilâyet encümen azalığına seçilen 
Hamdi Dağkıramn vazifesine niha
yet verilmesini istiyor. 
Devlet ormanlarının talıdid ve tah
ririnde eşhasa aid ormanlara vaki 
müdahalenin menine dair. 
Hidematı- vataniye tertibinden maaş 
tahsisini istiyorlar. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmişler. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

iskânlarının temini dileğine dair. Encümendedir. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim re adresi Arzuhal hulâsası 

1321/1382 Yenişehir - Ankara: Sıh
hat vekâleti îltaz sokak 
No, 8 emekli binbaşı A. 
Rıza Ataman. 

1322/1383 Bakırköy - îstanbul : 
Kartaltepe Aksu cadde
si No. 26 emekli yüzbaşı 
Asım özsoy. 

1323/1384 Karaman : Göztepe kö
yünde Hasan Sabri ve 
ar. 

1324/1385 Milas : Cezaevinde mah
kum Ö. Naim Yurdsev. 

1325/1386 Beyoğlu - istanbul : Ka
ya Ap> Mahmud Beliğ 
Uzdil ve ar. 

1326/1387 Anamur : Osman Oktan. 

1327/1388 

1328/1389 

1329/1390 

Kurtuluş - îstanbul : Si-
nemköy Bilezikçi sokak 
No. 218 Lûtfi Şenyüz. 
Aksaray - îstanbul : Or
du caddesi No. 304 Ra-
miz Şardağ. 
Ismetpaşa - Ankara : 
Uzunyolbaşı Çerkeşli 
Hamdi Ap. . Süleyman, 
Hatunoğlu. 

1330/1391 Kayseri •. Gülük mahal
lesinde No. 48 eski polis 
memurlarından Hakkı 
Teoman. 

1331/1392 Ankara : Divanı muha
sebat levazım ayniyat 
memuru S. Nuri Ninni. 

1332/1393 îstanbul : Ortaköy Por-
takal yokuşu civan No. 
11. A. Nuri Evrensel. 

Yeni tckaüd kanununa göre maaş Encümendedir, 
tahsisi hakkında. 

Âli mekteb mezunu addedilmesini is- Eneümendedir. 
tiyor. 

Zilyed bulundukları arazi hakkında Encümendedir. 
eşhas tarafından vaki müdâhalenin 
menine ve tasarruflarının tanınma
sına dair. 
Eski müddeiumumi Fahri ve rüfeka- Eneümendedir. 
smın bıgayrihak ve garaza mebni 
tasni ettikleri suçtan haksız olarak 
pezaevmde bulunduğundan tahliye
sinin temini" dileğine dair. 
9-'XI-1939 tarih ve 1199 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Müddeiumumi tarafından işkenceye Encümendedir. 
maruz kaldığından şikâyet ediyor. 
îadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

2510 sayılı kanunun 3 ncü maddesi- Encümendedir. 
nin tatbikile vergiden muafiyetini is
tiyor. 
Malûl olduğundan tckaüd maaşının Encümendedir, 
derece üzerinden tahsisini istiyor. * 

îadei memuriyetine vfr tekaüd ka- Encümendedir: 
nununun 23 ncü maddesinin 23 ncü 
maddesinin hakkında tatbikim isti
yor. 
Tenvirat ve tanzifat borcunun Ma- Encümendedir, 
nisadaki hanesinin icar bedelinden 
tahsil edilmeyib keyfî olarak maaşı
na müracaat edildiğinden şikâyet 
ediyor. 
Çok çocuklu memurlara yardım ya- Encümendedir, 
puması hakkında. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
İsim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1333/1394 Silifke : Orta okul, ta
rih, coğrafya muallimi 

Muammer Gökanksel. 
1334/1395 Eskişehir: Eski müddei

umumilerden Osman Lût* 
fi Zaim 

1335/1396 Vize : Bulca mahallesi 
mümessili Bahtiyar Kes
kin. 

1336/1397 Adapazarı: Küçükha-
mam mahallesi No. 61 

Mustafa Başsen. 

1337/1398 Adapazarı: Küçük ha
mam mahallesi No. 61 
Mükerrem Başsen. 

1338/1399 Vize - Kırklareli: Topçu 
köyünde Paşa Tanrıverdi. 

1339/1400 Of: Aşağı öğene köyün
de Tahir Şöhret. 

1340/1401 Sarıkamış: önyüzbaşı Fer-
ruh Atağün. 

1341/1402 Samsun: inhisarlar baş
müdürlüğü muhasebe me
muru Ahmed Firuz Timuş 

1342/1403 Kandilli - İstanbul : Ka
sımpaşa kayıkçı esnafı na
mına Bakkal tsmai) elile 
İbrahim Turana. 

1343/1404 Ankara : Yenişehir Dik
men caddesi Yayla apar-
tunan No. 8. Üsteğmen B. 
Fikri Alpmar. 

1344/1405 İstanbul: Ticaret ve sa
nayi odasında dosya me
muru Rif at Sun ve ar. 

1345/1406 Arapkir: Eski maliye tah
sildarı A. Rıza Uzun. 

1346/1407 Balıkesir: Yenice mahal
lesinde No. 88 1. Sami 
Kayyum. 

1347/1408 Eski mülkiye" mütekaid-
lerinden Ahmed May. Ad
resi yoktur, 

Yüksek mekteb mezunu addedilme- Encümendedir, 
sini istiyor,. 

Tasfiye kararının refine dair. Encümendedir. 

Mahrukatlarının temini için orman- Ziraat vekâletine. 
dan katiyat yapılmasını istiyor. 

Mirasa müteallik verilen adlî ka- Encümendedir, 
rar hakkındaki dileklerinin nazarı 
itibara alınarak mağdur edilmemesi 
dileğine dair 
Mirasa müteallik verilen adlî karar Encümendedir, 
hakkındaki dileklerinin nazarı iti-
bare alınarak mağdur edilmemesi di
leğine dair. 

Memleketine dönmesine müsaade edil- Encümendedir, 
meşini istiyor. 
Altı ay mahkûmiyet cezasının af fini Encümendedir, 
istiyor. 
11 - IX -1939 tarih ve 946 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
Harcırah matlubunun verilmesi dileği- Karara raptedilmiştir. 
ne dair. 

Kışın esnafın barındığı kahvenin yık- Encümendedir, 
tınlmamasım istiyorlar. 

Tekaüdlüğünün refine dair. 

Tekaüd maaşları tahsisatı fevkalâ
delerinin kesilmemesi hakkında 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir, 

İhtilastan dolayı verilen mahkûmiyet Encümendedir, 
cezasının tahfifi dileğine dair. 
Hazineye olan borcu hakkındaki dile- Encümendedir, 
ğinin nazarı itibare alınarak emvali
nin satılmamasını istiyor. 
Tekaüd maaşlarının temini dileğine Encümendedir, 
dair. 



Kayid 
No. 

1348/1409 

1349/1410 

1350/1411 

1351/1412 

1352/1413 

1353/1414 

1354/1415 

1355/1416 

1356/1417 

Arzuhal sahibisin 
isim ve adresi 

Vezirköprü: Bayram kö
yünde Süleyman Kuca, 
Kasımpaşa- İstanbul: Na-
hncıbayır No. 67. H. Hul-
kiÜçcan. 
Babadağ: Sarayköy Cum
huriyet mahallesinde Os
man Toydemir ve ar. 
Ankara : Ticaret vekâleti 
dış ticaret dairesi istatis
tik servisinde İbrahim 
Çavuşoğlu 
Uşak : Vakıflar memuru 
Pertev elile Cevad Kural 
İzmir : İnönü caddesi 
No. 579 Yusuf Agâh Ber
kol. 
İstanbul : Kocamustafa 
paşa Sokak No. 68 Bezir
gan odalan Müşfika Ça-
pay. 
Adapazan : Küçük ha
mam mahallesi No. 61 
Mükerrem Başsen. 
Uşak : Işık mahalesinde 
Heybet Cengiz ve karde-

Arzuhal hulâsası 

Muhtar Abdullah ve arkadaşlarından 
şikâyet ediyor. 
1683 numaralı tekaüd kanununun ah
kâmına göre tekaüdlüğünün icrasını 
istiyor. 
Ticaret odasınca kaydiye namile her 
sene alınan paranın gayrikanunî ol
duğundan şikâyet 
Tabancı memleketteki beş sene öğret
menliğinin müddeti hizmetine ilâve
sini istiyor. 

6 - III -1939 tarih ve 5635 numara
lı arzuhaline ektir. 
On sekiz senelik terkettiği tekaüd ai
datının iadesini istiyor. 

Açık maaşlarının verilmesi dileğine 
dair 

Ziraat bankasına olan borcundan mü-
tevellid haksızlığın bankaca bir mü
fettiş tarafından tahkikim istiyor. 
İkamete memur edildiği mahalden 
serbest bırakılmasını istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1357/1418 İstanbul : Beşiktaş Si-
nanpaşa camii No. 1 Ha
san Kurd. 

1358/1419 Beşiktaş - İstanbul: Meş
rutiyet mahallesi Madal
yon sokak No. 15. Hüse
yin Aydm. 

1359/1420 Malatya: Pamuk deneme 
ıslah' ve üretme çiftliği 
ayniyat memuru M. Be
sim Asiltürk. 

1360/1421 Ankara: Sincan köyünde 
Romanya muhacirlerinden 
Ali Ercin ve ar. 

1361/1422 Üsküdar : İmrahor çeşme 
sokak No. 1 Belediye ebesi 
Zehra Toglu. 

MSI! Mücadelede malûl kaldığından M. M. Vekâletine, 
maaş tahsisini istiyor. 

ihtiyar ve kudreti maliyesi olmadığın- Maliye vekâletine, 
dan vergi borcunun tesviyesi için 
hapsedilmemesini istiyor. 

9 senelik Öğretmenlik hizmetinin teka- .Encümendedir, 
üdlük müddetine «ayılmasını istiyor. 

2510 sayılı kanundan istifade ederek Ziraat vekâletine. 
tohumluk ve yemlik zahire verilmesini 
istiyorlar. 
Eşinden eytam maaşı tahsisini istiyor. Encümendedir. 

3482 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi 

1362/1423 Urfa : Cezaevinde mah
kûm Abdurrahman Göz.. 

1363/1424 ödemi* : Kurucaova kö
yünde Ali Gül. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1364/1425 Eskişehir: Akcami mahal-
leşinde Tapon sokak No. 
45 Şahin Karataş. 

1365/1426 Ayvalık: Hayrettin Pş. 
mahallesi No. 23. İbrahim 
Etem Trabuş. 

1366/1427 îskilib: Dağovaeık kö
yünde -Veysel Çelik. 

136T/1428 Kütahya: Ahi Mustafa 
mahallesi Ulueami civa
rı Ahçı Ali yanındaki 
evde. 

1368/1430 Çorlu- Reşadiye mahal
lesi Memed Köseler. 

1369/1431 Bursa: Maarif müdür
lüğü memurlarından Sü
reyya Dalbay. 

1370/1432 ödemiş: Hamurcu sokak 
yeni Varoşta Haydar Sa-
rucan. 

1371/1433 Adana: Belediye tahak
kuk memuru Remzi Tur-
hal. 

1372/1434 Saray: Ayvacık köyü 
muhtarı Memed ve ar. 

1373/1435 Elâzığ:' lametpasa cad
desi çarşı mahallesi No. 7 
Muzaffer Eke. 

1374/1436 Şavşat : Çarşı mahalle
sinde Şahver Atilaa. 

.1375/1437 İstanbul : Haliç feneri-
Firketeci sokak Nö. 4 k-
piro Zahariadis. 

1376/1438 İstanbul : Karagümrük 
vasat Atikali paşa camii 
imamı ve hatibi Ahmed 
Terfik özbilgiiL 

Kalpazanlık suçundan dolayı mahkûm Encümendedir, 
olduğu para cezasının mukassatan 
ödenmesini istiyor. 
Hayatının tehlikede olduğundan balı- Encümendedir 
sile. müteaddid vekâletlere vaki olan 
müracaatları nazarı itibare alınmadı
ğından şikâyet ediyor. 
Tasarruf hakkının tanınması için ta- Encümeudedir. 
pu idaresindeki işinin adil bir karara 
rabtını istiyor. 
7-VII-1939 tarih ve 803 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

25 , IX - 1939 tarih ve 1088 No. ar
zuhaline ektir. 
İstiklâl madalyasüe taltifini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Uhdesindeki çiftliğinin istimlâki el- Encümendedir. 
hetine gidildiğinden şikâyet ediyor. 
îdarei hıısusiyedeki lıeş senelik biz- Encümendedir. 
metlerinin Devlet hizmetine ilâvesini 
istiyor. 
Kurutulan CclladgölÜ arazisinden Encümendedir. 
mikdart kâfi verilmesini istiyor. 

Belediye memurhirmm teşkilât ve Encümendedir, 
tekaûdfcri hakkındaki dileğinin na
zarı itilmra alınması hakkında. 
Saray Ayaspaşa namile maruf- or- Encümendedir, 
manınm hazineye intikaline dair. 
Babasından kendisine tahsis edilen Encümendedir, 
maaşın tezyidine dair. 

ölü kocasının zimmetinden dolayı Encümendedir, 
maaşından tevkifat yapılmamasını is
tiyor. 
Tekaüd maaşı tahsisine veya Dahi» Encümendedir. 
Üye vekâletince iadeî memuriyetinin 
temini dileğine dair. 
Kanuni hakkı Evkaf idaresince ih- Karara raptedilmiştir. 
lâl edildiğinden Devlet şûrasmca it
tihaz edilen karamı Erkafca infazı
nı istiyor. 



Kay id 
No. 

1377/1439 

1378/1440 

1379/1441 

1380/1442 

1381/1443 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul : Üçüncü ceza 
mahkemesi reisliğinden 
ıııütekaid Muzaffer Say-
hun ve ar. 
Jandarma genci kuman
danlığı kurmay başkam 
Galib Ulaş. 
Anadoluhisarı - istanbul: 
Yeni mahalle Barutçular 
caddesi No. 22 Sabri Er-
oğlu. 
Sandıklı : Merkez kö
yünde Süleyman Yılmaz 
Pazar : Orta okul resim 
öğretmeni Osman Reis 
elile Hakkı Tan. 

Arzuhal hulâsası 

Tekaüd maaşlarının tezyidi dileğine 
dair. 

18 - XH -1939 tarih ve 1363 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Yeni mahallenin tenvirat ve tesisatı
nın yapılmasının temini dileğine 
dair. 

Şehid oğlundan maaş tahsisini isti
yor. 
Tasfiye kararının refine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

M. M. Vekâletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1382/1444 (iolc.uk : Nüzhetiye köyü 
muhtarı S. Dillin ve ar. 

1383/1445 Çengelköy - istanbul Su
yolu sokak No. 11 Mü
zeyyen öztürk. 

1384/1446 istanbul : Balat Hızırça-
vuş mahallesi Vodina 
caddesi No. 121 Koçu ve 
Alako Miçelis kardeşler. 

1385/1447 Urfa : Yusufpaşa ma
hallesinde Naci Kara. 

1386/1448 Filyos : Eski gümrük 
muhafaza memuru Hü
seyin Avııi Baysal. 

1387/1449 Seyhan : Çiyanlı köyün
de Kadrrlı Kadir Şamlı. 

1388/1450 istanbul : Hulusi Ongül. 

1389/1451 Tokad : Cezaevi mah
kûmları namına Hasan 
Başer. 

1390/1452 Bafra : Tabakhane ma
hallesinde Memed Özek-
mekçi. 

Hazineden taksitle satın aldıkları Encümendedir, 
arazilerinin ihalesinin feshi cihetine 
gidilmesinin teminine dair. 
Zevcinin münasib bir işde çalıştırıl- Encümendedir, 
masının temini veya ikramiye veril
mesini ve barınmaları için Millî em
lâkten ev verilmesini istiyor. 
Tütün bayii tezkeresi verilmesini is- Encümendedir, 
tiyorlar; 

Alacağı hakkında mahkemece veri- Encümendedir, 
len red kararının ıslâhı için iadei 
muhakemesinin teminine dair. 
Arzuhal encümeninin 26 - VI -1939 Encümendedir, 
tarihli ve 313 numaralı kararına iti
raz ediyor. 
Tasarruf hakkının ihlâl edilmemesi Encümendedir, 
ve otlakiye namile tahsiline kıyam 
edilen paranın alınmaması hakkında. 
İlâma müstenid alacağının Hazinece Encümendedir, 
verilmesine dair. 
Muvakkaten tahliyelerini istiyorlar. Karara raptedilmiştir. 

Tütün işlerinde çalışmasının temini Encümendedir, 
dileğine dair. 

http://iolc.uk


JCayid 
No. 

1391/1453 

1392/1454 

» 
1393/1455 

1394/1456 

1395/1457 

1396/1458 

Anabil sahibinin 
isim ve adresi 

istanbul : Tophane Sü-
heyilbey camii sokak No. 
-12 Hulusi Ongül. 
Ankara : Maliye meslek 
mektebi talebesinden ih
san Alp. 
ispir - Erzurum : Nişo-
nut köyünde Eşref Kur-
bet. 
Ankara : T. C. Merkez 
bankası tahvilât servisi 
memurlarından A. Faik 
Tosunoğlu. 
Nevşehir: Camiiatik ma
hallesinde Havva Uzel. 

Ankara : Hamamönü 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Maliye vekâletince ilâm ahkâmının Encümendedir, 
infazı ile alacağının verilmesine dair. 

20-11-1939 tarih ve 1218/1163 nu
maralı arzuhaline ektir. 

Atillâ caddesi Albay Ni-
zamettin Ap. alt kat Fi
niz Timuş. 
Beşiktaş • istanbul 
Türk Ali mahallesi Sel 
sokak No. 3 Ahmed özer. 
Giresun : Cezaevi mah
kûmları namına Salâhat-
tin öçalan. 
Ankara: Ad. V. merkez 
bürosunda kâtib Memed 

Karara raptedilmiştir. 

Borçlanma kanununa tevfikan arazi- Encümendedir, 
sine muttasıl arazinin kendisine ve
rilmesini istiyor. 
Barem kanununa göre bankalarda ça- Encümendedir, 
lıştığı hizmet müddeti hakkındaki di
leğinin nazan itibare alınmasına dair. 

Nevşehir belediye reisi hakkında Ad- Encümendedir, 
üyece takibatı kanuniyede bulunul
masını istiyor. 
Millî mücadeledeki hizmetine mükâ- Encümendedir, 
faten arazi verilmesini istiyor. 

1397/1459 

1398/1460 

1399/1461 

1400/1464 Havza: Kamlık köyünde 
Ahmed Çakar. 

1401/1465 Edirne: Erktk lisesi S. 
4. C. No. 881 Selim Aziz. 

1402/1466 Menin: Camiiserif mahal
lesi fabrika caddesi No. 
61 sokak No. 3. Abdür-
rezzak Acarbey. . 

1403/1468 Tokad : Debağhanei ce-
did mahallesi, odacı Sa
mi bahçesinde kulübede 
Rasime Kaylan. 

1404/1469 Tokad: Cezaevinde mah
kûm Ahmed Uysal. 

ölen oğlu Salihten eytam maaşı tah
sisine dair. 

Meşruten tahliyelerini istiyorlar. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Bir derece terfiinin temini dileğine Encümendedir, 
dair. 

Eşhastan alacağı hakkında mahkeme- Encümendedir. 
ye müracaatının intacını istiyor. 
Mecburî iskâna tâbi tutulmamasını ve Karara raptedilmiştir. 
serbest bırakılmasını istiyor. 
Emlâki milliyeden arazi ve emlâk ve- Encümendedir. 
rilmesini istiyor. 

Yer sarsıntısından müteessir olduk- Karara raptedilmiştir. 
formdan mahkûm eşinin kefaleten 
tahliyesini istiyor. 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affini Encümendedir, 
istiyor. 



Kayid 
No. 

1405/1470 

1406/1471 

1407/1472 

1408/1473 

1409/1475 

1410/1476 

Hll/1477 

1412/U78 

1413/1479 

1414/1480 

1415/1481 

1416/1482 

1417/1483 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Karaisalı - Seyhan: Ner-
kisli köyünde Bektaş Ye
ni ve ar. 

Kırklareli : Cezaevinde 
mahkûm Şahine İlhan. 
Ankara : Atpazarı Ger-
git handa mukim Genç 
Hasan. 
istanbul: Cezaevinde Ali 
özerden. 

Göksün : Memedbey kö
yünde Kadir Kıranduş-
oğlu. 
Gigı : Eski tahsil memu
ra Fikret Fırat. 
Eskişehir: Dördüncü kol
ordu arpa müteahhidi 
Hasan Alanya. 
Adresi yok Eski emekli 
fen memuru t. Aksoy. 
Beylerbeyi - İstanbul : 
Çamlıca caddesi No. M. 
Kftzım Erdem. 
Tokad: Cezaevi mahkûm
ları namma Osman Bek-
demır. 
Darende : Belediye ebesi 
Saadet Gökalp. 
Demirköy : Belediye re
isi Muzaffer Dolaş. 
Konya : Cezaevinde mah» 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

kûm Ahmed Canatar. 

1418/1484 Kadıköy : Birinci orta o-
kul matamatik öğretmeni 
Seyfullah Tokad. 

1419/1485 Küçükyozgad : Nahiye 
müdürü Yala Kutis. 

Tarhedîlen kazanç vergisi hakkında- Encümendedir, 
ki dileklerinin nazan itibare alına
rak mağdur edilmemelerini istiyor
lar. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. 

Umumî savaşta malûl olduğundan 
maaş tahsisini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Yer sarsmtîsmdan müteessir olan ma- 'Encümendedir, 
hallerin imarında çalışmalarının te
mini dileğine dair. 
Millî mücadelede malûl kaldığından Encümendedir, 
maluliyet maaşı tahsisini istiyor. 

Aç& maaşlarının verilmesi dileğine Encümendedir. 
dair 
Arpa ihracmm menine dair. Encümendedir. 

Tekaüd maaşının tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 

Ücretle çalıştığı müddetin tekaüdlük Encümendedir, 
müddetine ilâvesini istiyor. 

Bakiyei müddeti cezaiyelerinin affine Encümendedir. 
dair 

Belediye maaşının yirmi liraya ibla- Encümendedir, 
ğma dair. 
Yakacaklarmm temini için ormandan Encümendedir, 
katiyat yapılmasma dair. 
Yer sarsmtîsmdan yıkılan mahallerin • Encümendedir, 
imarmda istihdamlarının temini dile
ğine dair. 
1683 numaralı kanunun bahşettiği Encümendedir, 
haklardan ve harb malûlü srfatile de 
ayrıca harb malûllerine aid kanunî 
haklarla terfih zammından istifade 
etmek hakkının korunmasını istiyor. 
Arzuhal encümeninin 1938 tarih ve Encümendedir. 
34,1939 tarih ve 208 numaralı karar
ların kendisine de teşmilini istiyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

1420/1486 Ankara: Hanuunonü Kıl
çığı Türk sokak No. 5 
ihsan Yılmaz. 

1421/1488 Konya : Cezaevi mah
kûmlarından Biza Dana. 

1422/1489 Kızılcahamam : Çamlı-
dere Elmalı köyünde'Ali 
Yılmaz. 

1423/1490 Bursa : Nafia fen memu
ra Niyazi Kocabay. 

1424/1491 Ereğli : 138 numaralı 
Çamlı ocağı namına Hay-
ri Araboğlu ve ar. 

1425/1492 istanbul : Samatya Et
yemez kuyulu çıkmazın
da şüheda Ozbay 

1426/1493 Ankara : M. M. V. Lv. 
îş. D. S. 7 Hs. Me. Fe-
rid Angün. 

1427/1494 Bursa : Nafia fen me
muru Memed özen. 

1428/1495 Bursa : Nafia fen me
muru Mustafa Lüleci. 

1429/1496 Yeşilköy • istanbul : İs
tasyon caddesi No. 7 
Murad Muatır. 

1430/1497 istanbul : Postane giden 
dairesinde M. Ömer Erol 
elile M. Nedim Erol. 

1431/1498 Bilecik : Merkez hayvan 
sağlık fen memuru Mu
ammer Turşucuoğlu. 

1432/1499 Erenköy : 24/28 Bt. Ça
nakkale. Makinist me
mur muavini Vedat öz-
demir. 

1433/1500 Diyarbakır : 7. Kor. Es
ki muhasebecisi Dursun 
Adabağlı. 

1434/1501 Bursa : Sedbam ipekçilik 
caddesi No. 15. Kıymet 
Kutatgu. 

Arzuhal encümenindeki 1103/1158 
numaralı arzuhalinin tayini muame
leye lüzum kalmadığına dair. 
Mahkûmiyet cezalarının af veya teci
line dair. 
Hidematı vataniye tertibinden ikra
miye verilmesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Yedek subay hakkından mağdur bı- M. M. Vekâletine, 
ratalmamasuu istiyor. 
Ereğli maden ocaklarının tevhidi hak- Encümendedir, 
kındaki kanun lâyihasının müzakere
sinde dileklerinin nazarı itibare alın
ması b»Mp^dft 
22 - XII -1938 tarih ve 5339 numa- Karara raptedilmiştir. 
rah arzuhaline ektir. 

3128 sayılı kanunun 3 ncü fıkrasın- Encümendedir, 
da mevcud (diğer hizmetler) kelime
sinin derecei şümulünün vazuhlandı-
rılmastnı ve mağdur edilmemesini is
tiyor. 
Askerlik vaziyeti hakkındaki dileği
nin nazarı itibare alınmasına dair. 
Askerlik vaziyeti hakkındaki dileği
nin nazarı itibare alınmasına dair. 
Vekâlet emrine alındığı tarihten iti
baren açık maaşlarının verilmesini 
istiyor. 
27 - IX -1939 tarih ve 1023 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Veteriner yanında muavin olarak ça
lışmasının temini dileğine dair. 

Teğmenliğe terfiini istiyor. 

20-11-1939 tarih ve 5599 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Vazifesi başmda ölen eşine aid maaşı-
n tamamnun eytamına tahsisini is
tiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara' raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1435/1502 Ankara : Etfaiye mey
danı Nevşehir hanında 
misafir. İğdır - Kapan 
mevkiinde No. 42 dük
kânda Feti Ali. 

1436/1503 Alaşehir : Sarıgöl inhi
sarlar idaresi odacısı 
Ali Vehbi Atay. 

1437/1504 Aydın : İkinci mıntaka 
mahallî idareler müfet
tişi Kurtuluş M. No. 43. 
ibrahim Hulusi Sümer. 

1438/1505 Beşiktaş - İstanbul: Val-
de çeşmesi Spor caddesi 
No. 102. Ankara : Aydın 
otelinde misafir Şevket 
ölmez. 

1439/1506 Akhisar : Ceza evi mah
kûmları namına Sadret-
tin Soğur. 

1440/1507 Uşak : Adem hanında 
Uşak mahkemesi eski za
bıt kâtibi Cemal Turhan. 

1441/1508 İzmir : Top 6. A. İzmir 
M. T. Mv. Topçu 6. A. 
Kâzım Anılmış. 

1442/1509 Manisa : Hususî muha
sebede müfredat kâtibi 
İsmail Yalım. 

1443/1510 İstanbul Aksaray Taşka-
sab Sefai sokak No. 3. Sa-
bahat Nazmı Yalvaç. 

1444/1511 Burhaniye ceza evinde 
mahkûm Mustafa Yörük. 

1445/1512 Konya : Babasultan M. 
Hatice Demirozman. 

1446/1513 Bakırköy • İstanbul: Taş-
mekteb sokak No. 7 Aziz 
Gürbüz. 

1447/1514 Niğde : Davavekili Ziya 
Oğuz elile Cevdet Oktay. 

1448/1515 Uşak : Işık mahallesinde 
No. 13 Heybetullah Cen
giz ve ar. 

Sabık İğdır kaymakamı İhsan Ol- Encümendedir. 
gun hakkında takibatı kanuniye 
yapılarak zarar ve ziyanının temi
ni dileğine dair. 

İnhisarlar idaresince 
alınmasını isliyor. 

memuriyete Encümendedir. 

İcra tarafından gayri kanun! ola- Encümendedir, 
rak satılan evinin iadesini istiyor. 

Maluliyetinin birinci derece üzerin
den tesbiti. 

Cezalarının teciline dair. 

Encümendedir. 

Karara raptedilnıiştir 

Münasib bir vazifeye tayini veya ter- Encümendedir, 
kettiği tekaüdiyesinin iadesini isti
yor. 
Sanayii harbiye subayı olmasını is- Encümendedir, 
tiyor. 

Tekaüdlük tahsisatının düzeltilmesi
ni ve ikramiyesinin verilmesini isti
yor. 
Eytam maaşının tezyidi dileğine dair. 

3-VH-1939 tarih ve 774 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Vergi bakiye borçlarının affini isti
yor. 
Belediyede çalıştığı müddetin tekaüd
lük müddetine ilâvesini istiyor. 

Karara rantedilmişlîc. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

22-IV-1939 tarih ve 193 
arzuhaline ektir. 
İdarî ve siyasî lüzum dolayısüe mem
leketlerinden uzaklaştırıldıklarından 
aflerini istiyorlar. 

numaralı Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 



Kayid 
No. 

1449/1516 

1450/1517 

1451/1518 

1452/1519 

1453/1520 

1454/1521 

1455/1522 

1456/1523 

1457/1524 

.Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Yeşilköy - istanbul : Bur
sa telgraf müdüriyetin
den mütekaid Oalib öz-
üak. 
Osmaneli : Camii cedid 
mahallesinde Asma Tok
la ve kardegleri. 
Sanköy istasyonu: Mer
mer ocağı taş ustası Veh
bi öztaş. 
Ankara : T. C. Ziraat 
bankası merkez müdürlü
ğü memuru Üzeyir Ak-
pınar. 
Erenköy - İstanbul E-
mekli albay Kozyatağı 
No. 40 ibrahim Etem A-
yaşİL 
Giresun: Cezaevinde mah
kûm ibrahim Karamus-
tafa. 
Bayazıt - istanbul : Şeh-
zadebaşı Toros apartraıa-
nı No. 7 Şevket Beyazıt. 
Konya : Muhacir paza
rında Cedidiye mahallesi 
No. 54 Sadettin Kıran. 
Balıkesir : Börekçiler 
mahallesi Doğumevi so
kak No. 14 Hatice Bigi-
han. 

Arzuhal hulâsası 

Tekaüd maaşmın tezyidini istiyor. 

Ormanlarına belediyece ve orman ida
resince müdahale edilmemesi dileğine 
dair. 
Taşocağı işletmesi için ruhsatname 
verilmesini istiyor. 

Banka ve askerî hizmetleri üzerinden 
tekaüdlüğünü istiyor. 

Tekaüd maaşmm iadeten tahsisi di
leğine dair. 

15 - XI -1938 tarih ve 5170 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Emlâk ve arazisinin iadesi ve yedin-
deki mazbata muhteviyatının veril
mesine dair . 
Devlet demiryolları idaresince müna-
sib bir işte istihdamının teminine 
dair, 
ölü eşi Cemalin müterakim muhassa-
satmm verilmesi hakkında Devlet 
şûrasındaki dosyasının celb ve tedki-
kine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1458/1525 Beşiktaş : Teşvikiye ma
hallesi 1 nci Taşokul ar
kası, kulübe. Hanife Ka-
rapze. 

1459/1526 Bismil : Hususî muhase
be varidat memuru Müs
lim Algündüz. 

1460/1527 Çınar : Jandarma baş
çavuşluğundan malûl is
mail Hakkı Önsiper. 

1461/1528 Üsküdar : Cezaevinde 
mevkuf Haçik Güldağ, 

ihya ettiği arazinin vade ile borç- Encümendedir, 
lanma suretile verilmesini istiyor. 

28 - VI -1939 tarih ve 724 numaralı Dahiliye vekâletine, 
arzuhaline ektir. 

17 -IV -1939 tarih ve 154 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

20-IX-1939 tarih ve 984 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1462/1529 Amasya Memedpaşa Neft cezasının' refîne dair. Karara raptedilmi$ta * 
mahallesi Hakkıpaşa so
kak No. 69 Sakib Gör-, 
men. 

1463/1530 Ayvalık : Hükümet cad- Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
desi S. 15 - No. 2 Vehbi 
Akkdıç. 

1464/1531 Siverek : Ulucami ma- Yeni tekaüd kanununa göre maaş Encümendedir. 
hailesi. Mütekaid kıdem- tahsisini istiyor. 
li yüzbaşı Memed Fahrim 
özbay. 

1465/1532 Ordu : Hopa mültecile- Hazineden taksitle emvali gayrimen- EncümJatfdedir. 
rinden Memed Kayahan kule satm ajanların zelzeleden harah 
ve ar. olanlarının taksit borçlarının alnıma-

ması hakkında. 
1466/1533 Gerze : Ziraat muallimi Harcırahr hakkında Devlet şûrasın- Encümendedir. 

îsmet öcal. ea verilen red kararının tedkikmı 
istiyor. 

1467/1534 Kadirli : Kocalar mev- Kışlak olarak ittihaz ettikleri arazi- Karara, raptedilmiştir. 
İdinde oturan halk na- den cebren çıkarılmak istenildikle-
mına muhtar Hasan Hü- rinden şikâyet ediyorlar.. 
şeyin Çigsir. 

1468/1535 Siird : Hasenkef eski na- tadei memuriyet* dileğine dair. Dahiliye vekâletine. 
hiye müdürü Rasim Ekin. 

1469/1536 Urfa : Memleket hasta- Açık maaşlarının verilmesini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
nesi eczacısı Mitat Sınar. 

1470/1537 iskenderun : Hatay inki- İskenderun adliyesince hakkında ya- Encümendedir. 
saf Tecimevi kollektif şir- pılan gayrikanuni muameleden sika-
ketinde Halil Halis Kük- yet 
celi. 

1771/1538 Sandıklı: Hassar mahal- Harb malûlü olduğundan maaş tah- Encümendedir. 
leşinde Ömer Akbay, sisini istiyor. 

1472/1539 Ilgın : Müskirat bayii Jandarma- tarafmdan- darbedildiğm- Karara raptedilmiştir. 
Memed Yorgancı. den şikâyet ediyor. 

1473/1540 istanbul: Beyoğlu Sakız- TürMye Cumhuriyeti tabiiyetine geç- Karara raptedilmiştir. 
ağacı Kilise ap. No. 29 meşini istiyor. 
Filo Andıryaso 

1474/1541 İsparta : Muhasebe mü- 26 - IX -1939 tarih ve 972 numaralı Karar* raptedilmiştir. 
dürü Nafi özmen. uzuhaline ektir. 

1475/1542 Sarıkamış : inönü ma» Ziraat bankasına olan borcu hakkın- Encümendedir. 
hailesinde Sıtkı Erkaya. dairi dileğinin, nazan; itibara alınarak 

karar ittihazmı istiyor. 
1476/1543 Erbaa köyü okunamadı- Nahiye müdüründen şikâyet' ediyor^ Dahiliye vekâletine, 

mufetu Bekir Ututok ve lar.-
ar. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

1477/1544 Kayseri : Tayyare fahri- takanının teinini dileğine dair Karara raptedilmiştir. 
kasında No. 712 Osman 
Kaynak 

1478/1545 Sivas: Yıldızeli Cami ma- 16 - IH - 1939 tarih ve 5653 numa- Karara raptedilmiştir. 
hailesinde M. Hilmi Ak- rah arzuhaline ektir. 
tan. 

1479/1546 İstanbul - Erenköy: Tu- Mahkûmiyet cezasının affini istiyor. Encümendedir. 
nuslu Tarla Yeniyol No. 
19. Orhan Kıvanç. 

1480/1547 Soma : Namazgah ma- Bakiyei müddeti eezaiyesinin affini Encümendedir. 
hailesinde Maksud Can- istiyor. 
tflrk. 

1481/1548 İzmit : Karabaş mahal- Tekaüd maaşı tahsisini istiyor. Encümendedir 
leşinde bol sokak No. 20 
Emekli Yarbay Bagıb 
Aykan. 

1482/1549 Araç • Kastamonu: Ara- Arzuhal encümeninin 26 - V -1939 ta- Karara raptedilmiştir. 
yıcı Kavaeık köyünde Ali rih ve 236 numaralı kararma itiraz 
Remzi önaL ediyor. 

1483/1550 Yapraklı - Çankın : Ç> Yetim maaşının tahsisini istiyor. Encümendedir. 
çek köyünde Ali Deli Ha
san 

1484/1551 Bandırma: Ali Fahri ve İzmirden şimendiferle Bandırmaya Encümendedir. 
ar. süt naklinin temini dileğine dair. 

1485/1552 İskilip: Büyük mahalle- Eskişehir mebusu Emin Sazak Encümendedir. 
sinde Ömer Gerçek. dan kanunen hakkı olan tazminatı

nın verdirilmesini'istiyor. 
1486/1553 Diyarbakır: Postane kar- îadei memuriyeti ile maaşlarının ve- Karara raptedilmiştir! 

şısında Sultanmut eski rilmesini istiyor. 
nahiye müdürü Sadettin 
İlhan. 

1487/1554 Bandırma: Belediye ayar Aşar borcundan bakiye kalanının tah- Adliye vekâletine. 
memura Mustafa Aygen. sil edilmemesi hakkında. 

1488/1555 Tarsus: Belediye muha- Divanı muhasebatça ilâma müstenid Encümendedir. 
sebecisi Nazmi Aydos. taleb edilen para hakkında bir karan 

adil ittihazını istiyor. 
1489/1556 İskenderun: C. H. P. aza- Emlâk ve arazi verilmesini istiyor. Encümendedir. 

sından eski kızüay başka
nı Aziz Bilim. 

1490/1557 Bursa : Ada köyü ihti- Arazilerine vaki müdahalenin me- Encümendedir. 
yar heyeti H. Ergün ve nine dair. 
ar. 

1491/1558 Kemah : Halid Yılmaz Zelzele hâdisesi sırasında yapılan su- Dahiliye vekâletine. 
ve ar. ikasidden şikâyet ediyorlar. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1492/1559 Tokad : Keskin Şükrü Emlâki milliyeye olan taksit borçlan Encümendedir. 
ve ar. hakkındaki dileklerinin nazarı itiba-

re alınması hakkında. 
Memleketlerine dönmelerinin temini 
dileğine dair. 
Ar. En. 457 S. ve 20 - XI -1939 ta
rihli kararma itiraz ediyor. 

1493/1560 

1494/1561 

Simav : Tepecik mahal» 
leşinde Hüseyin Güven. 
Diyarbakır: Cezaevinde 

' mahkûm Hafız Hüseyin 
Akaydm. 

1495/1562 Siird: Birinci devre me
buslarından Nuri Beyan. 

1496/1563 Şebinkarahisar: Tam-
zara mahallesinde H. 
Tahsin Okutan ve ar. 

1497/1564' Zile: Ahmed Erğülez 
ve ar. 

1498/1565 îskilib: Dağovacık kö
yünde Veysel Çelik. 

1499/1566 Balat - İstanbul: Hızır-
çavuş mahallesi yeni 
cadde No. 52 Sabiha 
Kesim. 

1500/1567 Midyad: Eski inhisar 
memuru Ömer Kaya-
ymar. 

1501/1568 Bozdoğan: Yenice ma
hallesinde Nureddin Ka-
ramenderes. 

1502/1569 Eyüp - İstanbul: Takka-
cr mahallesinde otakcı-
lar caddesinde No. 72 
Yusuf Neca Küçükba-
şaran. 

1503/1570 Gediz: Çam köyünde Be
kir Kanat. 

1504/1571 Serik: Karadayı köyü 
muhtarı Ferhad Kan-
demir ve ar. 

1505/1572 Pendik - istanbul: Leva
zım binbaşısı Vişne so
kak No. 6 îsmail Hakkı 
Okyay. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Birinci Büyük Millet Meclisinde 
mebus bulunduğu ve halen muhtacı 
muavenet olduğundan yardım edil
mesini istiyor. 
Teşkilâtı mülkiye hakkındaki dilek
lerinin nazarı itibara almması hak
kında.. 
Tütün zeriyatı hakkındaki vaki me
muriyetin refine dair. 
25 - IX -1939 tarih ve 1088 No. ar
zuhaline ektir. 
Ayvalıkda eski köy mevkiindeki 
zeytinlikleri hakkmda Devlet şûra
sının verdiği kararın infazını is
tiyor. 
Mahkûmiyet kararında hatai adli 
olduğundan iadei muhakemesini is
tiyor, 
tadei memuriyeti dileğine dair. 

4 - XII -1939 tarih ve 1278 No. ar
zuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

S. ve t. M. Vekâletine. 

Karara raptedilmistir 

Karara raptedilmistir. 

Encümendedir. 

Mütegallibelik yapan Pazaroğlu Fa- Encümendedir, 
ik hakkmda kanunî takibat yapılma
sını istiyor. 
Kazaları dahilinde tütün ekmelerine Karara raptedilmistir 
müsaade edilmesi 

Hakkmda verilen orduda ihraç ka
rarının refi. 

Encümendedir. 

3492 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası 'Muamelesi 

1506/1573 Hasankale: Naim Ha- Mahkûmiyet eezeaaun -affins dair. 
tunoğlu. 

1507/1574 Çanakkale: Zahid 0-
ğurcan. 

1508/1575 Karşıyaka: Nadir sokak 
No. 10 Ali Enver! Erbay. 

1509/1576- Osmaniye - Seyhan: Fet
tan .oğullarından Emin 

1510/1577 

1511/1578 

1512/1579 

1513/1580 

1514/1581 

Nevşehir ; Üzümcü Me-
med Koparan ve ar. 
Beyşehir : Ticaret ve sa
nayi odası başkâtibi ya
nında Lûtfi Dolab. 
Erbaa : Sarakaya nahi
yesi müdürü Şevket Baş-
türkoğlu. 
Ayvalık : Altmova nahi
yesi öğretmenlerinden 
Fahrettin Öztaşkın. 
Erzurum : Habib Ef. süf-
lâ mahallesi Satıroğhı so-
kok No. 6 Emine Han-
cıgazlı. 

1515/1582 Kınık : Tüccardan Ab
dullah ve ar. 

1516/1583 Ankara : P. T. T. Baş
müfettişi ibrahim Arsan. 

1517/1584 Samsun : Ulugazi ma
hallesinde Terakki sokak 
No. 1 Ahmed Karayel. 

1518/1585 Kağızman : Postanede 
Seyfi elile Sıdkı Atalay. 

1519/1586 İstanbul: Cevizlik hamam 
S. Bakırköy. Şaban Cey
lân. 

1520/1587 Daday : Belediye meclisi 
azasından Hüseyin Çevik. 

1521/1588 İnegöl : Sinan Bey ma
hallesi Zafer meydanı 
No. 81 Fatma Taygan. 

1522/1589 Alanya : Gazipaşa Bah-
şişköyü İbrahim Tarcan 
ve ar. Muhtar 

Düşman -taraimdan yapılan zarar 
ve ziyanın Hazineee tazmini. 
Vergilerin tahsiiinde yapılan yolsuz
luğun düzeltilmesini istiyor. 

'Satm aldığı arazinin 2222 sayılı ka
nundan faydalanarak taksitlendiril-
meshû istiyor. 
İnhisar idaresince üzümlerinin satın 

Değirmeninin işletilmesine müsaade 
edilmesi. 

Kaymakamlık stajı hakkındaki dile
ğinin nazarı itübare alınması. 

Almakta olduğu 20 lira aslî maaşın 
25 liraya ibl&fı. 

Tahsis edilen yetim maaşının arttı
rılması. 

Teşkilâtı mülkiye hakkındaki dilek
lerinin nazarı itibase alınması. 

Kıdem tenzili cezasının Maliye vekâ
letince refini istiyor. 
Bir kısmı millî emlâke aid hanenin 
kendisine verilmesini istiyor. 

-Karata raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Liseye kabulünün teminini istiyor. . Maarif vekâletine. 

idaresince matlubunun ve- Karara raptedilmiştir. Vakıflar 
rilmeai 

Daday belediye reisi hakkındaki şi
kâyetinin nazarı itibare alınması, 
ölen oğlundan Naf ia vekâletince taz
minat verilmesi. 

Gazipaşa nahiyesinin teşkilâtlandırıl
masını istiyor. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası -Muamelesi 

1523/1590 Balık asir : Susurluk So- takanının temini dileğine dair Encümendedir. 
ğüt köyünde İbrahim Sa
bah 

1524/1592 Kemah : Ayaz mahalle- 7 - VIII -1939 tarih ve 876 Nolû ar- Karara raptedilmiştir. 
sinde Ömer Gürbüz : zuhaline ektir. 

1525/1593; Kayseri : Küllük mahal- 21 - XII -1939 tarih ve 1391 nuina- Encümendedir. 
leşinden Hakkı Teoman rah arzuhaline ektir. 

1526/1594 izmir : Ticaret mahke- 2 - IX - 1939 tarih ve 1043 numaralı Karara raptedilmiştir. 
mesi zabıt kâtibi Muşta- arzuhaline ektir. 
fa özardan 

1527/1595 Ankara : Demirlibahçe Deş nahiyesi vekâleti müddetine aid Encümendedir. 
mahalesi No. 9 Ali Rıza vekalet ücretinin verilmesi 
Güner 

1528/1596 Bursa : Küçükbalıklı kö- MIH emlakten taksitle arazi verilme- Encümendedir. 
yünde İbrahim Bahtiyar sini istiyor. 
ve a*. 

1529/1597' Menemen : Seyid Nasrul- Yardım yapılmasını istiyor. Encümendedir. 
lah mahallesinde Fatma. 

1530/1598 İstanbul : Üsküdar Ceza- Verilen mahkûmiyet kararında adlî Encümendedir. 
evinde mahkûm Abdür- hata vaki olduğundan bunun tecüriki-

rahman Apaydın. le karar ittihazını istiyor. 
1531/1599 Çankırı : Yapraklı Çi- Silâh altında iken kazaen veya mee- Karara raptedilmiştir. 

çek köyünde Ali Deli ruhan ölen neferlerin yetimlerine 
Hasan. maaş tahsis edilib edilmiyeceğinin 

karar altına alınması. 
1532/1600 Eğil : Arzuhalci Memed , Kaza kaymakamından şikâyet Dahiliye vekâletine. 

îzol ediyr. 
1533/1601 Sandıklı : Muhacir Bel- Maluliyet maaşı tahsisine dair mua- Encümendedir. 

kavuk köyünde Reşid öz- meleli evrakının biran evvel intacı. 
kan 

1534/1603 Amasya : M Ilıcak ve Millî emlâke olan taksit borçlarının Karara raptedilmiştir. 
ar. affini istiyorlar. 

1535/1604 Hadım : Aşağı Kızılca Milli teşkilât hakkındaki dileklerinin Dahiliye vekâletine. 
köyünde muhtar Memed nazan itibare almması. 
Duran ve ar. 

1536/1606 Kızılcahamam : Kemal Hükümet doktorundan şikâyet edi- S. ve 1 M. Vekâletine. 
Engürer. yor. 

1537/1607 Menemen : Etem Şen- Sütlerinin şimendüferle naklinin te- Encümendedir. 
gül ve ar. mini. 

1538/1608 Siird' : Karagül mahalle- Siird mahkemesindeki dava dosyası- Encümendedir. 
si No. 80 Eşref Çalık- nm yeniden tedküanı istiyor. 
oğlu. 

1539/1609 Antakya : H. Aksu ve Evvelce altın esası üzerinden yapı- Encümendedir. 
ar. lan akidlerin tediye tarzı hakkında 

sabit bir muadilin tayinine dair. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. -töm ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1540/1610 İzmit : Cezaevinde Şakir 
Tandoğmuş. 

1541/1611 Zile : Zincirli Ulya ma
hallesinde Memed Cebeci. 

1542/1612 Adapazarı : Unkapanı 
zahireci Şevket Kokeü. 

1543/1613 Trabzon, : Cezaevinde 
mahkûm îlyas Sami Kal-
kanoğlu. 

1544/1614 Zeytinburnu - İstanbul : 
Frrka 81. Piyade Al. Bl. 
2. Ali Ceylân. 

1545/1615 Gazianteb : inhisarlar 
tuz satış memuru Fazlı 
Albaylı. 

1546/1616 Ahlat : Tunus mahalle
sinde Ahmed Yüksel. 

1547/1617 Ankara : Vilâyet evrak 
ve dosya mümeyyizi Sü
reyya Dikmen. 

1548/1618 Şam : Şüheda Salan ma
hallesi No. 96 Necmettin 
Doğan. 

1549/1619 Rize : Cezaevinde mah
kûm îhsan Kurd. 

1550/1620 Üsküdar ,: îmrahor Çeş
me sokak No. 1 Zehra 
Tugul. 

1551/1621 Uludağ • Bursa : Orhan 
mahallesi Uçak sokak No. 
10 Maden sulan Türk li-
mited şirketi müdürü. 

1552/1623 Bursa : Tuz pazarında 
Koeaarab hanmda Şev
ket yanmda Süleyman 
Yunusoğlu. 

1553/1624 Ankara : Numune hasta-
"nesierrarmâa Çiçekdağ-
h Hasan yanında eski 
tahsildar Ahmed İlhan. 

Af kanunundan istifadesinin temini. Karara TaptedSmiştir. 

Demiryolları idaresince istimlâk edi- Encümendedir, 
len arazisinin ve -bedelinin verilmesi. 
Hazine tarafından bilmüzayede satı- Karara raptedilmiştir. 
larak aldıkları *arazi* borçlan hakkın
daki dileklerinin nazarı itibare alın
ması hakkında. 
Bize adliyesi başkâtibi Memed Mete Encümendedir, 
ile cezaevi müdürü Sabri hakkındaki 
şikâyetinin nazan-itibare alınması. 
Askerlik hakkındaki dileğinin nazan Encümendedir, 
itibare alınması. 

Açık maaşlarının verilmesi. Encümendedir. 

Bir memuriyete tayinini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

27-V-1937 tarih ve 3179 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Orduya asker olarak kabul edilmesi- Encümendedir, 
ni istiyor. 

Geri kalan cezasının affini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

Yetim maaşı tahsisi veya iadei me- Encümendedir, 
muriyeti dileğine dair. 

Uludağ maden suyunun satışı için Encümendedir, 
ruhsatnamenin Verilmesini istiyor. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine ka- Karara raptedilmiştir. 
bulu ile tescilini istiyor. 

Açık maaşlarının verilmesi ve memu- Karara raptedilmiştir. 
riyetine muadil bir vazife verilmesi
ni' istiyor. 



Kayİd 
No. 

1554/1625 

1555/1626 

1556/1627 

1557/1628 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çorum Aşağıçarşıda 
Hancı Ciğeroğlu Kadir 
Akyürek yanında- Sabri 
Yılmaz, 
Göztepe - istanbul : Ce~ 
vadpaşa#'sokak No 21 
Emekli kurmay albay 
Şükrü Sagun. 
Akhisar : Cezaevinde 
mahkûm Davud. 
Fener - İstanbul : Cam-
cıyokuşu No. 21 Peter-

Arzuhal hulâsan 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine ka
bulü hakkında. 

Müterakim* harb zammı matlubunun 
verilmesini istiyor^ 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affini 
istiyor. 
İstanbul Liman, reisliğince liman 
cüzdanı verilmesini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Karar» raptedilnaştiı. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1558/1629 Arapkir : Belediye reisi 
Nâzım Fadıloğlu. 

1559/1630 Ürgüb : Hususî muhasebe 
eski tahsildarı Mevlûd 
Dursun. 

1560/1631 Üsküdar : Belediye tah
sildarı Muammer Ulaş ve 
ar. 

1561/1632 Niğde : Bilecik eski tapu 
müdürü İhsan Bumelilir 
oğlu. 

1562/1633 Simav : Tabak esnaf ce
miyeti reisi İsmail Kal
kan. 

1563/1634 Gümüşane: özcan mahal
lesinde Zeki Yeşil. 

1564/1635 Fatsa : Manifatura esna
fından Yusuf Gürel ve ar 

1565/1636 Pangaltı - İstanbul: Boz-
kurd Cd. No. 97 Nazmi 
Erçelebi. 

1566/1639 İzmir : Sağır, dilsiz ve 
körler koruma kurumu 
merkezinden. 

1567/1640 Bayazıd - İstanbul : Çar-
şıkapı caddesi tramvay 
durak No, 99. Bifat Köp
rülü. 

1568/1641 Erbaa : Kebir mahallesin
de Ferhad Şahin. 

Belediye rüsumu, hakkındaki dilekleri
nin nazarı itibara- alınması tı«Mnnd». 
Tekaüd maaşı veya ikramiye verilmen 
hakkında 

Encümendedir. 

raptedilmiştir. 

1 - IX -1930 tarihinden sonraki hiz-; Encümendedir, 
metlerinin tekafldlttk hizmetine ilâve
sine dair. 
ladei memuriyeti veya tekaüd maaşı Encümendedir, 
tahsisine dair. 

İmalâthanelerinin açılmasının temini Encümendedir, 
dileğine dair. 

ladei memuriyeti dileğine dair. 

Hazineden taksitle aldıkları gayri-
menkullerinin zelzeleden yıkıldığından 
geriye kalan taksit borçlarının affi 
hakkında. 
Tekaüd maaşına tahsisinde hizmet 
müddetinin noksan hesab edilmiş oldu
ğundan tashihen tahsisi dileğine dair. 
Sağır, kör ve dilsizlerin Devlet hizme
tine alınmasına dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir.. 

Karara raptedilmiştir. 

Küçük sıhhat memurları okulunu biti- Encümendedir, 
renler derneği teşkiline müsaade edil
mesine dair. 

Nüfus sicillerindeki vaki çirkin şerhin Maliye vekâletine, 
ref ini istiyor. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1569/1642 Güdül - Ayaş : Değirmen
ci İsmail Erzurumluoğlu. 

1570/1643 istanbul : Mecidiye köyü 
eski Osmanlı S. No. 13 
Hasan Karanfil ve ar. 

1571/1644 Yeşüova : Kayadibi kö
yü ibrahim özer ve ar. 

1572/1645 Nizib : Pelkiz köyünde 
Ramazan. 

1573/1646 Ankara : Içcebeci Ergen
ler sokak No. 3 Mustafa 
Bedrettin Mat. 

1574/1647 tstanbul : Sultanhamâm 
Hoca pnlohan No. 4 Kâ
zım Başbuğ. 

1575/1648 Şebin Karahisar ; Balca 
na köyünde Bayram Şa
fak ve ar. 

1576/1649 inegöl : Kemalpaşa ma
hallesinde Kâzım Kara
man. 

1577/1650 Araç : Sözey köyünde 
Salih Ünlü. 

1578/1651 Kırklareli : Şifre memu
ru ve seferberlik memuru 
Hamdi Kurtiş. 

1579/1652 Susurluk: Alibey köyün
de Hasan Cömert, 

1580/1653 tnebolu : Hidayet Yel
kenci. 

1581/1654 Pülümür : Sandık emini 
Ahmed Aral. 

1582/1656 Yenişehir - Ankara: Sıh
hat vekâleti tikiz sokak 
No. 8 Emekli binbaşı 
A. Rıza Ataman. 

1583/1657 Ankara : Maarif mat
baası tashih dairesi şefi 
Kerim Konak. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

İstenilen kazanç vergisinin af fi veya Dahiliye vekâletine, 
taksite rabtına ve değirmeninin iman 
için de nakdî yardım edilmesini isti
yor. 
2644 saydı kanunun 6 ncı maddesinin Maliye vekâletine, 
ikinci fıkrası ve muvakkat madde hü
kümleri dairesinde muamele ifasına 
dair. 
Köylerinin satırlara bağlanmasını ve Encümendedir, 
kemafissabık idare edilmesine dair. 
Eşhas tarafından gasbedilen emlâki- Encümendedir, 
nin tarafına tesliminin teminine 
dair. 
Maluliyet derecesinin tesbiti veya te 
kaüdlüğünün refine dair. 

Münasib bir vazifede 
temini dileğine dair. 

istihdamının 

taşe bedeli olarak Hazinece tahsili 
istenilen paranın kendilerinden alın
maması dileğine dair. 
Mahkûmiyet cezasının tecili.dileği
ne dair. 

Gayri kanunî olarak vazifeden çıka
rıldığından iadei memuriyetine dair. 
5-331-1939 tarih ve 1288 numaralı 
arzuhaline ektir. 

(lskânının temini dileğine dair. 

5364 numaralı arzuhaline ektir. 

Bir derece terfiinin temini dileğine 
dair. 
Tekaüd maaşının tezyidi dileğine 
dair. 

Varisi bulundukları Korucu çiftliği
nin Hazinece bedelinin verilmesi ve
ya emlâkinin iadesini istiyorlar. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

1584/1658 

1585/1659 
1 

1586/1660 

1587/1661 

1588/1662 

1589/1663 

1590/1664 

1591/1665 

1592/1666 

1593/1667 
, 

1594/1668 

1595/1671 

1596/1672 

1597/1673 

1598/1674 

Yozgad : Çanaklı köyün
de Satı Gençol. 

İzmir : Buca' Belediye 
caddesi No. 75 Fehmi 
Şans. 
İstanbul : Yüksek iktı-
sad re ticaret mektebi 
birinci sınıf talebesin
den No. 303 0. Nuri Ci-

/han. 
Turgudlu : Buğday ko
ruma memuru Mustafa 
İrden. 
Kocaeli : Akmeşe nahi
yesinde Sakıb Varolsun. 
Çankırı : Belediye tel
lâl memuru Ahmed Ya
vuz. 
İnebolu :' Camiikebir ma
hallesi Nofc 2 M. izzet 
Bakir. 
Bursa : Nafia müdüri
yeti şose ve "köprüler 
ien memuru Tevfik Ok
tay. 
Susurluk : Ömer köyü 
nahiyesinde Veli özen 
ve ar. 
Susurluk : Dere köyün
de Süleyman Oğuz. 
Gördes : Divan mahalle
sinde Nail öder. 

Trabzon : Ceza evinde îl-
yas Sami Kalkavanoğlu. 
Urfa : Meşarkiye mahal
lesinde Memed SaymacL 
İstanbul : Postanede Şa
ban Beis Köse. 
Kelkit : Eski hususi ant-

Vazife başmda ölen : eşinden tazmi- • Encümendedir, 
nat verilmesi hakkmda Nafia vekâ
letine vaki müracaatinin intacını is
tiyor, 
ladei vazifesi dileğine .dair. Encümendedir. 

Şehid babasından tahsis edilen maa
şının verilmesine dair.* 

Encümendedir. 

Tekrar polisliğe alınmasını istiyor. Encümendedir. 

Hazineye olan araziden 
borcunun affini istiyor. 

1 Maliye vekâletince hizmet müddetine 
göre tazminat verilmesini istiyor. 

mütevellid Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekâletine. 

Vazifeden çıkarılması hakkmda Dev- Encümendedir. 
let şûrasmca verilen red kararmm 
refine dair. 
Müterakim maaş matlubunun Nafia Encümendedir. 
vekâletince verilmesine dair. 

İskânlarının teminine dair. 

İskânının temini dileğine dair. 

Ziraat bankasına olan borcu hakkın
daki dileğinin nazarı itibare alınarak 
mağdur edilmemesine dair. 
Bize mahkemesi başkâtibi Memed Me-
teden şikâyet ediyor. 
Maaşlarının tezyidini veya müezzin
likte çalışmalarının teminine dair. 
21 -VI -1939 tarih ve 679 unmarah 
arzuhaline ektir. 
Tasfiye kararının refine dair. 

hasebe Naim Bayraktar 
esi Gülfem Bayraktar. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve 'adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1599/1675 İzmir : Kartal ticaretha
nesi elile Burhanettin 
Ozbelge.' 
Yeşilova : Değirmen kö
yü ihtiyar heyeti azasın
dan Şevket ve ar. 
Haliç feneri - İstanbul : 
Küçük Mustafapaşa ma
hallesi Kuyu sokak No. 9. 
Kadri Kayaalp. 
Bursa : Şehreköstü ma
hallesi, Fevzi Çakmak 
eaddesi No. 267. Derviş 
Nuri Artaç. 
Kar» : Ortakapı mahalle
sinde Halkevi caddesinde 
No. 50. îmza okunamadı. 
Giresun : Çınarlar mahal
lesinde Süleyman Güner. 
Bursa : Küçük zürra Be-
lediyunus köyünde Celil 
Kahretemiz ve ar. 

1600/1676 

1601/1677 

1602/1678 

1603/1679 

1604/1680 

1605/1681-

Vİ606/1682. 

1607/1684 

1608/1685 

1609/1686 

1610/1687 

1611/1688 

1612/168? 

Yozgad : Lök köyü muh-
tarı Osman Kayhan. t 
istanbul: Kurmay Albay 
fen tatbikat okulu ko
mutanı Celâlettin Sor-
sorgunç. 
Ankara : T. C. Merkez 
bankası U. M. Kıymetler 
kontrolörü Raif Tlaber 
Sivas: Höllüklük mahal
lesinde muhacir llyas ha
nesinde Büstem Boztunç. 
Denizli : Babadağ Do
kumacılar cemiyeti baş
kanı. O. Yüksel. 
Bartın : Köyortası ma
hallisinde Tahir Çetin 
Arabaeıoğlu sokak No. 
26/28 İbrahim Aktopuz 

Temyiz mahkemesindeki muhakemesi- Karara raptedilmiştir. 
nin neticesine kadar evinin icraca sa
tılmamağının teminine dair. 
Köylerinin Yeşilovaya bağlanmaması- Encümendedir.-
m istiyorlar. 

Tekaüd maaşının tezyidi dileğine dair. Dahiliye vekâletine. 

Tekaüd maaşının yeni barem kanunu
na göre tahsisine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Kars lise müdürü Samih Atademirden Encümendedir, 
şikâyet ediyor. 

Vergi borcunun tahsilinin teciline da- Dahiliye vekâletine. 
V.. 
Evkaftan taksitle satın aldıkları emlâ- Encümendedir, 
kin taksit borçlan hakkındaki dilek
lerinin nazarı itibare alınması hakkın
da. 
Yiyecek ve tohumluk buğday verilme- Encümendedir, 
sine müsaade verilmesine "dair 
İstediği vesaik suretinin verilmesine 
müsaade edilmesine dair 

Aidiyeti cihetile Kâti
bi Umumiliğe. 
29 - III -1940 

3659 sayılı kanunun 1 numaralı mu- Encümendedir, 
vakakt maddesinin G fıkrasından is
tifadesinin teminine dair 
Tasfiye kararının refine dair Devlet Encümendedir, 
şûrasınca yaM müracaatinhr netice
lendirilmesine dair 
Ekonomsel durumun bozukluğu dola- îktısad vekâletine, 
yısiie ıslâhı cihetine gidilmesine dair 

554 saydı kanuna tevfikan maluliyet- Encümendedir, 
maaşı- tahsisi dileğine dair 
Kütahya icrasında emanet hesabında 
olan 1750 lira •matlûbatın verilmesine* 

1613/1690 Bahçecik : Kasimiye ma
hallesinde M. Üstündağ 
ve ar. 

Evkaf idaresince vakıflarına vaki mü- Vakıflar.. U. Mü. 
dahalenin tedkikile bir karara rapto-
nı istiyor. 



Kayid 
No. 

1614/1691 

1615/1692 

1616/1693 * 

1617/1694 

1618/1695 

1619/1696 

1620/1697 

1621/1698 

1622/1699 

1623/1700 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Manisa : Manifaturacı 
Veli Gzaltın -
Pervari : Posta telgraf 
şefi Şefik Polat 

Niğde : Alâettin mahal* 
leşinde* No. 62 Penbe 
övücü. 
Çerkeş ; Ovacık Yunud-
divanı eski köyünde Ali 
Ünal. 
Ankara : Posta eski me
murlarından Memed Emin 

Balya : Enver paşa ma
hallesinde Âli Bâza 'Gün
gör. 
Yozgad : Çalatlı köyün
de Satı Gençol. 
Bursa ceza evinde-mah
kûm Raşid Kemali 
öğütçü. 
Çorlu : Çevrim kaya kö
yü muhtarlığından. 

Bakırköy - İstanbul: Ce
vizlik mahallesi Hamam 
sokak No. 42 Lezize Par-

Arzuhal hulâsası 

Veriien bir ay mahkumiyet cezasının 
affine dair 
Müterakim maaşlarının ve kefalet 
sandığındaki matlûbatınm verilmesi
ne dair 
Vazifeden mütevellid malul kalan eşi
ne dereee üzerinden tekaüd maaşı 
tahsisine dair 
551 sayılı kanuna göre derecesinin 
tayinini ve muhtacı muavenet oldu
ğundan yardım edilmesine 'dair 
P. T. T. İdaresince memuriyete tayi-

ı. nini veya tekaüd maaşı tahsisini is
tiyor. 
Tekaüd maaşına zam yapılmasını 
istiyor. 

11 - XII - 1939 tarih ve 1328 numa
ralı arzuhaline ekjtir. 
Hususî bir af kanunu ile cezasının 
affini istiyor., 

Köylerinin mahrukatının temini için 
katiyat yapılmalarına müsaade edil
mesini istiyor. 
İskân teffiz komisyonunca hakkında 
verilen" kararın yerine getirilmedi
ğinden şikâyet ediyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

.Encümendedir. 

Karara -raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1624/1701 

1625/1702 

1626/1794 

1627/1705 

1628/1706 

1629/1707 

•Gebze : Yukarı Hereke-
de Memed Demir. 

Vize : Merkez okulu baş
öğretmeni Beşad Bay-
yurdoğlu. 
Ankara: Hamamönü Ha
cı Murad mahallesi - Pa-
şaçeşme karşısı - No. 11. 
Bacia Lengerata. 
Çatalca : Müs.Mv. İs. 
Tb. K. Şükrü Üver. 
Çorum : Tepecik mahal
lesinde Sadık Kaya. 
İsparta ; Memed Ataba-
kao. 

Vazife başında malûl kaldığından 
münasib bir tazminat verilmesini is
tiyor. 
İşgal altmdaki hizmet müddetinin 
filî hizmetten addedilmesini istiyor. 

ölü kocasının mefsuh reji şirketinde
ki maüubunun tesviyesinin teminine 
dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Terfi nasıblarının tashihi hakkında. Karara raptedilmiştir. 

Türk vatandaşlığına kabulünü isti- Dahiliye vekâletine. 
yor. 
Eşhas tarafından vaki kaldığı haka- Encümendedir. 
retin tahkiki ile cezalandırılması H. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1630/1708 Cide: Kasaba mahallesin
de Murad Faiz. 

1631/1709 Pınarbaşı : Dere mahalle
sinde' Süelyman Karaba
tak. 

1632/1710 Adana : Mestanzade ma
hallesinde No. 181. Ziya 
Hıfzı Tınıçgün. 

1633/1711 Samsun : Kasablar- cad
desi No. 24. Mnhib Cihad 
Kortan. 

1634/1712 Dörtyol : Meteoroloji is
tasyon şefi Kâzım Okon. 

1635/1613 Halis feneri - İstanbul : 
Vodina caddesi No. 121. 
Bakkal Aleko ve Koço 
Miçel. 

1636/1714 Trabzon-: Ceza evinde îl-
yas Sami Kalkavanoğlu. 

1637/1715 Pangaltı - İstanbul: Fe
riköy tramvay caddesi du
rağı No. 11. E. Fehmi 
Feker. 

1638/1716 Üsküdar : Açıktürbe Ah-
med Çelebi mahallesi Qe-
mî alayı sokak No. 23. 
Şerafettin Denizaşan. 

1639/1717 İstanbul: Ticaret ve sana
yi odası tescil memura 
Tevfik Enver. 

1640/1718 İspir : Maliye tahsildarı 
Nusret Güleç. 

1641/1720 Dr. V. Me. S. M. U. Mü. 
ikinci Ş. teşkilât ve inti-
hab bürosu şefi Kemal Öz-
güney. 

1642/1721 Heybeliada - İstanbul 
Lozan zaferi caddesi No. 
9 Müfid özeş. 

1643/1722 Kırıkkale : Kırıkkale na
hiyesi müdürü Nusret 
Ünlütürk. 

Maliye vekâletine. 
Karara raptedilmiştir. 

27-IV-1939 tarih ve 227 numaralı 
arzuhaline ektir. 
İskân suretile verilen evinin başkası 
namına gayri kanunî olarak tescil edil
diğinden bu hususun düzeltilmesi di
leğine dair. 
İnfaz edilmiş bulunan bir sene hapis Encümendedir, 
cezasını muhtevi hükümde hatayı adlî 
olduğundan tedkikile kaldırılmasını 
istiyor. 
Yer sarsıntısından zarar gördüğünden Maliye vekâletine. 
dolayı kazanç vergisinin alınmaması 
hakkında. 
Bir derece terf iinin temini dileğine 
dairi 

29-XII-1939 tarih ve 437 urunaralı 
arznaline ektir. 

Karara raptedilmiş tir. 

Encümendedir. 

11 - III -1940 tarih ve 1671 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
İstanbul C. müddeiumumisinden şikâ- Encümendedir, 
yet ediyor. 

Devlet denizyolları idaresince haksız Karara raptedilmistir. 
olarak işinden çıkarıldığından vazife
sine iadesini istiyor. 

Emekli maaş tahsisatı olan 20 liranın Encümendedir, 
kesilmemesi ve İstanbul Ticaret ve sa
nayi odasınca müstahak bulunduğu 
140 lira maaşının verilmesine dair. 
Maaşile münasib bir memuriyete tayi- Maliye vekâletine, 
nini istiyor. 

3656 sayılı kanundan istifade ederek Encümendedir. 
maaşı olan kırk liranın verilmesine 
dair. 

Tekaüd maaşının 100 lira üzerinden 
tahsisini istiyor. 

Encümendedir. 

40 lira maaşlı 4 ncü sınıf 
kamlığına tayinine dair. 

kayma- Karara raptedilmiştir. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1644/1723 Trabzon : Cumhuriyet 
mahallesi Çöpçü sokak 
No. 10 Yakub Gültekin. 

1645/1724 Kasımpaşa • İstanbul 
Neva sokak No. 24 Şe-

* ref Kayaboğazı. 
1646/1725 Karabük : Demir ve çe

lik fabrikaları idare âmi
ri Gıyasettin Köken eli-
le Memed Nasih Yakov-
lev. 

1647/1726 Ankara : G. Terbiye ens-
titüsü riyaziye muallimi 
Şükrü Sayan. 

1648/1727 Yerköy : Yerköy halkın, 
dan Galib Gençoğlu ve 
ar. 

1649/1728 Üsküdar : Cezaevinde 
emekli deniz binbaşısı 
Hüseyin Yeşiltepe. 

1650/1729 Çarşamba : Gerenözü kö
yü muhtarı t. Ünalan ve 
ar. 

1651/1730 Sultanahmed - tstanbul: 
Divanyolu No. 66 Kâmil 
Şerbetçioğlu. 

1652/1731 Çanakkale : Yalı cadde
si No. 43 Hasan Okay. 

1653/1732 Kadıköy - tstanbul : Ca-
ferağa mahallesi Sivas
topol sokak No. 38 İzzet 
Gülten. 

1654/1733 Kâhta: Abdurrahman 
Yıldırım ve ar. 

1655/1734 Amasya: Gümüşlü cami 
mahallesinde naüa mü
hendisi resmi işeri hanesi 
No. 59 Sakıb Görmen. 

1656/1735 Adapazarı: Küçük ha
mam mahallesi No. 61 
Mükerem Başsen. 

1657/1736 Serik - Antalya: Bel-
kıs ve Himmetti köy
leri muhtarı Mustafa 

Düyuna kalmış olan matlubunun ve- Encümendedir, 
rilmesine dair. 

Vekâlet emrine almdığındatf Şûrayi Karara raptedilmiştir. 
devlete vaki müracaati hakkında bir 
an evvel karar ittihazını istiyor. 
Tasarrufundaki ev hakkında Devlet Maliye vekâletine. 
şûrasınca aleyhine verilen kararın ve 
gayrimenkule aid tapu kaydinin 
celb ve tedkifanı istiyor. 

Bir derece terf Unin teminine dair. Karara raptedilmiştir. 

Yerköyün kaza olmasını istiyorlar. Encümendedir. 

Bir sene mahkûmiyet cezasının affine Encümendedir, 
dair. 

Haşhaş ekmelerine müsaade etmele- Karara .aptedilmiştir. 
rinin tahtı temine alınmasını istiyor-* 
lar. 
5 -XI -1938 tarih ve 5133 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

İskânının temini ile tarhedilen ka- S. ve 1. M. Vekâletine, 
zanç vergisinin alınmamasına dair. 
Malulen tekaüde şevkini veya iadei Karara raptedilmiştir. 
vazife etmesini istiyor. 

Hâkim ve müddeiumumiden şikâyet Adliye veıtfletH.c. 
ediyor. 
Memleketine gitmesine müsaade edil- Karara raptedilmiştir. 
meşini istiyor. 

18 - IX - 1939 <tarih ve 361 saydı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Antalya - Serik Manavgat mmtaka- Encümendedir, 
larmda ekilmekte olan çeltiğin yap
tığı tahribat hakkında 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1658/1737 İstanbul: G. 1. V. eski Zat isleri müdürü bulunduğu esna- Encümendedir, 
zat ve sicil işleri müdürü da bir memura aid tahakkuk ettir-
Safi Dümer. diği maaşdan dolayı Divanı muha

sebatla aralarında hadis olan ihtilâ
fın hallini istiyor. 

1659A738, Maden -. Elazığ: Arpa- Hilafı usûl tarhedilen kazanç yer- Encümendedir, 
meydanı mahallesinde gieinin refini istiyor. 
Ahmed Metin. 

1660/1739 Havsa - Edirne: Neca- Muhtacı muavenet olduğundan ara- Maliye vekâletine, 
tiye köyünde Süleyman zi verilmesini istiyor. 
Ak 

1661/1740 Kiğı: Eski tapu memu- 17 - V '- 1939 tarih ve 380 No. ar- Karara raptedilmiştir. 
ru Osman Köse. zuhaline ektir. 

1662/1741 Konya: Çiftemerdiven ölü eşinden gendisine ve çocuk- Encümendedir, 
mahallesinde No. 76 Mü- lanna maaş bağlanması veya ikra-
nire Akm. miye verilmesini istiyor. 

1663/1742 Ankara: lsmetpaşa ma- Asker! malûl olduğundan her hangi Karara raptedilmiştir. 
hailesinde Uzunyol sokak bir suretle terfihinin teminine dair. 
No. 12 Süleyman Ha-
tnnoğlu. 

1664/1743 Afyon: İşbankası mü- 3659 sayılı kanunun 1 nci madde- Karara raptedilmiştir. 
dürü Hayrettin Ünay- sinin A fıkrasına Ktzıiaym ithali ile 
dm. barem derecesinin tayinine dair. 

1665/1744 Küçük Tozgad: Yenişeyh Taşocağı ruhsatnamesinin verilmesi- İktısad vekâletine. 
köyünde Mustafa Ediş. ni istiyor. 

1666/1745 İstanbul : Fatih Çarşam- Açık maaşlarının verilmesi ve maa- Karara raptedilmiştir. 
ba Kokulubahar sokak sına muadil ihtisası dahilinde memu-
No. 19 Abdülkerim Kop. riyete tayinini istiyor. 

1667/1746 Üsküdar: Nuh kuyusu 21 - VI -1939 tarih ve 680 numaralı Karara raptedilmiştir. 
caddesi No. 113 Ayşe arzuhaline ektir. 
Nedime. 

1668/1747 İstanbul : İstanbul pos- Hazinece zarar ve ziyanının verilme- Karara raptedilmiştir. 
tanesinde Şaban Beis.. sini istiyor. 

1669/1748 Ankara : Maliye V. Mu- İnfaz olunmayan Devlet şûrası ka- Encümendedir, 
hasebat U. M. Birinci şu- rannın infaz ettirilmesini isliyor, 
be memurlarından Kâmil 
Gücü. 

1670/1749 Balıkesir : Başmühendis Kanunlara aykırı görünen Devlet or- Karara raptedilmiştir. 
orman çevirge müdürü maniama vergi tarhı kararının bo-
Eyüb Sabri İnal. zulması dileğine dair. 

1671/1750 Ankara : Türkkuşu sıh- Refedilen rütbesinin iadesi H. Kurara raptedilmiştir. 
hat memuru Kemal Dam-
ladol 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1672/1751 Ankara : Cumhuriyet 
merkez bankası emisyon 
servisinde İbrahim Şener. 

1673/1752 Bitlis : Piyade alayı es
ki odun müteahhidi Emin 
Yetişken. 

1674/1753 Edirne : Gümrük mua
yene memura Ahmed Er
den. 

1675/1754 Akyazı - Adapazarı: Yah
yalı ve Macividler kö
yünde Yusuf Kuru Ali. 

1676/1755 Balıkesir : Karaoğlan 
mahallesi Meyhane bo
ğazında No. 57 Zehra Sa
rakaya. 

1677/1756 Saray r Beyaz köyünde 
Mihrinnisa Süherden. 

1678/1757 İstanbul : 4 ncü Vakıf-
han No. 4 - 28 Mustafa 
Nafiz Con. 

1679/1758 Berlin : Mütekaidini as
keriyeden Dr. Zeki Haş
met. 

1680/1759 Yapraklı * Çankırı i Da-
vudlar köyünde Mustafa 
Dağlı. 

1681/1760 Sarıkamış : Karaurgan 
nahiyesinde Çetin Kaya. 

1682/1761 Ayvacık : Hususî muha
sebe tahsildarı ömre Er-
soy. 

1683/1762 Edirne : Trakya umumî 
müfettişliği köy bürosu 
şefi Fikri Bakrreıoğlu. 

1684/1763 Göztepe : Mısırlı caddesi 
No. 389 Memed özveren. 

1685/1764 Konya : Muhacir pazarı 
Şeker Fürüş mahallesi 
No. 17 Fatma Samurcar. 

Yüksek tahsil görmüş addedilmesi 
dileğine dair. 

Karara rapted^lmişthv 

Ciheti askeriyedeki bakiye kalan M. M. Vekâletine, 
matlubunun verilmesini istiyor. 

Tahsil derecesinin tayinini istiyor 

Hukuku tasarrufiyesine eşhas tara
fından vaki müdahalenin menine 
dair. 
ölü zevcine sağlığında verilen harcı
rahın noksan addüe halen kendisin
den tahsiline gidilmesi mağduriyeti
ni mucib olduğuna dair. 
ölü eşine ciheti askeriyece tarafın
dan çıkarılan borcun maaşından ke
silmemesi ve kendilerine iadesine 
dair 
Askerlik halinin tayin ve tevsik edil
mesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Müterakim tekaüd maaşlarının veril
mesi hakkmda. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Maluliyet maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. Yedindeki mazbata muhteviyatının 
Hazine tarafından nakden verilmesi 
veya emvali metrukeden arazi veril
mesini istiyor. 
Maliye vekâletince tekaüd hakkının 
kabulünü istiyor. 

50 lira maaşlı umumî müfettişlik ev
rak müdürlüğüne tayinini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

îû.rara raptedilmiştir. 

Bina vergisi borcu hakkındaki dile- Encümendedir, 
ğinin nazarı itibare alınması hak
kmda. 
Tekaüd ikramiyesinin verilmesini is- Encümendedir, 
tiyor. 
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Kayid 
No. 

1686/1765 Yozgad : Yukarınohud-
ln mahallesinde Şemsi. 

1687/1767 Saray : Jandarma Bl. 
K. ön. Yz. Ali Rıza 
Soyak. 

1688/1768 Kırkağaç : Eski hudud 
sahiller memurlarından 
Muammer Evrim. 

1689/1769 Geyve : Eşme köyü hal
kı namına Veli Kıyan ve 
ar. 

1690/1770 Kızıltoprak : Zühtüpaşa 
Şefik Bey sokak No. 40. 
Şefik Açıksözlü. 

1691/1771 Mersin : Camii şerif ma
hallesi fabrika caddesi No. 
3. Abdürrezzak Aearbey. 

1692/1774 ödemiş : Cumhuriyet ma
hallesi İçelli Ami Bey so
kak No. 30. Nazim ötez. 

1693/1775 îmralı : Ceza evinde Di-
lâver Resne. 

1694/1776 Kadınhan : Atlandı köyü 
ihtiyar heyeti Hüseyin. 

1695/1777 Hemşinpazar : Zoga kö
yünde Saniye Ergin ve ço

cukları. 
1696/1778 Ünye : Yılmazlar mahal

lesinde Hüsnü Görsen. 

1697/1779 Aksaray - tstankd : Hor
hor caddesi Tayyareci Or
han sokak No. 38. Cemal 
Sonduvac. 

1698/1780 Alaşehir : İstiklâl caddesi 
No. 85. Memed Salih 
Buyruk. 

1699/1781 Ankara - Yenişehir: İsmet 
İnönü caddesi No. 8. 
Fahriye özbilgi. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Kesilen tekaüd maaşının iadeteıı tah- Encümendedir, 
sisi ile tütün ikramiyesinin verilmesi
ne dair. 
Hususî af istiyor. Encümendedir. 

Açıkta kaldığı müddete aid maaşla- Karara raptedilmiştir. 
rmm verilmesine dair. 

Devlet ormanlarından vakti zama- Encümendedir. 
nmda katiyat yapmaları dileğine 
dair. 
Memuriyete tayini dileğine dair. Encümendedir. 

2 - II -1940 tarih ve 1466 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

11-X-1939 tarih ve 1088 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Başkalarına satılan fındık bahçeleri
nin kıymeti üzerinden parasının tahsi
lini istiyor. 
Fahampaşa veresesi tarafından çayır
lıklarına» vaki müdahalenin menine 
dair. 
Fethiye maden ocağında çalışırken ka
za neticesi ölen eşine kanunen muktazi 
ikramiyenin verilmesine dair. 
Emlâki milliyeden satın aldığı evin 
taksit borcundan mütevellid haksızlı
ğın refi ile evinden çıkarılmamasına 
dair. 
Vakıflar idaresi tarafından ölen baba
sının yerine terfian tayininin temini 
ve efradı ailesine bir an evvel maaş 
tahsisine dair. 
Muhtacı muavenet olduğundan yedin-
deki harikzede mazbatasına göre yar
dım edilmesi. 
Kesilen eytam maaşının iadeten tah
sisi. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 



Kayid 
No. 

1700/1782 

1701/1783 

1702/1784 

1703/1785 

1704/1786 

1705/1787 

1706/1788 

1707/1790 

1708/1791 

1709/1792 

1710/1793 

1711/1794 

1712/1795 

1713/1796 

1714/1797 

Âr/uhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bitlis : Biriıici okul baş
öğretmeni Zihni Vural. 
Fındıklı - İstanbul : Sü-
heyilbey cami sokak No. 
12. M. Hulusi Ongül. 
Maden : Havuzlubahçe 
civarında idare baraka
sında Bekir Türkmen. 
Ybzgad : Maliye tahsilat 
kâtibi Halim Mutlu. 

Vize : Sergen nahiyesin
de Ali Rıza Fırat. 
Ankara: Ziraat vekâleti 
Veteriner işleri umum 
müdürlüğü memurların
dan A. Hilmi Ses. 
istanbul : Bayazıd Aba-
lıçeşme sokak No. 19 Nu
ri Karabaş ve ar. 
Ankara: Akbaş mahallesi 
Baykal sokak No. 5/7 
A. Rıza Gözen 

Siverek : Camiikebir ma-
bakisinde Memed Fahri 
özbay 
Kayseri: Mustafa Neeib 
mahdumu No. 11 Veysel 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Oazianteb : Kayacık Kı
sa sokak Naciye Tunçkafa 
Ankara : İstasyon civa
rında kömürcü Memed 
elile Beşir Barbar. 
Ankara : Yeni hamam 
apartımanı No. 1 hal ar
kasında Hayri Başal. 
İstanbul : Tevkifhanede 
mevkuf M. Hulusi On-
gül 
Gazianteb ceza evinde 
mahkûmlardan Durmuş 
AH Öner. 

Tedavi ve yol parasının verilmesi. Dahiliye vekâletine. 

Hazinece matlubunun verilmesi. Encümendedir. 

Devlet demiryollarında veya diğer bir Karara raptedilmiştir. 
idarede istihdam edilmesini istiyor. 

Tekaüd kanununun 66 ncı maddesinin Karara raptedilmiştir. 
tadili hakkındaki kanunun müzakeresi 
esnasında dileğinin nazarı itibare Sın
ması. 
Emvali menkulesinin nakli için mü- Maliye vekâletine, 
saade edilmesi 
Maaşının tezyidi dileğine dair Karara raptedilmiştir. 

Denizbankdaki matlûblannın veril - Encümendedir, 
men 

Vazifesine muadil bir memuriyete ta- Encümendedir, 
yini 

24 - 1 -1940 tarih ve 1531 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Vazifei askeriyesini ifa eden oğlunun Encümendedir, 
kıtasına iadesi ve millî şerefinin ren
cide edilmemesi 
Mahkûmiyet cezası hakkındaki dile- Encümendedir, 
ğinin nazarı itibare alınması 
İskân suretile verilib istirdad edilen Encümendedir, 
evinin iadesinin temini 

Şengül hamamının ihalesinde Hazine- Encümendedir, 
nin mutazarrır olduğunu bildiriyor. 

Hazinece matlûbunun verilmesini is- Encümendedir, 
tiyor. 

Mahkûm olduğu para cezasının affi-
ne dair. 

Farara raptedilmiştir. 
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Kayid* • Arzuİıal sahibinin 
No. isim re adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1715/1798 Tahtaminare caddesi No. Trabzon liman idaresince mûnasib Encümendedir. 
138 Temel Bal. bir işte istihdamının teminini istiyor. 

1716/1799 Çorum mebusu N. Kaya- Memuriyet ikramiyesinin verilmesi- Bütçe encümenine. 
alp. nin karara alınmasını istiyor. 

1717/1800 Balya malmüdürü Fazıl Divanı muhasebatça çıkarılan 1642 Encümendedir. 
Akıncı. lira zimmetin usulsüz olduğundan 

terkini cihetine gidilmesini istiyor. 
1718/1801 Eğin - Geban : Eski Muş İkramiye matlubu hakkındaki dile- Encümendedir. 

vakıflar müdürü Ömer ğinin nazarı itibare alınması H. 
Lûtfi Aktaş. 

1719/1802 Erzurum : 9. Kor. Leva- Düyuna kalan harcırah matlubunun Encümendedir-
znnmda evrak memuru verilmesine dair. 
Faruk Aktaş. 

1720/1803 Gümüşane : Camii şerif Mühtaci muavenet olduklarından M. M. Vekâletine.' 
mahallesi, Harb okulun- yardım edilmesini istiyor. 
da ölen Koçoğlunun ba
bası Ziya Koçoğlu. 

1721/1804 Antakya : Eski ziraat Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 
bankası müdürüü Cemal 
Hekim. 

1722/1805 Tozgad : 'Haşmetin ha- Memleketine dönmesi hakkında. Karara raptedilmiştir. 
nında Hüseyin Atik. 

1723/1806 Çorum : Şeyh Ebüb ma- Zabıta tarafından haksız yere dar* Encümendedir. 
hailesi İsmail Kasab. bedildiğinden şikâyet ediyor. 

1724/1807 Diyarbakır : Fatihpaşa Evkaf idaresi tarafından maaşlarının Karara raptedilmiştir. 
camii imamı Hafız Şih- verilmesine dair. 
nus Bayrakçı. 

1725/1808 Hatay : Hatay eski me- Memuriyetten alıkta kaldıklarından Karara raptedilmiştir. 
murları Cemal Hekim ve maaş tahsisini istiyorlar. 
ar. 

1726/1809 Burhaniye : Ceza evinde Mahkûmiyeti hakkında verilen kara- Karara raptedilmiştir. 
mevkuf Enver Balamir. rın tashihine dair. 

1727/1810 İzmit : Yukanpaç İstan- Tohumluk buğday temizleme makinesi Karara raptedilmiştir. 
bul caddesinde Memed imal ettiğinden teksiri için yardım ya-
önal. pumasını istiyor. 

1728/1811 Üsküdar: Ceza evinde Bakıyei müddeti cezaiyesinin affini is- Adliye vekâletine. 
mahkûm Hüseyin Geçel. tiyor. 

1729/1812 Bilecik : Gazipaşa mahal- İcra memurundan şikâyet ediyor. Encümendedir. 
leşi Banka caddesi No. 
17. Ali Seyhan. 

1730/1813 Trabzon : Çömlekçide No. Mahkûmiyet cezasının af fine dair. Encümendedir. 
76 mağazada Oto malze
mesi ticaret evi. Yusuf 
Fulat. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1731/1814 Devrekani - Kastamonu : 
îsmailbey mahallesinde 
Hasan Demirbaş. 

1732/1815 Ergani : Arpa mahallesin
de Feyzullah Akgün. 

1733/1816l Maden . Kavak köyünde 
Mustafa Sütçü. 

1734/1817 Manyas: Haydar köyün
den Hüseyin Ekinci. 

1735/1818 

1736/1819 

1737/1820 

1738/1821 

1739/1822 

1740/1823 

1741/1824 

1742/1825 

J743/1827 

1744/1828 

1745/1829 

1746/1830 

Yenişehir : Selanik Cd. 
Ahmed Soysan Ap. No. 3. 
Ahmed Soysal ve ar. 
Fatih - İstanbul : Kırk 
çeşme caddesi No. 3/1 Ha
şine özdem. 
Gemlik : Feyziye köyün

de Yusuf Bayram. 
Samsun: Zaman otelinde, 
Aktimur Urkan. 
Ankara - Yenişehir Meş
rutiyet Caddesi karanfil 
sokok No. 26 Ap. Tev-
fik Kobaneri. 
Yapraklı - Çangm: Da-
vudlar köyünde Mustafa 
Dağlı. 
Beyoğlu: Tozkoparan 
çatma mescid çeşme so
kak No. 13/3 İsmail 
Hakkı Berden. 
Ceyhan: Mercimek kö
yünde Hüsnü Kaplan. 
Vezirköprü: Ahmed Ki-
ber ve ar. 

Türk Hava-
kurumu başkanı îlyas 
Tunçaslan elile Şekib 
îçinsel. 
Çatalca: Kaleiçi mahal
lesinde Mustafa Erbil. 
Ayvalık: Sefa caddesi 
9 ncu sokak No. 18 Ka
riye Gün Artan. 

Mutasarrıfı bulunduğu hanesinin ken
disine verilmesini istiyor. 

Maden ceza hâkiminin yolcuz harekâ
tından şikâyet ediyor. 
Tapu idaresince tarlasının namına tes
cilini istiyor. 
Nisbeti askeriyesinin katma dair veri
len heyeti mahsusa kararının kaldırıl
masını istiyor. 
Yenişehir harb okulu civarındaki ara
zilerinin istimlâk muamelesinin intacı
na dair. 
Eytam maaşının iadeten tahsisi hak
kında. 

İkramiyesinin verilmesini istiyor. 

Türk vatandaşlığına kabulünü isti
yor. 
Tekaüd maaşı tahsisi ve babasından 
kalan emlâke tesahup etmesinin te
minine dair. 

26-UI-1940 tarih ve 1759 No. ar
zuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 

Açık maaşlarının verilmesi ve teka- Encümendedir. 
üdlük muamelesinin yapılmasına 
dair. 

Tapu senedinin verilmesini istiyor. 

Millî emlâk taksit borçlarının te
cili hakkında. 
Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi dileğine dair. 

Kanunsuz olarak hapsedildiğinden 
şikâyet ediyor. 
Fuzulî masraflara sokan memurlar 
hakkmda takibatı kanuniyede bu
lunulması hakkında. 

S. ve î. M. Vekâletine. 

Encümendedir 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 
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Kayıd Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1747/1831 istanbul: Yenikapı yalı 
sokak No.r 36 Receb 
Hızâl. 

1748/1832 Kadıköy: Yeldeğirmeni 
kır sokak No. 51 Fatma 
Güç. 

1749/1833 Urfa: Askeriye mahalle
sinde îsmail Yılmaz. 

1750/1834 Erenköy - İstanbul: Sah-
rayi eedid kayrşdağı cad
desi Memed paşa köş
künde Naime Orbay. 

1751/1835 Osmaneli: Ciciler kö
yünde Haydar Erdo
ğan ve ar. 

1752/1836 Denizli: Musa mahalle
sinde No. 19 Arif Se-
rimer. 

1753/1837 Tavşanlı: Ulucami ma
hallesinde Ahmed Oü-
ner. 

1754/1838 Beyoğlu: Sakızağacı bü
yük kırlankıç No. 40 
Ahmed Yusuf Kalata-
ban. 

1755/1839 Erenköy: Sahrayı cedid 
mahallesinde Çavuş ku
şu sokak No. 6 Refia 
Doğan. 

1756/1840 Sarayköy: Kaymakam 
Akif Rahmi Kocaman-
oğlu. 

1757/1841 Samsun: Memed Şev
ki Tüfekçi ve ar. 

1758/1842 Ankara: D. D. yolları Y. 
malzeme reisliği baş
müfettişi Asım Subaşı ve 
ar. 

1759/1845 Diyarbakır: Sultanmut 
eski müdürü postane 
karşısında Sadeddin îl-
han, 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Mahkûmiyet cezasmm affini istiyor. Encümendedir. 

Vazife basmda ölen oğlundan maaş Encümendedir, 
tahsisi hakkındaki dileğinin nazarı 
itibara alınması hakında. 
Mütegallibeden şikâyet ediyor. 

Binbaşılık maaşı üzerinden'maaşının 
verilmesini istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Erzincana dönmelerine müsâade Encümendedir, 
edilmesini istiyorlar. 

Devlet hizmetinde istihdamına mani Encümendedir, 
bir hal olmadığı hakkında sicilinin 
tashihini istiyor. 
Vazifesi başmda sakat kaldığından Adliye vekâletine. 
Tavşanlı maadin şnrketinden taz
minat istiyor, 
Hidematı vataniye tertibinden ma- Encümendedir, 
aş istiyor. 

ölen oğlundan maaş tahsisini istiyor. Encümendedir. 

15 - V - 1939 tarih ve 367 arzuhaline 
ektir. 

Millî emlaâkten satınaldıklan em
lâkin Maliyece satılmamasınm temini. 
Tekaüd sandığına kabulleri ile te-
kaüd edilmek hakkının tanınması. 

26 - X - 1939 tarih ve 1157 No. ar
zuhaline ektir. 

Karara raptedilmistir* 

Encümendedir. 

Encümendedir» 

Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

1760/1848 Denizli: Şehir otelinde 
Nori Demirağ ve şeriki 
Fevzi Kocalay. 

1761/1849 Pazar -Hemsin :Zoğakö-
»yünde Saniye Engin. 

1762/1850 ' Silivri : Piri Memedpaşa 
camii imamı Salihoğlu 
Ömer. 

1763/1851 Silivri : Piri Memedpaşa 
camii imamı Mustafa 
Çağnr 

1764/1852 Kadıköy : Orta sokak A. 
TuceL 

1765/1853 Üsküdar : İnsaniye Nani-
aziz sokak No. 8. İlhamı 
Türkoğlu. 

1766/1854 Kızıltoprak : Şefikbey so
kak No. 12. Kaptan Fahri 
Denizaşan. 

1767/1855 Mersin : Camii şerif ma
hallesi fabrika caddesi 
No. 61 sokak No. 3. Ab-
dürrezzak Acar. 

1768/1856 Talaş - Kayseri: Han ma
hallesi postane altında Os
man Atagan. 

1769/1857 Fatih - İstanbul: Çarşam
ba Hafızpaşa mahallesi 
Silistre sokak No. 8. Arif 

Hikmet Yalçmer. 
1770/1858 Zonguldak: Kozluda Ka

yalık mahallesi Sadık Ereş 
1771/1859 Manisa: Hacı Haliller kö

yünden Tevfik İnalcık. 
1772/1860 Eskişehir : Küçük Pirinç-

hanı müsteciri elfle Ha
san Aksoylar ve kardeşle
ri. 

1773/1861 İzmit : Kemalpaşa ma
hallesi Hamam sokak No. 
23 Mahir Gündoğar. 

1774/1862 İzmir : Andaolu ajansı 
müvezzii Mustafa Akde
mir. 

Taş ihracı için kolaylık gösterilmesi- Encümendedir, 
ni ve Vilâyet temyiz komisyonu aza
sından Cemal Atamandan şikâyet 
ediyorlar. 
Fethiyede Krom madeninde çalışarak Encümendedir, 
kazaen ölen eşinden tazminat verilmesi. 
İmamlık maaşının tezyidi. Encümendedir. 

Evkaf idaresince müezzinlik maaşının Encümendedir, 
tezyidi. 

Maliye memurlarından şikâyet ediyor. Dahiliye vekâletine. 

Mükteseb hakkının tanınmasını isti- Encümendedir, 
yor. 

Tekaüd maaşlarına zam yapılmasını Encümendedir, 
isliyor. 

1110 numaralı kanuna tevfikan mem- Encümendedir, 
nu mıntaka dahiline giren .arazinin 
iadesi veya bedelinin verilmesine dair. 

Kayseri lisesine alınmasını istiyor. Encümendedir. 

Tasfiye karamın refiile avukatlık Encümendedir, 
ruhsatnamesinin verilmesi. 

İktısad vekâletince memuriyetinin ia- Encümendedir, 
desi ve açık maaşının verilmesi. 
Hususî af istiyor. Encümendedir. 

Memleketlerine dönmelerine müsaade Encümendedir, 
edilmesini istiyorlar. 

Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Maarif vekâletine. 

Tahliye ettiği ev hakkmda mahkeme- Encümendedir, 
ce aleyhine verilen kararın refi ile 
mağdur edilmemesini istiyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1775/1863 Ceyhan : Kömürcûlü kö- Arazilerinin iadesi ile müstahsil bir Encümendedir. 
yünden Memed Celil ye hale konulmalarının teminine dair. 
ar. 

1776/1864 Havza : İmaret mahalle- Hazine zararma yapılan yolsuzluklar Maliye vekâletine. 
sinde Bekir Kartal. n ihbar ediyor. 

1777/1865 Tokad : Cezaevinde Me- Hareketiarzda köyündeki evlerinin Encümendedir. 
med Çizmeci. yıkıldığı halde hilafı hakikat beyan

name veren ihtiyar heyetinden şikâ
yet ediyor. 

1778/1866 Ankara : Ulus ilk okul Gayrimenkulunun tapuya tescilini Encümendedir. 
öğretmeni Muammer Al- isliyor. 
tmdirek. 

1779/1867 Aksaray : Horhor cadde- 1 - IV -1940 tarih ve 1779 numaralı Encümendedir. 
si Tayyareci Orhan so- arzuhaline ektir. 
kak No. 38 Cemal Sun-
duvaç. 

1780/1868 Elbistan : Tılavşin kö- Hazineden taksitle aldığı emlâkin Maliye vekâletine. 
yünde Feramiz Kıbnç. olbabdaki kanun mucibince tekrar 

Hazineye iade muamelesinin yapıl
madığından şikâyet ediyor. 

1781/1869 Konya : Cezaevi mah- Af istiyorlar. Karara raptedilmiştir. 
kumlan namma. 

1782/1870 Ankara : Cezaevi mat- Af istiyorlar. Karara raptedilmiştir. 
baa mahkûmları namına 
M. Dayr. 

1783/1871 Suşehri : Şükrü ve ar. Hazineye olan borçlarının affini is- Encümendedir. 
tiyorlar. 

1784/1872 Ankara : Adliye vekâleti Tayyare cemiyetindeki hizmetinin Encümendedir. 
Seferberlik müdürü Ba- hizmet müddetine ilâvesini istiyor. 
ha Yüceer. 

1785/1873 Çerkeş: Pazar Uzun kö- Mahkûmiyet cezasının bakiye kalanı- Encümendedir. 
yünde Yaşar Uygur. nın affini istiyor. 

1786/1874 Dalaman: Köyceğiz, Sü-> Arazilerine Hazinece vaki müdahale Encümendedir. 
leyman Kaya: Muhtar nin meni ile hukuku tasarrufiyeleri-
yanık Sarayköyü. nin tanınmasına dair 

1787/1875 Ankara : Akbaş mahal- 3 - IV* -1940 tarih ve 1790 numaralı Encümendedir. 
leşi Baykal sokak No. arzuhaline ektir. 
5/7 A. Rıza Güzen. 

1788/1876 Midyat : İnhisarlar eski 5 - II -1940 tarih ve 1567 numaralı Karara raptedilmiştir. 
memuru Ömer Kayapı- arzuhaline ektir. 
nar. 

1789/1877 Sandıklı : Reşadiye kö- İskânı âdi suretile borç mukabili ve- S. ve î. M. Vekâletine. 
yünde Muharrem Dön- rilen arazinin birde Hazine lehine ipo-
mez ve sr, tek ettirilmesi dileğine dair 
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Rayici Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1790/1878 

1791/1879 

Daday : Kamana köyün
de Hakkı Kartal 

Ankara : S. ve hudud 
ye sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü muhasebe 
mümeyyizi Nurettin Sa-
honin. 

1792/1880 Bafra : Bafra bölüğü 
mülâzimisanisi 1458 sicil 
No. ve 1290 doğumlu is
mail Yılmaz. 

1793/1881 Yusufeli : öğdem kaza
sında Adanalı H. Yalgın. 

1794/1882 Simav : Cuma mahalle
sinde Hüseyin Alakese 
ve ar. 

1795/1883 Yerköy : Yerköy istasyo
nunda mukim Memed Kı-
lıçaalan. 

1796/1884 Datça : Askerlik şubesin
de memur Aziz Ersoy. 

1797/1885 Derik : Zaffan köyünde 
Eyyüb Çelik. 

1798/1886 Karasu: Yamalak ve bu
cak köylerinde M. Yılmaz 
ve ar. 

1799/1887 Giresun: Talib Tekbaş. 

1800/1888 Silifke: Saray mahallesin
de eski öğretmenlerden 
Celâl Atalay. 

1801/1889 Karamursal : Yazma kö
yünde Şükrü Aksoy. 

1802/1890 Simav - Kütahya : Kıran 
köyünde Hüseyin Sarıgül. 

1803/1891 Balıkpazan - İstanbul : 
Tütüncü Kiryakonun dük
kânında No. 4. Dimostcn 
Yorganidir. 

Sorgun adındaki arazinin ekilmesi Encümendedir, 
iğin Hükümet tarafından müsaade 
edilmesi hakkında 
163 numaralı tefsirden istifadesinin Encümendedir, 
temini ile maaş matlubunun verilme
sine dair 

Maluliyet maaşı tahsisi dileğine dair Encümendedir. 

öğretmenliğe tayinini istiyor. Encümendedir. 

Simav ceza mahkemesi tarafından ve- Encümendedir. 
rilib Temyiz mahkemesi tarafından 
tasdik edilen hükmün celb ve tedki-
kini istiyor. 
İnhisarlar idaresince münasib bir ye- Encümendedir. 
re tayinini istiyor. 

1092 numaralı kanun mucibince ika- Encümendedir, 
met yevmiyelerinin verilmesini isti
yor. 
Kendilerine işkence yapan eşhas hak- Adliye vekâletine, 
kında kanunî takibat yapılması hak
kında. 
Pirlebey kanalı hakkındaki dilekleri- Encümendedir, 
nin nazarı itibare alınması hakkında. 

Ziraat bankasına olan borç hakkında- Encümendedir. 
ki dileklerinin nazarı itibare alınarak 
bir karan adile bağlanmasını istiyor. 
Düyuna kalan mesken bedeli matlu- Encümendedir. 
bunun verilmesine dair. 

Emvali metruke arazilerinden ihti- Encümendedir, 
yaşları nisbetinde arazi verilmesini is
tiyor. 
İaşelerinin temini için iş olan memle- Encümendedir, 
ketlerden birine naklini istiyor. 
Baroya kayid ve kabulünü istiyor. Encümendedir. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1804/1892 Urla : Yeni mahalle İs
met İnönü sokak No. 18. 
Hüseyin Zeki Pırıldar. 

1805/1893 Eskişehir : Mustafa Ke
malpaşa mahallesi Ata
türk caddesi No. 11. Lûtfi 
Zaim. 

1806/1894 Diyarbakır: Ergani kaza
sında Mazhar Cizrelioğ-
lu. 

1807/1895 Ankara: Atpazan Gergit 
hanında Mustafa Gençha-
san. 

1808/1896 Ankara : M. M. V. hava 
müsteşarlığı zat işlerinde 
sınıf 3 muamele memuru 
HamdiKum. 

1809/1898 Gebze : Emniyet komi
seri Salâhattin Salman. 

1810/1899 İzmir : Asansör Şehid 
Nusret sokak No. 124 
Emine Oranos. 

1811/1900 Akdağ : Akdağmadeni-
nin İbrahimağa mahalle
sinden. Abdullah otelin
de Hasan Karaaslan. 

1812/1901 Sivas : Cezaevi mahkûm
ları namına Ali Kaya. 

1813/1902 Kars : Kaleiçi mahalle
sinde Necmettin Yedi-
dağ. 

1814/1903 Bolu : Sultan köyünde 
Abdullah Konuk. 

1815/1904 Ankara : Nafia vekâleti 
demiryollar ve limanlar 
dairesi limanlar fen he
yetinde fen memuru Rüş
tü Çagıroğlu. 

1816/1905 İstanbul : Ticareti bah
riye müdüriyeti kâtibli-
ğinden emekli M. Kâmil 

22 - IX -1939 tarih ve 1004 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Tasfiye kararını ve tekaüdlüğünün re- Encümendedir, 
fi ve çocuklarından ikisinin leylî okul
lara alınmasına dair. 

Tahsis edilen yetim maaşının tezyidine Encümendedir, 
dair. 

Maluliyet maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

Bir derece terf iinin temini. Encümendedir. 

Yerilen mahkûmiyet kararında ha- Encümendedir, 
tayi adlî olduğundan bu hususun tas
hihine dair. 
Hariciye vekâletindeki mücevheratı- Encümendedir, 
nın kendisine verilmesini istiyor. 

ölü babasının açık maaşlarının veril- Encümendedir, 
meşini istiyor. 

Bakiye kalan cezalarının affi. Encümendedir. 

Istirdad edilen gayrimenkulunun ia- Encümendedir, 
desini istiyor. 

Umumî harbde şehid olan oğlundan Encümendedir, 
maaş tahsisini istiyor. 
20 lira aslî maaşının 25 liraya iblâ- Encümendedir, 
ğını istiyor. 

Müddeti hizmetinin tekaüdlüğe ilâve
sini istiyor. 

Encümendedir. 



KayM • Arzuhal sahibinin 
No. inim. ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1817/1906 Ankara : Harb okulu 2. 
bölük yüzbaşı Nevzad Gü
rele elile Necdet Besen. 

1818/1907 Ankara : îçcebeci, Cebeci 
durağı No. 3 Emil Dörü. 

1819/190$ Bursa : Emniyet müdür
lüğü komiser muavinle
rinden Hilmi Soydan. 

1820/1909 Ankara : Avukat Cemal 
Ergin yazıhanesinde Re-
fet Adıgüzel. 

1821/1910 Antalya: Yüksek alan 
mahallesinde No. 3 Ha
san Tuna. 

1822/1911 Çorum: Tütüncüoğlu 
Memed Tütüncü. 

1823/1912 Hafik: Serum ve-aşı evi 
eratından yazıcı Harant 
Elmas. 

1824/1913 Simav: Dümrek kebir kö
yünde Süleyman Doğan 
ve ar. 

1825/1914 Tavşanlı: Kavaklı na
hiyesinde Kâmil Sayar. 

1826/1915 Elbistan: Eski dava ve
kili Halil Toprak. 

1827/1916 Erzurum: Murad paşa 
camii imamı Yusuf Kı
rık ve ar. 

1828/1917 Alaca - Çorum: Eskicami 
imamı Muharrem Kara
yel ve ar. 

1829/1918 tzmir: Şefkatiye köyün
de Ömer Bato. 

1830/1919 Ankara: Zonguldak ote
linde Hafız Etem Kap
tan OraL 

1831/1920 Üsküdar: Kırklareli eski 
ziraat müdürü Rumi 
Memed Pş. mahallesi 
imamı elile Lütfi Ayğiin. 

1832/1921 Ankara : Kurtuluş ma
hallesi Aynalı çeşme so
kak No. 10 Mahir Esen. 

Askerlikten ihracı hakkındaki kararm 
ref ine dair. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine alın
masına dair. 
1 - VIII -1938 tarih ve 4980 numaralı 
arzuhaline ektir. 

5-XII-1938 tarih ve 5233 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Tekaüd maaşının tezyidi ricası hak
kında. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Emlâki milliyeye olan taksit borcu Maliye vekâletine. 
hakkındaki dileğinin nazan itibara 
alınması hakmda. 
Hazine tarafından hukukutasarrufi- Encümendedir. 
yesine vaki müdahalenin menine 
dair. 
Memleketlerine dönmelerine müsaade Encümendedir. 
edilmesini istiyor. 

Memleketine iadesini istiyor. 

Dava vekilliği ruhsatnamesi veril
mesini istiyor. 
Hademei hayrat maaşlarının indiril-
memesinin temini dileğine dair. 

Hademei hayrat maaşlarının tezyidi
ne dair. 

Arazi borçlarının aff ini istiyorlar. 

Basyadaki zarar ve ziyanının Ha
zinece tazmini 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Haksız olarak açığa çıkarıldığından Encümendedir, 
bu hususun düzeltilmesinin temini 

11 -VI -1939 tarih ve 571 numaralı 
arzuhale ektir. 

Karara raptedilmiştir. 
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Kayia* Arzuhal sahibinin 
No. isim re adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1833/1922 Bolu : Orman okulu sı- Okuldan tardı hakkında verilen ka- Encümendedir. 
nıf 2 No. 123 talebesin- rarm refini istiyor. 
den A. Basri Hoşgör. 

1834/1923 Malatya : 62 nci alay as- Hakkı kanunisinin istimali ile ara- Karara raptedilmiştir. 
keri fmnmda müstahdem mak salâhiyetinin yerilmesini istiyor. 
Mustafa Yılmaz. 

1835/1924 Suşehri : Agavanis köyü Millî emlâke olan taksit borçlarının Maliye vekâletine. 
muhtarı Yusuf Ayan. affı. 

1836/1925 Karadeniz Ereğlisi : Ve- Terfihinin temini dileğine dair. Encümendedir. 
teriner Saffet Sun. 

1837/1926 Ankara : Mesudiye ote- Vatanî hizmetler tertibinden maaş Karara raptedilmiştir. 
linde Muhtar Giray. bağlanmasını istiyor. 

1838/1927 Ankara : Atpazan Ger- Maluliyet maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 
git hanında Mustafa 

1839/1928 Ankara : Belediye ban- Türk Hava kurumunda geçen müd- Karara raptedilmiştir. 
kası başveznedan Mecdi deti hizmetinin tamnnıasnn istiyor. 
Üzel. 

1840/1929 Ankara : Belediye banka- Noter dairesinde geçen hizmet müd- Karara raptedilmiştir. 
sı muamele müdür mua- detinin tanmmasmı istiyor. 
vini Nefi Kumral. 

1841/1930 Balya : Kocaeami mahal- Fethiye maden oeağmda çalıştığı sı- Encümendedir. 
leşinde Süleyman Türk- rada malûl kaldığından tazminat ve
znen, rilmesini istiyor. 

1842/1931 Şebinkarahisar : Turup- Hükümetçe yapılan nakdî yardımın Maliye vekâletine. 
çu köyünden Besim Par tahsiline gidilmemesi hakkında. 
ve ar. 

1843/1933 Aydın : Defterdarlık va- Mahkeme kararile Hazineye ödemek Karara raptedilmiştir.'' 
ridat tahakkuk memuru mecburiyetinde kaldığı meblâğın tah-
trfan Akyıldız. silinden sarfınazar edilerek affîni is

tiyor. 
1844/1934 Yozgad : Yenicamüşerif Maaşmm tezyidi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

müezzini Hasan Fehmi 
Dündar. 

1845/1935 Menemen : Belediye za- Muvakkaten işten el çektirildiğinden Dahiliye vekâletine. 
bıta başmemuru Faik Çe- işinin biran evvel neticelendirilmesini 
tin. istiyor. 

1846/1936 Çorum : Dava vekili Sa- Avukatlık kanununun hakkındaki di- Karara raptedilmiştir. 
bit Berkay ve ar. leklerinin nazarı itibare alınması hak-

1847/1937 Ankara : Konyanın Kulu Bir çift öküz verilmesinin temini. Karara raptedilmiştir. 
kasabasından etfaiye mey
danında muhacir Meme-
din hanmda NasuhTa-
lAvkan. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

1848/1938 Kastamonu: Daday kaza
sı orman muhafaza me
murluğundan emekli İh
san Onur. 

1849/1939 İstanbul : Kadırga Bos-
tanali mahallesi kâtib Si
nan mahallesi No. 25. Ha
tice Geçvan. 

1850/1940 İstanbul : Idhalât güm
rüğü müdürü Nurettin 
Gündoğan ve ar. 

1851/1941 Sürd* : Tüllü köyünden 
Taviler mahallesinde. 

1852/1943 Balya : Enver Pş. mahal
lesinde Halil Kangül. 

1853/1944 Hafik : Ali Kıza Albay-
rak ve ar. 

1854/1945 Menemen : Menemen köy
lerinde mukim Romanya 
göçmenlerinden Akif ö-
mer ve ar. 

1855/1946 Hayrabolu : Değirmenci 
Şerif Akalın. 

1856/1947 Aydın : Köprülü mahalle
sinde eski evkaf piyade 
tahsildarı Memed Sayın. 

1857/1948 Yan : Eski tahsildar Ha
lil Gürpınar. 

1858/1951 Konya : Kapı camii ima
mı A. Haydar ülukapı 
ve ar. 

1859/1952 Burhaniye : Karaağaç kö
yünde İbrahim Gözcü. 

1860/1953 Karşıyaka - İzmir: Soğuk 
kuyu Zeytinzade sokak 
No. 12. Puad Yükselen. 

1861/1954 Topkapı - İstanbul: Şeh
remini, halkevi bitişiği, 
Pazartekke sokak No. 9. 
Ankara Mesudiye otelin
de misafireten mukim. 
A. Baha Gökoğlu. 

1862/1955 Beylerbeyi - İstanbul: Ab-
dullahağa mahallesinden 
Bedevi tekke sokak No. 8. 
Neeib Tavas. 

Açık maaşının verilmesi dileğine dair. Maliye vekâletine. 

ölü. eşinden eytam maaşının tahsisi ve Maarif vekaletine, 
ikramiye verilmesini istiyor. 

Tekaüde sevkedilmemelerinin temini. Encümendedir, 

Memleketlerine dönmelerine müsaade Encümendedir. 
edilmesine dair. 
26 - VI -1939 tarih ve 329 sayılı kara- »Karara raptedilmiştir. 
ra itiraz ediyor. 
Hazineye ihale bedelinden bakiye ka- Karara raptedilmiştir. 
lan borcunun affini istiyor. 
Çeltik çeşme ovasına da yerleştirilme- S. ve 1. M. Vekâletine. 
lerinin teminine dair. 

Kazanç vergisinden bakiye kalan bor- Encümendedir, 
cunun affine dair. 
65 ayşını ikmal ettiğinden tekaüd ka- Encümendedir, 
nuniı ahkâmına göre maaş tahsisini is
tiyor. 
Memuriyete tayininin temini dileğine Maliye vekâletine. 
dair. 
Hademei hayrat maaşlarının tezyidine Karara raptedilmiştir. 
dair. 

11 -IV .-1939 .tarih ve 83 numaralı ar- Karara raptedilmiştir. 
zuhaline ektir. 
Hususî af istiyor. Encümendedir. 

Hakkında isnad olunan haksızlığın re- Karara raptedilmiştir. 
fi ile iadei memuriyeti dileğine dair. 

Çerkeş sulh hukuk hâkiminden şikâ- Encümendedir, 
yet ediyor. 



Kayid 
No. 

1863/1956 

1864/1957 

1865/1958 

1866/1959 

1867/1960 

1868/1961 

1869/1962 

1870/1963 

1871/1964 

1872/1966 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Şişli - İstanbul: Hasat so
kak No. 41. Şefika Güner. 
Ankara : S. V. hudud ve-
sahiller U. Mü. muhase
be şubesi mümeyyizi. 

1 Nurettin Sohnin. 
Tefenni : Karamanlı na
hiyesinde Hasan Şahin. 
Manyas : Haydar köyün
de emekli binbaşı Hüse
yin Ekici. 
Yozgad : Taşköprü ma
hallesinde ,K. Hamdi Kı
zıltepe. 
îzmir : Torbalı kazasında 
mukim Romanya göçmen
lerinden Şevki öner ve 
ar. 
Üsküdar: Çakırcı Hasan-
paşa mahallesi Tunusba-
ğıcaddesi No. 10 Rüvey-
de Ulubad. 
Yozgad: Gökçe kışla kö
yünde Ömer özdemir. 
Amasya: Cezaevinde 
mahkûm Osman Ünal. 
Bursa: Hacılar mahalle
si Beğendi sokak No. 4 

Arzuhal hulâsası 

ölen eşinden eytam maaşı tahsisi dile
ğine dair. 
26 - IV • 1940 tarih ve 1879 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Hukuku tasarrufiyelerine Hazinece 
müdahale edilmemesinin teminine dair 
10 - IV -1940 tarih ve 1817 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Oğlunun askere şevkinin muvakkaten 
tehirini istiyor. 

Göçmen olub kendilerine münasib 
mifcdar arazi verilmesini istiyor. 

ölen eşinden eytam maaşı tahsisini 
istiyor. 

Bankaya olan borçlarını yeni mahsûl 
alıncaya kadar tediyesinin tehirini 
Mahkûmiyet cezasmm bakiyesinin af-

f ini istiyor. 
17 - X - 1939 tarih ve 1105 No. ar
zuhaline ektir. 

Muamelesi 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilıniştir. 

Encümendedir. 

S. ve t. M. Vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

* 
Karara raptedilmiştir. 

1873/1967 Ceyhan: Tumlu köyün- Kaza müftüsünün yolsuz hareketin
de Halil Altıncı ve ar. den şikâyet ediyor. 

Encümendedir. 

1874/1968 Ceyhan: Tumlu köyün
de Kmnıt Halil Altıncı. 

1875/1969 Ankara: Hacıbayram 
caddesi No. 32 Emine 
Anaç. 

1876/1970 Sarıkamış: 9. kor. 9. Tü
men. 9. topçu alayı 3 
ncü tabur komutanı Ni
yazi Akün. 

Kendisini muhtarlık vazifesinden Encümendedir, 
haksız olarak meneden Kaymakam
dan şikâyet ediyor. Encümendedir. 
Eytam maaşmın yeniden tahsisini 
istiyor. 

Nasbinin tashihi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isini re adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1877/1971 Haliç - Karaağaç - İs- Gayri menkullerine Hazinece istir-
tanbulrŞakir Zümre Türk dat davası açıldığından şikâyet edi-
sanayii harbiye ve ma- yor. 

deniye fabrikası Salâhat-
tin. Kumbaracıbaşı. 

1878/1972 Ankara: Hamamönü Maasüe mütenasib Adliye vekâletin-
Gündoğru mahallesi dür- ce bir memuriyete tayinini istiyor. 
lü sokak No. 3 Mustafa 

1879/1974 

1880/1975 

1881/1976 

1882/1977 

1883/1978 

İskenderun: Yenişehir 
mahallesi Zeybek 
No. 5 Hatice Serinlik. 
Malatya: 
dükkân sahihleri Bayram 
Akyol ve ar. 
Eskişehir: Hoşnudiye ma
hallesi Güzel sokak No. 5 
emekli bahriye çarkçı ön-
yüzbaşısı Ali Sönmezoba. 
Sarıkamış : İğdır eski P. 
T. T. müdürü Halis Arat. 
Kırıkhan - Hatay; Avadis 
Kocaoğlanoğlu. 

1884/1979 Karaburun : Tarım kre
di kooperatifi ortakların
dan M. Artaç ve ar. 

1885/1980 İnebolu : Kızükara kö
yünde Mustafa Sırrı. 

1886/1981 Balıkesir : Zahire tüccarı 
Tahsin Günal. 

1887/1982 Taksim • İstanbul : Tar-
labaşı Turan caddesi No. 
55. H. İhsan Sili. 

1888/1983 Hakkâri : Meclisi umumî 
azasından İbrahim Kaya. 

1889/1984 Bebek-İstanbul: Hamam 
sokak No. 23. Necdet 
Uğursay. 

1890/1985 Yapraklı - Çankırı : Yu
karı 'mahallesinde malûl 
Hasan Dede. 

Eşinden tahsis edilen eytam maaşı
nın hakzız olarak kesildiğinden şikâ
yet ediyor. 
Belediye tarafından yıktırılmak is
tenilen dükkânlarmm yıktmlmama-
tA hakkımda 
Hakkındaki heyeti mahsusa karan af 
kanunile kaldırıldığından tekaüd ma
aşlarının iadeten tahsisini istiyor. 

Arzuhal encümeninin sayı 11 ve 470 
numaralı kararma itiraz ediyor. 
Filistindeki emlâki hakkında verilen 
kararın iadei muhakeme yolu ile ye
niden tedkikini istiyor. 
Tarım kooperatifine olan borçlarının 
on beş sene müddetle ödemelerinin te
minine dair. 
Malulen derece üzerinden maaş tah
sisini istiyor. 
Elindeki afyon mahsulünün Hükü
metçe satın alınması hakkında. 
Namına tahakkuk ettirilerek ikrami
yesinden kesilen borcunun iadesini 
istiyor. 
Vilâyet encümen azası olub valinin 
kendisini encümeni daimiye seçmeme
si yolundaki haksızlıktan şikâyet edi
yor. 
Adana maliye hesab memurluğuna ta
yininin temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

• Encümendedir 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir 

Karara raptedilmiştir 

Dahiliye vekf'letine. 

Encümendedir. 

Bakiye kalan müterakim 
verilmesi hakkında. 

maaşlarının Encümendedir. 

3518 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

1891/1986 Bursa : Şeble mahallesi 
Kaymakam Nihad cadde
si No. 8. Cafer Tayyar 
Bahçivan. 

1892/1987 Amasya : Amasya halkın
dan M. Yıldırım ve ar. 

1898/1988 Aksaray : Muradpaşa 
Cami sokak No. 12 H. 
Zerrin Unsal. 

1894/1989 Adana : Döşeme mahal
lesi Doğumevi - Sokak 
138 - No. 15 hanede Sey-
fiye Çolpan. 

1895/1990 Köyceğiz : Kemaliye kö
yünde Abdi Mormer. 

1896/1991 Arabkir : Emekli hususî 
muhasebe müdürlerinden 
Cemal Kara. 

1897/1992 Kızılcahamam : Eski or
man memuru Kâzım Ya
zar. 

1898/1993 Hükümet konağı arkasın
daki kahvede Cafer Bay
rı elile Halil İbrahim 
Üter. 

1899/1994 Adapazarı : Aşağı Ki-
rizce köyünde îzzet Türk 
ve ar. 

1900/1996 Kuşadası : Ceza evinde 
Hasan Kuburoğlu. 

1901/1997 Akçadağ : Belediye reisi 
îbrahim Karakas ve ar. 

1902/1998 Ayvalık : Vehbibey ma
hallesinde Basim Akmer. 

1903/1999 Samsun : Dereler köyün
den Seyid Bayrakçı ve ar. 

1904/2000 Ortaköy - İstanbul : Tü
tün ihracatçı firma namı
na Nâzım Egemen. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Münasib bir hizmet verilmesini istiyor. Encümendedir. 

Millî emlâkten bakiye kalan taksit Encümendedir, 
borçlan hakkındaki dileklerinin naza
rı itibare alınması hakkında, 
ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Bakiyei müddeti cezaiyesinin affini Encümendedir, 
istiyor. 

İstimlâk edilen hususî ormanındaki Encümendedir, 
düz tarla halindeki arazisinin istim
lâk harici addedilmesine dair. 
Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

Nakdî yardımda bulunulmasını isti- Encümendedir, 
yor. 

ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Köylerindeki meranın ellerinden alnı- Encümendedir, 
maması hakkında. 

Asri ceza evlerinden birine naklini Adliye vekâletine, 
istiyor. 
Kurulacak köy enstitüsü yerinin ted- Encümendedir, 
kikini istiyorlar. 
Kefalet kanunundan muafiyeti ile ke- Encümendedir, 
f alet sandığına terkettiği paranın ay
nen iadesini ve iskânının teminine da
ir. 
Tütüncülüğün hal ve atisindeki piya- Ticaret vekâletine, 
sasının yükselmesi için dileğinin na
zarı itibare alınması hakkında. 
Tütüncülüğün hal ve atisindeki piya- Ticaret vekâletine, 
sasının yükselmesi için dileğinin naza
rı itibare alınmağı hakkında. 



Kayid Arzuhal sahihinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

1905/2001 İstanbul: îş bankası depo 
memuru Osman Dalkılıç. 

1906/2002 Sivas : D. D. Y. şeflerin
den Lûtfi Çavlı. 

1907/2003, Ankara : Çakırcılar yoku
şunda Koltukçu Memed 
Çölaşan. 

1908/2004 Akçaabat : Ticaret odası 
mümessli Bekir Dülger ve 
ar. 

1909/2005 Akçam : Dursun Şen ve 
ar. 

1910/2006 Yozgad: Yukarı çatak ma
hallesinde emekli nüfus 
memuru Şemsettin Yaz-
gani 

1911/2007 İncesu - Kayseri : Orta 
köyde Ahmed Yılmaz. 

1912/2008 Seyidgazi : Bardakçı kö
yünde Hasan Saltık. 

1913/2009 Balıkesir ; Ceza hâkimi 
ölü Ragıb Can eşi. Şehir 
kulübünde Pelak Can. 

1914/2010 Bursa : Cezaevinde Yu
suf İzzet. 

1915/2011 Ankara : înkdâb mahal
lesi Kılıç sokak No. 6 Pi
yade binbaşısı Celâl Ak-
yüdız. 

1916/2012 Samatya - İstanbul: Et
yemez Kuyuln çıkmazı 
No. 18 Şüheda özbay. 

1917/2013 Kayseri : Sıtma müca
dele rabletuvan şefi Dr. 
Selim Haksel. 

1918/2014 Balıkesir : Anafartalar 
caddesi Evkaf Ap. kat 
2. S. 3. Fazlı Erdoğan. 

1919/2015 Gazianteb : Çukur ma
hallesinde Tevfik Ezber. 

1920/2016 Oltu: Taht köyünde Mih-
riali Güven. 

Tekaüd maaşı tahsisatının kesilmemesi 
-dileğine dair. 
Maarif vekâleti tarafından lise mezu
nu addedilmesini istiyor. 
Mahkûmiyet cezasının rffine dair. 

Tütün piyasasının teminine dair. 

Tütün piyasasının teminine dair. 

Düyuna kalan harcırah matlubunun 
verilmesine dair. 

Başköy halkının başka bir mahalle na
killerinin teminine dair. 
İskânının temini dileğine dair. 

ölen eşinden maaş tahsisi hakkındaki 
dileklerinin nazarı itibare alınarak 
bir karar* ittihazını istiyor. 
Asrı cezaevine naklinin temmine dair. 

400 sayılı kanundan istifadesinin te
mini hakkında Arzuhal encümenince 
ittihaz edilen 1014 sayılı red kararı
na itiraz ediyor. 
22 -XII -1938 tarih ve 5339 numa
ralı arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine. 

Ticaret vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedil ıni-̂ jr. 

Karara raptediluıişlir. 

Amasyada millî emlâkten aldığı ha- Encümendedir, 
nenin ödenmiş taksitlerinden geri ka
lan borcunun affini istiyor. 
Harb maluliyetinin tasdikim istiyor. Encümendedir. 

Balıklı mevkiindeki mescid ve dük- Encümendedir, 
kân arsanın müsaid şeraitle ve tak
sitle verilmesini istiyor. 
Köy sınırlarının tesbitinde tahrirat Encümendedir, 
kâtibinin yaptığı haksızlıklardan şi
kâyet ediyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1921/2017 Estrişehiı 

1922/2018 

1923/2019 

1924/2020 

1925/2021 Akyazı 

1926/2023 

1927/2024 

1928/2025 

1929/2026 

1930/2027 

1931/2028 

1932/2029 

1933/2030 

r : Cumhuriyet 
caddesi Çarşıkarakol ci
varında askerî malûller
den Beşir. 
îstanbul : Vilâyet kona
ğı karşısında Sinan mat
baası Asal Borsacı. 
Şebinkarahisar : Cezae
vinde Sabri Şahin. 
Yapraklı - Çankırı: Yu
karı mahallede Malûl 
Sefer Hasan Dede. 

Adapazarı U-
murcuk mahallesinde 
Hasan Derin. 
Afyon : 14. Mn. K. V. 
Yarbay Şevket Turgut. 
Bursa : Muradiye Hoca-
caf er mahallesi Hocaca-
fer caddesi No. 45 Hü
seyin Pardı. 
Ankara : Abdullah ote
linde No. 3 Akdağmaden-
li Hasan Earaaslan. 
Bünyan : Cavlak köyün
de Saroğlan Mustafa Ka
ya ve ar. 
Erzincan Erzincanlı 
Cemal Bertal ve ar. 
Mudanya: Belediye baş
kâtibi Memed Cemal 
Yoldaş. 
Karakocan: Belediye mu
temedi Yusuf Aslan. 
Nazilli : Bozdoğanlı şo
för Ali Sürgün. 

Maluliyet maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

1934/2031 Ankara : Askerî hâkim
likten mütekaid Orman 
koruma genel komutanlı
ğında Nazif Canay. 

1935/2033 Ankara: Cezaevinde ko
vuş 3 Fethi Emil. 

îstanbulda, nükud, kambiyo, esham Encümendedir, 
ve tahvilât borsası açılmasını istiyor. 

Mahkûmiyet cezalarının affine dair. Adliye vekâletine. 

1341 tarihinden itibaren bakiye ka Encümendedir, 
lan maaşlarının verilmesini istiyor. 

Cebren ırza tecavüzden dolayı oğlu Encümendedir, 
hakkında verilen mahkûmiyet kara
rının yeniden tedkıkını istiyor. 
400 numaralı kanundan istifade et- Encümendedir, 
tirilmesinin teminine dair. 
İskân muamelesinde yapılan yolsuz- Encümendedir, 
laktan şikâyet 

Orman idaresince müsadere edilen 
emvalinin iadesini istiyor. 

Encümendedir. 

Köylerinin Hacdı köyüne nakledil- Encümendedir, 
memesini istiyorlar. 

Tunçelinden çıkarılmalarını istiyor
lar. 
Müddeti hizmetinin tesbitinde dile
ğinin nazarı itibare alınması. 

Kaza merkezinin bulunduğu yerden 
kaldınlımmijun hakkında 
Karasu kaymakam ve belediye reisi
nin keyfi harekâtından şikâyet edi
yor. 
ücretli mütekaidlerin maaşlı müteka-
idlerden gayrikanüni olarak farklı 
tutuldukları hakkında 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Mahkûmiyetinin asri ceza evinde ge- Encümendedir, 
çirmesinin teminine dair 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim re adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1936/2034 Erbaa : Imamoğlu Mus
tafa ve ar. 

1937/2035 Antakya : Reyhaniye 
Süvari jandarma eri Re-
eeb Oktay. 

1938/1036 Antakya: Reyhaniye Sü
vari eri Malik îrişen. 

1939/2037 Çankın : Dümelli kö
yünden İsmail Kemeral. 

1940/2038 Sivas : Cezaevinde Ha
san Topal 

1941/2039 Feriköy - istanbul : Taş 
mahallesi Adsız nefer 
sokağı No. 5 Emine 

1942/2040 Üsküdar : Çamlıca bul
gurluda şöf er İsmail eşi 
Feride Arda. 

1943/2041 Sarıkamış : İnönü ma
hallesi Erzincan memur
larından müstafi Fehmi 
Tanyeli. 

1944/2042 Beyşehri : Doğanbey na
hiyesi belediye muhasibi 
Kadir Dursun. 

1945/2043 Erzurum : Kurşunlu ca
mii medresesinde Fir-
devs Onkdü. 

1946/2044 Erzincan : Cezaevinde 
Osman Emir. 

1947/2045 Erzincan: Hasan efendi 
mahallesinde Ahmed A-' 

Tütün fiatınm piyasasnun muhafaza- Ticaret vekâletine, 
(a için icab eeden tedbirlerin alınma
sına dftİT 
Hazineye aid 33 lira 15 kuruş borcu- Encümendedir, 
nun tahsiline kıyam edilmemesi ve af
fına dair 
Hazineye aid 33 lira 15 kuruş borcu- Encümendedir, 
nun tahsiline kıyam edilmemesi ve af
fına dair 
Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

ölen eşinden maaş tahsisini istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

M. M. Vekâletine. 

ölen babasının terkettiği tekadüdiye- Encümendedir, 
sinin mirasçılarına verilmesi hakkın
da. 
Bulunduğu mıntaka dahilinde maa- Encümendedir, 
sına muadil bir memuriyete tayinine 
dair. 

Tasfiye kararının kaldırılmasına da- Encümendedir, 
ir Devlet şûrasınca verilen red kara
rının refine dair. 
10 senelik maaşı tutarı verilmek su- Encümendedir, 
retile kesilen maaşının iadeten tahsi
si dileğine dair. 
Mahkûmiyet cezasının affma dair. 

Mahkûmiyet cezasının affi veya 
teciline dair. 

te-

Adliye vekıMine. 

Encümendedir. 

1948/2046 Muğla: Eski sorgu hâ
kimi Cemal öcal. 

1949/2047 Erzincan: Cezaevinde 
Eyyüb Güner. 

1950/2048 Sivas: Eski Muş mebu
su Müddei umumi mu
avinliğinden mütekaid 
Gani Ertan. 

1951/2049 Sürmene : Kuşluea kö
yünde Yusuf, usta. 

Tekaüd maaşı tahsisi ile ikramiyesi- Encümendedir. 
nin verilmesi hakmda. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

1613 numaralı kanun .mucibince Encümendedir. 
İ25 lira üzerinden tekaüd maaaşı 
bağlanmasını istiyor. 

Trabzon Orman müdürlüğü tarafın
dan gösterilen müşküât ve gayri ka
nunî takibattan şikâyet ediyor. 

Ziraat vekâletine. 

3522 



Kayid 
No. 

1952/2050 

1953/2051 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Pmanrbaşi: Tapu sicil 
dairesi memuru Sadi 
Teker. 
Lapseki: Darülfinünu-
nun ilahiyat fakültesi 

Arzuhal hulâsası 

Tekaüdlük muamelesinin düzeltilmesi 
hakkındaki dileğinin nazarı itibara 
alınması hakkında. 
Diyanet işlerince müftülüğe tayinini 
istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

1954/2052 

1955/2053 

1956/2054 

.1957/2055 

1958/2056 

1959/2057 

1960/2058 

1961/2059 

1962/2060 

1963/2061 

1964/2062 

1965/2063 

memurlarından Muhiddin 
Keskin. 
Kastamonu: Askerî mü-
lâzimlıktan mütekaid 
Halife sultan mahallesin
de Memed Gürcan, 
istanbul: Feriköy tepe 
üstü Bozkurt caddesi No. 
49 Osman Görür Kaptan. 
Yozgad: Muhtar Koyun-
culu köyünde Memed ve 
ar. 
Adapazarı: Avukat Me
med Şevki Baysal. 
Kasımpaşa - İstanbul: 
Deniz Matbaasında Na
fiz Tarhan elile İkbal 
Laçüv 
Bakırköy - İstanbul: Kü
çük Çekmece köyünde 
Mustafa Kaya ve ar. 
Reyhaniye - Antakya: 
Jandarma onbaşın Hüse
yin Okyay. 
Reyhaniye - Anatkya: 
Jandarma onbaşısı Ke
mal Çüzenmih. 
Sofya: Gora No. 40 Tah
sin Serdna. 
Şam: Şüheda Salan ma
hallesi No. 96 Fatma. 

Çangm: Çivi köyünden 
Eyyüp Akğün. 

Nevgehir • Çat: Çat kö
yünde Memed Yücel ve 
ar. 

Dere mükellefiyetinden istisna tutul- Encümendedir, 
maklığı için bir karar ittihazını is
tiyor. 

Tekaüd maaşının tahsisi veya ikra- Encümendedir, 
miyesinin verilmesini istiyor. 

Arazi tahririnde yapılan yolsuz mu- Encümendedir, 
ameleden şikâyet ediyor. 

Hususî af dileğine dair. 

Şehid eşinden tahsis edilen maaş hak
kında dileğinin nazarı itibara alın
ması hakkında. 

Soğuksu çiftliğinin istimlâk edilerek 
müsaid taksitle verilmesini istiyor. 

Encümendedir. 

M. M Vekâletine. 

Dahiliye vekâletine 

Fazla maaş verildiğinden dolayı ke- Encümendedir, 
silmek istenilen paranın tahsil edil
memesi hakkında. 
Fazla maaş verildiğinden dolayı ke- Encümendedir 
silmek istenilen paranın tahsil edil
memesi hakkmda. 
Bulgarİ8tandan hicretine müsaade Encümendedir 
edilmesi hakmda. 
İstiklâl mücadelesinde şehid düşen Encümendedir, 
oğlundan tahakkuk ettirilen ikra
miyesinin kendisine verilmesini is
tiyor. 
Babasının* tarihi şehadetinden itiba- Encümendedir. 
ren bakiye müterakim maaşlarının 
verilmesi hakkmda. 
Nüfus saklama yüzünden dolayı alı- Encümendedir, 
riah cezaların affine dair. 



Kayid 
No. 

1966/2064 

1967/2065 

1968/2066 

1969/2067 

1970/2068 

1971/2069 

1972/2070 

1973/2071 

1974/2072 

1975/2073 

1976/2074 

1977/2075 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Konya: Cezaevinde Sa
lih Kara. 

Avanız nahiyesi: Muhtar 
Yusuf Ayan. 
Kadıköy- Haydarpaşa: 
Haydarpaşa lisesi mu
allim muavini B. Hamid 
Kasman. 
İğdır: îran tebaasından 
Fethi Ali. 
Uzunköprü: Kavak Ayaz
ma köyünde Muhtar îl-
yas Yılmaz. 
Sarıkamış: Yeniköyde 
Paşa Eyüp. 
Arabeayi: Zohrab köyün
de îvan Muhtar. 

Şabanözü • Çangm: Gfi-
merdiğin köyünden Ömer 
Can. 
Bursa: Milli emlâk baş
kâtibi Ahmed Gürer. 
Ankara,: Yenişehir öl
çüler sokak No. 7 Zehra 
Edib Işıksezen. 

Kasımpaşa - istanbul: 
Bahriye caddesi Külhan 
sokak No. 1 Hasan özer. 
Bolu: Maliye merkez ka
zasının 105 numarasına 
mukayyed Kastamonu as
kerlik şubesinden emekli 

Amasyalı Hasan Hayri 

1978/2076 

1979/2077 

özkaraman. 
Üsküdar: Cezaevinde 
Hüseyin Yeşütepe. 
Bolu: Vilâyet J. A. K. 
Mülhakı önyüzbaşı Sa
mi Ulaç. 

Arzuhal hulâsası 

İdam hakkında verilen mahkeme ka-
rarmm tedkikı ile cezasmm refine 
dair. 
Toprak bedelinden Hazineye olan 
bakiye borçlarının affine dair. 
Milli mücadeledeki hizmetine mükâ-
faten yardım yapılmasını istiyor. 

15 • I- 1940 tarih ve 1502 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Mahsûllerinin doludan mahvolduğun-
dan yardım yapılmasını istiyorlar. 

Serbest seyahat etmesi ve gayri men
kullerini satmasının teminine dair. 
Yerilen yaylanm tapuya raptı ile 
vergiden muafiyetini ve verdikleri 
paranm iadesini istiyor. 
Silki askeriyeden ihracından itibaren 
müterakim maaşlarının verilmesi hak* 
kında. 
Açık maaşı matlubunun verilmesi. 

Elindeki tasfiye kuponunun birinci
ye tahvilini ve emvali milliyeye mü-
devver mübadillere aid bir gayrimen
kulun teffizini istiyor. 
İkinci smıf ikinci kaptanlık imtiha
nına kabulünü istiyor. 

Tekaüd maaşından tevkrfat yapılma
ması hakkında. 

5 - IH -1940 tarih ve 1728 numaralı 
arzuhaline ektir. 
B. M. M. 83 ncü içtimamda karar 
verilmiş olan mafevk madalyanın 
da verilmediğinden taltif kararmm 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

M. M. Vekâletine. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No, isini ve adresi 

1980/2078 İzmit: Kozlu mahallesin
de Yenikaşla civarmda 
Berber Cavidin evinde 
İbrahim Adaol. 
İskenderun: Bakaras 
köyünde Memed Doğan. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1981/2079 

1982/2080 

1983/2081 

1984/2082 

1985/2083 

1986/2084 

1987/2085 

İzmit: Kocaeli eczanesi 
sahibi Yusuf Bilğisu eli-
le Numan özsoy. 
Uzunköprü: Eski maliye 
varidat memuru Biza 
mahallesinde Nuri- Kırk-
kavak. 
Amasya: Ceeaevinde 
mahkûm Sabri Topçu. 
Taksim - İstanbul: Me
cidiye köy ve caddesi 
No. 13 Mecidiye köy Se
her Adadepe. 
Cebeci • Ankara: Güney 
sokak No. 7 Mustafa öz
dü. 
Yusufeli: Şarşat Köyü 
Muhtarı Hamza Polat. 
Eyüp - İstanbul: Rami 
merkez nahiyesi Taşlı 
tarlada No. 9 Hasan Ak-
çadağlı. 
Gelibolu: Cezaevinde Sa-
deddin Selanik. 
Mersin: Avukat Tüccar 
han No. 38 A. Nâzım 
Umarusman. 
Of: Şur köyünde Osman 
Taşkın ve ar. 

Befahiye: Ceeaevinde İz
zet Ava ve ar. 
Cihanbeyli: Sankaya kö
yünde Ahmed Ülker ve 
ar. 

1994/2092 Devrekani- Kastamonu: 
Dr. ve Emekli kaymakam 
Said Niyazi Atamac,. 

1989/2087 

1990/2088 

1992/2090 

1993/2091 

İstimlâk edilmiş, bulunan arazinin Dahiliye vekâletine, 
bedelinin bir an evvel tarafına veril
mesinin temini. 

Hatayda jandarmalık ettiğinden ikra- Encümendedir 
nüye suretile yardım edilmesini 
istiyor. 
Vazife esnasında malûl kaldığından Encümendedir. 
tekaüd maaşmm ona göre tahsisine 
dair. 
îadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

BaMyei müddeti cezaiyesinin affi. Encümendedir. 

Şehid düşen . oğlundan kendisine Encümendedir, 
hidematı vataniye tertibinden maaş 

3 - V - 1939 tarih ve 267 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Hayvanlarına mera teminini istiyor Encümendedir. 

Muhacirlerin tâbi olduğu muafiyeti Encümendedir, 
eşya ahkâmından istifade ettirilmek-
likleri hakkında. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

İcra ve iflâs kanununun 71 nei Karara raptedilmiştir. 
maddesindeki her zaman tabirinin tef
sirini istiyor. 
Köylerine aid olan yaylanın Vakıflar Maliye vekâletine, 
idaresinin meni müdahalesüe kanunu 
mahsusla kendilerine verilmesi. 
Mahkûmiyet cezasmm affine dair. Encümendedir. 

Haksız olarak tarhedüen kazanç ver- Maliye vekâletine. 
gisinin tahsil edilmemesine ve bir 
müfettiş izamına dair. 
Alâtı zürraiyenin pazar yerlerinde Encümendedir. 
serbest satılmasının teminine dair. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi, Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1995/2093 Mersin: Mahmudiye ma- Hazineye aid arzinin satışındaki hu- Encümendedir, 
hailesinde zeytinli bah- kukunun ziyaa uğratılmamasmı is-
çesinde No. 120 Hasan tiyor. 
Sıtkı Or. 

1996/2094 Kayseri: Sıtma müea- 3527 numaralı af kanununun 3 ncü Karara raptedilmiştir, 
dele laburatuarı şefi maddesine göre askerî tekaüd aida-
Dr. Selim Hakkı Haksel tmm verilmesine dair. 

1997/2095 Gazianteb: Cevizlice ma- .Altın fiatnun yükselmesi dolayisile Encümendedir, 
hailesinde Ahmed Atay «mutazarrır olduklarından icab eden 
ve ar. tedbirin alınmasına dair. 

1998/2096. Akhisar: Hacı îshak ma- Ziraat bankasına olan borçlarının Ticaret vekâletine, 
hailesinde Çiftçi Mustafa taksite bağlanmasını istiyorlar. 
Sanzeybek ve ar. 

1999/2097 Zabıt kâtibi Nureddin Maaşlarının tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 
Çağlar ve ar. 

2000/2098 İstanbul: Yemiş kantar- Millî emlâke olan borcu hakkındaki Encümendedir, 
ocak S. No. 18 de İhsan dileğinin nazan itibara alınması. 
Karadeniz. 

2001/2099 Develi: Kulpak köyü 3773 numaralı kanundan istifadeleri- Encümendedir, 
muhtarı Durmuş Ali ve nin temini dileğine dair. 
ar. Mükellefiyeti askeriye kanununun 35 

2002/2101 Yozgad: Bacılı köyünde nci maddesinin 8 nej fıkrasına göre Encümendedir. 
Fatma Lâle. oğlu hakkında muamele ifasmı 

istiyor. 
2003/1102 Yozgad: Battal köyünde Mükellefiyeti askeriye kanununun 35 Encümendedir. 

İhsan Kapısız. nci maddesinin 8 nci fıkrasına göre 
oğlu hakkında muamele ifasını is 
tiyor. 

2004/2103 Tokad: Karakaya köyü Köylerinin kaldırılması hakkında Encümendedir. 
Muhtar Bektaş. vilâyetçe yapdan yolsuz karardan şi

kâyet ediyor. 
2005/2104 Üsküdar: İnsaniye Na- 12 - IV - 1940 tarih ve 1853 No. ar- Encümendedir, 

mıaziz sokak No. 8 llha- zuhaline ektir, 
mi Türkoğlu. 

2006/2106 Ankara: Belediye oto- Müddeti hizmeti hakkındaki dileğinin Encümendedir, 
büs işleri idaresi mu- nazarî itibare alınması "hakkında, 
hasebe şefi Hamid Can-
Boy. 

2007/2107 Ankara: öncebeci Batur- Ankara Belediyesi fen heyeti müdür- Encümendedir. 
Iar sokak No. 13 app. Ali lüğü tarafmdan yapılan haksiz mua-
Korucu. meleden şikâyet ediyor*. 

2008/2108 Nazilli: Eski muhakeme Vazifei memuriyetini suiistimalden Encümendedir, 
başkâtibi Memed Akkın. dolayı verilen mahkûmiyet kararının 

tedkikma dair. 



Kayid Açzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2009/2109 İstanbul: Fmdıkh Sü- Hazinedeki matlubunun verilmesini Encümendedir. 
heyibbey cami S. No. 12 istiyor. 
M. Hulusi Ongûl. 

2010/2110 Ankara: Akbaş mahallesi Memuriyetine muadil bir ' vazifeye Encümendedir. 
Beyar sokak No. 1/3 Ha- tayini ile sefaletten kurtarılmasını 
san Kabadayı. istiyor. 

2011/2111 Taksim - Beyoğlu: Elma- İskân suretile bir ev verilmesini is- Encümendedir. 
dağ caddesi No. 36 daire tiyor. 
10 Ali Sami Olcay. 

2012/2112 Adapazarı: Gubarizada Tedahülde kalan maaşlarının veril- Encümendedir. 
camii imamı İsmail Oku- meşini istiyor. 
yan ve ar. 

2013/2113 Bize: Cezaevinde mah- ölüm cezası hakkında verilen hük- Encümendedir. 
kûm Ali öztürk. mün yeniden tedkikmı istiyor. 

2014/2114 Yüksek deniz ticaret İstiklâl savaşındaki hizmet müddeti- Encümendedir. 
mektebi ayniyat memuru nin tevsikini istiyor. 
H. Hazmı Evrengil. 

2015/2115 Pendik - İstanbul: Pazar Askerlik durumunun düzeltilmesini Encümendedir. 
sokak Kahveci Hüseyin istiyor. 
yanında Büstü Uyanık. 

2016/2116 Akhisar: Cezaevinde Sa- Mahkûmiyet cezasının af fini istiyor. Encümendedir. 
deddin Sugur. 

2017/2117 Torbalı - İzmir: Yeni- Ziraat bankasına olan borçlarının af- Encümendedir. 
köyde Memed Çağlı ve fini veya takside rabtım istiyor. 
ar. 

2018/2118 Antakya: Kantara ma- Eski tarihlerde istikraz edilen altın Encümendedir. 
hailesi No. 87 H. Memed borçlarının alacaklı ve borçluya mağ-
Kavlak. dur etmiyecek bir tarzda tedbir 

alınmasını istiyor. 
2019/2119 Tarsus : Darendeli oğul- Malulen tekaüde şevkini istiyor. Encümendedir. 

lanndan Müftü mahalle
si No.*7 Ali Sonkur. 

2020/2120 Antakya : Abdülhak ve Hatayda memuriyetten açıkta kalan Encümendedir. 
ar. memurlar hakkında bir karar ittiha

zını istiyorlar. 
2021/2121 Urfa : Aksoy. huriye hududu dahilindeki arazile- Encümendedir. 

rinden istifade etmelerinin teminine 
dair. 

2022/2122 Ankara : Işıklar Orhan Mağdurum" siyasiye hizmet hakkının Karara raptedilin iştir. 
S. No. 14 Hariciye vekâ- tamlarak tekaüdiyesine ilâvesini is-
leti eski konsolosların- tiyor. 
dan birinci daire reis 
muavini Memduh Kemal 
Varnalı. 



Kayid 
No. 

Arzuhal sahibinin 
kim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2023/2123 Çorlu : Türkgücü 
göçmenlerinden Osman 
Usta. 

2024/2124 Balıkesir : Mustafa Fa-
kih mahallesinde Savran' 
sokak No. 5 Nâzmı Boz-
kurd. 

2025/2125 Kasımpaşa - İstanbul : 
Salâhattin Aydoğar Çat
ma mescit Tunus Kap
tan sokağı No. 2 Sala 

2026/2126 İzmir : Baş Baş Puvan 
tor Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğü 
İzmir şubesi müdürlüğü 
emrinde Zekâi Erten ve 
ar. 

2027/2127 Yozgad : Köseoğlu ma
hallesinde Hüseyin Gü-
zelyurd. 

2028/2128 Ankara : Zonguldak ö-
telinde Etem Kaptan 
»OraL 

2029/2129 Çankırı : Dümeli köyün
den Cemal Gümüşane. 

2030/2130 Çankırı : Alibey mahal
lesinde Ahmed Keyifli. 

2031/2131 Yozgad : Meteoroloji is
tasyonu S. 3 meteoroloji 
Yusuf Ziya Uçucu. 

2032/2132 Edirne : Trakya umumî 
müfettişliği köy bürosu 
şefi Fikri Bakırcıoğlu. 

2033/2133 ödemiş: Hamam mahal
lesinde Celâl yazıhane
sinde Afif Hınç. 

2034/2134 Elâzığ : Cezaevinde Me-
med Yücel. 

Yapmış olduğu göçmen evlerinde Encümendedir. 
kalan matlubunun verilmesini isti
yor. 
Memuriyette istihdama hakkında bir Encümendedir, 
karar ittihazını istiyor. 

İnhisarlarda münasib bir vazifede Encümendedir, 
istihdamına dair. 

Mefsuh liman işleri şirketince taz- Münakalât vekâletine, 
minat verilmesini istiyorlar. 

Ceza mahkûmiyetinin affına dair. Encümendedir. 

2-Yi-1940 tarih ve 1919 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Maluliyet maaşının tarihi terhisin- Encümendedir. 
den itibaren tahsisini istiyor. 
Maluliyet maaşınm tahsisini istiyor. Encümendedir. 

Hakkı müktesebinin verilmesini ve Encümendedir, 
maaşına zam yapılmasını istiyor. 

27 - III -1940 tarih ve 1762 numara- Karara raptedilmiştir. 
h arzuhaline ektir. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Verilen mahkûmiyet cezası hakkın- Encümendedir, 
daki dileğinin nazarı itibare alınma
sı hakkında. 

Encümendedir. 2035/2135 Tarsus : Müftü mahal- Tekaüd maaŞmın tahsisini veya ik-
lesinde No. 17 Zekeriya ramiyesinin verilmesini istiyor. 
Sungur. 

2036/2137 Üsküdar : Cezaevi mah- Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 
kûmlarından Haçik Gül-
dağ. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

JP 

2037/2138 Ankara : Mutum Efek-
si köyü emekli öğretme
ni Maarif V. No. 3192 
Memed Hilmi Güney. 

2038/2139 Diyarbakır : Fatihpaşa 
mahallesi özpınar sokak' 
No. 12 Feyzi Aydın. 

2039/2140 Diyarbakır : VII. Kor. 
9. şube müdürü M. Hil
mi Aearsoy. 

2040/2141 Çivril : Koçak köyünde 
Ahmed Eryılmaz. 

2041/2142 Erbaa : Kebir mahalle
sinde Ferhat Şahin. 

2042/2143 3 ncü ordu müfettişli
ğinde Kurmay albay 
Feyzullah Barshan. 

2043/2144 Samsun: 19 mayıs ma
hallesi No. 18 Kereste ih
racat tuccan Hüsnü Ba-

Anuhal hulâsası Muamelesi 

Düyuna kalan mesken bedeli matlu-
batınm verilmesi. 

Encümendedir. 

jTesbit edilen mülkiye hizmetlerinin Encümendedir, 
emsali gibi sınıfma ilâvesile nasbi
nin tashihine dair. 
Üsteğmenliğe nasbinin tashihini is- Encümendedir, 
tiyor. 

Mahkûm olduğu cezayi nakdiden ha- Encümendedir. 
kiye kalan borcunun affine dair. 
1 -III -1940 tarih ve 1641 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Arzuhal encümeninin 8-IV-1938 Encümendedir. 
tarih ve 1430 numaralı kararının 
kendisine de teşmilini istiyor. 
Ceviz kütüklerinin ihracına müsaade Encümendedir. 
edilmesini istiyor. 

2044/2145 Hatay: Kırıkhan Avadis 
Kocaoğlan oğlu. 

2045/2146 Antakya: Eski öğretmen
lerden Cemil Aksoy. 

2046/2147 Alaşehir: İnhisarlar mu
hafaza ve tahsil memuru 
Kadri Tannöver. 

2047/2148 Çapakçur: Saray mahal
lesinde Fehmi Güleşer. 

2048/2149 İstanbul: Nişantaşı Teş
vikiye cami sokak Ünal 
Ap. No. 2 Memed Dik
men. 

2049/2150 Bolu: Elmalık köyünden 
Mustafa Ancı. 

2050/2151 Çantan: Eregez köyün
de Şabanözü İbrahim 
Erol 

2051/2152 Alanya: Cezaevinde mah
kûm Hasan Yılmaz. 

Filistindeki arazisi hakkında. 

öğretmenlik hakkının tanınmasını is
tiyor. 
Askere davet edilen memurların maa-
şatı hakkındaki dileğinin nazan iti
bara alınmasını istiyor. 
Validen şikâyet ediyor. 

Tekaüd maaşının iadeten tahsisi di
leğine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Maluliyet derecesinin tesbitile müte- Encümendedir, 
dahil maaşlarile birlikte tekaüd hak
kının da verilmesini istiyor. 
Sakat ayln|mın tarihi terhisinden Encümendedir, 
itibaren verilmesini istiyor. 

Verilen mahkûmiyet kararının ted- Encümendedir, 
kikmı istiyor. 
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Kayid 
No. 

2052/2153 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hülâsası Muamelesi 

istanbul: Şişli Samanyo
lu S. Papanayoplu Ap. 
No, 10 Refet Kutbay ve 
ar. 

2053/2154 Edremit: Vaiz M. Ta-
hir Harimi Baleıoğhı. 

2054/2155 

2055/2156 

2056/2157 

2057/2158 

2058/2160 

2059/2161 

2060/2162 

2061/2163 

2062/2164 

2063/2165 

2064/2166 

2065/2167 

2066/2168 

Gölköy: öğretmen Âlâ-
eddin. 
Uşak : Sabah mahalle
sinde No. 40 Necati Ahi-
baba. 
İstanbul: Cerrahpaşa Kar
gı sokak No. 10/2 Meraed 
Edib Con. 
İzmir : Gümrük muha
faza alayı I. Tb. Esliha 
subayı teğmen Ahmed 
Yalçın. 
Ankarda ceza evinde 1. 
Hakkı Gulduz. 
İstanbul: Beylerbeyi Çam
lıca caddesi No. 78, Kâ
zım Erdem. 
Dörtyol : Dörtyol meteo
roloji istasyonu şefi Kâ
zım Okan. 
Burdur : Karasenir ma
hallesinde Hatice Coşut. 
Üsküdar : Ihsaniye Nanı-
aziz sokak No. 8 llhami 
Türkoğlu. 
Niğde : Salih Türk Ha-

2888 saydı 4»nun aleyhlerinde yan- Encümendedir. 
lı§ tatbik edildiğinden şikâyet ediyor. 

Evkaf idaresince Hakkında yapılan Encümendedir. 
haksız muamelenin düzeltilmesi ve 
mağdur edilmemesine dair. 
3773 sayılı kanuna göre avans veril 
meşine dair. 
Hukuku memnuasının iadesini isti 
yor. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Tekaüdlük muamelesindeki yanlış- Encümendedir, 
hk vaziyetinin düzeltilmesi hakkında. 

2751 lira 98 kuruş tazminatın maa- Encümendedir, 
şından kesilmek üzere Maarif vekâ
leti tarafından verilen kararın ted-
kiki ile mağdur edilmemesi hakkında. 
Yeni ceza evine naklinin temini dile- Encümendedir, 
ğine dair. 
10 -1 -1940 tarih ve 479 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

18-m-0940.terilı v* 1712 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Şehid esinden tahsis edilen maaşın 
verilmesini istiyor. 
1937 talimatnamesinden istifadesjle 
iki dersten imtihana kabulünü istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Kadıköy : Hasanpaşa ma
hallesi 1. Hakkı sokak 
No. 20 Fatma Sinob. 
Niğde : Mübadil Hasan-
oğlu Salih Türk. 
Düzce : Arzuhalci Nâ
zmı Erdoğan. 

İskân sunetile verilen bağ hakkında Encümendedir, 
mahkemece verilen karar mağduriye
tini mucib olduğuna dair. 
Çocuklarının meccani olarak okuttu- Encümendedir, 
rulmasanı -istiyor. 

İskân muamelesinin düzeltilmesini is
tiyor. 
Sieillen tekaüde şevki mağduriyetini 
mucib olacağına dair. 

8. ve 1. M. Vekâletine. 

Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2067/2169 Üsküdar > Selâmi Ali 
mahallesi Semalaiz cad
desi No. 311 Dr. Kirkor 
Horhor. 

2068/2170 Mensourah : Pharmasien 
B. O. 66 Şükrü Gültekin, 

2069/2171 Eskişehir : ömerağa ma
hallesi Atamam sokak 
No. 23 Şükrü Alpan. 

2070/2172 İzmir : Çayırlı Bahçe-
kapılar Bozkurd caddesi 
No. 28 Mustafa Güngör. 

2071/2173 Yozgad : Medrese mahal
lesi Nüzhet ve Mümine. 

2072/2174 Mardin : Savurkapı ma
hallesi Yusuf Müngan. 

2073/2177 Kars : Cezaevi mahkûm-
lan İsrafil. 

2074/2178 İzmit : Kozluk mahalle
si Cülustan caddesi No. 
11 Celâl Aytar. 

2075/2179 Aydın : Defterdarlık va
ridat tahakkuk memuru 
İrfan Akyıldız. 

2076/2180 Birecik : Saha mahalle
sinde Abdullah Topçu 
ve ar. 

2077/2181 İzmir : Bozkaya mahalle
si 531 nci sokak No. 51 
evde İbrahim özalkan. 

2078/2182 Bilecik : Belediye elile 
İsmail Ercüment. 

2079/2183 Fındıklı - İstanbul : Sü-
heyil Beycami No. 12 
Hulusi öngül. 

2080/2184 Bursa : Defterdarlık mil
lî emlâk kaleminde me
mur Emin Akkaş. 

2081/2185 Ankara : Dahiliye vekâ
leti sicil vemuamelâtU. 
M. Eski memurlarından 
Karaoğlan caddesi İstik
lâl oteli No. 7 Tevfik Tö
zün. 

İcrayı sanat etmekten menedilmeme-
sini istiyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. Oğlunun tahsilinin temini için ya
pılan yolsuz muameleden şikâyet edi
yor. 
Vazife esnasında malûl kaldığından Encümendedir, 
derece üzerinden maaş tahsisini isti
yor. 
Hususî af istiyor. 

Eytam maaşlarına konan haczin fek-
kile kesilen paranın iadesini istiyor. 
Mütevellisi bulunduğu vakfın iradı
nın Evkaf idaresince verilmesine 
dair. 
Mahkûmiyet cezalarının affine dair. 

Hukuku mecmuasının iadesine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mahkeme ilâmile haksız yere ödemeğe Encümendedir, 
mecbur kaldığı 230 liranın af yolile 
haczin frnlflırılnıiMn Tıahlnııflıv 

Altın borçlarının bir esas dahilinde Encümendedir, 
ödemeleri için karar verilmesini isti
yorlar. 
Bina vergisinden dolayı usulsüz ko- Encümendedir, 
unlan verginin kaldırılması hakkın
da. 
Münasib bir vazifede istihdam edilme- Encümendedir, 
si dileğine dair. 
Hazinece matlubunun verilmesi dile- Encümendedir, 
ğinedair. 

Hususî af istiyor. 

İhraç kararının refine dair. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmıştir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2082/2186 Ankara : Beyoğlu polis
lerinden No. 300/21392 
Doğsnbey mahallesi Ye
nişehir caddesi No. 26 
Ahmed Üst 

2083/218? İstanbul : Türkiye mah-
dud mesuliyetli basım 
istihlak kooperatifi şir
keti Ankara eadedsi Or-
hanbey ham. 

2084/2188 Çankırı : ŞabanSzü kö
yünde Dûriye Kaynak. 

2085/2189 Keşan : Yağpazan sokak 
Marangoz Hasan 

2086/2190 Refahiye : Cezaevinde 
Dursun Şahin 

2087/2191 Arapsun : Ziraatçı Sabri 
ye ar. 

2088/2192 

2089/2193 

2090/2195 

Olti köyünde Muhtar 
Adil Atabay. 

Vazifeden ihracı hakkındaki kararı- Encümendedir, 
nın Devlet şûrasınca refedildiğinden 
iadei memuriyeti dileğine dair. 

Kâğıd tedariki için dileğinin yerine Encümendedir, 

getirilmesi hakkında 

Noksan tahsis edilmiş olan eytam Encümendedir. 
TnAaytm^ tashihen bağlanması hak
kında 
Keşan hava kurumu tarafından hak- Encümendedir, 
sız olarak maruz- kaldığı hakaretten . 
şikâyet ediyor. 
Geri kalan cezasının affini istiyor. 

Erzincan : Sfileymanlı 
köyünde Mustafa Sevinç, 
istanbul: Aslan ve eski 
hisar müteahhid çimento 
ve su kireci fabrikaları 
Z. Kayaalp. 

2091/2197 Yenipostane - İstanbul : 
Giden dairesinde memur 
Ömer Erol elile emekli 
telgraf memuru Mabmud 
Nedim Erol. 

2092/2198 İstanbul < İş bankası de
po memuru Osman Dalkı-

Güvercinlerin barınmakta oldukları 
kümeslerin muafiyetten istifadesinin 
teminine dair 
Tasarruf haklarının tanınması ve 
gayri menkullerinin iadesine dair 
Erzincan felâketzedelerinden oldu -
ğundan yardım edilmesini istiyor. 
Gebzedeki çimento fabrikalarının 
bymetlerile gayrisafi iradının tadili 
dileğine dair 

10-1-1939 tarih ve 48 numaralı ar
zuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Maliye vekâletine. 

«Maliye vekâletim*. 

S. ve 1. M Vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

İ1Ç. 

2093/2199 Saimbeyli : Eski f eke or
man mesaha memuru Ah
med UraL 

2094/2200 Çayırşeyh : Nahiye nüfus 
memuru Osman Nuri Oral 
ve ar. 

3659 numaralı kanunun 10 neu mad- Encümendedir, 
desi hükmünün hakkında tatbikile ke
silen nısıf tekaüd maaşlarının iadesi 
hakkında. 
Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı- Encümendedir, 
ğından şikâyet ediyor. 

Maaşlarının 20 liraya iblâğına dai|. Encümendedir. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
.No. isim ve adresi 

I 

2095/2201 Ankara : Trabzon mebusu 
Salise Abanozoğlu elile 
Ömer Feyzi Eyüboğlu. 

2096/2202 Gölcük - İzmir : Nüzheti-
• ye köyünde Süleyman 
; Sabri Dilber. 

2097/2204 Kayseri : Kadınlar çar
şısı numara 22 eski müs-
tantık Veysel Gözübüyük. 

2098/2205 Ankara : T. C. Ziraat 
bankası emekli' memurla
rından Şerif Dumur ve 
ar. 

2099/2206 Ankara : Telefon muha
sebesinde Nâzmı Böğrek. 

2100/2207 Bartın : Maliye varidat 
memuru M. Maşuk Bozok 

2101/2208 Ankara: Posta işleri reis
liği üçüncü şube memur
larından Kemal özer ya
nında Sakine Kadıoğlu. 

2102/2209 Çankırı :»îlk tedrisat 
müfettişi Hüsnü Ongan. 

2103/2210 İstanbul : Vaktfhan No. 
4/28 Avukat Nafiz yazı
hanesinde Nimet Şevki 
Türkkan. 

2104/2211 Beyoğlu: Osmanbey-Ra-
ifpaşa han No. 5 emek
li korgeneral Nazmi So
lak. 

2105/2212 Fatih • İstanbul : İtfa
iye müdürlüğü karşısı 
No. 32 Nurettin Apeski. 
Hatay Devlet Reisi ya
veri Zihni İnsel. 

2106/2213 Sarayköy : Kaymakam 
Akif Rahmi Kocaman-
oğlu. 

2107/2214 Dinar : Devlet demiryol
ları eczacısı Vetem Ali 
Bayar. 

2108/2215 Fatih - İstanbul : Zey
rek Yeniakıl sokak No. 
7 Hasan Basri Eren. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Babasına aid fottmiyenin verilmesi 
hakkında. 

Encümendedir. 

M. M. V. bir buçuk yıllık muhassasat Encümendedir, 
matlubu ile istiklâl madalyasının ve
rilmesini istiyor. 
Oğlunun askerlik vaziyeti hakkındaki Encümendedir, 
dileğinin nazarı itibare alınması hak
kında. 
25-1-1939 tarih ve 5536 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline efcfiir, 

Harcırah matlubunun verilmesi hak- Encümendedir. 
kında; 
Kısa hizmet hakkının iadesini istiyor. M. M. Vekâletine. 

Eytam maaşının bir an evvel intacın! Maliye vekâletine, 
istiyor. 

Askerlik hizmet müddetinin memu- Encümendedir, 
riyet hizmetine ilâvesini istiyor. 

ölü esinden' tekaüd maaşın matlu- Encümendedir, 
bunun verilmesi dileğine dair. 

Maluliyet hakkındaki dileğinin naza- Encümendedir, 
rı itibare alınması hakkında. 

Binbaşılık rütbesi üzerinden tekaüd Encümendedir, 
maaşının tahsisi dileğine'dair. 

8 -IV -1940 tarih ve 1544 numaralı Encümendedir. 
Arzuhal encümeni kararına itiraz 
ediyor. 
Hükümet veterineri bulunduğu hal- Encümendedir, 
de ciheti askeriyede çalıştığı zama
na aid matlubunun verilmesine dair. 
Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir.' 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2109/2216 Aydın : Hükümet arka- Sıhhat vekâletindeki iğinin sürünce- S. ve t. M. Vekâletine. 
smdaki kahvede Cafer mede kaldığından şikâyet ediyor. 
Bayri. 

2110/2217 Yozgad : ölü Evkaf me- 2-VII-1940 tarih ve 2173 numara- Encümendedir. 
muru Bahri eşi Mümine, lı arzuhaline ektir. 

2111/2218» Bursa : Şehreküstü ma- 11 -M-1940 tarih ve 1678 numaralı Encümendedir. 
hailesi Fevzi Çakmak arzuhaline ektir. 
caddesi No. 267 Derviş 
Nuri Artaç. 

2112/2219 Marag : Yürük Selim tadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
mahallesi Muharrem Te
kin. 

2113/2220 Adapazarı : Tıcılar ma- Hukuku tasarrufiyesinin vikayesinin Encümendedir* 
hailesinde îlyas Hızlı. temini dilemine dair. 

2114/2221 Kurmay albay 33. P. A. Nasbinin tashihi hakkındaki arzuha-
K. Raif Argun. linin Arzuhal encümenince yeniden 

tashihi dileğine dair. Encümendedir. 
2115/2222 Ankara : Ceza evinde Geri kalan cezasının yeni ceza evinde Encümendedir. 

Memed Kuzanlı. geçirilmesini istiyor. 
2116/2223 Bursa : Atatürk caddesi Tekaüdlüğünün derece üzerinden Encümendedir. 

Uğur sokak No. 23 Na- tahsisine veya vazifesine iadesine 
mi Akın. dair. 

2117/2224 Ankara : Anafartalar Mısırda bulunan kardeşinin buraya Encümendedir, 
caddesi No. 84 hırdavat gelmesi için pasaport muamelesinin 
tüccarı Yusuf Bonomo yapılmasını istiyor. 
yanında Aron Gerşon. 

2118/2225 Tophane - İstanbul : As- îadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
keri dikim evi karşısın
da Erzincanlı Şükrü ya
nında eski polis memuru 
Ahmed Tutsal. 

2119/2226 Kastamonu : Hepkebir- Nefi cezasının refile serbest bırakıl- Encümendedir. 
ler mahallesi Saylav so- masını istiyor. 
kak No. 9 Tevfik Audın. 

2120/2227 Fındıklı - İstanbul : Sa- 1702 sayılı kanunun birinci madde- Encümendedir. 
lıpazarı yokuşu No. 8 sine tevfikan mezkûr kıdemin mu-
Memed Halid Tanrıkulu kabili olan /0 lira maaşın tahsisini 

istiyor. 
2121/2228 Bulgaristan : Enitsa kö- Ana vatana gelmesinin temini dileği- Encümendedir. 

yünde Bela - Slatina ne dair. 
Aliman Ali ömeroğlu. 

2122/2229 İstanbul : Hekimoğlu Heyeti mahsusaca kararının refine Encümendedir, 
Alipaşa Altınmermer dair. 
caddesi No. 178 Zühtü 
Onart 
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Kayıd 
No. 

2123/2230 

Arzuhal sahibinin 
isim vt adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Düzce : Düver köyünde 
Gündoğdu nahiyesi Mus
tafa Çiçek. 

2124/2232 Bayırdır : Naci Rodan. 

2125/2233 Burhaniye : Mahkeme 
mahallesi Musa duran
larından Mustafa Malka-
çıran. 

2126/2234 Samsun: Taflan köyü 
halkından Salih Taşçı. 

2127/2235 İstanbul: Deniz rajiesseıse-
leri muhasebe kâtibi Ab
dullah Akgül. 

2128/2236 Ankara: Emniyet mua
melat memurlarından a-
çıkda Bankalar caddesi 
örücü Yusuf yanında 
Kadri Altın. 

2123/2237 İstanbul: Gümrük baş-
müdülüğü muhasebe şefi. 
Mustafa Sümer. 

2130/2238 Cebelibereket - Osmaniye 
Sıtmt mücadele sıhhat 
memuru Ahmed Bayın 

2131/2239 Demirci: Kesim faki ma
hallesinde Niyazi Nar-
lıdere. 

2132/2240 Kayseri: Bez fabrikası 
dokuma kısmında usta 
muavini Refet Temeltaş. 

2133/2241 Gümüşhacıköy: Memed 
Tutlay Ata ve ar. 

2134/2242 Serik: Karadayı köyünde 
Memed Yaşlı ve ar 

2135/2243 istanbul: Hekimoğlu Ali 
paşa camii civarı Emrul-
lahefendi sokak No. 47/1 

Haindi Hasdemir. 
2136/2244 Lâdik - Niksar: Hidever 

köyü ihtiyar heyeti Muh
tar Memed Koç ve ar. 

Kızdaya 300 lira yardım edilmesinin Encümendedir, 
teminine dair. 

Kaza ve köylerindeki sıtma hastalı- Encümendedir, 
ğımn önüne geçilmesi için Hüküme
tin tedbir almasını istiyor. 
İhya ettikleri arazinin Borçlanma Encümendedir. 
kanununa göre topularının namları
na tescilini istiyorlar. 

Hazinece değirmeninin satılmaması Encümendedir. 
ve iskân işinin düzeltilmesini istiyor. 
Mükteseb bakkınm korunmasını is- Encümendedir. 
tiyor. 

Açık maaşlarile harcırahının 
mesi hakkında. 

veril- Encümendedir. 

Divanı muhasebatça kanunsuz olarak Encümendedir. 
hükmedilen infikak ve muvasalât 
yevmiyeleri hakkmda. 
Çalınan hayvanının bedelinin taz- Encümendedir. 
minini istiyor. 

P. T. T. Süvari köy müvezziliğine Encümendedir, 
alınmasının temine dair. 

Pınarbaşı kazasının kalkınmasının Encümendedir, 
teminine dair. 
Hazineden taksitle satnı aldıkları Encümendedir, 
gayrimenkuller hakkındaki dilekleri
nin nazarı itibara alınması hakkında. 
Köylerinden başka bir yere iskanları- Encümendedir, 
nm temini dileğine dair. 
Çocuklarının yatılı okullara meccani Encümendedir, 
olarak kabul edilmelerinin teminine 
dair. 

Yer sarsıntısından müteessir olduk- Encümendedir, 
larmdan yeniden inşa edilecek köy
leri hakkındaki dileklerinin nazarı 
itibara alınması hakkmda. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

2137/2245 Kartal - Maltepe: Jan
darma okulu hesab me
muru Neemeddin Örer. 

2138/2246 Zara - Sivas : Yeni cami 
mahallesinde Şükrü T eşi 
ve ar. 

2139/2247 Ortaköy - istanbul : Be-
şatağa sokak No. 25 Sadık 
Brtunç. 

2140/2248 Ödemiş : Turgud mahal
lesi Arif sokak No. 42 
Şükrü Konuk. 

2141/2249 Orta - Çankırı : Halfat 
köyünde Hasan Doğan. 

2142/2250 Akhisar ceza evinde Me-
med Vazgeçtim. 

2143/2251 İskenderun - Buz ve ta
hin fabrikası sahihi Hasib 
Akkat. 

2144/2252 Bafra : îsmetpaşa mahal
lesinde Servet Balakçı. 

2145/2253 İstanbul : Fındıklı Sü-
heyilbey Cami sokak No 
12 Hulusi öngül 

2146/2254 Ankara : Hv. Ana. mın. 
Dp. erlerinden Muhittin 
Memedoğlu. 

2147/2255 Yenişehir - Ankara: Yük
sek caddesi Tugay apart
manı No. 7 Nahide Yüee-
soy. 

2148/2256 Ankara : Akköprü cad
desi No. 2 Halet Bora. 

2149/2257 Seyhan : Payas halkın
dan R. Okur ve ar. 

2150/2258 Konya : Ceza evinde Ab
dullah Hüseyin Efeoğlu 

2151/2259 Şavşat : Askerlik şubesi 
başkanı Kemal Güven. 

2152/2260 Ünye : Keresteci ve çeltik 
kırma makinesi sahibi ö-
mer Nalbank. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Devlet şûrasındaki mesken bedeli Encümendedir, 
hakkındaki dileğinin bir an evvel in
tacını istiyor. 
Ziraat bankasına olan borçlan hak- Encüteeadedir. 
kındaki dileklerinin nazarı - itibare 
alınması hakkında. 
Münasib bir işte çalışmasının temi- Encümendedir 
nine dair. 

Avukatlık ruhsatnamesi verilmesine Encümendedir, 
dair. 

Vereseden satın aldığı emlâkin ferağ Encümendedir. 
muamelesinin intacını istiyor. 
Mahkûmiyet cezasının af fini istiyor. Encümendedir. 

Fabrikalarında çıkardıkları buzun Encümendedir, 
muamele vergisine tâbi olub olmadığı 
hakkında bir karar verilmesini isti
yorlar. 
Millî emlâkten satm aldığı evin başka- Encümendedir, 
sına satılmasile mağdur edildiğinden 
satılan evinin iadesini istiyor. 
Hazinece matlubunun verilmesi hak- Encümendedir, 
kında. 

2505 numaralı kanunun 10 neu mad- Encümendedir, 
desinin hakkında tatbikini istiyor. 

ölü eşinden tahsis edilen maaşın tez- Encümendedir, 
yidi 

ölen eşinden tazminat verilmesini is* Encümendedir. 
tiyor. 
Ziraat bankası tarafından borçlarının Encümendedir. 
taksite rabtının teminine dair. 
Mahkûmiyet cezasının af fine dair. Encümendedir. 

Maaşının tezyidini istiyor. Encümendedir. 

Muamele vergisi hakkındaki dileğinin Encümendedir, 
nazarı itibare alınması hakkında. 



ttayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2153/2261 Fatih - İstanbul: Kirması 
mahallesi Fatih caddesi 
No. 9 Hüseyin Hüsnü 
özeri. 

2154/2262 Savur : Mardinin Savur 
K. M. mahallesinde Yusuf 
Mungan. 

2155/2263 İsparta : Pazar mahalle
sinde Hamsioğlu Azize 
Acar. 

2156/2264 Akyazı - Adapazarı : ö-
mereik mahallesinde Ha

san Derin. 
2157/2265 Maraş : Ceza evinde H. 

Bayram Saygılı. 
2158/2266 Suşehri : Yüvüloğlu ma

hallesinde Haeı Ali Erdo
ğan. 

2159/2267 Eskişehir: Cezaevinde Ce
mil Naci Orhun. 

2160/2268 İstanbul : Av vergileri 
müdüriyetinde Murad Na
ci Murater. 

2161/2269 İstanbul : İnhisarlar u-
mum müdürlüğü memu

rin şubesinde Abidin Koca-
maz. 

2162/2270 İzmir : Anafartalar cad
desinde Sevim pastaevi 
sahibi Rıza Irmak elile 
Arife Yıldızbaş. 

2163/2271 Topane - İstanbul : Dev
let denizyolları muhase
besinde Rebii öğel. 

2164/2272 Bafra : İnhisarlar idare
sinde Tayyar Dumlu. 

2165/2273 Burhaniye - Şarköyünde 
Erzincanlı Ali Aslan ve 
ar. 

ladei memuriyetini ve kesilen tekaü- Encümendedir, 
diyesinin iadesini istiyor. 

2-VII-1940 tarih ve 2174 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Arzuhal encümeninin hakkında itti- Encümendedir. 
haz etiiği 215 - 227 numaralı kararına 
itiraz ediyor. 
22 - V -1940 tarih ve 2021 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Bakiye kalan mahkûmiyet cezasının Encümendedir, 
affini istiyor. 
Mahkûmiyet cezasının affini istiyor. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Açık maaşının verilmesine dair. Encümendedir. 

3656 sayılı kanuna göre barem derece- Encümendedir. 
sinin tayini ve mağdur edilmemesine 
dair. 

Yetim maaşının iadeten tahsisi dile- Encümendedir, 
ğine dair. 

Denizyolları işletme müdürlüğünce Encümendedir. 
matlubunun biran evvel tesviyesine 
dair. 
Tütün inhisarı idaresine ödediği pa- Encümendedir, 
ra hakkındaki dosyanın celb ve ted-
kikile mağduriyetten vikayesini is
tiyor. 
İskân kanununa göre infak" ve iaşe- Encümendedir, 
lerinin temini ile perişaniyetten vi
kayelerinin teminine dair. 
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Kayid * Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2166/2274 İskenderun : Dörtyol es
ki belediye muhasibi Ak
hisar. 
Akhisar kâtibi Adanalı 
Sevindikoğullarrodan 
Mahmud Sevindik. 

2167/2275 istanbul : Piyerloti cad
desi Göktaş sokak No. 14 
Cevdet Kutatğu. 

2168/2276 istanbul : Cezaevi ko
ğuş No. 10 Nihabet Ni-
habetyan. 

2169/2277 Aksaray - İstanbul : M. 
Kemalpaşa caddesi Sa-
idefendi sokak No. 1 
Mustafa Geçeciğil. 

2170/2279 Turhal : Eski Artova 
çiftliği Posta, telgraf 
merkezi müdürü Şükrü 
özer. 

2171/2280 Emirdağ : Karayatak 
köyünde Ahmed Karpuz. 

2172/2281 Ezine: Cezaevinde Kud-
si Gürsoy. 

2173/2282 Malkara - Tekirdağ -. 
Yaylaköne köyünde Sü
leyman Erol. 

2174/2283 Rize : Cezaevinde Emrul-
lah Bayar. 

2175/2284 Midyat : Estel mahalle
sinde Süleyman Mutlu. 

2176/2285 Malatya: Büyük Hüseyin-
bey mahallesinde Tevfik 
Ulaşan. 

2177/2286 Meteoroloji arkası çeşme 
yanında No. 30/2 Fikret 
Pirister. 

2178/2287 istanbul : Vilâyet şifre 
memuru emekli üsteğmen 
Abdürrahim Babacan. 

2179/2288 Şarköy - Tekirdağ: Camii 
kebir mahallesinde Ali 
Tunçoğlu. 

Devlet şûrasına vaki müracaati hak- Encümendedir, 
kmda verilen idarî red kararının re-
fine dair. 

Hakkında 3656 sayılı kanunun 24 Encümendedir, 
ncü maddesinin dolayrsile yapılan 
gayrikanunî muamelenin ıslahı hak
kında. 
Verilen mahkûmiyet cezasının affine Encümendedir, 
dair. 

669 sayılı kanunun hükümlerinin tef- Encümendedir, 
şirine dair. 

Memuriyete tayinini veya bir maaş Encümendedir, 
bağlanmasını istiyor. 

İskânının temini için dileklerinin Encümendedir. 
nazarı itibare alınması hakkında. 
Ezine kaza jandarma üsteğmenin- Encümendedir. 
den şikâyet ediyor. 
Gayrimubadillik hukukunun tanın- Encümendedir. 
masını istiyor. 

Arazisine icraca yapılan haczin kanu- Encümendedir. 
nî olmadığından şikâyet ediyor. 
Tekaüdlüğü hakkında Divanı muha- Encümendedir. 
sebatça verilen karara itiraz ediyor. 
Malulen tekaüdlüğünün icrasını isti- Encümendedir. 
yor. 

Askerlik vaziyetinin tesbit edilmesini Encümendedir, 
istiyor. 

Maluliyet derecesinin tesbiti ile müte- Encümendedir, 
rakim terfih zamlarının verilmesi hak
kında. 
Meccani okullardan birine alınmasını Encümendedir, 
istiyor. 



Kayiöt Arzuhal sahibinin 
No. .isim ve adresi 

2180/2289 Tavşanlı : Kavaklı ma
hallesinde eski polis me
muru H. Hüseyin Kor. 

2181/2290 Erzincan: Cezaevinde Kâ-
miloğlu Celâl. 

2182/2291 Malatya : inhisarlar baş
müdürlüğü takibat şube 
büro memuru Osman 
Üner. 

2183/2292 Kemalpaşa : Yeşil Bursa 
taran kredi kooperatifi 
ortakları adına Hüseyin 
Sınkaya ve ar. 

2184/2293 Diyarbakır: VII. Ko. Nk. 
Tb. Oto. BL K. Remzi öz-
sayın. 

2185/2294 Bayazıd - İstanbul : So-
vanağa mahallesinde De-
rinköyü sokağında No. 5 
Saadet Bulunmaz. 

2186/2295 Yazğad : Evci köyünden 
Mustafa Zararsız. 

2187/2296 Van : Piyade mubaşırlı-
ğından mütekaid ismail 
Er. 

2188/2297 Tire : Kurtuluş mahalle
sinde Hüseyin Avni Gö
nülden. 

2189/2298 Sungurlu: Göçmen Riza 
Alakoç. 

2190/2299 Bayazıt - istanbul : ir
fan Malûl. 

2191/2300 Iskilib : Osmancık "kaza
sı eski orman kâtibi Ce
lâl Onalan. 

2192/2301 Van : Dava vekili Bahri 
Çağlat. 

2193/2302 ödemiş: Cezaevinde Ali 
GÜL 

2194/2303 Kadirli: Topraktepe kö
yü muhtarı Kenan Sa
vuran. 

Arzuhal hulâsası 

ladei memuriyet etmesinin temini di- Encümendedir, 
leğine dair. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Hazineye aid borcu için maaşına ko- Encümendedir, 
nan haczin fekkine dair. 

Tarım kredi kooperatifine olan borç- Encümendedir, 
larının taksite'raptına ve vergi borçla
rının affine dair. 

Yapılan nasıb tahsisinin üsteğmenlik Encümendedir, 
ve yüzbaşılığa teşmili hakkında. 

Tahsis edilen eytam maaşının tezyidi- Encümendedir, 
ne dair. 

Mesruk öküzlerinin faillerinin mey- Encümendedir. 
dana çıkarılmasını istiyor. 
Tekaüd ikramiyesinin verilmesine Encümendedir. 
dair. 

iskânı adi suretile verilen yerin be- Encümendedir, 
lediye tarafından alındığından şi
kâyet ediyor. 
Asaleten bir muallimliğe tayini dile- Encümendedir, 
ğine dair. 
Tütün ikramiyelerinin verilmesi H. Encümendedir. 

Orman memurluğuna tayininin te- Encümendedir, 
minine dair. 

Tekaüd maaşı tahsisine veya dava Encümendedir, 
vekâletinden menedilmemesine dair. 
Hazineye aid araziden şahsî menfa- Encümendedir, 
atlerini temin eden eşhas hakkında 
vaki ihbardan müteessir olanlar ta
rafından cürüm tasni edilerek mev
kuf bulunduğundan şikâyet ediyor. 
Jandarma tarafından yapılan işken- Encümendedir, 
ceden şikâyet ediyor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2195/2304 Kayseri • Gülük ma
hallesinde No. 48 eski 
polis memuru Hakkı Te-
uman. 

2196/2305 Tokad : Mütekaid ma-
lûl operatör Talât Şev-
ket Orhanlı. 

2197/2306 Tokad : Süleyman Başı-
oğlu Ali Ayça. 

2198/2307 Gazianteb : Cevizlice 
mahallesinde Hüseyin A-
tay ve ar. 

2199/2308 Kadınhan : Kestel kö
yünde Zehra Güzel. 

2200/2309 îzmir : Kuyumcular çar
şısında. Eski demiryolu 
hareket müfettişi Sadet
tin Atav. 

2201/2310 Bursa : Avukat A. Rıza 
Köstendil. 

2202/2311 Beyoğlu : Tepebaşı Gü
ler birahanesinde. Kör-
müdü köyünden Memed 
Emin Ünlü. 

2203/2312 Malatya : Küçük tüc
cardan Ali Rıza Mazici 
ve ar. 

2204/2313 Kastamonu : Cebrail 
mahallesinde Tabakoğlu 
sokak No. 7 Ali Ruhi 
Kaynardağ. 

2205/2314 Salihli - Manisa : Cafer-
bey köyünde Coşkun. 

2206/2315 Salihli - Manisa : Ça
paklı köyünde Ferhat 
tsmet. 

2207/2316 Akhisar : Işıklar köyün
den Bedir Akbaş. 

2208/23J 7 Suadiye - Kadıköy : Su-
adiye plajı sahibi Mus
tafa Güler. 

Bekçi ücretinden muafiyeti dileğine Encümendedir, 
dair. 

Haksız kesilen tekaüd maaşının ve- Encümendedir.' 
rilmesini istiyor. 

Çalman atlarının bulundurulması ve Encümendedir, 
faillerinin tecziyesine dair. 
Ziraat bankasına olan borçlarının Encümendedir, 
teciline dair. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir: 

Devlet demiryollarından şikâyet edi- Encümendedir, 
yor. 

1935 senesinden 1939 senesine ka- Encümendedir, 
dar fazla tahakkuk ettirilen bina ve 
arazi vergisi hakkında bir karar it
tihazım istiyor. 
ölümle tehdid edildiğinden icab eden Encümendedir, 
kanunî muamelenin yapılmasını isti
yor. 

Ziraat bankasına olan borçlarının Encümendedir, 
taksite raptmı istiyorlar. 

Müterakim maaşlarının verilmesine Encümendedir, 
dair. 

«Haksız olarak mecburî iskâna tâbi Encümendedir, 
tutulduklarından şikâyet ediyor. 
Haksız olarak mecburî iskâna tâbi Encümendedir, 
tutulduklarından şikâyet ediyor. 

Haksız olarak mecburî iskâna tâbi Encümendedir. 
tutulduklarından şikâyet «diyor. 
Kadıköy kaymakamından şikâyet Encümendedir. 
ediyor. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. Mim ve adresi 

2209/2318 Ankara : Kınacıhan No. 
14 Emekli albay. Kütah
ya alay komutanı İsma
il Hakkı Açıkalm. 

2210/2319* Erzurum : Aşağı yonca
lık mahallesinde eski na
hiye müdürü Mahmud 
Kurultay. 

2211/2320 Ankara : İtfaiye meyda
nı Kırşehir hanında Bu
lanık kazası Şimo köyün
den llyas Kuş. 

2212/2321 Ankara : İtfaiye meyda
nı Emniyet hanı civarın
da bakkal Bahattin elile 
Ali Riza Aşık. 

2213/2322 Çanakkale : Karacaviran 
köyünde Tahir Tekin ve 
ar. 

2214/2323 Bilecik •. Osmaneli kaza
sında ikamete memur Gü
zel Türk. 

2215/2324 Antakya : Hoca Abdi ma
hallesinde Hüseyin Malûl. 

2216/2325 Söke : Argavlı köyünden 
Mustafa Aydın. 

2217/2326 Kozan : Marangoz Ah-
med Aslan. 

2218/2327 Bilecik : Osmaneli kaza
sında ikamete memur 
Haydar Erdoğan. 

2219/2328 Bursa: Ahmedbey mahal
lesi Bakış sokak No. 13 
Hüseyin Pardı. 

2220/2329 Galata - istanbul : Sı-
rımhane caddesi No. 109 
kat 2 Demir Lûtfi Pil-
oğlu. 

2221/2330 Beyoğlu: Sakız ağacı Kır
langıç sokak No. 40 Ah-
med Yılmaz, 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

1341 senesinden itibaren tekaüdlüğü Encümendedir, 
albaylık rütbesinden yapıldığı halde 
1336 - 1341 seneleri zarfındaki filî 
hizmet muhassasatınm bu rütbe üze
rinden verilmed'ğine dair. 
Tekaüdlük muamelesinin düzeltilme- Encümendedir, 
sini istiyor. 

Maaş bağlanmasını istiyor. Encümendedir. 

Maraşın düşman tarafından işgali sı- Encümendedir, 
rasında zayi olan emvali gayri men
kule ve menkulesinin tazmini hakkın
da Arzuhal encümenince müttehaz 
469 sayılı karara itiraz ediyor. 
Ziraat bankasına olan borçlan hak- Encümendedir, 
fandaki dileklerinin nazarı itibare 
alınması hakkında. 
Erzincandaki mahsullerine Hazinece Encümendedir, 
vaki müdahalenin refine dair. 

Maluliyet maaşı tahsis edilmesi dile- Encümendedir. 
ğine dair. 
Arzuhal encümeninin 18-33I-1939 ta- Encümendedir. 
rih ve 771 numaralı kararma itiraz 
ediyor. 
İskânlarının teminine d,air. Encümendedir. 

Erzincandaki yıkılan evinin enkazı- Encümendedir. 
nın ve mahsulâtının Hükümetçe va
ziyet edilmemesi dileğine dair. 
23-V-1940 tarih ve 2024 numaralı Encümendedir, 
arzuhale ektir. 

Münasib bir işte çalıştırılmasının te
minine dair. 

Encümendedir. 

Bir mesken verilmesi vchidematı va- Encümendedir. 
taniye tertibinden maaş bağlanması 
baklanda. 



Kayid 
No. 

'2222/2331 

2223/2332 

2224/2333 

2225/2334 

2226/2335 

2227/2336 

2228/2337 

2229/2338 

2230/2339 

2231/2340 

2232/2342 

2233/2343 

2234/2344 

2235/2345 

2236/2346 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Adapazarı: Kocaeli ilk 
tedrisat müfettişlerin
den Karaosman ilk okulu 
karşısı No. 10 Recai And. 

Arzuhal hulâsası -Muamelesi 

3407 numaralı kanunun muvakkat Encümendedir, 
maddesile ilk-tedrisat müfettişlerinin 
maaşlarına yapılan zammm terfi ma
hiyetinde olub olmadığı hakkında bir 
karar ittihazını istiyor. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. Eskişehir: Cezaevinde 

mahkûmdarlan Naci Or
hun. 
Malatya: Cezaevinde Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 
Yüzbaşı Nuri Yrimaz-
göz. 
Üsküdar: Çamlıca Kavak' 
bayın Asaf Orhon. 

Siird: İnönü mahallesin
de Memed Ali Bakır. 
Reyhaniye: Doğu ayrancı 
köyünde Ahmed Çirkin 
ve ar. 
Tirilye - Mudanya : En-
verpaşâ mahallesinde 
Hayrullah Kesen. 
Kayseri: Kadmlar çarşı
sı No. 22 Veysel Gözü-
büyük. 
Arabkir: Çarsancak hu
susî muhasebe eski me
muru Cemal Kara. 
Saimbeyli: Beypmar 
Muhtar Ramazan öz-
ğüner. 
Mudanya: Karafatma 
mahallesinde Halime 
Gökçe ve ar. 

Boğazhyan: Mahmud öz-
türk ve ar. 
îzmit : Ömerağa mahalle
si İstiklâl caddesi No. 27. 
Ali Yüksel. 
Denizli : Tabak esnafın
dan Ali Kaymakçı. 

îmralı-: Cezaevinde Ali 
Eryiğit. 

Yergi kaçakçılığının ihbarından mü- Encümendedir, 
tevellid ikramiye matlubunun veril
mesine dair. 
Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. 

Hazinece nakdî yardım yapılmasını 
istiyor. 

Tahsis edilen maluliyet maaşmm tez
yidine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

11 - VII - 1940 tarih ve 2204 numa- Encümendedir, 
rab arzuhaline ektir. 

16 - V - 1940 tarih ve 1191 numa
ralı arzuhaline ektir. 

takanlarının teminine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Teffiz suretile verilen mallarm bir Encümendedir, 
kreminin alınmasına teşebbüs edil
diğinden bu muamelenin durdurul
masını istiyor. 
Belediye Reisi ve parti başkanından Encümendedir, 
şikâyet ediyor. 
Hazineden taksitle satın aldığı mağa- Encümendedir, 
zanın 3524 sayılı kanuna göre taksite 
bağlanmasını istiyor. 
Küçük sanayi erbabının istifade ettik- Encümendedir, 
leri muafiyetten kendilerinin de istifa
de etmelerinin teminine dair. 
Gönüllü olarak askere alınmasını isti- Encümendedir, 
yor. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi A*suhal hulâsası Muamelesi 

2237/2347 Tokad : Cezaevinde Vey- Bakıyei müddeti cezaiyesinin affini Adliye vekaletime. 
si Kayhan. istiyor. 

2238/2348 ödemiş : Balabanlı kö- Boşanma kararının refi ile mahkeme- Encümendedir, 
yünde Topal Memedoğlu sinin yeniden bakılmasına dair, 
Mustafa kızı Emine Gü-
düeü." 

2239/2349 J Diyarbakır : Diyarbakır Bâz bozma suçundan mevkuf bulun- Encümendedir, 
merkez komutanlığında duğundan mahkemesinin bir an evvel 
mevkuf yedinci kor anı- intacını istiyor, 
bar müdür levazım üs
teğmeni Hüsnü Alpcan. 

2240/2350 Bursa : Cezaevinde Veli Emlâkine Hazinece vaki müdahalenin Encümendedir. 
Kaya. menine dair. 

2241/2351 Bursa : Cezaevinde Koca- Ağır hapse mahkûmiyeti hakkında Encümendedir, 
bıyık verilen kararın bozulması ve muhake

mesinin yeniden tedkikine dair. 
2242/2352 Akyazı - Adapazarı: Yan- 25 -III -1940 tarih ve 1754 numaralı Encümendedir, 

yab Cividler köyünden arzuhaline ektir. 
Yusuf Karaali. 

2243/2353 Adapazarı : Mahkemeler Dava vekilliği yapmalarının temini Encümendedir, 
başkâtibi S. Ungan ve ar. için avukatlık kanununda tadilât ya

pılmasını istiyor. 
2244/2354 Ankara : Cezaevi mah- Mahkûmiyet cezalarının affini istiyor- Encümendedir, 

kûmları namına İsmail 1ar. 
Hakkı Aydemir, 

ı 2245/2355 Urfa : Kadıoğlu mahal- İskânının temini dileğine dair. Encümendedir, 
leşinde Memed Işık. 

2246/2356 Çankırı: tik tedrisat mü- 12-VH-1940 tarih ve 2356 numa- Encümendedir. 
fettişi Hüsnü Ongan. ralı arzuhaline ektir. 

2247/2357 Ortaköy - Beşiktaş: Gül- Koy hocalığı vazifesinden çıkarıl- Encümendedir, 
tekin sokak No. 5 Lût- mak suretile mağdur edildiğine 
fi Erboy. dair. 

2248/2359 Aydın Defterdarlık Sulh hukuk mahkemesi tarafından Encümendedir. 
varidat tahakkuk me- hakkında verilmiş olan kararın af-
muru İrfan Akyıldız. fma dair. 

2249/2360 Gazianteb : Tarlayiatik 3524 sayılı kanundan istifadelerinin Encümendedir, 
mahallesi Hacı fazlı çık- teminine dair. 
mazı No. 3 Hatice Yaz-
gan ve ar. 

2250/2361 Konya : Tercüman ma- Maluliyet maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir, 
hailesinde Yusuf Çavuş 
Alton. 

2251/2362 îskilib : Büyüktaş ma- 31-1-1940 tarih ve 1552 numaralı Encümendedir, 
hailesinde Ömer Gerçek, arzuhaline ektir. 
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Kayid 
No. 

2252/2363 

2253/2364 

2254/23651 

2255/2366 

2256/2367 

2257/2368 

2258/2369 

2259/2370 

2260/2371 

2261/2373 

Arzuhal sahibinizi 
isim ve adresi 

Ankara : Cezaevinde B-
mine. 
Edirne : Yeni imaret 
Bayazrt mahallesi eski 
No. 44 Mustafa Uyan. 
Bergama : Debağ esna
fından Mahmud Gürbüz 
Balaben ve ar. 
Denizli : Debağ esnafın
dan Kemal Alagöz ve 
ar. 
Bayazıt - istanbul : 0-
kueularbaşı No. 100 Ni-
gâr Doğan. 
îzmir Selvili meseid 1056 
numaralı Çıkmaz sokak 
No. 64/1 M. AtalayGün-
doğdu. 
Gebze : Orhan mahallesi 
No. 5 emekli jandarma 
teğmeni Şahab Balkan. 
Bafra : Fırıncı esnafın
dan halk namına Halid 
Karademir ve af. 
D. Bayazıd : Hususî mu
hasebe tahsil memuru 
Müştak Artun. 
Antakya : Manifotoraeı 

Arzuhal hulâsası 

Hasad zamanı olması dolayrsile mu
vakkaten tahliyesini istiyor. 
Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. 

Muamele vergisinden muafiyetleri
ne dair. 

Küçük sanayi erbabı misillu vergi 
muafiyetinden istifadelerinin temini
ne dair. 
Piyango bayiliğinden menedilmeme-
leri dileğine dair. 

Hususî af istiyor. 

Tekaüde sevkedüdiğinden sicilinin 
tedMkini istiyor. 

Vakıf akanlarının satılmamağını isti
yor. 

Gümrük, inhisarlardaki vazifesine 
alınmasını istiyor. 

Altın fiati hakkında mahkeme! tem* 

İfuamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
esnafından Emin Tamen. yizin içtihad kararı mağduriyetini 

mucib olduğundan bu hususun ted-
kikine dair. 
İskân muamelesinin düzeltilmesine Encümendedir 
dair. 

Demirköy - Kırklareli : 
Paspala köyünde Cemal 

2262/2374 

2263/2375 Kayseri : Kadınlar çar
şısı No. 22 Nevzad Gözü-
büyük. 

2264/2376 ödemiş : Gazi caddesi 
gazinocu Arif Akat ya
nında Sadettin Süzen. 

2265/2377 Amasya : Gümüşsüyü 
hastanesinde 231 piyade 
alay karargâhında Hilmi 
özyurd. 

Orduda müsellâh olarak çalışmasının Encümendedir, 
temini ile sürülen lekenin refine dair. 

Jandarma mesleğine tekrar iadesinin Encümendedir, 
teminine dair. 

Hemşiresine tecavüz eden subay hak- Encümendedir. 
kında kanuni takibat yapılmasına 
dair. 



Jtayîd-
No. 

2266/2378 

2267/2379 

,2268/2380' 

2269/2381 

2270/2382 

2271/2383 

2272/2384 

2273/2385 

2274/2386 

2275/2387 

2276/2388 

2277/2389 

2278/2390 

2279/2391 

2280/2392 

2281/2393 

Arzuhal sahibinin. 
isim ve adresi 

Tokad : Karahmed ma
hallesinde Dabana sokak 
No. 47 Büstü Kiper. 
Diyarbakır : İstiklâl ote
linde Hamdi Ak . -
Karahan : Tunceli göç
menleri muhtelif köyle
rinden Süleyman Çelik ve 
ar. 
Pınarbaşı - Kayseri: Ye-
niocak mahallesinde İb
rahim Yılmaz. 
İzmit : Ziraat bankası 
yanında Terzi Cemal 
Tarman elile Akyazı na
hiyesinden M. Fahri U-
zunal. 
Dalman - Köyceğiz : Ka
raçalı köyünde Meeid 
Gümüş ve ar. 
Simav : Tepecik mahal
lesinde Hüseyin Güven. 
Bursa : Gürsu nahiye
sinde Memed Çin. 
Gazianteb : Hüseyin A-
tay ve ar. 
Bayazıd : Doğu Bayazıd 
nüfus memuru Süleyman 
Baysal. 
Silifke : İmamuşağı kö
yünden Mustafa Yılmaz. 
Antakya : Eski buğday 
tüccarı Baklavacıoğulla-
rmdan Şükrü Şenkal. 
Anada : İstiklâl okulu 
karşısı No. 82 Remzi 
Turhal. 
Bursa : Cezaevinde Hü
seyin Gencel. 
Birecik: Kirlarik köyün
den Abdullah Karaçul. 
Mudurnu : Mahkeme 
başkâtibi Kemal Altay. 

^rzuhal hulâsası 

ladei memuriyeti dileğine dâir. 

Üsteğmen Hüsnü hakkında kanunî 
takibat yapılmasını istiyor. 
Memleketlerine dönmelerinin temi
nine dair. 

öğretmen olmasının temini dileğine 
dair. 

İskân suretile arazi verilmesine dair. 

Tekrar Van vilâyetine gitmelerine 
müsaade edilmesi hakkında. 

Serbest iskâna tâbi tutulmaklığına 
dair. 
Vazifeden mütevellid maluliyetine 
binaen ikramiye verilmesine dair. 
8 - VHI -1940 tarih ve 2347 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Hastalığının tedavisi için münasib 
bir mahalle naklini istiyor. 

İkinci bir evlenmesine müsaade is
tiyor. 
Muhtacı muavenet olduğundan.yar
dım istiyor. 

Muhakemesinin biran evvel intacı 
için belediyece icab eden cevabın 
mahkemeye verilmesi hakkında. 
Geri kalan cezasının affinî istiyor. 

Köylerine gitmelerine müsaade edil
mesini istiyor. 
Büyük çocuğunun orman mektebine 
parasız alınmasının teminini istiyor. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eneüıöeftdedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2282/2394 Tekirdağ : Eski cami Ciheti askeriyece istimlâk edilen ev- Encümendedir, 
mahallesinde Hüseyin lerinin bedelinin verilmesine dair. 
çavuş mevkiinde Muş
tala Karakaş. 

2283/2395 Beykoz - İstanbul : Ak- Oğlunun bir işe kayrılmasını istiyor. Encümendedir, 
baba köyünde Ahmed On-

2284/2396 Maraş : Pamuk işleri kon- Bir derece terfiinin teminine dair. Encümendedir. 
trolörü Yakub Kadri Le-
vend. 

2285/2397 Edirne : Ankara kıraat- 2510 sayılı kanuna tevfikan iskânının Encümendedir. 
hanesinde Salâhattin Ce- teminine dair. 
miloğlu. 

2286/2398 Alanya ceza evinde Ha- Mahkûmiyet dosyasının yeniden ted- Encümendedir. 
san Yılmaz. kîkile masumiyetinin meydana çıka

rılmasını istiyor. 
2287/2399 Kayseri : Mustafa Necib 11 - VII -1940 tarih ve 2204 numaralı Encümendedir. 

mahallesi No. 11 İkbal arzuhaline ektir. 
Gözübüyük. 

2288/2400 Saray : Sıdıka Soyak. Oğluna verilen mahkûmiyet cezası- Encümendedir. 
nın af fine dair. 

2289/2401 Simav : Çıt köyünde Me- Ciheti askdriyece alınan hayvanlarına' Encümendedir. 
med Kol. komisyonca takdir edilen f iatin had

di lâyikına çıkarılmasına dair. 
2290/2402 Siird : Eski belediye reisi Süvari mübaşirlik vazifesine tekrar Encümendedir. 

Hamid özeloğlu Nadir alınmasına dair. 
özel. 

2291/2403 Çankırı ceza evinde İl- Asrî ceza evine naklini istiyor. Encümendedir. 
yas Hacı. 

2292/2404 Ortakoy - İstanbul : Mu- Askerî okula alınmasını istiyor. Encümendedir. 
allim Naci caddesi No. 83 
Memed Paker. 

2298/2405 ödemiş : Cezaevinde Ali ödemiş mahkemesinden şikâyet edi- Encümendedir. 
Gül. yor. 

2294/2406 Haydarpaşa - İstanbul : Millî emlâkten taksitle satın aldığı Encümendedir. 
Şimendifer mektebinde evin ihalesinin tehirini istiyor. 
merhum eczacı Ömer Fu-
adoğlu Fethi Kolat. 

2295/2407 Adapazarı : Tığeılar ma- Hukuku tasarrufiyelerine salıib olma- Encümendedir. 
hailesi Karaosman sokak larının teminine dair. 
No. 39. llyas Hızlı. 

2296/2408 Taksim - İstanbul : Kâtib Tekaüdlüğünün yapılmasına dair. Encümendedir, 
Mustafa Çelebi mahallesi 
Abdullah sokak No. 1 Ke
mal Könü. 



ftayid Arzuhal Sahibinin 
No. İsim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2297/2409 İstanbul : İnönü mahalle- Orman umum müdürlüğünce ücretli Encümendedir. 
si Akyel sokak No. 23. bir memuriyete tayinine dair. 
O. Saffet Doğanay. 

2298/2410 Demirci : Şecaattin ma- Tekrar şehid maaşı tahsisine dair. Encümendedir 
hailesi Sıdıka ve ar. 

2299/2411 Kadıköy : Moda caddesi Terfii hakkındaki dileğinin nazarı iti- Encümendedir. 
Mazhar Bey apartımam bare alınması hakkında. 
piyade yarbay Behçet Ti-
macin. 

2300/2412 Söğüd : İnhisar nahiye- Piyango bayii yeni pazarlı Cevattan Encümendedir. 
sinden Mustafa Ercan. şikâyet ediyor. 

2301/2413 Erzincan : Cezaevi mah- Mahkûmiyetlerinin affine dair. Encümendedir. 
kumlarından Ahmed Ateş 
ve ar. 

2302/2414 Beşiktaş - Yeni mahalle Arzuhal encümeninin 19 -IV -1940 Encümendedir. 
Bostan üstü No. 32. Halil tarih ve 1203 numaralı kararına itiraz 
sanusta. ediyor. 

2303/2415 İstanbul : Yeni postane Müekkili teğmen Memed Gökmen hak- Encümendedir. 
karşısı Erzurum han No. kındaki adlî hatanın tashihine dair. 
10. Avukat Hasib özyurd. 

2304/2416 İzmir : Baha Gökoğlu. Arzuhal encümeninin 28 sayılı cedve- Encümendedir. 
ündeki 2031 numaralı kararma itiraz 
ediyor. 

2305/2417 Ankara : Altındağ. polis ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
karakolu yanında No, 547 
Beceb Çepni. 

2306/2418 Yozgad : Aşağı nuhudlu Tekaüd maaşının temini dileğine dair* Encümendedir. 
mahallesinden eski emek
li yüzbaşı Bahaettin Çok-
değerli. 

2307/2419 Lapseki: J. bölük K. ön- Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 
yüzbaşı Halid Ziya Bay-

2308/2420 Midyat: Cezaevinde mah- Mahkemece mahkûm oldukları para Encümendedir. 
kûm Yusuf Avcı ve ar. cezasının af fini istiyorlar. 

2309/2421 Keşan : Zaferiye mahalle- Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
sinde emekli jandarma 
başçavuşu Salim Dinç. 

2310/2422 Niğde : Kayabaşı mahal- Muamele sınıfına naklinin temini di- Encümendedir. 
leşinde eski posta müdü- leğine dair. 
rü Emin Güleç yanında 

J. emekli yüzbaşı Rıdvan 
Atuk. 



Kayid 
No. 

2311/2423 

2312/2424 

2313/2425 

2314/2427 

2315/2428 

2316/2429 

2317/2430 

2318/2431 

2319/2432 

2320/2433 

2321/2434 

2322/2435 

2323/2436 

2324/2437 

Arzuhal sahibinin 
isim-ve adresi 

Urf a : Maraş sulh hâkim-
liginden mütekaid Hüs
nü Eınacı. 
Giresun : Avukat Hasib 
Kibaroğlu. 

, Fatih - İstanbul : Muh-
tesib İskender mahallesi 
Lûtfollah sokak Vasfi 
Aktin yanında Kâmil Ça
pan. 
İstanbul : Maçka Teşviki
ye birinci karakol sokak 
106 mütekaid A. Hamdi 
Akıcı. 
İskenderun : Buz ve ta
hin fabrikası sahibi Ha
sib. 
ödemiş : Eski peynir pa
zarı Mümin Kundakçılar. 
Daday : Nüfus memuru 
Refik Tuzcu. 
Ankara : Maden tedkik 
ve arama jeofizik ope
ratörü Orhan Uygun. 
Trabzon : Ayafilbo ma
hallesinde No. 95 Ziver 
Albı. 
Niksar : Camiikebir ma
hallesi ölü Recep karısı 
ve şehid Osman anası 
Fatma Ünal. 
İstanbul : Sultanahmed 
Mesadet han No. 16 es
ki Hendek Md. U. Avu
kat Ziya Kaçar. 
Bandırma : Santral cad
desinde Bulgaristan göç
menlerinden eski müftü 
Ömer Lûtfi Bozkurd. 
Kırklareli: Tahrirat kâ
tibi A. Hamdi Kurtiş. 
Ankara : Temyiz mahke
mesi C. Bş. Müd. Mua
vinliğinden Orhan Ba-
baoğlu. 

Arzuhal hulâsası 

Avukatlık yapmasına dair karar veril
mesini istiyor. 

Hâkimlik meslekine alınması hakkın
daki dileğinin nazara alınması. 
Feri cezalarının affi hakkında. 

Vekâlet emri maaşı üzerinden verilen 
ikramiyesinden şikâyet. 

23-VII-1940 tarih ve 2251 sayılı 
arzuhale ektir. (Telgraf) 

Maliyece satılan bağının kendisine ia
desi hakkında. 
Kadro maaşının verilmemesinden şi
kâyet. 
Bölge sanat okulları mezunlarına 
subaylık hakkının verilmesi hakkın
da. 
Noksan tahakkuk ettirilen maaşmın 
tashihi hakkında. 

* Erzincan zelzelesinde ölen oğlundan 
maaş tahsisi. 

Hakkında verilen haksız karardan 
şikâyet. 

Borçlanma suretile emlâk ve arazi 
verilmesi hakkında. 

Kadro maaşının verilmemesinden şi
kâyet. 
Hâkimlik kanununun 43 ncü madde
sinin hakkında tatbiki talebinin red
dine dair Adliye vekâleti kararının 
tedkikı ricası. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Rayid Arzuhal sahibinin 
No. iiisı ve adresi 

2325/2438 Elâzığ : Hankendi nahi
yesinde ölü Bari varis
leri namına Emin Ertuğ-
rul 

2326/2439 Ankara : Em. U. Md. 4. 
S. Muamelât memuru Ne-
oib Eğitmen. 

2327/2440 Konya : Hükümet mey
danı DÖleıı apartımam 
Ali Settar örser. 

2328/2441 Çivril : Yalışlı köyü 
Mustafa Erol ve ar. 

2329/2442 izmir : Halimağa çarşı
sında No. 64 Uzun han 
hamalbaşısı İbrahim De
ner. 

2330/2443 İzmir : Karşıyakada Inkı-
lâb sokak No. 17 Ali Ga-
lib öztüzün. 

2331/2444 Üsküdar: Selmanağa ma
hallesi Hâkimiyeti milliye 
Cd. Hamam sokak No. 23 
emekli topçu yüzbaşısı 
Memed Nuri Olgun. 

2332/2445 Lüleburgaz : Emekli ko
miser Salih Demireğen. 

2333/2446 Konya : Dekovil müfre
zesi komutanı gedikli üst
çavuş Nurullah öcel. 

2334/2447 Kadıköy : Yeldeğirmeni 
Becaizade sokak Eşrefoğ-
lu S. No. 2 Hayriye Ulu-
sakul. 

2335/2448 Kayseri : Reşadiye kö
yünde Erzincan Şabaniye 
mahallesi mültecilerinden 
Penbe Karaca. 

2336/2449 Eskişehir ziraat bankası 
müdürü emekli Fazlı Ak-
soy ve ar. 

2337/2450 Bafra : inhisarlar amele 
Tayyar Dumlu. 

2338/2451 Karaköse : Zıtkan kazası 
Toprakkale köyünde Me
med Işık. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Amcasına aid olub Ziraat bankasın- Encümendedir, 
ca satılan mallarının kendilerine ia
de edilmesi hakkında. 

Şûrayı devletçe hakkında henüz bir Encümendedir, 
karar verilmemesinden şikâyet. 

Sefalet ve perişanlıktan kurtarılma- Encümendedir, 
sı hakkında. 

Bedelleri verilmeden yapılan istim- Encümendedir, 
lâkten şikâyet. 
İsticar ettiği evin kapatılmamasın- Encümendedir, 
dan şikâyet. 

Kanunsuz olarak tekaüde sevkedil- Encümendedir, 
meşinden şikâyet. 

Harb malûlü derecesinin tesbiti ile Encümendedir, 
terfihi hakkında. 

Yirmi senelik hizmetine mükâfaten Encümendedir, 
maaş tahsisi hakkında. 
Muamele memura sınıfına nakli ve Encümendedir. 
3280 sayılı kanunun şümulü dahili
ne alınması hakkında. 
Memur olan biraderinden maaş tah- Encümendedir, 
sisi hakkında. 

İkamet etmekte olduğu evin borç- Encümendedir. 
lanma suretile kendilerine verilmesi 
hakkında. 

Yeni yapılacak müessese memurları Encümendedir. 
tekaüd kanununda eski tekaüdlerîn 
haklarının gözetilmesi hakkında. 
Yapılan haksızlığın tashihi. Encümendedir. 

Arazi ve emlâk verilmesi veyahud ai- Encümendedir, 
leşinin iskânının temini hakkında. 

3549 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2339/2452 Kadıköy : Caferağa ma
hallesi Cihan Serasker S. 
No. 48 Emekli muamele 
memuru Nuri Sır. 

2340/2463 istanbul : C. Merkez ban
kası memurlarından Sadi 
öztürk. 

2341/2454 Yozgad : Cezaevinde Bo-
ğazhyanlı Abdullahoğlu 
Naim Akgül. 

2342/2455 Çarşamba : Karamaslı 
ilk okul öğretmeni İbra
him Atay. 

2343/2456" Yozgad: Cezaevinde mah
kûm İbrahim Easab. 

2344/2457 Kurşunlu : Bereket kö
yünden şehid Mustafa-
oğlu Mahmud Aydm. 

2345/2458 Eskişehir : Ismetpaşa na
hiyesi Hayriye köyü muh
tarı Abdülgani özcan, ve 
ar. 

2346/2459 Bayburt : Of muhacirle
rinden Kelevrek köyü 
Ahmed Gençal, ve ar, 

2347/2460 Elâziğ : Cezaevinde mah
kûm Ali Polat, 

2348/2461 îznik : Değirmenci, Eş-
refzade mahallesi Arif Er-
oğlu. 

2349/2462 Antakya: Kocaeli mahal
lesi Nâzım Belenli. 

2350/2463 istanbul : Belediye bah
çeler müdürlüğü Saray 
burnunda bahçivan Me-
med Çay. 

2351/2464 Yozgad : Tabiiye öğret
meni A. Jrfan. 

2352/2465 

Askerî temyiz mahkemesince tasdik Encümendedir, 
edilmeyen evrakına dair. 

3659 sayılı kanunun ahkâmına tevfi
kan hakkının yerilmesine dair. 

Encümendedir. 

: Karahüyük 
köyü ihtiyar heyeti Ce
mal. 

Başkaları tarafından yapılan cürmün Encümendedir. 
kendisine isnad edilmesinden şikâyet. 

3656 sayılı kanuna göre maaşının 25 Encümendedir, 
liraya çıkarılması H. 

Asri ceza evine nakledilmediklerinden Encümendedir. 
şikâyet. 
Babasından muhassas maaş ve ikramı- Encümendedir. 
yesinin verilmemesinden şikâyet. 

Arazileri hakkında dilek. Encümendedir. 

iskân edildikleri arazi ve emlâkin Encümendedir, 
uhdelerine verilmesinin teminine dair 

Bakiye cezasının affi hakkında. Encümendedir. 

2395 sayıh kanuna muhalif olarak ya- Encümendedir, 
pılan muameleden şikâyet. 

Mahkemece tesbit edilen altın fiatın- Encümendedir. 
dan şikâyet. 
Maaşına zam yapılmamağından şikâ- Encümendedir. 
yet 

Maarif vekâletine aid bir kararın teş- Encümendedir, 
kilâtı esasiye kanununa tevfikan ted-
\nk\ hakkında 
Duçar olduğu felâket dolayısile borç- Encümendedir, 

lamım teciline dair 



Kayıd Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arznhal hulâsası Muamelesi 

2353/2466 Sultanahmed -x İstanbul: Noksan tahakkuk ettirilen hizmet Encümendedir, 
inebolu tapu memurlu- müddetinin tashihile ikramiyesinin 
ğundan emekli Divanyolu ona göre verilmesine dair. 
No. 66 Kâmil Şerbetçioğ-
lu. 

2354/2467 Ankara : Bozkurd ma- 3656 sayılı kanuna bir madde ilâvemle Encümendedir. 
hailesi No. 13 orta sokak haklarının verilmesine dair. 
Ali Baysal. 

2355/2468 Ankara : Şehir bahçesi 2236 sayılı arzuhaline ektir. Encümendedir. 
yanmda örücü Tusufnez-
dinde Kadri Altun. 

2356/2469 Adapazarı : Çökekler kö- Tahakkuk ettirilen 36 liranm affü Encümendedir. 
yünden E. Mahmud De- hakkında 
mir. 

2357/2470 Tozgad : Cezaevinde Ha- Tapılan haksızlığın tamir ve tashihi Encümendedir. 
nefî Bağcı Dervişoğlu. hakkında. 

2358/2471 Çanakkale : Müstahkem Muvazzaf hizmetten ihtiyat hizmete Encümendedir. 
mevki hastanesi inzibat tahvil edildiğinden şikâyet. 
zabiti asteğmen Mahmud 
Tasman. 

2359/2472 Kuşadası r Acarlar kö- Yunanlılar tarafından yakılan emlâk Encümendedir. 
yünden İbrahhnoğlu A» ve araziye mukabil emlâk ve arazi 
kmeüar köyü Hasan verilmesi hakkında. 
Kimatmr.. 

2360/2473 Tercan: Tercan malmü- Malûl olan müvekili Ümmügülsüme Encümendedir. 
dürü Sami Çopuroslu babasından maaş tahsis dilmediğinden 
nezdinde. şikâyet. 

2361/2474 İstanbul : Haydarpaşa D. D. Yollarının amele biletlerinden ' Encümendedir. 
liman amelesinden Süley- istifade ettirmediğinden şikâyet. 
manoğlu Kigili Mahmud 
Uçan. 

2362/2475 Simav : Naşa koyu muh- Kendilerine menfaat temin eden Si- Encümendedir. 
tan ve diğer muhtar ar- mav golünün knrutnlmasmdan şikâ-
kadaşlan S. Doru. yet 

2363/2476 Pınarbaşı: Mahkeme baş- Sorgu hâkim vekilliğinden maaş Encümendedir. 
kâtibi önaL verilmemesinden şikâyet. 

2364/2477 Bursa-: Simitçi mahalle- Hükümetçe verilmesi tekarrür eden Encümendedir. 
si ikinci sokak Hacıemin- arazi yerine mükâfatı nakdiye ile tal-
oğlu Ferid Türk. tifini rica ediyor. 

2365/2478 Ankara: Mühendis hanın- Arzuhal encümeni kararma itiraz edi- Encümendedir. 
da Etem Kaptan Oral. yor. 

2366/2479 Bursa : Ahmedbey mahal- 2024 sayılı arzuhale ektir. Encümendedir. 
leşi No! 13. Hüseyin Par-
di. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2367/2480 Ankara : Çankaya otelin- Haksız yere vekâlet emrine alındığın- Encümendedir. 
de Merzifon' telgraf me- dan şikâyet. 
muru Kemal Ertan. 

2368/2482 Kırşehir : Çiçekdağı Mah- Bakiye cezasının af fi hakkında. - Encümendedir. 
matlı köylülerinden ceza
evinde mahkûm Süley
man Baran. 

2369/2483 Çorum : Sungurlu kazası Menfasından memleketine iadesini ri- Encümendedir. 
Beşkız köyünden Benlio- ca ediyor. 
gutlarından îsmailoğlu 
Çelebi Benli. 

2370/2484 Adil Cevaz -. Ceza evinde Üç aylık mahkûmiyetinin tecili hak- Encümendedir. 
mahkûm Memed Göksoy. kında. 

2371/2485 Ankara : Avanusun Top- Mütegallibeden Hamdi Yalçın ve ava- Encümendedir. 
paklı köyünden Çankırı nesinden şikâyet ediyor. 
otelinde misafir Memed 
Satılmış. 

2372/2487 Iskilib : Eski Osmancık tadei memuriyetinin teminine dair. Encümendedir. 
orman kâtibi Celâl Ün-
alan. 

2373/2488 Yan : Siirdli tüccar Hü- Şakiler tarafından gasbedilen hay- Encümendedir. 
şeyin Silâh. vanlarının bedelinin tazmini hakkın

da. 
2374/2489 Kelkit : Eski husus! mu- 11 - III -1940 tarih ve 1674 numaralı Encümendedir. 

hasebe memuru Naim ka- arzuhaline ektir. 
rtsı Gülfüm Bayraktar. 

2375/2490 Kırıkhan - Hatay Avadis 13 - V -1940 tarih ve 1978 numaralı Encümendedir. 
Kocaoğlan. ve 25 - VI -1940 tarih ve 2145 numa

ralı arzuhallerine ektir. 
2376/2491 Manisa : Horoz köyünde 13 - V -1940 tarih ve 3106 numaralı Encümendedir. 

Mustafa Tuğ. arzuhaline ektir. 
2377/2492 Manisa : Çit köyünde 3-IX-1940 tarih ve 2401 numaralı Encümendedir. 

Memed Kolsaran. arzuhaline ektir. 
2378/2493 Plümür : Danzik köyün- İskânlarının temini dileğine dair. Encümendedir. 

de Yusuf Gültekin ve ar. 
2379/2499 İzmir:'Belediye temizlik Millî emlâkten taksitle satın aldığı Encümendedir. 

işlerinde müstahdem ts- evi Hazineye terkettiğinden maaşı-' 
mail özeğin. na konulan haczin kaldırılmasını is

tiyor. 
2380/2500 Kadıköy - İstanbul: Yel- Arzuhal encümeninin 4 - VI -1935 ta-Encümendedir. 

değirmeni Rıhtım İskele rih ve 146 numaralı arzuhaline ektir. 
sokak No. 72 İsmail Ap. 
kat 2 Abdurrahim Er-
soy. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2381/2501 Şebinkarahisar : Saatçi Millî emlâkten satın aldıkları emlâk Encümendedir. 
Sadık'öner ve ar,. borçları hakkındaki dileklerinin na

zarı itibare alınmasına dair. 
2382/2502 Sivas : Akdeğirmen ma- Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. Sivas : Akdeğirmen ma

hallesi 4 ncü sokak No. 
27 îhsan Yalçın. 

2383/2503 Fatsa : Aşağıtepe kö
yünde Mahmud Çalış
kan. 

2384/2504 Çifteler - Eskişehir: Mes
udiye köyü halkından 
Abdurrahman Yüksek ve 
ar. 

2385/2505 Şehremini - istanbul : 
Veledi Karabaş mahalle
si Elektrik sokak No. 23 
Aliye Bulayır'. 

2386/2506 Bakırköy - İstanbul : 
Kartaltepe Aksu caddesi 
Naim köşkünde Nuriye 
Bilgi. 

2387/2507 Büyükada - İstanbul : 
Hamam sokak No. 14 
Yakub Reis. 

2388/2508 Unkapam - İstanbul : 
Halispaşa caddesi No. 
17 Saniye Sezer. 

2389/2509 Kırklareli karargâhında 
85 nci piyade alayı Vedad 
Turgay. 

2390/25İ0 Tokad ceza evinde Osman 
Bekdemir ve ar. 

2391/2511 Turhal : Çivril köyünde 
Memed Tuyan. 

2392/2512 Ceza evi mahkûmlarından 
Necati özay. 

2393/2513 Bitlis : Zeydan mahalle
sinde Şakir Zülfükar. 

2394/2514 Ankara : Tabakane ma
hallesi Yeniçay S. No. 3 
Abdullah Doğan. 

Hapis cezasının affine dair. Encümendedir. 

2901 sayılı kanuna tevfikan arazinin Encümendedir, 
tahriri ile namlarına borçlanma ka
nununa göre verilmesine dair. 

Muhtacı muavenet olduğundan bina Encümendedir. 
yergisinden muafiyetinin teminine 
dair. 

Malûl olduğundan babasından tahsis Encümendedir, 
edilen eytam maaşmm iadeten tah
sisine dair. 

Borcundan dolayı icraca satılan ara- Encümendedir, 
zisinin ihalesinin feshi ile mağdur 
edilmemesinin teminine dair. 
Şehid babasından maaş tahsisi veya Encümendedir, 
ikramiye verilmesine dair. 

Talim için askere alındığından çalış- Encümendedir, 
makta olduğu daireden kesilen maa
şının verilmesine dair. 
Mahkûmiyet cezalarının affine dair, 

Serpiştirmeye tâbi tutulduğundan 
memleketlerine dönmeye müsaade 
edilmesi hakkında. 
Bakiye cezasının affine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 3544 sayılı kanunun birinci maddesi
nin B. fıkrasında münderiç müecce-
liyet hükmünün hakkında tatbik olun
duğundan şikâyet. 
Ali tahsilini ikmal eden memurların Encümendedir, 
münhal vukuunda bir derece terfiinin 
temini için* 3556 sayılı kanuna bir , 
fıkra ilâvesine dair. 



Rayici Arzuhal sahibinin 
No. İsim re adresi Arzuhal hülâsası Muamelesi 

2395/2515 Çivril : Koçak köyünde 
Ahmed Eryılmaz. 

2396/2516 Birecik : Saha mahalle
sinde Abdullah Topçu ve 
ar. 

2997/2517' Kadıköy • istanbul : Ha-
sanpaşa mahalesi Birin
ci sokak No. 75 Büstü 
Balcın. 

2398/2518 Nişantaşı - istanbul: Meş-
rutiyet mahallesi Sütlü 
sokak No. 17 • 19 Hanif e 
Karab. 

2399/2520 Kars : Fethi Ali. 

2400/2521 Eskişehir : Keşmat köyü 
ve Keşmat ve diğer köy
ler muhtarları Muhtar is
met ve ar. 

2401/2522 Develi : Eski dava vekil
lerinden Şükrü Nayman. 

22 - VI -1940 tarih ve 2141 numaralı Encümendedir.-
arzuhaline ektir. 
5 - VII -1940 tarih ve 1180 numaralı Encümendedir, 
arzuhallerine ektir. 

Mühtaci muavenet olduğundan Hay- Encümendedir. 
darpasa yatı lisesinin fazla ekmek ve 
yemeklerinden istifadesinin teminine 
dair. 
Hanesine tarhedilen verginin tenzilini Encümendedir. 
istiyor. 

15 - 1 -1940 tarih ve 1502 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Hali araziyi imar ettiklerinden Ev- Encümendedir. 
kafça istenilen ecri misil talebinin 
isaf edilmemesine dair. 

2402/2523 istanbul 
vizlik 
No. 37 Eski polis memu
ru A. Bıza Çınay. 

2403/2524 Siird : Hasankeyif nahi
yesi eski müdürü Basım 
Ekin. 

2404/2525 izmir : Değirmendere na
hiyesinde memedoğlu Bek 
taş nezdinde. Tahir De
mimi. 

2405/2526 Bilecik : Ilyasbey Gün
ceğiz köyünde şehid Eş
ref babası Habib Eısöz 
ve yetimleri. 

2406/2527 Savur : Abdullahoğlu 
Hamdullah ökmen. 

2407/2528 Adapazarı: Akyazı Cum
huriyet mahalesinde Ha-
sanoğlu Memed Kut 

2408/2529 Bergama : Tabak esnafı, 
ismi okunamadı. 

Avukatlık kanununun yanlış tefsir Encümendedir, 
ve tatbikından mütevellid hatanın 
Adliye encümenince ıslahına dair. 

Bakırköy Ce- Tekaüd maaşı tahsisini istiyor. Encümendedir. 

ladei memuriyetini istiyor. Encümendedir. 

Değirmendere nahiyesinde Hazineye Encümendedir, 
aid araziden verilmesini istiyor. 

1683 sayılı kanunun 45 nci maddesine Encümendedir, 
tevfikan maaş tahsisine dair 

Arazi verilmesini istiyor. Encümendedir. 

Millî mücadelede malûl kaldığından Encümendedir, 
maluliyet maaşı tahsisi hakkında 

Muamele vergisinden muaf tutlması Encümendedir, 
hafrkmda, 

3554 



JtayM Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

2409/2530 Bergama : Tabak esna
fından 1. Çulu. 

2410/2531 İzmir : Dördüncü sulta
niye mahallesi No. 591 
sokak. Mühendis Ziyabey 
sıkmazında mütekaid ge
dikli Mustafa Akat. 

2411/2532 Çorlu : Ereğli köyü Nas-
üç muhacirlerinden Ea-
sanoğlu Rasün Aktay. 

2412/2533 Ordu : Ceza evinde Mus
tafa Ateş. 

2413/2534 Ankara : Genel kurmay 
başkanlığı evrakında e-
mekli piyade binbaşısı 
Kadri Eryılmaz. 

2414/2535 Ankara : Zincirli cami
de Geredeli Çoğullu kö
yü. BeceboğlU Salih 
Barbaros. 

2415/2536 Ankara : Radyo spiker
lerinden Ferruh Bora. 

2416/2537 Ankara: Cezaevinde Sa-
id Onay ve ar, 

2417/2538 Bursa: Selçukhatun ma
hallesinde No. 23 emek
li hesab memuru Memed 
Çamlı. 

2418/2539 İstanbul : Eyüpbaba 
Haydar Arpaemini Tek
ke sokak No. 9 Bitlisli 
Musaoğlu A. Mitat Er-

Muamele vergisinden muaf tutulması Encümendedir. 

Tekaüd maaşının maluliyetine göre Encümendedir, 
verilmesi veya maaşının yüksek bir 
ikramiye şeklinde birden verilmesi 

Milli Mücadeledeki hizmetine mükâ- Encümendedir, 
f aten halen muhtacı muavenet bu
lunduğundan yardim yapılması hak
kında 
Mahkûmiyet cezasının affi hakkında 

Mahkeme ilâmının sarih muhteviya
tının tamamen infaz edilmesini isti
yor. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Maluliyet maaşı tahsisi hakkında. Encümendedir. 

Devlet hizmetinde çalışıb âli tahsili- Encümendedir, 
ni ikmal eden memurlar hakkında
ki dileğinin nazara alınması hak
kında. 
Af istiyorlar. Encümendedir. 

Tekaüd maaşının tezyidinin teminine Encümendedir, 
dair. 

Rütbesinin iadesi ile tekaüd maaşı Encümendedir, 
tahsisi hakkmda. 

2419/2540 Yalvaç : Tabak 
Mustafa Acar ve ar. 

2420/2541 Amasya : Ticaret ve sa
nayi odası başkâtibi O. 
Nuri Erkanlı. 

2421/2542 Bursa : Cezaevinde Der-
vişoğlu Hasan Akbalık. 

Maliye dairesince defter* tutma usu- Encümendedir, 
lüne tâbi tutulmak istenildiklerinden 
bu husus hakkındaki dileklerinin na
zarı itibare almmasma dair. 
îadei vazife etmesi için D. D. Y. tda- Encümendedir, 
resine vaki müracaatının isaf edil
mesinin temini hakkmda. 

Mahkûmiyet cezasmm beş senesinin Encümendedir, 
tenziline dair. 



Kayid 
No. 

2422/2543 

2423/2544 

2424/2545 

2425/2547 

2426/2548 

2427/2549 

2428/2550 

Arzuhal sahibisin 
isim ve adresi 

Ankara : Ticaret vekâ
leti Teşkilâtlandırma U. 
M. No. 69 Sıracettin 
Kayıhan. 

Karasu : încilli Foto Sa
dık Sezer. 

Bitlis : Merkez hayvan 
sağlık memuru Salik öz-
çelik. 
Kastamonu : Küre Çörek
çi köyü Memed Çörekçi-
oğlu ve ar. 
Ezine ceza evinde Kutsi 
Gürsoy ve^ar. 
Nevşehir : Memed Yücel. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

îstanbul Belediyesi tarafından mev- Encümendedir, 
zuata muhalif olarak tahsiline teşeb
büs edilen gayrimenkulun* vergisi 
hakkındaki iki müracaatine cevab 
verilmediğine dair. 
Sinema açması için kaymakam tara- Encümendedir, 
fından gösterilen .zorluklardan şikâ
yet. 
îhtiyat subaylık haklarının tanınma- Encümendedir, 
sının teminine dair. 

istanbul : D. Denizyolla
rı muhasebesinde memur 
Rebii ögel. 

2429/2551 Beşiktaş : Kılıç Ali ma
hallesi Mescid S. No. 28 
Ömer Kaptan. 

2430/2552 

2431/2553 

2432/2554 

2433/2555 

2434/2556 

2435/2557 

Tasarruf haklarına Hazinece 
olan müdahalenin refine dair. 

vaki Encümendedir. 

231 Piyade A. Karargâ
hında Amasyalı Hilmi öz-
yurd. 
Anamur : Vehbi Bayar. 

Taşköprü : Cumhuriyet 
müddeiumumisi Agâh Nas. 

1 - VIII -1940 tarih ve 2281 numa- Encümendedir. 
ralı arzuhaline ektir. 
,30 - V -1940 tarih ve 2063 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
30 - V -1940 tarih ve 2271 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Millî mücadeledeki hizmetlerine mü- Encümendedir.1 

kâfaten münasib bir vazifeye «tayini 
veya hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisini istiyor. 
Kız kardeşinin bikrini izale eden su- Encümendedir. 
baydan şikâyet. 

Tahakkuk eden kazanç vergisinin su- Encümendedir, 
reti tesviyesi hakkında kolaylık gös
terilmesinin teminine dair. 
2556 sayılı hâkimler kanununun 46 Encümendedir, 
nci maddesinin tefsiri ve şahsî af ta
lebi hakkında. 
ölü oğlu Kemalden maaş tahsisine Encümendedir, 
veya ikramiye verilmesine dair. 

Ankara : özbaylar ma
hallesi Çekmece sokak No. 
7 - A. Güîizar Altıyahlar. 
Erenköy • îstanbul: Bağ- Açık maaşlarının verilmesini istiyor. Encümendedir 
dad caddesi No. 306 thsan 
Gürbüzer. 
îstanbul : Kocamustafa-
paşa Abdullah dede so
kak No. 16 ibrahim Heral. 

îstanbulda münasib bir işte istihdamı
nı istiyor. 

Encümendedir. 



Kayid 
No. 

3436/2558 

2437/2559 

2438/2560 

2439/2561 

2440/2562 

2441/2663 

2442/2664 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bafra ; Elifti köyünde 
Tevfjk Bekçi ve ar. 

Gelibolu r Alâettiıı ma
hallesinde Sakib Bayka-
ra 
Sinob : Cenub ceza evi 
mahkûmlarından Dursun 
Atmaca. 
Taşköprü : Ceza evinde 
Fahrettin Uçulaş. 
Bergama : Tabak esnafın
dan Eşref Uzuysal. 

Uşak : Ceza evinde Me-
med Demir. 
Ankara : Tabakane ma-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

hailesi ameleden depo No. 
18917 Mustafa Serin. 

2443/2565 Gölcük : 8. askerî sanat
kâr Dz. Pb. U. müdürlü
ğünde Hamid Akgü-ndüz. 

2444/2566 Çorum: Cezaevi mahkûm
larından Galib Ünlütürk. 

2445/2567 Antakya : Şen köyünde 
Şeyh köyü nahiyesi. 
f. Hakkı Güneş. 

2446/2568 Malatya : Tecde köyü ca
mii imam ve hatibi Mitat 
Gölşen. 

2447/2569 Mudanya : Sıddık Çiftçi 
Sümer. 

2448/2570 Konya : Ceza evinde H. 
Kemal ve ar. 

2449/2571 Saimbeyli : Mahkeme 
başkâtibi Ömer özdü. 

2450/2572 Denizli : Cezaevinde Ah-
med Karaca. 

2451/2573 Bergama : Tabak esna
fından M. Zihni Yavaşça. 

Orman idaresince tapulu ormanların- Encümendedir. 
da katiyat yapmalarına müsaade edil
mesine dair. 
Yel değirmeninin temini için belediye Encümendedir, 
tarafından ruhsat verilmesini istiyor. 

Cezaevi müdüründen şikâyet ediyor. « Encümendedir. 

Bakiye cezasının affini istiyor. Encümendedir. 

Maliyece defter tutma usulüne tâbi Encümendedir, 
tutulması mağduriyetini mucib oldu
ğuna dair. 
ladei memuriyetinin temini dileğine Encümendedir. 
dair. 
D. demiryolları idaresi tarafından va- Encümendedir, 
zifesine alınmasına dair. 

Sanayi harb subaylığı hakkı müktese- Encümendedir, 
binin teminine dair. 

Büyük mikyasta yeni bir af kanunu Encümendedir. 
çıkarılmasını istiyor. 
Mahkûmiyet kararında iasabeti kanu- Encümendedir. 
niye olmadığından yeniden tedkikini 
istiyor. 
Müterakim ücretlerinin tesviyesinin Encümendedir. 
teminine dair. 

îskân suretile fazla arazi verlmesini is- Encümendedir. 
tiyor. 
Mahkûmiyet cezalarının Af fine dair. Encümendedir. 

Tarhedilen kazanç vergisinin cezasının Encümendedir. 
affini istiyor. 
Bakiye cezasının affine dair. Encümendedir. 

Kazanç vergisinden muafiyetleri veya Encümendedir, 
maktu vergiye tâbi tutulmalarının te
minine dair. 

2452/2574 Uşak : Cezaevinde Cemile 
Ayyıldız. 

Mahkûmiyet cezalarının affine dair. Encümendedir. 



Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2453/2575 Erzurum : Ayağı mumca-
mahallesinde Şevki De-
miryürek. 

2454/2576 îzmir : Cezaevinde H. 
Tahsin Atdbaz ve ar. 

2455/2577 Kadıköy : Emeldi Albay 
Rıhtım caddesi Reşir efen
di sokak No. 62 Yusuf Me
riç. 

2456/2578 Edime : Mitatpasa ma
hallesi Kız orta mektebi 
sokak No. 24 Ziya Saylık. 

2457/2579 2. S. Tüm Zh. Al. i: Tank 
Tb. 102 Bl. Memed Ak-
yazdı. 

2458/2580 Ağrı : Karasu köyünde 
Kâzım özekli ve ar. 

2459/2581 Malatya : Cezaevinde Ali 
Işık. 

2460/2582 Malatya : Cezaevinde Rı
za Er. 

2461/2583 Keşan : Türkmen köyün
de Hasan Ereb ve ar. 

2462/2584 Hatay : Gümrük muha
faza tabur satın alma ko
misyon reisi emekli yüz
başı Ramazan Yalınpala. 

2463/2585 Köyceğiz : Söğüd köyü 
muhtarı D. Çelik ve ar. 

2464/2586 Kilis: Şeyh Abdullah ma
hallesinde Ömer Bedir-
oğlu ve kardeşleri. 
Kozan : Mustafa Erkoç. 2465/2587 

2466/2588 

2467/2589 

2468/2590 

2469/2591 

Aydın : Orta mahalle Pı
narbaşı sokak 2 numara 
49 Abdullah Baykar. 
Muğla ceza evinde Emin 
Gün. 
Bergama : Çocuk bakım
evi sahibi Safiye Soycan. 

Karacabey c Şükrü Ay-
bar. 

11 - X -1940 tarih ve 2298 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Af istiyorlar. Encümendedir. 

Tekaüd maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

Spor bölge antrenörü Rasim Yıldırım Encümendedir. 
tarafından tecavüze uğradığından 
kanunî takibat yapılmasını istiyor. 
Sanayi harb subaylığı hakkı mükte- Encümendedir. 
gebesinin tanınmasını istiyor. 

Aşiret alâylarmdaki hizmetlerinin biz- Encümendedir. 
meti askeriyelerine kabulüne dair. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Köylerindeki araziden borçlanmak su- Encümendedir, 
retile verilmesi veya arazisi bol bir 
mahalde iskân edilmeleri hakkında. 
Derece üzerinden maaş 
maluliyetinin tevsikini istiyor. 

tahsis için Encümendedir. 

Köyleri halkına borçlanma kanununa 
tevfikan arazi verilmesi. 
Ziraat bankasına olan taksit borçları
nın sureti tediyesi hakkındaki dilek
lerinin nazarı itibare alınması H. 
Kazalarındaki mevaddı infilâkiye ba-
yiinin sui istimalinden şikâyet ediyor. 
648 sayılı kanundan istifadesinin te
mini ile nakdî mükâfatının verilmesi
ne dair. 
Mahkûmiyet eczasının affine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. ölü kardeşi Hasan Zekinin mütera 
kim maaş matlubunun kendisine ve
rilmesini istiyor. 
Jandarma komutanı tarafından do- Encümendedir, 
güldüğünden şikâyet ediyor. 
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Adliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

Kayid Arzuhal sahibinin 

No. isim ve adresi 

1462 Bursa : İbrahim Kaynar. 

1463 Tokad : ̂ ufan Yılmaz. 
1467 Tpkad,: Osman Pekdemir ve ar. 
1473 Kırklareli: Ali Çağlar. 
1487 Kırklareli: AH Çağlar. 
1602 Reşadiye: Fatma ve Ali Çağlar,' 
1719 Reşadiye: Fatma ve Aştte? Çağ

lar. 
1844 Artvin: Servet Yazar. 
1846 Adapazarı: Hasan Yılmaz. 
1847 Adapazarı: Tevfik Alpak. 
1897 Gürün : Hatice. 

1942 Gürün : Said Yener. 

1965 Rize: Hüsniye Hud ve ar. 

1995 Balıkesir • Btem Cangüler ve 
ar. 

2196 Rize : Nazire ve Hüsniye. 
2341 Aydın : Memed Gökgöz., 
2519 Aydın : Memed Gökgöz. 

Arzuhal hulâsası 

Bazı mahkûmların affi hakkındaki kanun lâyihasının .kendile
rine de teşmilini istiyor. 
Mahkûmiyet cezasının af fine dair. 
Meşruten tahliyelerini istiyorlar, 
ölüm cezasının af fine dair, 
ölüm cezasının tahfifini istiyor. 
Babaları Ali Çağların ölüm cezasının tahfifini istiyorlar; 
Babaları Ali Çağların ölüm cezasının tahfifini istiyorlar. 

Af'kanunundan istif tâ-sinin teminine <dajr. 
Muhakemesinin yeniden yapılmasını istiyor. 
Dosyasının tedkikı esnasında iddasınm da tedkikini istiyor. 
Qğlu Said Yenerin ölüm ceeasunn kaldırılmasını istiyor., 
ölüm cezasına çarpılması hakkındaki evrak meyaninda bulunan 
1897 numaralı • raporu ist?,ror. 
ölüm cezasına mahkûm Memed hakkındaki evrakın bir an evvel 
intacını istiyorlar. 
2556 sayılı kanunun tadiline dair olan kanun lâyihasının müza
keresinde dileklerinin nazarı itibare alınmasına dair. 
9 - V -1940 tarih ve 1965 umaralı arzuhaline ektir. 
Mahkûmiyet dosyasının yeniden tedkinını istiyor. 
19 - VIII -1940 tarih ve 2341 numaralı arzuhaline ektir. 

Bütçe Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

1703 Mardin :' Hüseyin Oğuriu ve Yeni barem kânunundan istifadelerinin teminini istiyorlar 
ar. 

1773 Edirne : Fikri Bakırcıoğlu. Dahiliye teşkilât kanunumûı müzakeresinde dileklerinin nazarı 
itibare almmasmı istfyor. 

1973 Ankara : Niyazi Şenkan ve ar. Fakülteyi ikmal edinceye kadar yarı leylî olarak devamlarının 
•temini dileğine dair 

2496 Giresun : Fazıl Sözen. Belediye tekaüd sandığı kanun lâyihasının müzakeresinde 
dileklerinin nazarı itibare alınmasına dair". 

Divânı Muhasebat Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
1220 Ankara : Osman Şevki Çiçek* {>Divani' jnuhasejjastr raporlarının tedkikı esnasında dileklerinin 

dağ. nazarı itibare abnması hakkında. 
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Kayjd Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hülâsası 

1950 İstanbul: Ali Şükrü Yeniyıldız. > Divanı muhasebat raporlarının tedkikı esnasında dileklerinin 
nazarı itibare'alınması hakkında. 

İktısad Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

1265 Ahmed Muhtar şirketi T Muamele vergisi kanununun tadili hakkındaki kanun lâyiha
sının müzakeresinde dileklerinin nazarı itibare alınmasına dair. 

1789 İstanbul: Akif Yazıcı ve ar. Bazı vergilerde yapılacak zam hakkındaki lâyihanın müzakeresi 
esnasında müteahhidlerin vaziyetlerini nazarı itibare alarak 
mutazarrır edilmemeleri hakkında. 

Maliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

1843 Ankara t -Ahmed "llm'i Erer. Heyeti mahsusa kararile nisbeti askeriyesi katediimiş olanlar 
hakkındaki kanunun tadiline dair olan lâyihanın esnayi mü
zakeresinde 'dileklerinin nazarı itibare alınması hakkında. 

Millî Müdafaa Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

3 826 Ankara : Sabri Antay. Askerî ve müM tekaüd kanununun tadiline dair olan lâyihanın 
müzakeresi esnasında dileklerinin nazarı itibare .alınması 
hakkında 

İdare Heyetine Havale Edilen Arzuhaller 

1605 Ankara : Vahid Bulat. Meclisde münhal odacılıklardan birine tayinini istiyor. 
1638 İstanbul r Varide1 Eren. Dolmabahçede çalışan eşi Mazhar Erenin ölümü hasebile ik

ramiyesinin verilmesini istiyor. 
1669 Antakya : Ziya. Hatay mebuslarından Abdullah1 Mürseldeki alacağının meb

usluk 'tahsisatından tevkifi ile kendisine verilmesini istiyor. 
1670' Tokad1: Hasan Aytaç,. Mezuniyetinin temdidini istiyor. 
1948 Ankara: Zekiye Ocak. Birinci'devrede Diyarbakır mebusu olan ölü eşi Bekir Ocağm 

hizmet m"üddetînin tevsiki ile ikramiyesinin verilmesini istiyor 
2100 Ankara : Güllü Özata. Eski'Ergani mebusu Ali Sırndan maaş tahmisini istiyor. 
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Kayid Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

2136 İstanbul: İsmail Uygun. 

2203 istanbul : G. Dilmen ve Bili. 

2278 Garzan : Melike Bayhan. 

2426 Ankara : Ramazan Biray. 
2546 İstanbul: Suphi Kula. 

Yalovada yapılacak Riyaseti Cumhur Kâtibi Umumilik bina
sının ihalesinde yapılan yolsuzlukdan şikâyet ediyor. 
B. B. C. Firmasının bomba isabetine kargı icat ettiği yeraltı 
kuvvei muhrike santralı hakkında 
ölü babasından kalan ikramiyesinin mirasçılarına yapılan 
tevziatındaki yolsuzlukdan şikâyet ediyor. 
Meclisdeki münhal odacılıklardan birine tayinini istiyor. 
1941 yılı takvimile muhtaralarmdan satın alınması hakkında. 

Kanunlar Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

1181 Ankara : Cafer Sami Çopuroğ-
lu. 

1222 Yozgad : Mustafa Akyıldınm. 
1258 Erzurum : Asım' Araslı. 

1364 Bursa : Ganime Aatlısu. 

1591 İstanbul: Nuri özbudak. 

1622 İstanbul: Celâlettin Sorgunç. 
1637 İstanbul: Yaşar Ergün. 
1655 İstanbul: Müzeyyen Toksöz 

ve kardeşi. 
1683 Ankara : Hilmi Keçeci. 

1684 İstanbul: Celâlettin Sorgunç. 
1766 Balıkesir : S. Boğuşkan. 

1792 Ankara : Hüsnü Şendur. 

1932 İstanbul : Zekiye Karakimseli. 

2022 Ankara : Sıdıka. 

2032 Ankara : Muhtar Kabar. 

2105 Ankara : Ali Tunalı. 

2159 Kars : Musa Yeniaras. 

2175 Ankara : Kâmil Rıdvanoğlu ve 
ar. 

İstanbul Meclisi mebusanmda ve Büyük Millet Meclisinde me
bus bulunan Abdullah Faikin mebusluk müddetine aid vesika
nın verilmesi hakkında. 
Evrak kalemindeki münhal memuriyete tayinini istiyor. 
Mebusluk müddetine aid vesika verilmesini istiyor. 
Birinci Devrede Genç mebusu o an babası Ali Haydarın vefat 
tarihinin bildirilmesi hakkında. 
Mülga Meclisi mebusaandaki mebusluk müddetinin tevsikini 
istiyor. 
961 sayılı kararın bir suretinin gönderilmesini istiyor. 
Meclis Kanunlar kalemindeki memuriyet hizmetinin tevsikini 
istiyor, 
ölü babası Rifat Toksözden ikramiyesinin verilmesini istiyor. 

Meclise tayin ve terfilerini gösterir bir kıta vesika verilmesini ( 
istiyor. 
Evvelce istediği vesaik suretinin gönderilmesi hakkında. 
Ceza kanununun 160 ncı maddesi mucibince hakkında takibat 
yapılıb yapılmadığının bildirilmesini istiyor. 
Toker soy adını Sendur olarak tescil ettirdiğinden sicil 
kaydına işaret edilmesini istiyor. 
Eski Kayseri mebusu ölü Zeki Karakimseliden maaş veya 
ikramiye verilmesini istiyor. 
Eski Konya mebusu Memed Tevfikin mülga Meclisi Mebıı-
sandaki hizmetine aid bir vesika verilmesini istiyor. 
Mülga Meclisi Mebusanda Trabulusgarb mebusu olarak bu
lunduğundan bir vesikanın verilmesini istiyor. 
Mebusluğa intihab tarihi ile infikâk tarihlerini bildirir bir 
vesika verilmesini istiyor. 
Arzuhal encümeninin 23 -1 -1939 tarih ve 546 numaralı dos
yasındaki vesaikin iadesini istiyor. 
Mecliste bulunduğu zamana aid hizmet müddetile aldığı ma
aş mikdarmm tayin ve tesbitini istiyor. 



No. Um ?• adresi 
^ayiâ Arzuhal sahibinin Arzuhal hulâsası 

2176 Konya: Abdülhamid Oflan. 
2231 Muzaffer Kılıç. 

2358 Kars : Ali Yarvural. 
2480 Erzurum : Şevki Demiryürek. 

istiklâl madalyası verilmesini istiyor. 
Askerlik yoklaması hakkmda yapılan muamelenin tarih ve 
numarasının kendisine bildirilmesini istiyor. 
İstiklâl madalyasile taltifini istiyor. 
1873 sayılı kararnamenin bir suretinin verilmesini istiyor. 

Evrak Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

1175 istanbul: N. Aksu. 

1223 Ankara : O. Nuri Uman. 

1429 Ankara : Lûtfi Atasoy. 

2196 Sivas : Narife. 

2372 Elbistan : Memed Pamuk. 

2486 Kocaeli: Ragıb Akça. 

2494 Eskişehir : Akif ve ar. 

2495 Sabarca : Hasan Kaya. 

2497 istanbul : Pavlaki Melitopulos. 

2498 Siird : Şefika Bayam. 

Neşrettiği Türk inkılâbı tarihi kronolojisi eserinin tedkiki ile 
mebuslar için münasib görülen mikdann satm alınmas hak* 
kmda. 
Esasiye hukukunun (Anayasa hukuku) namı altında telif eyle
diği eserden satın alınmasını istiyor. 
Münhal bulunan Matbaa müdürlüğüne tayinini istiyor. 
Arzuhal encümenince hakkmda ittihaz olunan 1290 numaralı 
karar dosyasının Maliye vekaletine devrini istiyor. 
21 - IX -1939 tarih ve 1255 numaralı arzuhalinin neticei mua-
melesile evrakı müsbitesinin iadesini istiyor. 
Tekaüd muamelesinin yapılmasını istiyor. 
Tapu idaresince yapılan yolsuzluk hakkında evvelce göndermiş 
olduğu arzuhal neticesinin bildirilmesini istiyor. 
Evvelce vaki talebleri veçhile tahkikat için bir müffetiş izamı
nı istiyor. 
Kendisi tarafından tercüme edilmiş olan esere bir başkasının 
tesahüb etmek istediğinden şikâyet ediyor. 
Muhtacı muavenet olduğundan yardım edilmesini istiyor. " 



Sualler ve İstizahlar 

"Sualler 
Birinci İçtima zarfından biri Maarif vekâletine, biri Dahiliye ve üçü Ticaret 

vekâletine, biri de Başvekâlete ki ceman altı sual tevcih olunmuştur. 

Maârif Vekâleti 

1 - İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'ın, yeni ders saatleri ve müzakere 
zamanlan, mekteb kitablarındaki yanlışlıklar ve ders programlarındaki istikrar 
üzerinde vaki tenkidler hakkındaki şifahî sualine Maarif vekili Hasan Âli Yücel 
tarafından 6 -XII-1939 da cevab verilmiştir. 

Ali Rana Tarhan'ın suali ve Maarif vekilinin cevabı aşağıdadır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1 - Yeni ders saatleri ve müzakere zamanlan; 
2 - Mekteb kitablarındaki yanlışlar, 
3 - Ders proğramlannda istikrar, 
Üzerinde vaki tenkidler hakkında görüşlerini, Meclis kürsüsünden ifade 

buyurmalannı, Muhterem Maarif vekilinden rica ederim. 
İstanbul mebusu 
Ali Rana Tarhan 

MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İZMİR) - Sayın arkadaşlanm; İs
tanbul mebusu muhterem Rana Tarhan'a, maarifimizin bazı meseleleri hakkında 
Yüksek Meclisin huzurunda maruzatta bulunmama imkân bahşettikleri için bil
hassa teşekkür ederim. Şifahî sual takrirlerindeki birinci meseleden başlıyorum. 
Gerek öğretmenlerin, gerek velilerin, çocuklarımızın çalışmağa vakit, imkân, hat
tâ yer bulamamalarından şikâyet etmeleri ve imtihan neticelerini memnuniyetle 
karşılamamalan, senelerdenberi Maarif vekilliğini düşündüren ana meselelerden 
biri olmuştur. Bunu halletmek için talebeyi çalıştırmak, bilhassa evi çalışmağa 
müsaid olmayan ve çocuklanmızın büyük bir ekseriyetini teşkil eden kütleyi daha 
konforlu bir yerde bulundurabilmek çaresi, daima hatıra gelmiştir. Nitekim 1934 
senesi 25 Haziranında Yüksek Meclisin kabulü ile 2517 numaralı kanun şeklini 
almış olan lâyihanın esbabı mucibesinde "Mekteblerin ders saatlerinde esaslı 
değişiklikler yapılacağı ve muallimlere ders saatleri haricinde müzakere saatleri 
de verileceği" yazılıdır. O zaman Maarif vekilliğinin düşüncesi, dersleri öğleden 
evvel almak ve esbabı mucibede geçen müzakere saatlerini öğleden sonraya koy
maktı. 

281 a.g.e., 366-383. ss. 
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Bu kanundan beş sene sonra Maarif şûrasına hemen hemen aynı esbabı 
mucibe ile teklif edilen yeni vakit rejimi, orta okul ve liseler hakkında beş sene 
önce Büyük Millet Meclisinden geçmiş olan bu ruhtaki kanunun teahhür eden tat
bikine imkân verecek esasları arayıb bulmak içindi. Maarif şûrası dersleri öğ
leden evvel yapmayı ve öğleden sonra bir buçuk saati müzakereye hasretmeği 
muvafık buldu. Biz de bu kararı sene başından itibaren tatbika başladık. 

Tatbik edilen yeni rejimin iki cebhesi vardır : 
a) Biri öğleye kadar dersleri yapıp bitirebilmek için ilk dersin başlangıç 

zamanile ders ve teneffüs saatlerinin müddeti, 
b) Diğeri öğleden sonraki müzakerelerin tanzimi. 
Ders başlama saatinin tesbitinde, İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerdeki 

münakale vasıtaları dolayısile; vaktinde yetişmek meselesi, ehemmiyetle dikkate 
aldığımız bir cihet oldu. Münakale vekilliğinin şimendüfer tarifelerinde yaptığı 
esaslı değişme ve ilâveler, İstanbul vilâyetinin vapur ve tramvay gibi mahallî 
nakil vasıtalarının tanziminde sarfettiği dikkat; derse yetişme imkânlarını ders 
senesinin daha ilk günlerinde temin etmiştir. Bazı uzak yerlerden gelecek 
talebenin pek erken kalkmak zaruretinde kaldıkları muhakkaktır. Bu istisnaî ah
vali % 99 luk büyük bir ekseriyetin hesabına dikkate almamağı doğru gördük ve 
günün üç dört saatini yollarda geçirmeğe mecbur olan talebinin para ve vakit 
bakımından ziyanlarını başka surette telâfi ederek tahsillerine devam etmelerini 
daha muvafık bulduk. Bu mevzuda Aydın ve İzmir vilâyetlerile temas halindeyiz. 
İstanbul için şu kadar söyliyeyim ki, Tuzla ve Gebze'den Erenköy ve Haydar
paşa'ya gelen talebe gibi daha uzaklardan da gelecekler zuhur ederse bunlann 
derse yetişebilmelerini temin için tedrisata başlama zamanı öğleye doğru almak 
icabetmektedir. Bunun da imkânsızlığı meydanda değil midir? 

Başlama zamanlarının tesbitinde her türlü ihtimali düşünerek A ve B olmak 
üzere iki tip kabul edilmişti. Ders sekizde başladığı takdirde talebesinin ekseriyeti 
için güçlük bulunan okulların daha geç başlamalarına imkân verildi ve bu, 
bazılarının dediği gibi yeni değil, daha evvel düşünülerek okullar açılmadan 
verilmiş olan emir ve tebliğin içerisinde vardı. Her hafta pazartesi günleri neş
redilen Maarif vekilliği tebliğler dergisi bunun yazılı delilidir. 

İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışındaki vilâyetlerimizde esasen 
çocuklarımız, saat 7 ve 7,5'da mektebe gelirler, kapılar açılmadığı için karda kış
ta ders zamanına kadar oynamakla vakit geçirirlerdi. Bu böyle idi. Çünkü mem
leketimizin pek büyük bir kısmında, diğer ileri memleketlerde olduğu gibi hayat 
erken başlar ve halkımızın büyük ekseriyeti erken yatar, erken kalkar. Erken yatıp 
erken kalkmak, talebe için, daha tabiî görülmelidir. Bu, cümlece malûm ve müsel
lem bir hakikattir. Erken yatıp erken kalkma itiyadını henüz almıyanları, bu 
medenî ve verimli yaşama tarzına alıştırmak için cehid sarfetmeği, yeni nesilleri 
terbiye ile mükellef olanlara düşen bir vazife saymaz mısınız? Üniversitelerde 
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sekizde başlayan dersler varken, orta okul ve liselerimizde bütün medenî âlemin 
zıddına ve onlardan geç olarak bir saat kaybetme suretile işe başlamak doğru 
görülebilir mi? Kaldı ki, senelerden beri çift öğretim yapan okullarımızda ders, 
sekize on kala başlamaktadır. Şimdiye kadar bundan niçin kimse şikâyet etmiyor
du? Bu hususta İstanbul için ileri sürülen güçlükler yeni mi zuhur etmiştir. 

Bundan önceki senelerde hepimizin şahid olduğumuz vesaiti nakliye izdihamı, 
bu sene hafiflemiş bile sayılabilir. Çünkü sabahın dokuzu, İstanbul'un umumiyet
le resmî ve bazı hususî müesseselerinin de işe başlama saatidir. Derslerin bundan 
bir saat önceye alınması, şehir nakliyatını da kolaylaştırmıştır. Diğer taraftan İs
tanbul'daki okullarımızın şehrin muhtelif semtlerine dağılmış olması, işin daha 
kolay tanzimine imkân vermiştir. 

Daima temas halinde bulunduğumuz, İstanbul valisi, maarif müdürü ve orada 
meşgul müfettişlerimiz, yapılan yeni vakit cedvelin ufak tefek aksamaları olsa da 
umumiyetle İstanbul için dahi tam ve kolaylıkla tatbik edilmekte olduğunu ifade 
etmektedirler. Esasen İstanbul'daki orta okul ve liselerimiz, diğer vilâyetlere nis-
betle daha çoktur. 63 vilâyetten İstanbul'dan gayri yerlerde 31 lise ve 103 orta 
okulumuz varken yalnız İstanbul merkezinde 12 resmî lise ve 37 resmî orta oku
lumuz mevcuddur. İçinde, talebesinin adedi 2500'e çıkanlar vardır. Bunlardan 
başka İstanbul'da Türk ve hususî ve ecnebi okullarının bulunduğunu da unut
mamalıdır. Ecnebi okullarındaki ders saatleri seneler ve senelerdir bizim yeni tat
bik ettiğimiz şekilde olduğu halde şimdiye kadar en küçük bir şikâyet mevzuu ol
mamıştır. Olmamıştır; çünkü 8 veya 8'i çeyrek geçe derse başlamak, İstanbul için 
de erken ve güç değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Maarif vekilliğiniz, yeni vakit cedvellerinin sıhhî cephesini de ihmal et

memiştir. Maarif şûrasında memleketin kıymetli tıb mümessilleri bulunduğu hal
de bununla da iktifa etmiyerek İstanbul Üniversitesinden, aynı zamanda âli sıhhat 
şûrası azasından olan profesörlerle hijyen ve çocuk bakımı profesörleri bir komis
yon halinde toplamış ve bu mevzuda reyleri sorulmuştur. Verdikleri rapor, yapıl
mış olan işin doğruluğunu tasdik eden ilmî ve sıhhî bir vesikadır. Teneffüs zaman
lan için bazı tadilât teklifinden başka bir cihette değişiklik istememektedirler. 
Komisyon azasından bir profesörümüzün öğleden sonraki müzakerelere, gay-
risıhhidir, hükmü ile lüzum olmadığını Üniversitede verdiği konferansta söylemiş 
olduğu doğru değildir. Bu yanlış tefsir, profesörün talebe, kendi kendini idare 
edecek ve veliler çocukların tam bir nezaret altında bulunduracak vaziyette ol
dukları zaman öğleden sonraki müzakerelerin, meselâ Almanya'da olduğu gibi ya 
ihtiyarî yapılmasını veya büsbütün kaldırılabileceğini ileri bir gaye olarak söy
lemiş olmasından doğmuştur. Verdiğimiz emirde, dışarıda hayatını kazanmak 
mecburiyetinde bulunan talebeye zaten müsaade etmiştik, müzakereleri ihtiyarî 
yapmamızın sebebi, çocuklarımızı, öğleden sonra sokaklarda aylak dolaşır hale 

3565 



getirmemek ve çalışma için onlara imkân vermektir. Seneler sonra bu imkân ken
diliğinden tahassül edince o vaziyete göre tedbir alınması gayet tabiidir. Rahat ve 
gürültüsüz çalışmağı temin için bu gün her sımfa bir öğretmen vermiş bulunuyoruz. 
Eminim ki çocuklarımız, bu itiyadı kazanacaklar ve kendi kendilerine kaldıkları 
zamanlarda bile bu itiyadlarını bozmıyacak hale geleceklerdir. Yaratılışında kanı 
gibi ahlâkı da temiz olan evlâdlanmız kendilerine karşı gösterdiğimiz bu ih
timamı severek ve benimseyerek karşılamışlardır. Hatta müzakere saatlerinin 
uzatılmasını isteyenler çok olmuştur. Talebemize ve öğretmenlerimize vazife 
hususunda derin bir itimad beslemekteyim. Müzakere saatlerine iştirak etmek is
temeyenler pek azdır. İstanbul'daki 32 000 orta tahsil talebesinden bu arzuyu iz
har edenler mekteb, mekteb yaptığımız tedkiklerden aldığımız rakamlara göre an
cak 50 kadardır. 

Şunu da tebarüz ettireyim ki okullarımızın maddî cephelerine taallûk eden 
hususlarda daima mahallî şartlan gözönünde tutmaktayız. Onun için verdiğimiz 
emirlerin -muayyen hudud dahilinde olmak üzere- bu şartlara uyar olmasına itina 
gösteriyoruz. Alınmış tedbirlerin ufak tefek cihetlerinde ufak tefek aksamalar ol
muş diye verilmiş kararlardan dönülmesi asla mevzubahs değildir. Yapacağımız 
şey bu aksayan cihetleri derhal ve tam tashih ettirerek onları yüzde yüz muvaf
fakiyetle tahakkuk ettirmektir. Vakit cedveli işi de böyledir ve böyle olmuştur. 
Bütün öğretmenler ve idare adamlarımız, iki aydanberi büyük bir itina ve dikkat
le bu husustaki emirlerimizi tatbika çalışmışlardır. Kendilerine huzurunuzda 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. İşini iyi yapmamış olanların da mevzuat icab-
larına göre muamele görecekleri tabiidir. 

Sayın arkadaşlarım; Muhterem Rana Tarhan'm ikinci suali kitab meselesine 
taallûk etmektedir. Bu mesele şu parçalara ayrılabilir : Birincisi okul kitablannı 
hazırlamak ve yazdırmak; ikincisi okul kitablarmda görülen yanlışlıklar. 

Kitab işi, 2259 sayılı ve 3-XI-1933 tarihli kanun hükümlerine uyularak idare 
edilmektedir. Bu kanun, kitab işini devletleştirmiştir. Ondan önce; bir şehrin muh
telif okullarında, bir okulun muhtelif sınıflarında, hattâ bir sınıfın müteaddir 
şubelerinde başka başka müelliflerin başka başka kitablannı başka başka fıatlar-
da ve seviyede olmak üzere okutmak teşettütünden çocuklarımızı kurtardığı için, 
bu kanun, kültür tarihimizde çok hayırlı bir başlangıç sayılabilir. Muhtelif liyakat 
ve görüşte zatların aynı ders için yazmış oldukları türlü değerde kitablann mev
cudiyeti; tedrisatın, icab eden tecanüsle yürümesine imkân bırakmıyordu. Kitab
lann tedkik ve kabulü için muayyen zamanlar ve muayyen tedkik usullerinin 
bulunmayışı türlü değerlerde eserlerin okul ders kitabı olarak ortaya konmasını 
zarurî kılıyordu. O tarihlerde 29 türlü alfabe, 13 çeşid okuma kitabı, 7 seri tarih 
vardı. Eğer bu tenevvü, mükemmellikle beraber olsa idi, belki bir faide bek
lenebilirdi. Fakat hakikat, maalesef, bunun zıddına idi. Büyük Millet Meclisinin, 
sözü geçen kanunu kabul etmesile; aynı ruhta vatandaşlar yetiştirme vasıtaların
dan biri olan kitab, igtişaştan kurtanldı. aym kanuna göre telif işi ya müsabakaya 
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konmak veyahud ihtisas sahihlerinin kitab yazmağa memur edilmeleri suretile 
yürütülmektedir. Bir senedenberi lise tarih kitablarile orta okulların yurd bilgileri 
müstesna olmak üzere, yazdırılacak bütün kitablar müsabakaya konmuştur. Al
fabe, ilk okul yurdbilgisi, tarih ve aritmetik, okuma ve tabiat bilgisi için müsabakalar 
açıldı. İlk ve orta okul coğrafyaları, geometri, aile bilgisi, köy okulları sınıf kitab-
lan musiki kitabı, orta okulların okuma, tarih, matematik, ev idaresi, çocuk 
bakımı, musikî kitabları; liselerin edebiyat, psikoloji kitablan için de müsabakalar 
açılmak üzeredir; diğerleri de tedkik olunuyor. Kitablardan şikâyet edenler ve 
iyisini yapmağa muktedir olan bütün vatandaşları bu müsabakalara iştirake bir 
kere de yüksek huzurunuzda ben davet edeyim. 

Saym arkadaşlarım; Maarif vekilliğinizde asla, inhisarcı bir zihniyet mev-
zubahs olamaz. Matematik ve tarih kitablan için geçen yıl açılan müsabakaları, 
idarî ve ilmî mahzurlarını görerek iptal ve tecdid ettik. Keyfiyet gazetelerde ilân 
olunmuştur. Maarif vekilliğile alâkalı her vatandaş bizden ancak müsavi muamele 
görebilir. Çünkü bu mevzuda gayemiz, evladlanmıza doğru, temiz ve ucuz kitab 
temin etmektir. Buna emeğini vermek isteyen herkesle beraberiz. 

Geleyim yanlış kitab meselesine; bir lise öğretmenimizin liseler için 11 sene 
evvel yazılmış bir edebiyat kitabı hakkında yazdığı tenkidlerle ortaya çıkan bu 
meseleyi Vekilliğimiz, daha önce dikkate almış ve önümüzdeki sene yetiştirmek 
üzere o kitabın yeni ve müsahhah tabını yaptırmağa başlamıştı. Orta okul ve lise 
Türkçe ve edebiyat kitablarmı tedkik için topladığımız komisyona yeni tabının 12 
formasını ve mütebaki müsveddelerini tevdi ettik. 

Mevzubahs kitab, Kitab kanununun neşrinden önce kabul edilmiş ve kitaba 
esas olan prensiblerle fikirlerde ittihad görülememesinden yenisinin yazdınlması 
mümkün olamamıştır. Yanlışlar, bilhassa nâzım kısmındadır. Yakın zamanlarda 
yazıldığı halde dil bakımınan eski olan bu eserler, müellifleri metinleri yeni harf
lere dökmekte müşküllere sokmaktadır. Mütehassıslar, tashih ve tenkid, teşeb
büsünde bulunanların da tashih ederken yanlışa düştüklerini yazmış ve söylemiş
lerdir. Bu anlatıyor ki senelerden beri büyük bir tahavvül geçirmekte olan dil ve 
edebiyatımız, tedrisleri mevzubahs olduğu zaman Maarif vekilliğini zaten hal
ledilmemiş bir mesele muvacehesinde bırakmaktadır. Bu mevzuda salahiyetli 
gördüğümüz öğretmenleri topladık. Çalışmaktadırlar. Esasen üç aydan beri An
kara'daki türkçe ve edebiyat öğretmenlerini kendi reisliğimde içtimaa davet 
ederek aynı mesele üzerinde mesai sarfediyorum. Bu emekler neticesinde şim
dikinden daha sistemli ve ihtiyaca daha uygun bir hal tarzına varacağımıza em
niyetim devam etmektedir. 

Şimdiye kadar arzettiğim kitabdan yürüyerek bütün okul kitablannın kötü ve 
yanlış olduğunu söylemek doğru değildir. Müsbet ilimlere aid kitablarda yanlış 
mevzubahs olamaz. Çünkü bunlar, salahiyetli kimselerin eserlerinden tercümedir. 
Olsa, olsa tercüme hataları veya dikkatsizlikten, aceleden doğma tahrir ve tertib 
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yanlışlıkları bulunabilir. Vaki tenkidlerde hata diye gösterilen hususlann bir kıs
mı bu kitablarm ilk tablarına aiddir. Şu halde her yeni tabı yapıldıkça evvelce göz
den kaçmış olan cihetler tashih ediliyor demektir. Kitablarımızın yüzde yüz 
mükemmelliği iddia edilemez. Fakat, sarfedilen emekler, canlı ve cansız bütün 
vasıtalardan azamî istifade ile gösterilen ihtimamlar, aynı suretle mükemmeliyete 
doğru yüründüğünü de inkâr etmek hakkını kimseye veremez. Daha iyiye ve daha 
doğruya yürünüb yürünmediğini gösterecek en şaşmaz miyar, mukayesedir. Eski 
kitablarla yeniler kolayca karşılaştırılabilir. Hangileri daha iyidir? Bu sualin cevabını 
irfan ve vicdan sahihlerine bırakırım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Üçüncü dâva programlardaki istikrar meselesidir. İlk okul programlarından 

başlıyayım. 
Cumhuriyet devrinde ilk okul programlan birinci defa 1924 de değiştirilmiş

tir. Bu değişmenin sebebi, ilk okullarda tahsil müddetinin altı seneden beşe in
dirilmesi ve derslerin Cumhuriyet rejimine intibak ettirilmesidir. Bundan sonraki 
değişime 1926 senesine tesadüf eder. Bu değişme, programın ruhunda ve öğretim 
usulünde yapılan yenilikten doğmuştur. Bu yenilikler, talebeyi şahsî faaliyete sev-
ketmek, yakın muhitle alâkalı bir suretle tedrisatta bulunmak ve dersleri hayat bil
gisi etrafında toplamak gibi hususlardır. Bu program tam on yıl tatbik edildi. 
193 6'da yapılan değişme Partimizin programında maarif işlerine aid olmak üzere 
verilen direktifleri tedrisata tatbik etmek ve on yıl içinde elde edilen tecrübelere 
nazaran bazı retüşler yapmaktan neşet etmiştir. O zamandan beri ilk okul prog
ramlarında belli başlı bir tahavvül olmamıştır. Orta okul ve liselerde programlar 
1924 te değiştirildi. 1923 te ilân edilen Cumhuriyet rejimine tedrisatın intibakı ve 
orta tahsil müddetinin ilk ile beraber on iki seneden on bir seneye indirilmesi bu 
değişmeğe âmil olmuştur. Üç sene sonra, 1927 de tarih programlan değiştirildi. 
Bunun da sebebi Türk tarihini, mihver yaparak tedrisatta bulunmaktı. Büyük 
değişme, 1929 da oldu. Yeni Türk harflerinin kabulü ve liselerden arabça ile 
farisicenin kaldırılması, orta okul ve liselerde Türkçe ve edebiyat programlarının 
değişmesini zarurî kılmıştır. Bundan bir sene sonra, 1930 da tarih programlarını 
Ebedî Şefimiz Atatürk'ün emrile Türk tarih kurumunun yazdığı 4 cildlik tarih 
kitablanna göre değiştirildi, aynı zamanda orta okul, yurd bilgisi programlan da 
yazılan yurd bilgisi kitablanna göre tanzim edildi. 

Bundan sonra orta mekteb ve lise programlarında yapılan değişiklikler esasta 
olmaktan ziyade fizik, kimya, tabiat ve matematik kitablannın talebenin seviye
sine daha uygun bir hale getirilmesi ve Türk dil kurumunca tesbit edilmiş olan 
terimlerle yazdırılması zaruretinden doğmuştur. 

1935 te, o zaman mevcud fizik, kimya, tabiat, matematik ve edebiyat kitab
lannın talebe seviyesinden yüksek tafsilâtı ihtiva ettikleri dikkate alınarak bu 
kitablardan hangi bahislerin çıkanlması lâzım geleceğini tesbit etmek üzere 
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mutahassıslardan mürekkeb komisyonlar teşkil edilmiş ve bu derslerin kitabları 
bu komisyonlarca kaleme alınan kılavuzlarda yazılı esaslara göre okutulmuştur. 
Gene 1935 te Maarif vekâletinin emrile Üniversite profesörlerince garb mem
leketlerinde okutulmakta olan fizik, kimya, matematik ve tabiat kitab serileri 
arasından mekteblerimize en uygun görülenleri seçilmiş ve bu seriler türkçeye 
tercüme ve mekteblerimiz için adapte ettirildiği gibi yeni terimlere göre lâzım-
gelen değişiklikler de yapılmıştır. 

Cumhuriyet devrinde bütün program değişmeleri bundan ibaretir. (Sürekli al
kışlar). 

Aziz Arkadaşlarım, 
Yeni Devletin kurulduğu gündenberi geçen 17 sene içinde siyasî, fikrî ve iç

timaî hayatımızdaki bahtiyar inkılâbların maarifimize ve kültür hayatımıza inikas 
etmemesi kabil miydi? Yeni kurulmuş bir rejimin yeni hayatı, maarifinde de el
bette yenilikler doğuracaktı. Doğurmasaydı gayri tabiî olurdu. Şimdiye kadar 
Cumhuriyet maarifini idare etmiş olanlar, bu tâhavvülleri en az sarsıntı yaparak 
yeni nesle intikal ettirmek için ellerinden gelen bütün gayretleri sarfetmişlerdir. 
Uzun seneler içerisinde, nihayet üç kerre değişmiş olan bu programları bir istik
rarsızlık numunesi zannetmek doğru olabilir mi? Tarihimizi başkalarının gözü ile 
görüb göstermekten, dilimizi öz hazinelerinin servetinden mahrum ve başka dil
lerin tesiri altında bırakmaktan bizi kurtarmak isteyen hamleyi hangimiz irfan 
hayatımızda tahakkuk ettirmekten nefsimizi menedebilirdik? Doğru olduğuna, 
faydalı olduğuna bütün varlığımızla inandığımız fikirleri, terbiyesi ellerimize 
verilmiş evlâdlarımıza intikal ettirmek kimin elinden gelebilirdi? Cumhuriyet 
maarifi bu nakil ve telkin vazifesini yapmaktan bir an geri kalmamıştır. Buna is
tikrarsızlık deniyorsa bu istikrarsızlığı hangimiz geri ve küflenmişte karar ve ıs
rara tercih etmeyiz? 

Sayın arkadaşlar; 
Muhterem Rana Tarhan'ın suallerine cevablarımı bitirmeden evel kendimce 

mühim gördüğüm bir noktayı arzetmek isterim. Bütün medenî dünyada olduğu 
gibi bizde de maarif meselesinin yüz cebhesi varsa bunun ellisi okutan ve okuyan 
kütlede tam bir inzibattır. Maarifimizin aksayan ve noksan cihetlerini düzeltebil
mek için ilk vazifemiz bu intizam ve inzibatın temini olacaktır. Yüksek Meclisin 
verdiği direktiflere ve yaptığı kanunların ruhuna uyarak bütün Maarif teşkilâtını 
tam intizam ve tam inzibat içinde çalıştırmağa uğraşıyoruz. Yirmi beş bine varan 
bir talim heyeti ve bir milyonu geçen bir talebe kütlesi, bu esaslara uyularak idare 
edilmektedir. Bilmiyenler öğrenmelidir ki, Cumhuriyet maarifi, dipdiri ve sağ
lamdır. Türk hocası, seve seve ve isteye isteye, meslekî, vatanî vazifesini yap
maktadır. Türk talebesi, hür ve şahsiyetlerinin inkişafına müsaid bir inzibat havası 
içerisinde dikkatli ve terbiyeli çalışmaktadır. Türk Maarifinin daha kuvvetli ve 
daha mükemmele doğru gittiğini anlamak için şu anda, sıralarına oturub çalış-
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makta olan yüz binlerce Türk evlâdının teşkil ettiği muhteşem ve göğüs kabartan 
manzarayı düşünmek kâfidir sanırım. (Sürekli alkışlar). 

ALİ RANA TARH AN (İstanbul) - Muhterem Maarif vekilimiz sualin üç nok
tasını da tenvir buyurdular. Kendilerine arzı teşekkür ederim. Mekteblerde erken 
derse başlanmasına şahsan ben de taraftarım, öğleden sonra saat 16 ya kadar 
talebenin mektebde bulunmasını çok görenlerden de değilim. Öğleden sonra bir 
buçuk saat müzakereye tahsis edilmiştir, ileride hocaların adedi müsaid olunca bu 
müzakere saatlerinin tatbikat dersleri saatlerine tahvil edilmesi de faydalı 
olabilecektir. 

İkinci nokta hakkında verdikleri izahlardan anlaşılıyor ki bazı mekteb kitab-
larında bazı yanlışlıklar mevcuddur ve bu yanlışlıkların tashihi için tedbirler alın
mıştır. Yalnız mevcud olan yanlışlıklardan dolayı mesul ve muateb tutulması icab 
edenler varsa muhterem Maarif vekilinin bunlara müsamaha buyurmayacaklann-
dan eminim. Bu yanlışları tashih edilib tashihli kitablar tevzi edilinceye kadar 
talebenin ellerinde bulunan kitablann yanlışları vekâlet tarafından, sayfa ve satır
lar tasrih edilerek, tamim edilmek suretile talebeye sınıfta hocalarının önünde 
mevcud yanlışların tashih ettirilmesi zaruridir. Bu yanlışlar içinde müellifi olan 
hocanm dersine kifayetsizliğini gösteren neviden bahis buyurmadılar. Bahis 
buyurmadıklarmdan ben de böyle bir vaziyetin mevcud olmadığı neticesine 
varıyorum. 

Programlardaki istikrar meselesine gelince: 
Hakikî ihtiyaçların icab ettirdiği değişiklikleri programlarda yapmak 

zaruridir. Bu takdirde lâzım olan, ders senesinden evvel yeni kitablann hazır 
bulundurulması, hocaların sınıflar açılır açılmaz tereddüdsüz tedrisatına baş-
lıyabilmesi ve yeni derslerin de talebenin eskiden öğrenmiş olduklarile insicamı 
kaybettirmiyecek surette verilmesidir. 

Dahiliye ve Ticaret Vekâletleri 

2,3 - İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'ın, pazarlıksız satış mecburiyetine 
mütedair kanunun tatbik sureti hakkındaki şifahî sual takririne Dahiliye vekili 
Fayik Öztrak ve Ticaret vekili Nazmi Topçoğlu tarafından 13 - XII -1939 da 
cevab verilmiştir. 

Ali Rana Tarhan'ın suali ve Dahiliye ve Ticaret vekillerinin cevablan aşağı
dadır. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Şu noktaları, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tenvir buyurmalarını, Muh

terem Dahiliye ve Ticaret vekillerinden rica ederim: 
1-1 eylül 1938 tarihinde meriyete girmiş olan pazarlıksız satış mecburiyetine 

dair kanun, şimdiye kadar nerelerde ve hangi maddeler üzerinde tatbik edilmiş
tir? 
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2 - Bu kanunun yedinci maddesi mucibince, Belediyeler ve Ticaret vekâleti 
tarafından nerelerde ve ne kadar memur tavzif edilmiştir? 

3 - Bu kanunun hükümlerini tatbik ile tavzif edilmiş olan memurların piyasa 
işlerinde ihtisaslan kâfi derecede midir? 

4 - Bu kanunun tahmil ettiği vazifeleri ifa edenler, tedkiklerini ne gibi 
vesikalar ve kayidler üzerinde yapmaktadırlar; ve ihticaca salih malûmat bulmak
ta müşkülâta uğruyorlar mı? 

5 - Bu kanunun tatbiki yüzünden pahalılık vücude geldiği doğru mudur? doğ
ru ise, önüne geçilmek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

6 - Bu kanunun tatbikından şimdiye kadar ne neticeler alınmıştır? Alınan 
neticelere göre ilerisi için ne düşünülüyor? 

İstanbul mebusu 
Ali Rana Tarhan 

DAHİLİYE V. FAİK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Memleket halkmı yakından 
alâkadar eden bir mevzuun huzurunuzda müzakeresine vesile verdiğinden dolayı 
muhterem arkadaşım Ali Rana Tarhan'a bilhassa teşekkür ederim. 

Filhakika bu kanunun tatbik edildiği yerlerde mevcud vaziyeti ve alınan 
neticeleri umumî bir surette mütalea etmek faydalı olacaktır. Pazarlıksız satış 
kanunu belediyelere bir takım vazifeler vermiştir. Fakat bu kanunun yedinci mad
desi bu vazifelerin kontrolünün İktisad vekâletine, şimdiki teşkilâtımıza göre, 
Ticaret vekâletine tevdi etmiştir. Böyle olmakla beraber arkadaşımızın takririnde 
Ticaret vekâletile beraber Dahiliye vekâleti de muhatab tutulmuştur. Diğer taraf
tan umumî alâkası dolayısile Dahiliye vekâleti de bu iş hakkında bazı malûmatı 
edinmiştir. Onun için bendeniz de burada bazı noktalan arzedeceğim : 

Kanun Ankara, İstanbul ve İzmir'de tatbik edilmektedir. 
Hangi maddeler üzerinde tatbik edildiğini şimdi arkadaşım Ticaret vekili 

burada izah edecektir. Ben tekrar etmiş olmayayım. 
Belediyeler bu vazifeyi mevcud teşkilâtla ve bu teşkilâta munzam bir vazife 

olarak ifa etmektedirler. Yalnız Ankara belediyesi bu iş için ayrıca beş memur da 
tavzif etmiştir. Tabiî diğer teşkilâtta çalışıyor. 

Çalışan memurların bu iş üzerinde ihtisas sahibi olub olmadıklarını soruyor
lar. Kanuna göre yapılacak iş, etiketlerin mevcud olub olmadığını ve bunların 
mevcudiyetine rağmen pazarlık yapılıb yapılmadığını tedkikten ibaret olduğu için 
burada ihtisasa lüzum görülmüyor. Memurların bundan başka bir salâhiyetleri 
yoktur. Yani fiatın konmasında kanuna göre memurların alâkası ve vazifesi mev
cud değildir. 

Bu kanunun tatbiki yüzünden bazı maddelerde ve bilhassa manifatura, ayak
kabı, hazır elbise ve sair eşyada fiat tereffuü vardır. Tereffuün sebeblerinden biri 
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de müşterinin ötedenberi pazarlıkla alışveriş etmeği itiyad etmiş olmasıdır. Mal 
alacak insanlar uzun müddettenberi pazarlıkla almağa alışık oldukları için gör
dükleri etiketlere tamamen itimad edemiyorlar, müşterinin bu temayülü, tüccarın 
fazla kazanmak, temayülü ile karşılaşıyor ve etiketler üzerine fazla, fiat yazıl
masına sebeb oluyor. Bizim yaptığımız tahkikata göre aldığımız netice budur. Şu 
halde etiketlere itimad edebilen müşteri bu işte zarar görmektedir. Şimdiye kadar 
alınan neticeye gelince İstanbul'da bu kanuna muhalif hareket sebebile 1028 zabıt 
varakası yapılmış ve 1028 kanuna muhalif vaka kaydedilmiştir. Bunlardan 7140 
lira para cezası alınmıştır. Bu suçu tekrar ettiklerinden dolayı dört mağaza kapatıl
mıştır. Ankara'da 910 vaka tesbit edilmiş, 2597 lira para cezası alınmıştır ve 
tekerrür suçile 50 dükkân kapatılmıştır. 

İzmir'de 688 vaka tesbit edilmiştir. 599 etiket olmadığı, 78'i de pazarlık yap
mak keyfiyetidir. Bunlardan 1998 lira 10 kuruş para cezası alınmıştır. 16 dükkân 
tekerrür dolayısile kapatılmıştır. 

Bendenizin bu mevzu üzerinde arzedeceğim malûmat bundan ibarettir, işin 
diğer noktalarını Ticaret vekili arkadaşım izah edeceklerdir. 

TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU (Aydın) - Muhterem arkadaşlar, 
Rana Tarhan arkadaşımız pazarlıksız satış kanunu tatbikatından alınan neticelere 
ve bu hususta neler düşünüldüğüne dair Ticaret ve Dahiliye vekillerine bir sual 
tevcih buyurdular. 

Kendilerine büyük bir memnuniyetle ve teşekkürlerimi arzederek, cevab ver
meğe şitab ediyorum. Zira bu kanun üzerinde artık vuzuha varılmak zamanı gel
miştir. 

Sual altı kısımdan terekküb etmektedir. Alınan neticelere ve atiye taallûk eden 
son kısmı bu takririn siklet merkezini teşkil etmekte olduğu için, bu nokta üzerin
de tafsilâta girişmek üzere şimdi sualin daha evvelki fıkralarına, muhtasar ve 
mücmel surette, cevablarımı arzedeceğim : 

I -1 eylül 1938 tarihinde meriyete girmiş olan pazarlıksız satış mecburiyetine 
dair kanun, şimdiye kadar nerelerde ve hangi maddeler üzerinde tatbik edilmiş
tir? 

Arkadaşlar, bu hususta, kanunun ilk tatbikine geçildiği tarihtenberi bir 
değişiklik olmamıştır. Bu kanun; üç büyük şehrimizde, Ankara, İstanbul ve İzmir-
de tatbik edilmektedir. 

Bu üç şehirde, etiket koymak, ve pazarlıksız satış yapmak mecburiyeti; bak
kaliye, sebze ve meyvalar, etler ve içilen şeyler gibi her türlü gıda maddelerine, 
tuhafiye, manifatura ve giyim eşyasına, ayakkabılarına ve 9527 numaralı karar
namede yazılı sair maddelere teşmil edilmiştir. 

Denebilir ki, kırtasiye, inşaat malzemesi, hırdavatçılık, gibi birkaç ticaret 
şubesi, hariç olmak üzere, kanun, halkın ihtiyaçlarına tekabül eden maddelerin en 
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büyük kısmı hakkında tatbikat gömlektedir. Evsafın etiketlere yazılması da, 
tereyağı, sadeyağı, nebatî yağlar, etler, sular gibi bazı gıda maddelerinde caridir. 

II - Bu kanunun 7 nci maddesi mucibince belediyeler ve Ticaret vekâleti 
tarafından nerelerde ve ne kadar memur tavzif edilmiştir? 

Kanunun tatbiki, esas itibarile belediyelere, belediye zabıtasına mevdudur. 
7 nci maddeye nazaran, Ticaret vekâleti, bu tatbikatı kendi memurları vasıtasile 
kontrol edebileceği gibi, bunları bizzat bu tatbikata memur dahi edebilir. 

Belediyeler, bu kanunun tatbiki için, yeni teşkilât yapmış değillerdir. Mevcud 
zabıta memurları bu işleri de munzam vazife olarak üzerlerine almışlardır. 

Vekâletimiz, evvelâ murakabe için, müteakiben bizzat kanunun tatbikına iş
tirak etmek üzere, İzmir ve İstanbul'da bulunan ihracat kontrolörlerinden ve An
kara'da da aynı büronun merkez memurlarından bir kısmını memur eylemiştir. 

İlâve etmeliyim ki, şehir başına bu üç dört memur için dahi, bu işler munzam 
bir vazifeden ibarettir. Bunlardan daha ziyade, ihracat mevsimi haricinde istifade 
edilmektedir. 

Demek oluyor ki, bu kanun, bir çok memurları daimi surette meşgul ede
bilecek vüsatta vazifeleri ihtiva ettiği halde, tekabül eden teşkilâta malik değildir. 

Biraz sonra vereceğim izahat ve vereceğim neticeler bakımından, bu noktayı 
bilhassa işaret ederim. 

III ve IV - Bu kanunun hükümlerini tatbik ile tavzif edilmiş olan memurların: 
piyasa işlerinde ihtisasları kâfi midir? 

Bu kanunun, tahmil ettiği vazifeleri ifâ edenler, tedkiklerini ne gibi vesikalar 
ve kayıdlar üzerine yapmaktadırlar? İhticaca salih malûmat bulmakta müşkülâta 
uğrıyorlar mı? 

Arkadaşlar bu mevzuda müşkülâtımız memurların ihtisasına, teallûk eden 
hususlardan ileri gelmiyor. Esasen, bu işlerde; piyasaya, müteallik bir ihtisasa ih
tiyaç da hissedilmemektedir. Basit bir zabıta memuru bilgi ve tecrübesi kâfidir. 
Maamafih, vekâletimizin bu işlerde kullandığı memurların en eyi yetişmiş 
elemanlarımızdan olduklarını söyleyebilirim. 

Bu kanunun tatbikatında, memurun rolü bir zabıta memuru rolüdür. Tayin 
edilmiş olan maddeler üzerine etiketler konmuş mudur? Pazarlık yapılıyor mu? 
İşte memurlann bakacakları hususların başlıcalan bunlardır. Bunun için ise 
memurlar, dükkânları gezmek, bazan bizzat müşteri gibi hareket ederek pazarlık 
vakalarını yakalamak suretile hareket ederler. 

Bu sebeble vesika veya kayidler üzerinde tedkik gibi işlere mahal bulun
mamaktadır. Bu nevi tedkikler ancak fıatları kontrol bakımından lüzumlu olur. 
Halbuki, kanun, fiatlann tekevvününe karışmış değildir. Fiatlar, kendi kanunları 
dahilinde teşekkül etmekte, etiket usulü ise fıatlarda aleniyet suretile rekabeti teş
vik eylemektedir. 
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V - Bu kanunun tatbiki yüzünden pahalılık vücude geldiği doğru mudur? 
Doğru ise, önüne geçmek için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Kanunun tatbiki yüzünden, umumî surette, pahalılık meydana geldiğini söy-
liyemeyiz. Hatta, etiket yazı usulü, faydalı olmuş ve kanunun müsbet bir tarafını 
teşkil etmiştir. 

Bununla beraber, şurasını bilhassa kaydetmeliyim ki, pazarlığa taalluk eden 
hükümlerinin tatbikında şedid ve daimî bir kontrol temin edilmediği takdirde, bu 
kanun pahalılık tevlidine veya daha doğrusu, pazarlık yapmayanlar için zararlı ol
mağa müsaiddir. Bu nevi vakalar olmamış değildir. Bunun sebebi şudur: 

Pazarlıksız yani maktu fiatla satış usulünde etiketlere yazılan fiatlar, 
mağazanın son ve kati fiatleri olması icabeder. Bununla böyle olması, tabiî mak
tu fiatle satış, usulünün bir itiyad halinde teessüs etmiş bulunmasına ve hiç olmaz
sa geniş ve devamlı bir kontrol ile pazarlığın imkânsız bir hale getirilmiş ol
masına bağlıdır. 

Halbuki lüzumlu olduğu kadar geniş, bir kontrol temin edilemeyen mahal ve 
zamanlarda, etiketlere fiatlerin, bir pazarlık payı bırakılmak suretile, yazıldığı 
görülmüştür. Binaenaleyh, böyle bir, mağazada, pazarlık yapmadan satm almış 
olan vatandaşın zarar gördüğünü, kabul etmek lâzımdır. Bu hâdiseler münferid 
dahi olsalar ehemmiyeti aşikârdır. 

Buna karşı çare ve tedbir, kontrolü genişletmek ve sıklaştırmaktır ki vekâle
timiz, bu yola müracaat etmiştir. Az evvel de arzettiğim gibi, vekâletimiz ihracat 
kontrolörlerini sık sık şehir dahilinde kontrole şevketti. Bunlar tarafından bir çok 
zabıt varakaları tutulmuştur. 

Binaenaleyh, ancak tam bir kontrol temin edilmek suretiledir ki fiatlerdeki 
pazarlık payı indirilebilir. Bundan da şu neticeyi çıkarıyorum: 

Bu kanunun hayatı geniş devamlı ve musirrane bir kontrolün icrası imkân
larına bağlıdır. Bu noktaya tekrar avdet edeceğim. 

VI- Bu kanunun tatbikından şimdiye kadar ne neticeler alınmıştır? Alman 
neticelere göre, ilerisi için ne düşünülüyor? 

Az evvel de yaptığım gibi, etiket usulü ile pazarlığın memnuiyetine dair 
hükümleri tefrik ederek gözden geçirmek daha muvafıktır: 

Fiatlerin etiket ile halkın ıttılaına vazı usulü lüzumsuz ve faydasız bir şey 
değildir. Rekabetin en mühim şartı, takdir buyurulur ki fiatlerin aleniyetindedir. 
Etiketler bu aleniyeti iyi bir şekilde temin etmektedir. Bu gün mağazalarımızın 
camekânlannda fiatleri görmekte ve muhtelif mağazaları mukayese etmek im
kânını bulmaktayız. Bu bir faydadır. 

Diğer taraftan, halen içinde bulunduğumuz ahval, satış fiatlarına daha yakın 
bir alâka göstermemizi icab ettirdiği için, fiatlara müteallik tedbirler aldığımız 
takdirde, etiketler bu tedbirlerin lüzumlu bir unsuru olmağa namzettir. Bu bakım-
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dan da etiket usulünü faydalı görüyoruz. Kanunun pazarlığı meneden hüküm
lerine gelince, burada vaziyet aynı değildir. Bu üç şehirde pazarlıksız satış usulü 
yerleşmiş midir? 

Böyle bir neticenin, bu kadar kısa bir zamanda alınmış olması, esas itibarile 
de mümkün değildir. Bunun için eski bir itiyadın yerine yeni bir itiyadın kaim ol
ması zaruridir. Binaenaleyh, maktu fîatla, fakat hakikaten maktu fîatla satış yapan 
mağazalar gittikçe çoğalmakla beraber, kanunun tatbik edildiği üç şehirde pazar
lık yapılmadığını söyliyemiyeceğim. 

İşte kanunun tatbikatında en büyük müşkülümüz buradadır. Şu sebeble ki, bir 
kanunun koyduğu memnuiyet hükmüne rağmen pazarlık yapıldığını, âdetlerin 
kuvvetini takdir ederek, muvakkaten kabul etmek suretile de yolumuzda, devam 
etsek, başka bir mahzurun meydana çıktığım görüyoruz : Bu da, az evvel söy
lediğim gibi, ya itiyadı veya kânuna riayeti dolayısile pazarlık yapmayan kim
selerin bazı mağazalarda veya kontrolün iyice tesir göstermediği zamanlarda 
zarar görmesidir. 

Buna mani olmak ve kanundan bir netice alabilmek için bir tek çare vardır : 
O da, yalnız bu işlerle meşgul olacak kontrolörlerden mürekkeb oldukça geniş bir 
teşkilât meydana getirmek suretile hemen her gün, bilâfasıla, alım, satım işlerini 
kontrol altında bulundurmaktır. 

Ancak böyle hareket edildiği takdirde, kanundan netice alınabilir. 
Tabiî, günlük ticaret muamelâtını her gün kontrolör memurların müdahalesi 

altında bırakmanın ticaret hayatı ve hatta müşteriler için ıstırabsız olmayacağım, 
şiddet ve tazyik altında bulunmak gibi bir haleti ruhiyenin tevellüd edebileceğini 
de hesaba katmak lâzımdır. Şedid bir kontrol kanunun bihakkın tatbiki için zarurî 
olmakla beraber, idare aynı zamanda arzettiğim mülâhaza karşısında bulunmak
tadır. 

Teşkilât bakımından bu günkü vaziyetimize gelince, belediye zabıtası teş
kilâtı bu işi de munzam bir vazife olarak ifa etmektedir ve katiyen kâfi değildir. 

Mütaleasına müracaat ettiğim valilerimizin de bu noktada birleştiklerini gör
düm. Vekâletimizce tavzif edilen memurlar ise, esasen başkaca vazifeleri olan 
memurlardır. Bunlar, müşteri gibi hareket ederek pazarlık vakalarını tesbit etmek
te çok gayret göstermişler ve iyi neticeler alabilmişlerdir. Fakat, dediğim gibi, 
zaman zaman yapılan bu nevi kontroller kâfi değildir. 

Hulâsa, bu iş, başlı basma bir kadroyu işgal edecek vüsat ve ehemmiyettedir. 
Binaenaleyh, eğer bunu temin edemezsek, kanundan, iyi neticeler almak şöyle 
dursun zarar tevellüd edeceği kanaatine varıyoruz. 

Teşkilât meselesi kanunun hayatiyeti için birinci şart olmakla beraber tat
bikattan şu iki noktayı da not ettik : 
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Pazarlık vakaları üzerine, cezaî hükümlerin tatbiki maalesef gecikmektedir. 
Bazı yerlerde, bilhassa İstanbul'da, belediye encümeni çok mahmuldür. Zabıt 
varakalarının muamele görmesi ister istemez gecikmektedir. Bu ise; cezanın 
manevî tesirini izale ediyor. 

Cezanın mikdarı ise, azdır. Binnetice, bir mağaza için uzun fasılalarla bir defa 
yakalanmış olmakta hiç bir zarar görülmüyor. Müşteriyi münasib tenzilat ile 
memnun etmek, bu küçük zararı zaman zaman iktihama değmektedir. 

Kanun bu iki bakımdan ıslaha muhtaçtır. Maamafîh, eğer teşkilât meselesi 
aynı zamanda halledilemezse, yalnız bu nevi tadilat için huzurunuza gelmekte 
büyük bir fayda görmüyorum. 

Hulâsa, teşkilât meselesi halledilemediği takdirde, varılacak netice ve Yüksek 
Meclisinize arzedilecek teklifin ne olabileceğini tahmin etmek, maruzatıma 
nazaran müşkül değildir. Diğer taraftan, teşkilâtın kaydettiğim ehemmiyeti, bizi, 
alınacak neticenin mahiyetini de hesaba katmaktan müstağni kalmıyacaktır. 

Bugün, muhterem arkadaşımın sualine cevaben bir teklif getirmedim. 
Hükümetimiz, bugünün ahval ve şartları dahilinde lüzumlu görülen salahiyetleri 
yakında Yüksek Meclisinizden rira etmek tasavvurundadır. Bu salahiyetler veril
diği takdirde, fiatler, ihtikar, memleketin iaşesinin temini mevzuları esaslı bir 
surette ele alınacaktır. Böylece, pazarlıksız satış mevzuuna başka yollardan temas 
etmiş olacağız. O zaman, daha geniş tecrübeler imkânlarla mücehhez olarak, daha 
isabetle karar verebileceğiz. Hatta, istenilen takibat yapılabileceği halde dahi, 
başkaca bir karara varılması lâzımgelib gelmediğinin sarih bir surette Yüksek 
Meclise arzetmek imkânını bulacağız. 

Meriyette kaldığı müddetçe bu kanunun manevî kıymet ve itibarı, tatbikat ve 
halkın menfaatleri bakımından hususî bir ehemmiyet arzetmekte olduğu cihetle, 
bugünkü beyanatıma tam bir katiyet vermemekliğime müsaade buyurmanızı bil
hassa rica ederim. 

Şunu ilave edeyim ki, kısa bir zamanda nihai karara varmak hükümetin de ar
zusuna tekabül etmektedir. Bu karara kadar, geçecek zaman zarfında dahi 
kanunun tatbikatını gevşetmemek ve bütün kadro imkânlarımızdan istifade etmek 
suretile, işaret etmiş olduğum mahzurların tevellüd etmemesine çalışacağız. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muhterem Dahiliye ve Ticaret vekillerine, 

lütfettikleri cevablardan dolayı arzı teşekkür ederim. 
Muhterem vekillerin izahları ile de pazarlıksız satış kanunundaki zayıf nok

talar tamamile tebarüz etmiş oluyor. Bu zaif noktalara karşı muhterem Ticaret 
vekili esaslı teşkilâta ve kanunda tadilât icrasına lüzum görüyorlar. Bunları der-
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hal, niçin teklif etmediklerini de izah ettiler. Bu işi dolayısile halledecek bir lâyi
hanın Meclise takdim edilmek üzere olduğunu beyan buyuruyorlar. Şu halde 
yakında, takdimini hükümetin de arzu ettiğini söyledikleri bu lâyihayı beklemek 
lazım geliyor. O zamana kadar bugünkü mevzuatla yani pazarlıksız satış 
kanununun bugünkü hükümlerile ve bugünkü imkânla alınacak tedbirlerden de 
büyük bir fayda ummanın doğru olmadığını da muhterem vekilin ifadelerinden 
anlamış bulunuyoruz. 

Ticaret Vekâleti 

4. - Çoruh mebusu Mazhar Müfid Kansu'nun, ihtikârın devamına meydan 
verilmemek için alınan tedbirler hakkındaki şifahî sual takririne Ticaret vekili 
Nazmi Topcoğlu tarafından 27 - XII - 1939'da cevab verilmiştir. 

Mazhar Müfit Kansu'nun suali ve Ticaret vekilinin cevabı aşağıdadır: 
Yüksek Reisliğe 

İhtikâr şiddetle devam ediyor ve hatta Anadolu'ya sirayet etmiştir. Memurin 
ve orta sınıf halk ise bu yüzden ıstırab içindedir. İhtikârın devamına meydan ver
memek için şiddetli tedbir alınması zamanı çoktan gelmiştir. Hükümetin bu bab-
daki noktai nazarı nedir? Ve ne yapacaktır? Bu hususta Ticaret vekilinin Meclis
te hemen şifahen cevab vererek bizi tenvir etmesi için işbu şifahî sual takririni 
takdim ediyorum. 

Çoruh mebusu 
Mazhar Müfid Kansu 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Aydın) - Arkadaşlarım; bu elemli 
dakikanızda pek te hoş olmayan bir mevzu üzerinde size izahat vermek mec
buriyetindeyim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Vazife vazifedir. 
TİCARET V. NAZMI TOPCOĞLU (Devamla) - Çoruh mebusu Mazhar 

Müfid Kansu arkadaşımız hayat pahalılığının devamına meydan vermemek için 
almakta olduğumuz tedbirler hakkında bir sual takriri veriyorlar. Hakikaten yurd-
daşlann hayat şartları üzerinde çok mühim tesiri olan bu canlı mevzu üzerinde 
sizlere izahat vermek fırsatını bahşettiğinden dolayı arkadaşıma teşekkür ederim. 

Eylül iptidasında Avrupa harbi başladıktan sonra ilk evvel demir, inşaat mal
zemesi, çuval gibi bazı maddelerde fıat yükselişleri başladı. Bunun sebebi bil-
hasssa demir üzerinde aynı tarihlerde kesif bir mubayaa başlamış olması ve mev
cudun tenakus asarı göstermiş olmasıdır. Böyle bir vaziyette bilirsiniz ki, her 
zaman derhal mal piyasadan çekilir, gizlenmeğe başlar ve bunun aksi tesiri piyasa 
üzerinde fiat tereffuü şeklinde tecelli eder. Harbin başlaması bir tesadüf eseri 
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olarak Almanya ile aramızdaki ticaret muahedesinin de hitam bulduğu tarihe rast-
gelmiştir. Bundan evvel bilhasa demir ve inşaat malzemesinin kısmı azamı hatta 
demir, hemen kamilen Almanya'dan gelmekte idi. Bir taraftan ticaret anlaş
masının sona ermiş bulunması, diğer taraftan, piyasadan külliyetli mikdarda 
demirin kalkması bu fiat terefluünün en mühim âmillerinden birisi olmuştur. Aynı 
tarihlerde çuval için de piyasadan geniş mikyasta mubayaat başladığı için çuval 
Hatlarında tereffüler olmuştur. Bunu ifade ederken, müsareaten şunu arzetmek is
terim ki, piyasada mevcudun eksilmiş olması nisbetsiz bir fiat tereffuünü meşru 
kılamaz. Bunu hiç bir zaman mazur görmemekteyiz. Yalnız sebebini izah etmiş 
olmak için arzediyorum. 

Almanya'dan getirilmeyen bir inşaat malzemesi ve demiri başka memleket
lerden pekala getirebilirdik. Fakat idhalat ticaret alemi, diğer yerlerden münase-
batı çoktan katetmiş olması dolayısile, bir taraftan yeni ticarî münasebat tesisin-
deki müşkülât, diğer taraftan harb dolayısile demir ihracatı yapan memleketlerin 
derhal ifa edilecek taahhüdata girmemeleri bu fiat yükselmesinin devamına mües
sir olmuştur. 

Bundan sonra bazı maddeler üzerinde fiat tereffuleri başlamıştır. Diğer mad
deler üzerindeki fiat tereffuleri, bilhassa bazı eşyalar üzerinde, hiç de maddî bir 
sebebe istinad etmemektedir. Bunlar bilhassa kolay ve çabuk para kazanmak hır-
sile gözleri bulanmış olan bazı insanların harbden istifade ederek geniş bir 
spekülâsyon yapmalarından tevellüd etmiştir. Hatta o kadar gözleri kararmış bir 
halde bulunuyorlar ki; spekülâsyon şartlarının mevcud olub olmadığını tedkik et
meğe dahi lüzum görmüyorlar. Meselâ: Pamuklu eşyalarda, memleketteki 
pamuklu mevcudu, fabrikalarımızın gece gündüz azamî randımanla işlemekte 
bulunması ve kısmen gümrük tarifesi dolayısile, kısmen Almanya ile aramızdaki 
ticaret anlaşmasının nihayete ermiş olması dolayısile gümrüklerde kalmış olan 
mallar nazan itibare alındığı takdirde, bugün memleketin bir senelik ihtiyacını 
karşılayacak malımız mevcuddur. Buna rağmen spekülâsyon başlamıştır. 
Spekülâsyon evvelâ İstanbul'da harekete geçmiş ve İzmir'e giderek orada mev
cud mallan kapamakla işe başlamışlardır. Aynı tarihlerde kahve üzerinde de 
spekülâsyon olmuştur. Brezilya kahve şirketinin geçen ay nihayetinde sona eren 
mukavelesini tecdid etmemek kararını verdiğimiz zaman, idhalât ticaretinin 
hariçle münasebetlerini tesis edinceye kadar memleket ihtiyacatımn karşılan
maması gibi bir ihtimali nazan itibare alarak, doğrudan doğruya hükümet hesabı
na Brezilya'ya kahve siparişi vermiştik. 

Bu mallar, yani kânunuevvelin üçünde yüklenmiş olan bu mallar, kânunu
saninin ilk haftasında İstanbul, İzmir ve Mersin'e gelmiş bulunacaktır, aynı tarih
te Brezilya kahve şirketinin elinde mevcud bir buçuk aylık ihtiyacı karşılayacak 
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kadar elde mal vardı. Yine aynı tarihte Brezilya kahve şirketince Marsilya'ya 
getirilmiş ve orada hükümet tarafından vaziyed edilmiş olan 5 000 çuval kahvesi 
bulunuyordu ki, bilâhara yaptığımız siyasî demarşlar neticesinde bu kahvelere 
serbest bırakılmış olub halen yoldadır. Aym şekilde şirketçe kendi heabma 15 000 
çuvallık kahve siparişi verilmiştir. Binaenaleyh, bütün memleketin altı aylık ih
tiyacını karşılayacak şekilde mal mevcud iken spekülatörlerin kahveyi 110, 120 
ve hatta 130 kuruşa kadar çıkarmaları hadisesile karşılaşmış bulunuyoruz. Bu 
spekülasyonlar hakikî hiç bir maddî sebebe istinad etmemektedir. Münhasıran 
kolay ve çabuk para kazanmak hırsı bahis mevzuudur. 

Bu vaziyet dahilinde, biliyorsunuz ki, geçen hafta İstanbul'a gitmiş ve 
alâkadarlarla temas etmiştim. İlk alacağımız tedbirler hakikaten memleketin ih
tiyacını karşılayacak malı hazır bulundurmak olmuştur. Bunun için ithalatçıların 
en ziyade mazeret olarak dermeyan ettikleri sebebler; ihtiyacı karşılayacak kadar 
döviz bulamadıklarını ve dünya ihtiyacatmda nazlı hareket etmeğe başlayan 
memleketlere karşı peşin tediye imkânı verilmediği takdirde istedikleri malı getir
mekten aciz bulunduklarını ifadeden ibarettir. Derhal ithalat ihtiyacı için lüzum 
gösterdikleri döviz emirlerine amade kıldık. Demir için, çuval için, çay için, in
şaat malzemesi için ve piyasada noksanlığını iddia ettikleri her ne mal varsa bun
ları tedarik etmeleri için icabeden dövizleri emirlerine amade tutarak spekülasyon 
şartlarının mevcud olmadığını kendilerine açık olarak gösterdim. Bugünkü ik
tisadî şartlarımız hiç bir zaman harbi umumideki iktisadî şartlara benzemez. Her 
tarafımız açıktır, istediğimiz memleketten istediğimiz kadar eşya getirmek ik
tidarına malikiz. Mubayaa edeceğimiz eşyamn bedelini temin edecek kadar 
elimizde dövizimiz mevcuddur. Bugün bütün bu telaşın içerisinde, açık olarak 
ifade edebilirim ki, halen ithalâtın tediyatına hasredilmek üzere muhtelif mem
leketlerde bir milyon İngiliz lirası alacağımız bulunmaktadır. Binaenaleyh, her 
tarafta yollarımız açık, ithal edeceğimiz eşyanın bedelini tediye edecek 
kabiliyetimiz olduğu halde, spekülâsyona sebeb var mıdır? Yoktur. Münhasıran 
harbi umumî mirası olarak çabuk ve kolay para kazanmak hırsından tevellüd eden 
bu hareket verdiğim izahattan sonra zannediyorum ki, derhal kabuğuna çekilmiş 
vaziyettedir. Yani hücumları durmuştur. 

Fakat spekülâsyondan vazgeçmişlerdir diyemiyeceğim, fırsat gözetmektedir
ler. Hükümetin almakta olduğu tedbirler tesirini gösterince fîatlar normalleşmeğe 
başlıyacaktır. Fakat eğer tedbirlerimizde zâf eseri gösterecek olursak muhtekirler 
gene aşlannı kaldıracaklardır. Şuna emin olsunlar ki, o kadar hazırlanmaktayız ki, 
böyle bir hâle asla meydan vermiyeceğiz. (Alkışlar) 

Memleketin ihtiyacı olan eşyanın bol olarak memlekete getirilmesi tedbir
lerini alırken tuttuğumuz yol şu olmuştur: Her ne olursa olsun, biliyorsunuz ki, 
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fevkalâde ahval içerisindeyiz; harb şartları içerisinde yaşamaktayız. Bu itibarla 
ticareti ulu orta serbest bırakmağa imkân yoktur. Şu noktadan imkân yoktur ki, bir 
takım idhalatımızı başka hükümetlerin müsaadesini aldıkta sonra temin edebili
riz. Çünkü ekseri hükümetler ihracatlarını bir takım takyidata tâbi tutmuşlardır. 
Bizim ihtiyacımız olan bu maddeleri bu memleketlerden elde edilecek lisanslarla 
temin etmek lâzımdır. Bunu ise ferdlerin yapmasına imkân yoktur. 

Takdir buyurursunuz ki, ferdin müracaat edib lisans alması başkadır, 
hükümetin müracaati başkadır. 

Bu itibarla idhalatı kolaylaştırmak bakımından hükümetin idhalatçıya yardım 
etmesi zarureti vardır. 

Dünya ihracatta nazlı olduğu müddetçe, parasını peşin olmak gibi bir takım 
eksijanslan olabilir. Bunları da ferdden ziyade hükümet karşılayabilir. En nihayet 
memlekete giren eşyanın fîatini de daimi murakabe altında bulundurmamız 
lazımdır. İşte bunları da nazarı dikkate alarak, en ehemmiyetli maddelerin idhali 
için teşkilât yapmağa başladık. İdhalât birlikleri yapıyoruz. Ferdin ihtiyacına 
cevab verecek yerde, bütün memleketin ihtiyaçlanna cevab vermek lazımdır. 
Lisans ihtiyacı varsa, onu da birliğe temin edeceğiz. Akreditif ihtiyacı varsa onu 
da birliğe temin edeceğiz. Çünkü, bunları ferdlere vermek lazımgeldiği takdirde, 
arkadaşlar, nihayet işler şahsi takdirlere kalır. Ahmede az, Memede çok verilmiş 
gibi bir takım dedi kodulu mevzulara girmiş olabiliriz. Böyle bir şeye meydan 
vermemek için bu kolaylıkları teşekküllere göstermek istiyoruz. Nihayet, teşek
küller vasıtasile gelen malların fîat itibarile memlekete kaça malolduğunu kontrol 
etmemiş ve murakabemiz altında bulundurmamız imkân dahiline girmiş olur. 

Bu iktisadî tedbirler arasında alacağımız inzibatî tedbirler de şunlardır: Top
tan gelecek malların fıatleri bizce malûm olacaktır. Mal, toptancıdan yarım top
tancıya, yarım toptancıdan perakendeciye geçecektir. Toptancıdan yarım toptan
cıya geçerken yüzde kaç zamla geçeceği ve yanm toptancıdan perakendeciye 
geçerken yine yüzde kaç zam alacağı malum olduğuna göre perakende fiatlerinin 
azamisini tesbit edeceğiz ve memleket dahilinde azamî olarak tesbit ettiğimiz 
perakende fiatinden fazla fıatle mal satanlar bulunursa bunları muhtekir olarak 
yakalayacağız. Bilirsiniz ki, ihtikârın en büyük mesnedi zencirdir. Bir mal, elden 
ele geçerek, herkes % 2, % 3 kazana kazana yirmi, otuz elden geçse, herkesin 
meşru addettiği bu kazançlardan dolayı o malın fiati % 100 artmış olur. Bu zen-
cire meydan vermiyeceğiz. Toptan tacir o ticaretin içinde olmayan hiç bir kim
seye mal satamıyacaktır. Hatta bir toptancı diğer toptancıya dahi mal 
satamıyacaktır. Yarı toptancı dahi ne tüccar olmayan kimseye ve ne de kendisi 
gibi bir yan toptancıya malını satamıyacaktır. Mal, ancak bir toptancıdan yarı top-
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tancıya ve ondan da perakendeciye geçecektir. Bu suretle ihtikâr zenciri teessüs 
edemiyecektir. Şayed ederse, derhal teşkilâtımız vasıtasile vaziyed ederek bu zen
ciri kıracağız. Yakında tasvibinize arzedilecek olan iktisadî korunma kanunu çık
tıktan sonra bu inzibatî tedbirlerin heyeti umumiyesi de tamamlanmış olacaktır. 
Alacağımız tedbirlerin çoğunun herhalde müessir olacağında hiç şüphem yoktur. 

HALİL TÜRKMEN (Zonguldak) - Allah utandırmasın. 
NAZMİ TOPCUOĞLU (Devamla) - Başınızı ağrıtmamak için bütün tefer

ruata girmiyorum. Huturu umumiyesi itibarile alacağımız tedbirler; bir taraftan 
memleketin ihtiyacı olan istihlâk eşyasını bol mikdarda temin etmeğe çalışırken, 
diğer taraftan da, herhangi bir şekilde fiatlarm sebebsiz yükseltilmesine ve 
ticaretle alâkası olmayan insanların piyasaya karışarak malın nedretine sebeb ol
malarına da imkân vermemektir. Bu suretle zannediyorum ki hayat pahalılığını da 
normal bir şekle getireceğiz. Yalnız şunu arzedeyim ki arkadaşlar, harb dolayısile 
bazı eşyalar menşelerinde dahi fiatlanmıştır. Bundan başka, harb dolayısile nak
liye ücretleri ve sigortalan ve harb tehlikesine karşı sigortalar da yükselmiştir. 
Bunlar gayri kabili içtinab olan yükselmelerdir. İngiliz lirasının sukut etmesi de 
tesir etmiştir. İngiliz lirası son zamanlarda % 15 kadar sukut etmiş bulunmaktadır. 
Bizim paramız sukut etmiş değildir. İstikrarını ve kıymetini muhafaza etmektedir, 
fakat, menşe memleketlerindeki fiat yükselmelerine ve bazı ücretlerin artmasına 
mukabil, idhalât primleri düne nazaran % 10 ilâ % 17 arasında eksilmiş bulunu
yor. Belki yarın daha düşecektir. İdhalât primlerindeki bu tenzilât ile hariçten 
gelecek malın o nisbette ucuza mal edilmesini temin edecek ve yarın daha inecek 
olan idhalât primlerile hariçteki fiat yükselmelerini memleketimize çok noksan 
olarak inikas ettirebileceğiz. Bu tedbirler, heyeti umumiyesile alındıktan sonra, 
zannediyorum ki, bundan sonra memleketimize gelecek eşya hiç olmazsa yüzde 
otuz noksanına mal edilmiş olacaktır. Bu vaziyette, fiat tereffüü hariçte % 50 olur
sa bunun bizim memleketimizde ancak % 20'si inikas edecek demektir. 
Binaenaleyh, bu harb konjonktürü içinde, zannediyorum ki başka memleketler
den daha az muztarib olacağız. 

İhracat eşyamızı ise, bugün artık sarfetmek için hiçbir müşkülâtımız kal
mamıştır. Fiatlar yükselmektedir ve mallarımıza talebler pek ziyada artmaktadır. 
Pamuk almak için musirrane talebler vardır. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Tiftikten bahsetmediniz. 
TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU (Devamla) - Tiftiğin bugünkü fıatı 

dahi şikâyet edilecek halde değildir. 
SIRRI İÇÖZ - Himmetinizden daha fazlasını bekliyoruz. 
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TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU (Devamla) - Yakında biraz daha 
tereflü edecektir. 

Binnetice arzettiğim bu konjonktüre göre, ihracatımızı temin etmek için artık 
fazla prim vermek mecburiyetinde değiliz. Bu vaziyette idhalâtımız üzerindeki 
prim de ineceği için hariçteki fiat yüksekliği memleketimize daha az inikas 
edecektir. Memleketimiz için ihracat bakımından da en müsaid zaman gelmiştir. 
Çiftçinin para kazanacağı zaman gelmiştir. Keza zannediyorum ki, müstehlikin de 
çok pahalı eşya satın almayacağı zaman da gelmiştir. Maruzatım bundan ibaret
tir. (Alkışlar) 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) - Muhterem Ticaret vekilimizin ihtikâr 
meselesi için İstanbul'da yaptığı tedkikatla, bu babda ittihaz buyurduğu tedabir 
hakkındaki beyanatlarını gazetelerde memnuniyetle okuduk. Bugün de verdikleri 
izahatı dikkatle dinledik ve yine memnuniyetle dinledik. 

Arkadaşlar, ahval ve vakıanın icabettirdiği bir mevsimde, bir zamanda yiye
cek, içecek, giyecek, bütün havayicimizin Hatlarının yükseltilerek ihtiyacatın taz
yik edilmesi ve bunun neticesi olarak paramızın kıymetini yani kuvvei iş-
tiraiyesinin azaltılması nihayet alıştığımız mütevazin bütçemize tesir eder, 
muvazenesi bozulur. Bu fiatın bilasebeb, bilalüzum tereffüü en ziyade geliri 
mukannen ve muayyen olan memurin ve mütekaidin ile orta sınıf halkı mutazar
rır etmiştir. Yine şayanı teessüftür ki, yalnız ticaretle meşgul olanlar değil, hiç 
ticaretle meşgul olmayanlar ve bir kaç kuruş parası bulunanlar ya münferiden, 
yahud da müştereken ihtikânn ne demek olduğunu pek iyi bilen murabahacı un
surlarla birleşerek piyasada ne bulmuşlarsa toplamışlar hattâ Topkapı, Edir-
nekapıya kadar giderek bakkal bakkal gezerek makaraları toplamışlardır. Bunu 
ben kendim gözümle gördüm. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Ya Anadoluda gezenlere ne diyelim? 
MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) - İhtikânn mevcudiyetine şüphe yok

tur. Buna karşı muhterem vekilimizin alacakları tedabiri de dinledik, hulâsası 
şudur: Zannediyorum ki, fiat tereflune mâni olacak esbabtan birisi de arz ile taleb 
arasında muvazene husule getirmektir. Arzı çoğaltabilmek için vekilin aldığı ted
birler de: İşte para işte döviz. Buna karşı yapılacak şey, idhalâtçılann ticaretin 
ruhu olan dürüstî ve doğrulukla ve namuskâr bir surette hareket ederek hükümetin 
bu çok tüccarca, çok makul tedbirlerden istifade etmesi lâzımgelir. Fakat 
maateessüf dürüstî ile, haysiyet ile namus ile alâkadar olmayan yalnız ne pahası
na olursa olsun ve nasıl olursa olsun para kazanmak fikrini kendisine prensib it
tihaz eden bazı anasır harb zenginliğini ve ihtikârını yeniden uyandırmağa çalış
maktadırlar, hükümet bu noktada eminim ki, bu gayri meşru, yani milletin damar-
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lanna yapışarak sülük gibi kanım emmek istiyen bu ayasız, haini vatan diye
ceğim, bu anasıra, elbette meydan vermiyecektir. (Bravo sesleri, onlar vatansızdır 
sesleri). 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Burada Büyük Millet Meclisi vardır. İstiklâl 
harbinde onlarla nasıl mücadele ettiğimizi pek iyi bilirler. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) - Buraya çılanda zati âlinizde söy
leyin. (Gülüşmeler) Arkadaşlar, çok korkuyorum. Hükümetin aldığı bu makul ve 
çok yerinde tedabire karşı bu arzettiğim anasır mukabil tedbirler alacaktır. Maat
teessüf bunu ben dün ve evvelki gün düşünürken bu gün hakikaket inkılâb etmiş
tir. Yani tahminlerim hakikat olmuştur. Gazetede okudum. Muhterem vekil, zatı 
âliniz İstanbul'da tüccarları toplayıb ettiğiniz nasihatlar ve aldığımız tedabiri al
kışlarla kabul eden demirci ve derici esnafının kontrolü kabul etmiyeceklerini, iti
raz mahiyetinde olarak, bu gün gazetelerde okudum. Kontrol işlerine gelmiyor. 
Bunu biz yaparız ve istediğimiz gibi fîati biz tenkis tezyid ederiz fikrine düşmüş
ler. Görüyorsunuz ki, bozgunculuk daha bu günden başlıyor. Çok güzel bir darbı 
mesel vardır. Nasihatla uslanmayanın hakkı kötektir. Anlaşılıyor ki, ihtikârın 
tadını tadan harb zengini bir kısım anasır yine memlekette baş kaldırmağa baş
lamıştır. Cumhuriyet hükümeti halkın böyle kanını emmek isteyen vatansızların 
kafalarını ezmeğe muktedirdir ve ezecektir. 

Ben bir mesele için muhterem vekilden bir ricada bulunacağım. 
Avrupada harb ilan olunduktan sonra yıldırım süratile vukua gelen fiat teref-

fu, arzettiği gibi orta sınıf halkı, memur ve mütekaidi çok mutazarrır etmiştir. Bu 
yeni tedbirler alınıb mal gelerek arz çoğalıncaya kadar bu yüksek ve yeni fîatın 
İstanbul'da devam etmekte olduğunu ve bundan çok mutazarrır olarak elinde ve 
avucunda olanı satmağa mecbur kaldığını dün aldığım bir mektubta, henüz ken-
disile teşerrüf etmediğim bir mütekaid yana yakıla bildiriyor. Binaenaleyh muh
terem vekilden çok rica ediyorum, piyasada hal ve zamanın icabettirdiği fiat tes-
bit edilinceye kadar bugünkü tereffua da derhal bir çare bulsunlar. Şunu da ar-
zedeyim ki, hakikaten muhterem vekilimizin çok vakfane buldukları tedbirler; af
fetsinler, bendenizi mazur görsünler, sütten ağzımız yandığı için yoğurdu üf
leyerek içiyoruz, bu buldukları tedabir ne zaman ki hakikate münkalib olur, ne 
zaman ki, hal ve icabatın istilzam ettiği fiatlara uyar ve ne zaman ki ihtikâr or
tadan kalkar, teşekkürlerimi, hatta arkadaşlarım namına da, o zaman kendilerine 
takdim edeceğim. 

Arkadaşlar, bu muhtekirler bilmelidir... 
HALİL TÜRKMEN (Zonguldak) - Ve anlamalıdır ki... 
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MAZHAR MÜFİD KANSU (Devamla) - Arkadaşlarım buyurdukları gibi, 
ilâve edeyim ve anlamalıdır ki, harb zenginliği ve ihtikâr ruhu ve havası ve kafası 
artık kalkamaz. Bu hususta çok değerli ve çok kıymetli hizmetlerini görmekle 
müftehir olduğumuz Başvekilimizden çok rica ederim, getirecekleri kanunda bu 
cihetler musarrah olsun; bunların kafaları ezilsin ve bu hassas mesele üzerinde 
hükümetimiz emin olsunlar ki, Meclis salâhiyetini ve murakebesini tamamen ifa 
edecektir ve muhtekirlere asla meydan vermeyecektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

5. - Afyon Karahisar mebusu Berç Türker'in, buğday, arpa ve çavdarın ih
racına müsaade edilmesinin memleketimizin hayati menfaatlerine uygun bir ted
bir olub olmadığı hakkındaki şifahî sual takririne Ticaret vekili Nazmi Topcoğlu 
tarafından 8 -1 -1940'da cevab verilmiştir. 

Berç Türker'in suali ve Ticaret vekilinin cevabı aşağıdadır. 
Yüksek Reisliğe 

Dünyanın bugünkü muğlak vaziyeti dolayısile, lüzum gördüğü takdirde, 
mesela Arjantin'den veyahud Kanada'dan buğday ve zahire mubayaası ve Tür
kiye'ye idhali imkânsız olduğuna binaen ve hatta ihtiyaç hâsıl olursa, Roman
ya'dan buğday ve zahire idhali dahi, her ne sebeble olursa olsun, müşkülâta 
tesadüf etmek ihtimali varidi hatır olduğundan ve atide, dünya ahval ve siyasetin
de ne gibi yeni hâdiselerin zuhur edeceği malûm değil ise de, durendiş olmak icab 
ettiğinden: 

Sayın hükümetimizce, buğday, arpa ve çavdarın ihracına müsaade edilmesi, 
yukarıda arzettiğim esbaba binaen, acaba memleketimizin hayatî menafime uy
gun bir tedbir midir? Şifahî sualimin, Muhterem Ticaret vekiline tebliğ buyurul-
masını dilerim. 

Afyon mebusu 
Berç Türker 

TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU (Aydın) - Afyon mebusu Bay Tür
ker, son zamanlarda buğday, arpa ve çavdar ihracatım serbest bırakmamaklığımız 
dolayısile bir sual irâd ediyorlar. Harb halinde dünya zahire ambarları olan cenubî 
Amerika, yahud Avustralya, Kanada veyahud yakın memleketler olan Romanya 
ve Bulgaristan'dan zahire getirmek imkânsızlığı karşısında, bu mahsullerimizin 
ihracına müsaade etmekle memleketin hayati menfaatlerine uygun hareket edilip 
edilmediğini soruyorlar. Tedkikatları acaba memleketin içerisinde memleket ih
tiyacını karşılayacak kadar buğday, arpa ve çavdar bulunmadığı neticesini vermiş 
de onun için mi bu suali sormuşlardır, bilmiyorum. 

Bendeniz istatistikleri arzedeyim: 
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1936 senesinde buğday istihsalimiz (3 853 000) ton olup bundan 34 bin tonu 
ihracat yapılmış 1937 senesinde (3 619 000) ton istihsal edilmiş, 108 bin ton ih
raç edilmiş, 1938 senesinde (4 265 000) ton istihsalimiz olmuş ve 101 bin ton ih
raç edilmiş ve 1939 senesinde İstatistik müdüriyeti umumiyesinin eski usuller 
dahilinde yapmış olduğu tahminlerle 4 milyon 608 bin ton istihsalâtımız olmuş
tur ki, şimdiye kadarki istihsallerin fevkindedir. Buna mukabil ancak 23 bin ton 
ihracatımız olmuştur. Takdir buyurursunuz ki bu da 4 eylülden itibaren ih
racatımız menedilmiş olmasından mütevelliddir. Bugün Toprak ofisinin elinde 
260 bin ton kadar stokumuz vardır. Bu stokun ehemmiyet derecesini ayrıca zik
retmeğe lüzum yoktur. İstanbul gibi nüfusu kesif olan bir şehrin senelik ihtiyacı 
takriben 100 bin tondur. Toprak Ofisinde bulunan 260 bin tonun ne kadar geniş 
bir ihtiyacı karşılayacağını takdir buyurursunuz. Memlekette büyük bir buğday 
mevcudu vardır. Bunun için arkadaşlarım hergün Toprak Ofisinin yeni mubayaa 
merkezleri açmasını ve açtığı merkezlerde kâfi mikdarda buğday almasını ve 
buğday alma usulünün teşriini taleb ediyorlar. Halk elinde mühim mikdarda buğ
day vardır ve hatta bu sene toprak altında gömülmüş kalmış harmanlarımız bile 
vardır. Sonbahar ekişlerimiz gayet iyidir. Sahil mıntakalardaki taşkınların tah
ribatı istisna edilirse yayla kısmı gayet iyidir ve zaten taşkın mmtakalannda buğ
day ve zahire ekimi çok ehemmiyetli bir şey değildir. 

Arpa; 1936 senesinde, (2 153 000) ton istihsal edilmiş, (23 000) ton ihraç 
edilmiştir. 

1937 senesinde (2 276 000) ton istihsal edilmiş, (113 000) ton ihraç edilmiş
tir. 

1938 senesinde (2 400 000) ton istihsal edilmiş, (123 000) ton ihraç edilmiş
tir. 

1939 senesinde, İstatistik Umum Müdürlüğünün tahminine nazaran (2 295 000) 
ton istihsal edilmiştir, bunun mukabilinde (67 000) ton ihraç edilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki elimizde kâfi mikdarda ihraç edilecek arpalarımız mev-
cuddur. Bilhassa cenub vilâyetlerimizde ve Mersin havalisindeki arpalarımız ve 
alelûmum sahil arpaları uzun müddet kaldığı takdirde bozulmaya mahkûmdur Bu 
sene mart ve nisan aylanna kadar bunlar elden çıkarılmayacak olursa muhafaza 
edilmiş olmasından fayda yerine zarar çıkabilir. Çünkü mahvolacaktır. 

Bununla beraber şunu da arzedeyim ki; bu gün zahire ihracatı birlikler eline 
geçmiştir. Bu birlikler, şimdiye kadar yaptığımız diğer birlikler gibi bir istatü ve 
nizamname ile teşekkül etmiş değildirler. Daha ziyade satışlarda fiat birliğini 
temin kasdile yapılmış manevî bir birliktir. Fiat kontrolü için ve aralarında 
rekabetle fiatların indirilmemesi için bir birleşme demektir. Binaenaleyh bunlar 
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ihracatlarından bize haber vermektedirler. Esasen gümrük ve inhisarlar vekaleti 
de ihracatı muntazaman bize bildirmektedir. Bu suretle ihracatı yalandan takib 
ediyoruz. Binaenaleyh fazla mikdarda ihracat tehlikesi gördüğümüz zaman der
hal durdurmak elimizdedir. İhracatı men suretile köylü elinde buğday, arpa gibi 
hububatın fazla kalması köylü iktisadiyatımız noktai nazarından iyi bir şey değil
dir. Biz bunu böyle yapmakla faydalı bir iş yaptığımıza kaniiz (Doğru sesleri). 
Şunu da arzedeyim ki prensibimiz: Memleket iaşesinin icab ettirdiği mevaddı 
daha evvelden tedarik etmektir. Üst tarafım serbest bırakmak suretile fîatlann 
normal bir seviyede kalmasını temin etmeye çalışıyoruz. Bu ilk vazifemizdir. 
Bunun için herhangi bir ihtiyacın karşılanması maksadile bir malm ihracını 
menedib fiat sukutundan sonra stok yapmayı hiçbir zaman derpiş etmemekteyiz. 
(Doğru sesleri). Bu itibarla verdiğim izahat zannediyorum ki ihracata yapılan 
müsaadeden dolayı memleketin bir tehlikeye maruz kalmadığını göstermeye 
kâfidir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Başka sualleriniz varsa cevab vermeğe hazırım. 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) - Sayın arkadaşlar, sayın hükümetimizin 

buğday, arpa ve çavdann ihracatına müsaade buyurmasından dolayı Yüksek 
Riyasete verdiğim sual takririme cevab olarak, bugün bu kürsüden muhterem 
Ticaret Vekilimizin verdikleri izahatı büyük bir alâka ile dinledim ve kendilerine 
teşekkür ederim. Yalnız, manevî birliklerden bahis buyurdular, onu pek iyi an-
lıyamadım. (Gülmeler) 

Sayın arkadaşlar, 27 birinci Kanun 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde çer
çeve içine alınmış kaim yazılarla tabedilmiş şöyle bir neşriyat gördüm: 

"Zahire ihracatı; 
Tüccarlar, dün sekiz kişilik bir komite seçtiler. Hükümetçe buğday, arpa ve 

çavdann da ihracına müsaade edilmesi üzerine İstanbul'da mevcud zahire ih-
racatile iştigal eden tüccarlar, dün sabah Ticaret Odasında Ticaret Vekaleti Teş
kilatlandırma Umum Müdürü Servet Berki'nin riyasetinde bir toplantı yapmışlar
dır. Bu toplantıda harice yapılacak satışlarda takib edilecek hattı hareket kararlaş
tırılmıştır. 

Tüccarlar, satışların aralarında intihab ettikleri 8 kişilik bir komitenin tayin 
edeceği esaslar dahilinde yapılması için mutabık kalmışlardır. 

Komitenin riyasetine, Toprak Ofisi İstanbul Şube Müdürü Nuri Orak tayin 
edilmiştir. 

Komite, içtimalannı Toprak Ofisi İstanbul Şubesinde yapacaktır. 
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Haber aldığımıza göre, İzmir, Mersin ve Samsun gibi başlıca merkezlerdeki 
ihracat tüccarlarımız da, İstanbul'daki tüccarları takiben aynı şekilde komiteler 
kuracaklardır." Bu haberin doğru olduğu resmen teyid edilmiştir. 

İşte bu haberi okuduktan sonra, bir sual takriri vermeyi faydalı gördüm ve sırf 
şahsî olan mütalealarımı Yüksek Heyete arz etmek istiyorum. 

Buğdayımızın, arpamızın, çavdarımızın ihracatı için hemen hemen bütün 
memleket faaliyete geçiyor. Bu kadar isticale eşeddi ihtiyaç var mı idi? Dünya ah
valinin ne şekil alacağına intizaren ve behemmehal buğdayımızın, arpamızın el
den çıkarılmasını teşvik eden tüccarlar var idi ise, hiç olmazsa bu satışlar tehir 
edilemez mi idi? Herhalde benim şahsi kanaatimce, buğday, arpa, çavdar şöyle 
dursun, bugün herhangi bir gıda maddesi, zahire olsun, hububat olsun, ticaret 
malı değildir. Hele bunları, millî nafaka, millî müdafaaya yarar mallar olduğun
dan korumalıyız. 

Sayın arkadaşlar, bugünkü dünya vaziyetinin ne kadar karışık olduğunu 
görüyoruz. Yarın bu vaziyetin daha ziyade vehamet kesbetmiyeceğini kim temin 
edebilir? 

Biz bütün kalbimizle devamlı bir dünya sulhunu temenni ediyoruz. Fakat bu 
samimi hissiyatımız bizim durendiş ve akibetendiş olmamıza bir mani teşkil et
mez. 

Buğday, memleketimizin, en mukaddes gıda maddesidir. Bize başabaş döviz 
vererek buğdayımızı satın almak isteyenler vardır. Fakat biz bu mühim gıda mad
demiz üzerinde kâr etmekten vazgeçelim. Çünkü eğer bir gün, Allah etmesin, 
buğday stokumuz azalır da hariçten buğday satın almak mecburiyeti hâsıl olursa 
arzettiğim ahvalden dolayı, bu gıda maddesinin memleketimize idhali mümkün 
olamıyacağı kanaatindeyim. 

Arpaya gelince, bu da ordumuzdaki atların ve halkımızın işini gören beygir
lerin en büyük gıdasıdır. 

Eğer bu maruzatıma cevaben sayın hükümetimiz deseler ki, buğday ve ar
panın ihracına müsaade ettik, çünkü köylünün elinde birikmiş buğday vardır ve 
çünkü bir çok yerlerde siloların bulunmaması yüzünden buğdaylar kar altında, 
yağmur altında çürüyüp gidiyorlar. Bendeniz buna cevaben diyorum ki, en 
mühim gıda maddemiz olan buğdaylarımızı elimizden çıkarıb hariç memleketlere 
satmak gibi bir tedbir almaktansa, sayın hükümetimiz, buğday koruma kanununa 
tevfikan köylünün elindeki buğdaylan satın almaları ve her şeye muktedir olan 
sayın hükümetimiz, buğdayın, zahirenin muhafazası için vakit kaybetmeksizin 
hiç olmazsa oluklu çinkolarla sundurmalar, hangarlar inşa ettirmelidir. Acaba 
buğday koruma kanununun ahkâmı tamamile tatbik ediliyor mu? 
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Dirayetli ve faal ticaret vekilimiz mücerreb bir iş adamıdır. Ticaretimizin in
kişafı için çok güzel tedbirler alıyorlar. 

İhracat mallarımızdan tütünü, inciri, üzümü, fındığı ve yer altı servetimiz olan 
bakır ve kromumuzu dövize mukabil ecnebi memleketlere satalım. Fakat bu anor
mal zamanda buğdayımızı, arpamızı silolarımızda büyük bir ihtimam ve itina ile 
muhafaza etmek mecburiyeti vardır. Ambar ve silo derdi halledilmelidir. Derhal, 
yeni ambarlar ve yeni silolar inşa edilmelidir. 

"Sakla samanı, gelir zamanı" atalar sözünü unutmıyalım. Yani atalarımız en 
mukaddes gıda maddesi olan buğday şöyle dursun, onlar samana bile ehemmiyet 
vermişlerdir. 

Sayın arkadaşlar, dünya ahvali bizi meşgul ederken bu güzel memleketimizin 
dahilinde nagihanî ve çok acıklı musibetler karşısında bulunuyoruz. Biz tabiatle 
mücadele etmeğe, felâketzede yurddaşlarımızın ıstırabını tahfif ve yarasım tedavi 
etmeğe, gıdasını vermeğe bütün kuvvet ve imanımızla çalışırken, en büyük gıda 
maddesi olan buğdayı yurdumuzun dışına çıkarmıyalım. Bunu sırf şahsi mülâ
haza olarak çok muhterem Dr. Refik Saydam hükümetinden rica ediyorum. Mak
sadım, bedbini hisler telkin etmek değil, zahire ihracatı hususunda ihtiyatlı dav
ranalım diyorum. 

Sayın arkadaşlar, kahraman ve necib Türk milletinin evsaf ve meziyetlerinden 
biri de felakete ve meşakkate karşı kudretinin ve enerjisinin artması ve hamiyetinin 
kat kat yükselmesidir. Son felâket esnasında Ulu Şefimizin kudretli ve yüksek 
direktifleri, sayın hükümetimizin yorulmak bilmez gayreti ve kahraman Türk mil
letinin fedakârlığı harikalar yarattı. Türkün ne kadar yüksek bir kudret sahibi ol
duğunu her vesile ile görüyor ve iftihar ediyoruz. Temenni ederim ki, dünyanın 
muğlâk vaziyeti salâh kesbetsin, dünya sulhu teessüs etsin, o zaman buğdayımızın, 
arpamızın ihracatına başlarız... Allah millete, Devlete zeval vermesin. (Alkışlar) 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Aydın) - Bendeniz huzurunuza çıkmaz
dan evvel Berç Türker arkadaşımız çıkmış olsaydı daha iyi olacaktı. Çünkü ben
denizi dinlemeden evvel yazmış oldukları şeyi okudular, ben ise bunların ce
vabını vermiş bulunuyorum. 

Tekrar edeyim; memleketimizde böyle bir tehlike mevzubahs değildir. 
Elimizde 260 000 ton stok vardır. En büyük müstehlik şehrimiz olan İstanbul'un 
senelik ihtiyacı yüz bin tondur. Demek ki, gerek İstanbul gibi büyük bir şeh
rimizin ve gerek diğer büyük istihlâke, şehirlerimizin senelik istihlâkinin fevkin
de elimizde stoklarımız vardır. Zahirenin muhafazasında müşkilât çektiğimiz için 
bunun ihracına müsaade etmemek, mahsulün çürümesine ve bugün elimizde kıy
met olarak bulunan bir şeyin mahvü heder olmasına meydan vermek demek olur. 
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Ambarlar ve silolar inşası hakkındaki mütalealarına gelince; esasen geçen 
gün Ziya Gevher arkadaşımızın suallerine cevab verirken buna da arzı cevab et
miş bulunuyorum. En büyük gayelerimizden birisi bu ambarları çoğaltmaktır ve 
bugün de bunun üzerinde çalışmaktayız. (Bravo sesleri) 

Başvekâlet 

6. - İstanbul mebusu Ali Rana Tarhan'ın, son siyasî hadiseler üzerine 
hükümetimizin harici siyaseti hakkındaki şifahi sual takririne Başvekil Dr. Refik 
Saydam tarafından 26 - VI - 1940'da cevab verilmiştir. 

Ali Rana Tarhan'ın suali ve Başvekilin cevabı aşağıdadır: 
T. B. M. Meclisi Yüce Reisliğine 

Son siyasî hâdiseler üzerine, Hükümetimizin haricî siyaseti hakkında T. B. M. 
Meclisini tenvir buyurmalarını Muhterem Başvekilden rica ederim. 

İstanbul mebusu 
Ali Rana Tarhan 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Muhterem arkadaşlarım; 
sayın arkadaşım Rana Tarhan hükümetin siyaseti hakkında malûmat istiyor. Ken
dilerine şu cevabı veriyorum: 

İtalya'nın harbe girmesi üzerine hadis olan vaziyeti Cumhuriyet hükümeti et-
rafile tedkik etmiş ve üçlü muahedenin cüzü mütemmimi olan iki numaralı pro
tokol hükmünü tatbika karar vererek icabeden tebligatı yapmıştır. Buna nazaran 
Türkiye hali hazırdaki gayri muhabirlik vaziyetini muhafaza etmektedir. 

Memleketimizin emniyeti ve müdafaası için bir taraftan askerî hazırlık
larımıza devam etmekle beraber diğer taraftan her zamankinden fazla uyanık dur
mak mecburiyetindeyiz. (Bravo sesleri) 

Her türlü tahrikten içtinab eden bu dikkatli vaziyetimizin memleketimiz için 
olduğu kadar etrafımız için de sulhun muhazasına hadim olacağını ümid etmek
teyiz. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) - Muvafık ve emniyetbahş cevablanndan 
dolayı muhterem Başvekile teşekkürlerimi arzederim. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Teşekkür ederim. 

İstizahlar 
Birinci İçtima esnasında istizah yapılmamıştır." 
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1.XI.1940 - 31.X.1941 TARİHLERİ ARASINDA 
HEYETİ UMUMİYENİN MESAİ HULÂSASI m 

Heyeti Umumiyenin Açılması 
"Altıncı Devrenin ikinci içtimai 1- XI-1940 cuma günü saat 15'de Reisicum

hur İsmet İnönü'nün şiddetli ve sürekli alkışlar arasında şereflendirdikleri Baş
kanlık kürsüsünde irat buyurdukları aşağıdaki nutukla açılmıştır: 

Büyük Millet Meclisinin muhterem azası; 
Altıncı intihap devresinin ikinci içtima senesini açıyorum. 
Muhterem azayı sevgi ve saygı ile selâmlarım (Alkışlar). 
Kurulduğu gündenberi tek kaygusu vatan selâmeti olan Büyük Meclisimizden 

örnek alarak, geçirdiğimiz mühim sene zarfında, vatandaşlar arasında sükûn ve 
birbirine dayanma, en yüksek mertebede ruhlara hâkim olmuştur. (Bravo sesleri, 
alkışlar). Cumhuriyet hükümeti fasılasız bir dikkatle dahilî ve haricî emniyetin 
muhafazası için bu dürüst hava içinde çalışmak imkânını bulmuştur. (Bravo ses
leri). 

Dahilî idaremiz, geniş bir hürriyet içinde vatandaşın hukukunu ve emniyetini 
temine kudretli, hakikî ve hukukî bir nizam tesis etmiş olmakla mütemayizdir. 
(Alkışlar). Denilebilir ki geçen bu bir sene içinde memleketin emniyet ve asayişine 
ciddî surette müessir olacak hiç bir hâdise vukua gelmemiştir. (Bravo sesleri, al
kışlar). Yurdun emniyetine müessir olabilmekten uzak nâdir hâdiseler de adaletin 
hükmüne teslim olunmuşlardır. 

Dünyayı sarsan büyük buhrana rağmen Türkiye'de yaşıyan herkes, bütün hak 
ve hürriyetlerine sahip ve bunlardan en geniş bir surette müstefit olmaktadır. 
(Bravo sesleri). Memleketin her tarafında emniyet ve sükûn, hale ve âtiye itimat 
mevcuttur. Türkiye serbesti ile nizamı telif eden bir hava içinde vatandaşların 
huzurunu temin edebilen müstesna memleketlerden biridir. (Bravo sesleri, sürek
li ve şiddetli alkışlar). 

Vazifedarların dikkat ve ihtimamı asil milletimizin ve onun Büyük Meclisinin 
yurtseverliğinden ve basiretinden daima feyz ve kuvvet alıyor. Milletten 
hükümete karşı görünen tam ve samimî itimat, millî kuvvetimizin kaynağıdır. 
(Alkışlar). Bu hâl mesuliyet almış olanlara işlerinde cesaret ve neşe vermektedir. 
Diğer taraftan hususî idarelerle belediyelerimiz, salâhiyet ve vasıtaları derecesin-

282 T.B.M.M. Yıllık, Devre : VI- İçtimâ : 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941). Ankara 
1942 Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 74-79. ss. 
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de, vazifelerini yapmaktadırlar. (Bravo sesleri). Medenî seviyenin yükselişi ile 
mütenasiben artan ihtiyaçlara, arzu edildiği gibi cevap verebilmeleri için 
salâhiyetlerinin ve malî membalarının takviyesi arzuya şayandır. Belediyelerin ve 
bunlara bağlı müesseselerin memurlarının tekaütleri hakkında Büyük Meclise 
takdim edilmiş olan lâyihanın kanuniyet iktisap etmesi, buralarda çalışan vatan
daşların ve ailelerinin istikbali ve gördükleri, hizmetin selâmeti bakımından fay
dalı olacaktır. 

Cumhuriyet adliyesi, geçen bir sene zarfında kabul buyurduğunuz yeni 
kanunlarla teşkilâtını kuvvetlendirip amme hizmetlerini daha amelî ve şamil bir 
şekilde görmek yolundadır. Hâkim sınıfının yeni anasırla mühim bir adette tak
viye imkânı hâsıl olmuştur. İcra işlerinin süratle işlemesi için kanunda yapılan 
tadilâttan iyi neticeler almacağmı ümit etmekteyiz. Cezaevleri durumunun ıslahı 
üzerindeki çalışmalar ilerlemektedir. Bir çok vilayetlerimizdeki cezaevlerinin in
şası hazırlıkları bitmiştir. İş esası üzerine kurulmuş olan cezaevlerinin kadroları, 
bu bir sene içinde biraz daha tevsi edilmiştir. Müstakbel adlî faaliyetimize nizam 
hizmeti görecek olan Adlî Teşkilât Kanunu lâyihası yakında huzurunuza takdim 
edilecektir. Buna mütenazır olmak üzere kanunlarımızda yapılması iktiza eden 
tadiller hakkında yakında Büyük Meclise teklifler arzolunacaktır. 

Arkadaşlar, 
Geçen içtima devresinin başında zuhurunu en samimî teessürlerle kaydetmiş 

olduğum Avrupa muharebesi, on dört aydan beri, bütün şiddetile devam ediyor. 
Gösterdiği inkişaflar, facianın Avrupa haricine de sirayet ederek bir dünya 
muharebesi şeklini almasını imkân dahilinde bulunduruyor. 

Son sene zarfında bir çok hür ve müstakil ülkeler ecnebi istilâsına maruz kal
mışlardır. 

Ancak Fransa'dan sonra İngiltere'ye teveccüh eden hücumların çetin bir 
mukavemete çarpmış olması, muharebeyi yeni bir safhaya intikal ettirmiştir. 
Görünüşte bu safha uzun sürecek ve insaniyetin sefalet ve ıstırabı temadi edip 
gidecektir. Bu hazin ihtimaller önünde büyük elemler duymamak, medeniyetin 
tereddisini teessüf ve teessürle kaydetmemek mümkün değildir (Bravo sesleri). 

Memleketimiz, geçen zor zamanları, istiklâl ve masuniyet davası etrafındaki 
yekvücut çehresile sarsılmadan geçirdi. (Bravo sesleri). Hakkından emin, haklara 
hürmetkar ve vatan müdafaasına karar vermiş (Alkışlar) vaziyeti, bu metanetin 
sırrını teşkil eder. (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). Haricî siyasetimizi 
tavsif ederken, milletimizin sayısız faziletlerini vatan için en emin, en verimli 
şekilde kullanmak düsturunun, yegâne rehberimiz olacağını bir kere daha tebarüz 
ettirmek isterim. (Bravo sesleri). 
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Geçen içtima devresini açarken, harp karşısındaki vaziyetimizi izah etmiştim. 
Cumhuriyet hükümetinin haricî siyasetinde, geçen seneden beri, bir tebeddül vaki 
olmamıştır. Bunun en birinci sebebi, o siyasetin, siyasî istiklâl ve mülkî 
tamamiyetimizin mahruziyetini esas tutması ve hâdiselerin seyrine göre tahavvül 
eden haris emeller ile alâkadar bulunmamasıdır (Bravo sesleri, alkışlar). 

Hükümetiniz muhtelif vesilelerle size arzetmiştir ki, Türkiye'nin, huduttan 
haricinde bir karış toprakta gözü, bir hakkı ihlâle niyeti yoktur. Bize, em
niyetimize, o emniyetle müteradif olan hayatî menfaatlerimize tecavüz niyetinde 
olmayan hiç bir Devlet, bizim siyasetimizden endişe ve bizi, hakkımızın mah
ruziyetini istediğimizden dolayı muaheze edemez. (Bravo sesleri). 

Muhterem arkadaşlar; 
Bizim harp harici vaziyetimiz, bize karşı aynı iyi niyeti gösteren ve tatbik 

eden bütün Devletlerle en normal münasebetlere mâni değildir. Kezalik, harp 
harici vaziyetimiz, bizim topraklarımızın, deniz ve havalarımızın muharipler 
tarafından birbiri aleyhine kullanılmasına istisnasız olarak mânidir. (Bravo ses
leri) ve biz muharebeye girmedikçe katî ve ciddî olarak mâni kalacaktır (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar; 
Son zamanlarda harp harekâtı bazı yeni vesilelerle dikkate şayan inkişaflar 

gösterdi. Sükûn ve selâmeti bizim için çok ehemmiyetli olan emniyet sahamızın 
içinde dostumuz ve komşumuz Yunanistan maalesef bu gün harbe sürüklenmiş 
bulunuyor. Bundan doğan vaziyeti, müttefikimiz İngiltere hükûmetile müştereken 
tetkik ve mütalea etmekteyiz. (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Size arzetmiş olduğum bu siyasî umdeler, memleketimizi harp facialarından 
bu güne kadar nasıl masun bulundurdu ise, yarının emniyetine de aynı veçhile 
hizmet edecektir, ümidindeyiz. 

Dünyanın geçirdiği vahim buhran içinde uzak yakın bütün Devletlerle 
münasebetlerimiz normal seyrini takip etmiştir. Sovyet Rusya ile aramızda yirmi 
seneye yakın bir mazisi olan itimatlı münasebetler, her ikimize de at-
fedilemiyecek olan buhranlar geçirdikten sonra esas olan dostane mahiyetini tek
rar elde etmiştir. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). Bunu memnuniyetle kaydetmek 
isterim. Türkiye - Sovyet münasebetleri dünya siyasetinin ivicaclan içinde başlı 
başına bir mevcudiyettir ve memleketlerimiz diğer tesirattan müstakil bir surette 
bu mevcudiyeti devam ettirmek ıstıranndadır. Bu siyaset, böyle telâkki edildikçe, 
iki taraf menfaati için dünkü verimini yarın da verir, kimsenin zararına olmayarak 
yalnız memleketlerimizin netine işler, kanaatindeyiz. 
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Aziz arkadaşlar; 
Önümüzde insaniyet için uzun ıstırap devreleri olmak mümkün, hatta muh

temeldir. Bu devre esnasında hayatî menfaatlerimize karşı hassas bulunurken 
dostluklarımıza ve ittifaklarımıza vefalı kalacağız. (Bravo sesleri, şiddetli ve 
sürekli alkışlar). 

İngiltere'nin zor şartlar içinde kahramanca bir mevcudiyet harbi içinde bulun
duğu bir zamanda onunla olan ittifak bağlarımızın sağlam ve sarsılmaz olduğunu 
söylemek benim için bir borçtur (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Muhterem Millet vekilleri; 
Cumhuriyet ordusunun kuvvetlenmesi ve ihtiyaçlarının tamamlanması için 

Büyük Meclisimiz hiç bir ihtimamı esirgememektedir. Türk milleti bu hususta 
kendisinden istenilen vazifeleri iftiharla yapıyor. Silâh altına çağrılan vatandaşlar 
vazifelerine seve seve koşuyorlar. (Alkışlar). Her gün menkıbelerini dinlediğimiz 
bu asîl hareketlerin, Türk milletinin ruhundaki engin fedakârlık hislerine bir yeni 
işaret olduğunu sevinçle görmekteyiz. (Bravo sesleri). Bugün Büyük Mecliste ve 
onun hükümetinde, bütün işlerin başına geçmiş olan müdafaa vazifesi, bütün mil
letçe de en sevgili bir gaye halindedir. (Alkışlar). Biz de iftiharla söyleyebiliriz ki, 
milletçe yapılan fedakârlıklar yerindedir. Cumhuriyet ordusunun vazifesini hak-
kile başaracak bir ehliyette bulunduğuna emin olabilir (Bravo sesleri, şiddetli ve 
sürekli alkışlar, yaşa sesleri). 

Münakalât işlerimiz, mevcut vesaitin mütehammil bulunduğu azamî suretle 
ifa edilmek hususunda çalışılmaktadır. Memleketin müdafaası, iktisadî teşebbüs
lerimizin kıymetlendirilmesi; nakliyat ve muharebe imkân ve vasıtalarının bilgili 
ve inzibatlı bir teşkilâta dayanarak, sürat, emniyet ve intizamla işlemesine bağ
lıdır. Münakalât vekâleti bu esasların tahakkuku için çalışmaktadır. 

Bugünkü şartlar altında bir kat daha ehemmiyet kazanmış olan hastalıklardan 
korunma işlerinde, hükümetin aldığı tedbirlerin muvaffakiyetli neticelerini görmek 
memnuniyeti mucip olmaktadır. Bu tedbirler, memleketimizi, içinde bulunduğumuz 
şartların doğurabileceği büyük salgınlardan korumuş olduktan başka, hariçten mem
leketimize girmesi mümkün hastalıklarla mücadeleyi de kolaylaştırmaktadır. 

Geçen kış, merkezi Erzincan olmak üzere büyük bir vatan parçasında vukua 
gelen yer sarsıntısının ne kadar vatandaş hayatına kıydığını esefle gördük. 
Hükümetçe alınan âcil tedbirlere ilâveten her sınıf Türk vatandaşlarının, bu 
felâket ıstırabı içinde kıvranan kardeşlerine yaptıkları asîl yardımları ve bütün 
medeniyet âleminin bu felâkete karşı gösterdiği yüksek alakayı, burada şükranla 
yadederim. 

3593 



Felâkete uğrayan vatandaşlara bütün milletin sıcak ve çok samimî yardımı ol
masaydı bu yaranın bu kadar kısa bir zamanda onarılmasına imkân bulunamazdı. 

Bu münasebetle teşkil buyurduğunuz millî yardım komitesinin yüksek hiz
metine huzurunuzda teşekkürlerimi ifade ederim. Bütün bu yardım işlerinin tat
bikini üzerine alarak feragat ve intizamla çalışan Kızılay cemiyetinin çalış
malarını da şükranla yadetmek isterim. 

Ziraî istihsalimiz memnun edici bir vaziyettedir. Her şeyden önce Türk köy
lüsünün, hükümetin tedbirlerine uyarak fazla istihsal hususunda gösterdiği gayreti 
tebarüz ettireceğini 1940 umumî istihsali geçen yıllardan aşağı düşmememiştir. 
Toprak mahsullerimizde, miktar ve keyfiyet bakımından inkişaf ve salâh aşikârdır. 
Nüfusumuzun çoğalması ve hayat seviyesinin yükselmesile alâkadar olan istihlâk 
ihtiyacım emniyetle kapatmaktadır. Yurdumuzun tabiat ve ziraat şartlarının, usul
lerimizi ve çalışmalarımızı ilerlettikçe, daha verimli olacağma kanaatimiz vardır. 
Bu sene getirilen yeni ziraat makineleri, yurdun muhtelif bölgesinde işletilmiştir. 
Türk köylüsü bu makinelerin faydasmı derhal kavramış, iyi, fazla ve ucuz istihsal 
yapacağına kani olmuştur. Bu gibi rasyonel ziraat usullerini biran evvel yerleştir
mek ve yaymak lâzım olduğu kanaatindeyim. Köylünün muhtaç olduğu diğer 
küçük ziraat âletlerile nakil vasıtaları, üzerinde duracağımız ehemmiyetli mev
zulardır. Ziraat teknik ve ilim adamlarının, köy tetkiklerine dayanan bir plân 
dahilinde, çiftçi ile iş birliği yapmasmdan süratli ve feyizli neticeler umuyoruz. 

Ticaret vekâleti, bir taraftan dünya iktisadî vaziyetinin içinde bulunduğu şartlara 
uymak, diğer taraftan istihsal ve mübadele sahalarında krediyi isabetli bir surette tev
zi ve lüzumu derecesinde tevsi eylemek noktasından çalışmaktadır. Başta, ziraî kredi 
ihtiyaçları geliyor. Bu sene de çiftçinin ziraat ve istihsal ihtiyaçlarım ve mahsul satış
larım kıymetlendirmeye yarayacak geniş krediler yapılmıştır. 

Ziraî ikrazlarda faizleri imkânın müsaadesi nisbetinde indirmek suretile de is
tihsali teşvik eylemek, hükümetin başlıca düşüncelerindendir. İstihsal kıymet
lerini en iyi koruyacak satış kooperatifleri teşkilâtı inkişaf halindedir. Bu hususta 
kanunî mevzuatımızın tekemmülü arzuya şayandır. İhracatın kontrolü, başlıca ih
raç mallarımızın istandarda bağlanması yolundaki çalışmalar, ati için ümit verici 
mahiyettedir. 

Köylü ve müstahsilin iktisadî kalkınma ihtiyacı, hayat pahalılığı ile istikbalin 
buhran endişesi kadar üzerinde hassasiyetle durulan bir mevzudur. Beynelmilel 
münasebetlere sıkı sıkıya bağlı olan ticaret işlerimizin umumî zorluklardan 
müteessir olması, içtinabı kabil olmayan bir zaruret idi. Bir taraftan hükümet, 
ticarette, memleketin muhtaç olduğu iptidaî madde ve mamulleri temine çalışıyor, 
diğer taraftan sıkı bir fiyat inzibatı ve murakabesi kurmaya uğraşıyor. Millî 
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Korunma Kanununa göre, bir çok lüzumlu tedbirler alınmıştır. Bu hususta icabe-
den yeni kanunî mevzuatın yüksek huzurunuza takdimi mukarrerdir. 

İktisat vekâletimiz, gerek tesise, gerek istihsale matuf faaliyetlerde, içinde 
bulunduğumuz şartların müsaadesi nisbetinde çalışmaktadır. Kurulmuş olan 
sanayi şubelerinin faaliyetlerini muntazam idameye ve memleket ihtiyacının 
mühim bir kısmını dahilî muamelelerle karşılamaya gayret edilmektedir. Sanayiin 
muhtelif şubelerindeki istihsalin hacmi, geçen seneye nazaran fazla olduğu gibi, 
maden kısmındaki istihsalde de bariz terakkiler kaydedilmiştir. Kömür havzasının 
millileştirilmesi için kabul buyurulan kanunun tatbikına başlanmış ve havzada 
tatbik edilmekte olan iş mükellefiyeti müsbet netice vermiştir. 

Madenciliğin memlekette son senelerde kaydettiği inkişaf, sevinçle görülecek 
haldedir. Geçen yıl faaliyete geçmiş olan Ergani istihsalatı, normal bir şekilde in
kişaf etmektedir. Millî Müdafaamız için muhtaç olduğumuz saf bakırın imaline 
muvaffakiyet hâsıl olmuştur, Keçiborlu kükürt tesisatı tevsi ve ikmal edilmiştir. 
Önümüzdeki yıl içinde, ihtiyacımızın kamilen buradan karşılanabileceği, kay
dedilmeye değer bir hâdisedir. 

Divriki demir, Murgul bakır, Bolgardağı ve Keban kurşun madenlerine ait 
tesisat devam etmektedir. Kömür havzamızda enerji ihtiyacını temin edecek olan 
60 000 kilovattık büyük Çatalağzı santralının ihalesi yapılmış ve inşaatına başlan
mıştır. Maden arama sahasında uzun senelerdenberi petrol araştırmalarına sar-
fedilen mesai, ilk müsbet semerelerini vermiş bulunmaktadır. Raman dağında 
yapılan sondajda 1 050 metrede petrole tesadüf edilmiştir. Sahanın jeolojik bün
yesi bir petrol mıntakasının mevcudiyetini kuvvetle ümit ettirmekte olduğundan, 
hakikî verimi anlaşılmak üzere, arama faaliyeti burada teksif edilmiştir. 

Hatay'da da, petrol asarı bulunan Arsus mevkiinde sondaj yapılmaktadır. 
Söğüdözü kömürlerinin jeolojik tetkikatına devam edilerek arama ameliyatı 

devresine geçilmiştir. 
Günden güne inkişaf etmekte olan madenciliğimizin muhtaç olduğu maden 

teknisyenleri için Zonguldak'ta bir mektep açılmasına karar verilmiştir. 
En ehemmiyetli küçük sanatlarımızdan bulunan el tezgâhı dokumacılığının 

ıslahı ve teşviki ve iptidaî madde ile kredi ihtiyaçlarının temini hususunda 
faaliyete geçilmiş, mıntakavî olarak dokumacıların kooperatifleştirilmesine 
çalışılmakta bulunmuştur. Halen sekiz dokumacı kooperatifi kurulmuş ve el 
dokumacılığının, geniş müstehlik ve müstahsil kütlelerinin menfaatine olarak, in
kişafı yoluna girilmiştir. 

Yalnız ziraat ve hayvancılıkla uğraşan köylülerimizin boş zamanlarda çalış
malarına ve en mübrem ihtiyaçlarına hadim olmak ve bu suretle refah ve içtimaî 
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seviyelerini yükseltmek bakımından, ilk merhale olarak dokumacılığın köy
lerimizde tamimi için gereken faaliyete geçilmiş bulunmaktadır. Gaye, mıntakavî 
hususiyetler göz önünde tutularak, Türk köylüsünü ziraat alet ve vasıtaları yanın
da, bir de el tezgâhına sahip kılmaktadır. Şimdiye kadar 17 vilâyetimize, numune 
olarak tezgâh ve çıkrıklar gönderilmiş ve aynı zamanda bazı yerlerde de gezici 
ehliyetli ustalarla kurslar açılmıştır. Bu sahada faaliyete, bu sene içinde vüsat 
verilmesi ve daha büyük mikyasta tezgâh ve tarak dağıtılması mukarrerdir. 

Devlet iktisadî teşebbüslerinin son sene içinde kendi mevzulanna gelinen 
mamulâtın pazar fiatlannı itidalde tutmak hususundaki muvaffakiyetli hizmet
lerini takdir etmek yerinde olur. 

Gümrüklerimiz, dünya hâdiseleri karşısında millî iktisat ve ihtiyaçlarımıza 
uygun olarak alınmakta olan tedbirlerin ve Devletlerle mevcut ticarî 
mübadelelere ait anlaşmaların tatbikında, vazifelerini olgunlukla ve ticarî tedbir
lerle ahenkli bir surette yapmaktadırlar. 

Daha mütekâmil bir Gümrük Kanunu projesi, bu içtima devresi esnasında 
Büyük Meclise arzedilecektir. Gümrük Tarife Kanunu cetvelinin de, ilmî ve amelî 
esaslara göre tertip ve tasnifi üzerindeki çalışmalar ilerlemiştir. 

Kaçakçılığı önlemek yolunda dikkatle çalışılmakta ve tedbirler alınmaktadır. 
İnhisarlar varidatının artırılması ve mamullerin evsafça yükseltilmesi 

hususunda çalışıldığı gibi, sert içkilerin istihlâkini azaltmak için, hafif içkileri 
revaçlandırmak yolundaki mesaiye devam edilmekte ve bu çalışmalardan iyi neti
celer alınmaktadır. 

Nâfıa vekâletimiz, senelerdenberi muvaffakiyetle takip edilmekte olan nâfıa 
işlerini, umumî ahvalin doğurduğu iktisadî tesirler altında kalmakla beraber, 
takipte devam etmektedir. 

Geçen sene Diyarbakır-Irak hattının 159 kilometrelik kısmının inşaatı bitmiş 
ve 48 kilometrelik kısmı işletmeye açılmıştır. 

Kabul buyurduğunuz bir kanunla Elâzığ'dan başlayarak Muş-Van is
tikametinde İran hududuna uzatılması kararlaştırılan demiryolunun 70 kilomet
relik Elâzığ-Palu kısmının ihalesi yapılmış, Zonguldak bölgesindeki kömür hat-
tımızın Havzaya daha fazla nüfuzunu temin için Zonguldak-Kozlu kısmının in
şaatına başlanılmıştır. 

Hâdisatın doğurduğu zarurî ihtiyaçlardan mütevellit bir kısım iskelelerin in
şaatına devam edildiği gibi, esaslı limanlarımızın inşasına başlayabilmek için 
hazırlanmış olan kanun projesi, bu içtima devresi esnasında yüksek huzurunuza 
takdim edilecektir. 
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Büyük su işleri faaliyeti, programına tevfikan ilerlemektedir. Bu meyanda, 
geçen sene Tarsus sulanması kısmen tamamlanmış ve yapılan tecrübeleri çok 
ümit verici olmuştur. Önümüzdeki sene içinde Ege havzasında başlayan sulama 
faaliyetinin tamamlanmasının mümkün olacağını ümit ediyoruz. 

Aziz millet vekilleri; 
Maarif işlerinde kabul buyurduğunuz Köy Enstitüleri ve Devlet Konser-

vatuvan kanunlarının hayırlı tatbikleri, şimdiden iftiharı mucip vaidlerle doludur. 
Memleketin muhtelif mıntakalarında açılan 14 enstitüde, şimdiden 6 000 talebe
miz yetişmektedir. Bütün alâkadarlarının en geniş bir emek ve çalışma ölçüsü ile 
kurulup yürümesine savaştıkları bu müesseseler, 15 yıl içinde Türkiye'de ilk öğ
retim meselesini tam olarak halletmeğe imkân verecektir (Alkışlar, bravo sesleri). 

Musiki ve tiyatro sanatında Türk çocuklarının yaratma kabiliyetlerini, iyi bir 
inkişaf yolunda görerek memnun olmaktayız. Devlet konservatuvarı, kabul 
buyurduğunuz kanunla daha verimli bir tekâmüle doğru yürüyebilecektir. 

Teknik öğretim sahasında halk için açılan kurslarda yapılan ümit verici tec
rübelerin umumileşmesi, vatandaşın iş terbiyesi bakımından mühimdir. Bunun 
takviye edilmesini ve daha esaslı bir programla daha yaygın bir çalışma mevzuu 
yapılmasını çok lüzumlu bulurum. 

Ankara'nın yüksek irfan müesseselerile takviyesini, kültür davalarımızın 
önünde tutmaktayız. Yeni binasında çalışmaya başlayan Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesile, bu yıl Maarif vekilliğinin idaresine verdiğiniz Hukuk Fakültesi, müs
takbel ve şubeleri tam Ankara Üniversitesinin iki rüknü olarak kurulmuş bulun
maktadır, İstanbul Üniversitesi ve diğer yüksek dereceli okullarımız, tabiî seyir
lerini takip ederek ileri yürümektedirler. 

Umumî kültür veren okullarımızın mükemmelleşmesi için keyfiyete tecevvüh 
eden ve sathî olmaktan kurtulup derinliğine istikamet alan tedbirleri, lüzumlu ve fay
dalı bulmaktayım. Türk gençliğinin bedence, hususile inzibat ve ahlâk mevzuunda 
iyi yetiştirilmeleri için çok dikkatli ve ciddî hareket edilmesini, millî terbiyemizin 
kuvvetlenmesi bakımından bir zaruret telâkki ederim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk kültürünün iki mühim ve esaslı temeli olan dil ve tarih işlerimize yakın 
alâka ile önem veriyoruz (Alkışlar). Türk dili ve tarihi için çalışan iki kurumun 
lügat, imlâ, gramer, terim ve tarihimizin her safhasına ait tetkikleri için yeni hız
la emeklerini teksif edeceklerine emniyetim vardır (Alkışlar). 

Avrupa harbinin cihan malî hayatında vücude getirdiği buhran ve bütçe kül
fetleri memleketimizi de müteessir etmiştir. Denk ve samimî bütçe prensiplerine 
daima bağlı kalmakla beraber, hâdiselere tekaddüm ederek isabetli tedbirler 
bulunmuş ve bu suretle Devletin malî itibarı muhafaza edilmiştir. Her şeyden ev-
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vel, Türk vatanının muhafazasında kuvvetli ve hazırlıklı bulunmanın istediği kül
fetleri karşılamak yolundaki muvaffakiyeti, bilhassa kaydetmek isterim. 

Cumhuriyet maliyesi, başta, memleket müdafaasma ait fevkalâde tedbirler ol
mak üzere, bütün Devlet işlerinin istediği masrafları, memleketin kendi vasıta ve 
membalarile karşılamağa imkân bulmaktadır. İçinde yaşadığımız hâl ve şartlar, 
bilhassa gümrük resimlerinde ve bunlara bağlı vergilerde mühim boşluklar yap
mış ve bunu kapatmak için ihdas edilen muvakkat vergilerin, vatandaşların tediye 
kabiliyetlerini aşmadığı ve hatta mutedil had dahilinde kaldığı, içinde bulun
duğumuz 1940 bütçesinin ilk tatbik aylarında derhal kendini göstermiştir. Bir 
taraftan milletimizin gösterdiği olgunluk ve fedakârlığın, diğer taraftan mem
leketin kabiliyetlerini, Devletin âcil ihtiyaçlarile en iyi telif eden isabetli tedbir
lerin eseri olan bu netice memnuniyetinize lâyıktır (Alkışlar). Muvazeneli bütçe 
prensibine sadık kalmak sayesinde, bundan sonra da Türk Hazinesinin itibarını ve 
düzenini muhafaza edeceğine katî itimadımız vardır. 

Bu sayededir ki haricî ticaret muvazenemiz ve döviz vaziyeti, geçen senelere 
nazaran çok iyi ve sevindirici bir netice vermiştir. Bu arada 1933 Türk borcu hak
kında hükümetçe alınan son karan, yani eski Düyunu Umumiye Meclisinin il-
gasile, bu husustaki taahhüdatı Devletin üzerine aldığını kaydetmekle sevinç 
duyarım (Alkışlar, bravo sesleri). 

Büyük Millet Meclisinin Muhterem azası; 
Milletlerin, tarihte misali geçmemiş en ağır mücadele halinde bulundukları 

bir zamanda, şanlı Türk milletinin mukadderatını sevketmek gibi şerefli, müstes
na ehemmiyetli bir vazifeyi beraber ifa ediyoruz. 

RASİH KAPLAN (Antalya) - Allah kolaylık versin. 
REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ (Devamla) - Çok açık olarak bir daha 

görüyoruz ki, milletlerin yaşama hakları, bin türlü isabetli tedbirlerin başında ve 
hepsinden tesirli olarak bir temele dayanıyor. Bu, millî birlik, fedakârlık ve kah
ramanlık temelidir (Bravo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Büyük Millet Meclisinin asîl misalile millî birlik, her zamandan ziyade sağ
lamdır. (Bravo sesleri, alkışlar). İcabederse, milletçe her fedakârlığı göze almak, 
hepimizin katî kararımızdır. (Bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkışlar). Türk mil
letinin bu günkü evlâtları, kahramanlıkta, kendi geçmişlerini herhalde müftehir 
edeceklerdir. (Bravo sesleri, alkışlar). Milletler içinde istikbalin, her vasıtadan 
sonra nihayet kahraman ve fedakâr olanlara müyesser olduğu bir devirde, Türk 
milleti temiz, emin bir istikbale gururla bakmaktadır (Bravo, yaşa sesleri ve ayak
ta şiddetli ve sürekli alkışlar)." 
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Heyeti Umumiyenin Akdettiği İnikat ve Celselerin Adet ve Tarihi ile Ne 
Kadar Devam Ettiğini Gösterir Cetvel283 

" Altma Devrenin İkinci îjtimamda .Tijr-
Jdjre Büyük tfillet Meclisi &e/eti umanuy* 
si I son teşrin 1940 dan 22 eyl^l 1941 tari
kine kadar 10 ay 22 gün sarfında .{Si) ini-
icatta (88) cebe akdetmiştir. * u müddet 
içinde 8-1-1941 den 1 0 - 0 - 1 9 4 1 e ve 22 -
«K -19414en 1 - JH -1941 e kadar «eman 

(S) -ay -08) gön -tatil -yapmıştır, «ebeler 
kandkn «§ıktı, bn İetimada ğtefi «else «k-

dgfammaımstg, 

Aylıdaki eetveün tetttkmda* anlatılaea. 
£c naere •Beyeti umumiye ceman <128) saat 
v*vJ *WW9J5fc ffflBUH wM3AQ$ T)lllflBUlJlWWrt 

Ne kadar 
defam ettiği 

<j»uıım ıfıı iiımm» 
GÜPÜ 3aat P&kjka 

L94P 
.940 
L940 
İ940 
L940 
M) 
L940 
1940 
[940 
[940 
1940 
L940 
L940 
L940 
1940 
L940 
L940 
[940 
1940 
L940 
L940 
1940 
1940 
L940 
L940 
1941 
L941 
1941 
[941 
[941 

Cm» 
•Cuma 
Cnıaa 
CjtfPfi 
PajarJa» 
CftBŞttPR^ 
Cama 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşaınba 
Stm 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Cama 
Pazartesi 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 

X 
0 
X 
J) 
0 
0 
Dİ 
0 
0 
0 
a 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
0 

5 
35 
JS 
15 
xo 

3 
X» 
40 
30 
15 
35 
2J 
20 
4 

15 
15 
40 
40 
#5 
40 
50 
25 
5 

20 
54 
3 
5 

25 
5 

10 

inikat 

1 
1 
2 
2 
3 
4 
* 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

age., 

Celse Celsenin cinsi 

1 Açık 

1 > 
1 .» 

1 • » 

80-82. ss. 

Xan Ih 

1-XJ-1 
1-XI-
8-XI . 
8 - 3 3 . 

11- XI-
13-XI 
15-XI-
20-XI-
22- XI-
25-XI-
27-XI-
29-XI-
2-xn-
4 - x n 
6-xn-
9 -xn 

u - x n -
13-xn 
i 6 - x n 
18-XII 
20-xn 
23-XH-
25-xn 
27-XH 
30*-xn 

3- I 
8- I • 

ı o - m -
1 2 - m -
1 4 - m - ı 
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Ne kadar 
devam ettiği 

İnikat Celse Cebenin cinsi Tariki 

29 : 
38 ] 
sı : 
12 : 
as : 
34 
as 
36 
37 ] 
38 : 
39 ] 
40. : 
# : 
42 J 
43 1 
24 : 
45 1 
46 ] 
47 3 
48 : 
49 ] 
50 : 
51 ] 
52 3 
53 1 
54 3 
55 ] 
56 3 
57 ] 
58 1 
59 1 
59 S 
60 ] 
60 î 
61 3 
62 3 
63 3 
64 3 
65 3 
66 1 
67 3 
68 3 
69 3 
70 3 

L A t i 1&-HI-194İ 
L » 21- ffl -1941 
L » 24-JÜI-İ941 
L » 2*. m > mı 
L » 28*01-1941 
L » 31-HI-1941 
ı » 2-iv-mı 
l * 4-IV-194* 
L » ?-IY*W41 
L » »-IV-1941 
L » 11- IV *W41 
L » 14-IV-1941 
t » 16-IV-1941 
l » 18-IV-1941 
L » 21-IV-1941 
L » 25- IV -1941 
L » 28- IV -1941 
L » 30-IV-1941 
L » 2- V -1941 
L » 5- V -1941 
L » 7- V -1941 
L > 9 , Y -1941 
L » 12- V -1941 
L » 14- V -1941 
L » 16- V -1941 
t » 21- V -1941 
L » 23- V -1941 
L » 26- V -1941 
L » 27- V -1941 
L » 28- V -1941 
L » 29- V -1941 
! » 29- V -1941 
[ > Sft. V -1941 
! » 30- V -1941 
L » 2-VI-1941 
L » 4-Yİ-3341 
L » 9-VI-1941 

» 13-VI.1941 
i 16-VI-1941 
* 18-VI-1941 

L * 20- VI -1941 
L » 23-VI-194İ 
L » 25-VI-1941 

» 27-VI-1941 

OftoA 

Çatgamba 
Cama 
Paaartesi 
Çamamba 
Cama 
Paaartesi 
Çasşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çasşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Çarşamba, 
Cama, 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Perşembe 
Cama 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Pazartesi 
CUBU. 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba. 
Cama, 

Saat 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
a 
1 
3 
a 
6 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
0 
0 
a 
3 
1 
4 
s 
3 
a 

Dakika 

10 
22 
18 
5 

30 
40 
20 
55 
30 
35 
20 
55 
37 
10 
45 
15 
20 
10 
10 
20 
35 
30 
35 
20 
15 
20 
3 

47 
0 

55 
50 
50 
20 
7 

10 
36 
25 
20 
U 
25 
0 

25 
40 
13 



Ne kadar 
devam ettiği 

İnikat Celse 

71 1 
72 1 
73 1 
74 1 
75 1 
76 1 
77 1 
78 1 
79 1 
80 1 
81 1 

Celsenin cinsi 

Asık 

Tarihi 

30- VI-1941 
2-VH-1941 
4-VH-1941 
4-VHI-1941 
6-VHI-1941 
8-VIII-1941 

11-VIII-1941 
15-IX-1941 
17-IX-1941 
19- IX -1941 
22-IX-1941 

Günü 

Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 

Saat 

2 
1 
2 
0 
0 
2 
4 
4 
0 
0 
2 

Dakika 

0 
25 
10 
15 
10 
55 
18 
9 

10 
32 
40 

125 15' 

Umumî Heyete Muhtelif Encümenlerden Gelen Mazbatalar284 

" Umumî Heyete muhtelif encümenlerden 
(496) mazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel bun
ların hulâsalarile muamele neticelerini göster
mektedir. 

Bu (495) mazbatanın (382) si kanun, (12) 

si tefsir, (73) ü karar olarak, (8) i okunarak 
kabul, (3) ü encümenlere iade edilmiş, (16) sı 
okunmuş ve (1) nin de Hükümete tevdiine ka
rar verilmiştir. 

Daimî Encümenler 

Adliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 — Adliye kart; tarifesi kanununun 100 ncû 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/273) 

2 — Afyon Karahisarm Çobanlar nahiyesin
den Bekiroğlu Süleyman Yılmazm ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/317) 

27-XII-1940 tarihinde 1201 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

18-VI-1941 tarihinde 1247 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

284 a.g.e., 82-123. ss. 



§ — Akdağmadeninin Emerek köyünden 
olup Karaçorak köyünde mukim Mustafaoğlu 
Şükrü Übasmışın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/238) 

4 — Aksaray kamamın Çardak köyünden 
Mevludoğlu Kadir Aygünün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/296) 

5 — Akyazmm Balballı köyünden Hüseyin 
oğla Tevfik Alpekin ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/163) 

6 —• Askerî ceza kanununa ek kanon lâyihası 
hakkında (1/567) 

7 — Askerî muhakeme usulü kanununun 53 
ncii maddesinin değiştirilmesi hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/455) 

8 — Askerî muhakeme usulü kanununa ek ka
nun lâyihası hakkmda (1/568) 

9 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası hak-
landa (1/246) 

10 — Bayındırın Yenice mahallesinde mukim 
Aydmlıoğullanndan Hüseyinoğlu Altmdiş Mus
tafa Küçükaydmlının ölüm cezasma çarptırılma
sı hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/241) 

11 — Bigadicin Servi mahallesinden Cellât 
Haliloğlu Kasım Afacan ile Kuyu mahallesinden 
Memet Alioğlu Kara Mustafa özkulanm ölüm 
cezasma çarptmlmalan hakkmda Başvekâlet tez
keresine dair (3/242) 

12 ~~ Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Af kanu
nuna ek kanun teklifine dair (2/41) 

13 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanıl
makta iken vekâlet emrine alınan İsmail Hakkı 
hakkmda Şûrayı devletçe ittihaz olunan mukar-
rerata dair Arzuhal encümeni mazbatası hakkm
da (5/2) 

14 — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlü
ğünün vazife ve teaküâb hakkındaki 3500 saydı 

9-IV-1941 tarihinde 1221 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

25-IV-1941 tarihinde 1235 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

15 -IX -1941 tarihinde enenmene iade edil
miştir. 

12-V-1941 tarihinde 4026 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29-XI-1940 tarihinde 3929 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21-V-1941 tarihinde 4033 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2-VI-1941 tarihinde 4056 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 -IV -1941 tarihinde 1219 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

11 -IV-1941 tarihinde 1224 saydı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

23-VI-1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Maliye encümeni mazbatan 28-
m • 1941 tarihinde kabul edilmiştir. 



kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/626) 

15. - Çerkeş'in Dere Köyünden Kadıoğul-
lanndan Hüseyinoğlu Bahaddin Aksu'nun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/376) 

16. - Çerkeş'in Ören Köyünden Bekiroğul-
lanndan İbrahimoğlu Mustafa Özdemir'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/252) 

17. - Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/409) 

18. - Çorum'un Alaca Kazasının Küre 
Köyünden Hüseyinoğlu Bayram Pur'un ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/243) 

19. - Demirci'nin Azizbey Köyünden Halil 
İbrahimoğlu Veli Acar'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/287) 

20. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3556 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelin Adliye vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/650) 

21. - Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan 
kısa hapis cezalarile mahkemeler tarafından veri
len kısa hapis cezalarının mahiyetinin tayini hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/359) 

22. - Eleşkirt'in Celi Köyünden Koçakoğul-
lanndan Selimoğlu Namaz Koçak'ın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/169) 

23. - Ereğli kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işlettirilmesi hakkında 3867 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/379) 

24. - Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 

30 - VI - 1941 tarihinde 4077 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 1252 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

18-VI-1941 tarihinde 1248 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2-VII-1941 tarihinde 4081 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21-IV-1941 tarihinde 1232 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

31-III-1941 tarihinde 1213 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

4-VIII-1941 tarihinde 4096 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

13-VI-1941 tarihinde 1246 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

31-III-1941 tarihinde 1214 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

11-VIII-1941 tarihinde 236 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 
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kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/570) 23-V-1944 tarihinde 4040 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

25. - Geyve'nin Maksudiye Köyünden Caferoğlu 
Hasan Yolmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/169) 

26. - Gözlükçülük hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/12) 

27. - Gürün'ün Kirazlık mahallesinden Ahmed-
oğlu Sait Yener'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/164) 

28. - Hapishane ve tevkifanelerin idaresi hakkın
daki 1721 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası hakkında 

29. - Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/488) 

30. - Karadere'nin Geçitli Köyünden Hüseyinoğlu 
Ali Öztürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/293) 

3 1 . - Kayseri'nin Molu Köyünden Hasanoğlu Me-
met Bektaş'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/172) 

32. - Korkuteli Kazasının Karabayır Köyünden Ah-
medoğlu İsmail Dede'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/191) 

33. - Kütahya Merkez Jandarma Komutanı Yüz
başı Zeki Berkman'a bağlanan tekaüt maaşının mül
kiyet derecesile tashihine imkân olup olmadığının tayi
ni hakkında (5/24) 

34. - Kütahya müstantıkı Memet Said'in, hâkimler 
kanununun muvakkat maddesinin A fıkrasına tevfikan 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek iste
nilen paranın vizesi hakkında (5/3) 

35. - Mardin mebusu Edib Ergin'in, Memurin Mu-
hakemat Kanunu hükümlerine nazaran hangi vazife 
sahiplerinin memurin muhakematı hükümlerine tâbi 
tutulacaklarının tefsiri hakkında takririne dair (4/27) 

2-IV-1941 tarihinde 1215 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

30-XII-1940 tarihinde 3958 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15-DC-1941 tarihinde 1257 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

23-VI-1941 tarihinde 4060 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

22-DC-1941 tarihinde 4111 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

18-IV-1941 tarihinde 1230 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

18-IV-1941 tarihinde 1231 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

2-IV-1941 tarihinde 1236 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

20-XII-1940 tarihinde 1200 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

19-111-1941 tarihinde 1210 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

8-VIII-1941 tarihinde 1255 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

3604 



§(j — Mersinin Mesudiye mahallesinden 08-
manoğlu Ahmet Cingözün ölüm cefasına çarptı
rılması hakkında Başvekalet tezkeresine dair 
(3/187) 

37 — Muradiyenin Duavan köyünden Mirza-
oglu Memet Yaylalının ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/291) 

38 — Muson Orgunos köyünden Selimoğlu 
Cemil Yorganm ölüm cezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/166) 

39 — Nizibin Kef ericebel köyünden Ali Os-
manoğ̂ ülarmdan Memedoğlu Davut Turgudun 
ölüm -cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/244) 

40—Ordu, bahriye ve jandarma subay ve me
murini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 neı 
maddesindeki (Muhakeme altına alınmak) tabiri» 
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/333) 

41 — Ordunun Karac&ömer köyünden Gedik-
oğullarından Salihoğlu Asım Gediğin ölüm ceza
sma çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi* 
ne dair (3/334) 

42 — Of kazasının Yaranoz köyünden Deli 
İbrahimoğullarmdan Sadullahoğlu Mustafa Kork
mazın ölüm cezasma çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/170) 

43 — örfî idare kanununun bazı maddeleri
nin tadili hakkmda kanun lâyihasına dair (1/583) 

44 — Reşadiyenin Soğukpınar mahallesinden 
Melhemoğullarmdan İbrahimoğlu Aşçı Ali Çağ
ların ölüm cezasma çarptırılması hakkında Bas* 
vekâlet tezkeresine dair (3/192) 

45 — Bizenin Çamlıbel mahallesinden Şatır-
oğullanndan İbrahimoğlu Memet Sahmenin ölüm 
cezasına carptırşlması hakkmda Başvekâlet tez* 
keresine dair (3/143) 

46 — Sandıklmm Koçağzı köyünden Kırnav 
diğer adı Karamollaoğullanndan Süleyman Ak* 
bulutun ölüm cezasma ç^tınlması hakkmda 

17 -IX* 1941 tarihinde İ259 sayılı karar ola
rak kabul edilmişti* 

28 -IV -1941 tarihinde 1237 saydı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

11 -IV -1941 tarihinde 1225 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

14 -IV -1941 tarihinde 1226 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

4 -VI -1941 tarihinde 1244 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14-IV-1941 tarihinde 1227 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

4-IV-1941 tarihinde 1217 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

11 - VIII • 1941 tarihinde 4106 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28-111*1941 tarihinde 1212 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

9 -IV -1941 tarihinde 1222 sayılı karar olarak 
rak kabul edilmiştir. 



Başvekâlet tezkeresine dair (3/198) 

47 — Şölenin Konak mahallesinden Karabe-
kiroğullarmdan Hüseyinoğln Memet'Gökgözün 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/262) 

48 — Sungurlunun Memedbeyli köyünden Ab-
dülganioğlu Hacı Osman Selçukun ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/263) 

49 — Tarsusun Ali Fakıh köyünden Osman» 
oğlu Ali Rıza Çölgeçenin ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında Başvekalet tezkeresine dair (3/199) 

50 — Termenin Gefri köyünden Salih Çavuş-
oğlu Davut Gürler ve Ordunun Ebulhayrr nahi
yesinin Sefercik köyünden Osmanoğlu Ali Kap
lanın ölüm cezasma çarptınimalan hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/335) 

51 — Tokadm Sulusaray köyünden îmam-
oguüarmdan Salihoglu Hasan Yılmazın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/213) 

52 — Trabzonun Kemerkaya mahallesinden 
Hacı İbrahimoğullarmdan Zaim diğer adı Sa-
imoğlu Naci Erdikerin ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/305) 

53 — Türk ceza kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmda 1/78, Türk ceza ka
nununun 494 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kmda 1/241, ve Türk ceza kanununun 18 nci 
ve 403 ncü maddelerinin tadili hakkmda 1/604 
sayılı kanun lâyihalarına dair 

54 — Türkiye - İngiltere Adlî muzaheret mu
kavelenamesine müzeyyel 10 şubat 1939 tarihin
de imzalanan ek mukavelenamenin tasdiki hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/369) 

55 — Ürgübün Dere mahallesinden Mahmud-
oğlu Memet Altmışm ölüm cezasma çarptırılma
sı hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/259) 

20-71-1941 tarihinde 1250 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

4-IV-1941 tarihinde 1218 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

16-IV-1941 tarihinde 1228 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

21-IV-1941 tarihinde 1233 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

20-VI-1941 tarihinde 1251 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

16-IV-1941 tarihinde 1229 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

7-IV-1941 tarihinde 1220 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4055 saydı kanun olarak, 
kabul edilmiştir. 

25 -XI -1940 tarihinde 3927 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 -IV -1941 tarihinde 1236 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 



56- — as k&aramtcl 19» tarikini» w mü
teakip günlerde vukubulas lelzeJed*-fevkalâde 
hizmetleri görülen ban mahkûmların cezalan 
nın affi hakkındaki 3804 .sayılı kanuna ek ka
nun lâyihasına dair (1/532) U-IV-1941 tarihinde 399» saydı kusun, ola

rak kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1 — Ankara mebusu Alo. (Sfedfiann^ Arzu

hal encümeninin 7-VII.-1940 tarihli Haftalık 
karar cetvelindeki 2031 saydı kararın Umumî 
heyette münkeresme dair tahriri hakkında 
(4/21) 

2 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanıl
makta iken vekâlet emrine alınan îsmail Hakkı 
hakkında Şûrayi devletçe ittihaz olunan mukar-
rerata dair (5/2) 

3 — istanbul mebusu Zsjt KacamunaliB, Ar
zuhal encümeninin 1- XII -1939 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 350 sayılı kararın Umumî 
heyette müzakeresine dair takriri hakkında 
(4A 

4 — İstanbul mebusu Ziya Karamursalm, Ar
zuhal encümeninin. 20 -XI -1940 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 2264 sayılı kararın Umu
mî heyette müzakeresine dair takriri hakkında 

5 — Tokad mebusa Nâza» Penayan, Arzu
hal encümeninin 6-XII-1939 tarih ve 10 nu
maralı Haftalık karar cetvelindeki 463 sayılı ka
rarın Umumî heyette müzakeresine dair takriri 
hakkmda (4/U) 

4 — Tflkaâ mebosu Nâaan Purçyun, Arzu
hal encümeninin 6 - XII -1940 tarihli Haftalık 
karar cetvelindeki 2292 sayılı kararın Umumi 
heyette müzakeresine dair takriri hakkmda 
(V32) 

7 — Yozgad estet metam Emin Dramanm, 
Arzuhal encümeninin 13 -IV -1986 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 263 sayılı kararm Umu
mî heyette müzakeresine dair takriri hakkmda 
(W 

21-İÜ-1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Maügfe encü»»i msanatası 28 • 
III -1941 tankiade kabul «dümiatov 

22 - XI -1940 tarihinde 1194 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

19 - IX -1941 tarihinde Maliye encümenine. 

22-Xİ*1940r tarihinde 1195 aayıfc kam efe-
rak katoal edUuâştir. 

16-IV-1941 tarihia.de kabul edflmiatİF. 

H-III-İMİ tarihinde; kakül edümiştir. 
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Bütçe Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 —* Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncfi 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkere
sine dair (3/273) 

2 — Ankarada bir Tıp fakültesi tesisi hak
kındaki 3228 sayılı kanana ek kanon lâyihasına 
dair (1/316) 

3 — Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/644) 

4 — Antakya ve İskenderun elektrik mües
seselerinin mahallî belediyelere devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/283) 

5 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa-bir 
muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/657) 

6 — Askerî izin kanununa bir madde ilâvesi
ne dair 3129 sayılı kanunun 1 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/450) 

7 — Askerî mfinhendislerle fen memurlarına 
verilecek ihtisas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı 
kanunun birinci maddesinin (G) fıkrasının tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkmda (3/280) 

8 — Askerî tayinat ve yem kanununa mü-
zeyyel 1495 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tef
siri hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/267) 

9 — Askerî tayinat ve yem kanununun bi-
.rinci maddesine müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkmda (1/625) 

10 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kmda (1/246) 

11 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 
ncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi hak
kmda kanun lâyihasına dair (1/586) 

27-XII-1940 tarihinde 1201 saydı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

9 -XII -1940 tarihinde 3935 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 -VIII -1941 tarihinde 4099 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 -IV -1941 tarihinde 4011 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 -VIII -1941 tarihinde 4097 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 -XII -1940 tarihinde 3948 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - XII -1940 tarihinde 233 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

20 - XII -1940 tarihinde 234 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

4 -VII -1941 tarihinde 4087 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4056 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18-VI-1941 tarihinde 4067 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir/ 



12 — Beden terbiyesi genel jüaektüriiga 
1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/540) 

1*— Beden terbiyesi umum müdürlüğü teş
kilât kadrolarına müteallik .kamın lâyihası .hak
kında (1/259) 

.14 — iBekdiyeterle bunlara bağlı müesseseler 
ve Belediyeler bankası memurları Tekaütsanâığı 
teşkili hakkında kanun lâyihasına dair (1/435) 

15 — 1940 malî yılı Murazener umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde ve (D) ve 
(L) cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâjahası hakkmda »(1/481) 

16 — 1940 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde münakale 
jiapıhnasiHa ıdadr 1/515, .Ziraat "«ikâleti 1940 
malî yılı bütçesinde 78 820 li«dık münakale ya
pılmasına dair 1/517 ve 1940 malî yılı muvaze-
nei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına dair 1/518 sayılı kanun 
lâyihaları iıakkında 

17 —1940 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerine fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkındaki 3849 savdı kanuna ek ka-
BBttiâyiha«na.iair (1/527), 

18 —1940 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerine fevkalâde tahsisat 
verilmesine ıdair >elaiL$849 «aydı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/569) 

19 —1940 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa hağlı tazı âake bütçelerinde değişiklik 
yapılması hakkında 1/573, 3940 muit yılı muva
zenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında 1/574, 'Hariciye 
vekâleti 1940 malî yık bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında» 1/575 sapık kanun, iâyihala-
rile tdare Heyetinin, Büyük MiSet Meclisi İM) 
malî yılı bütçeaMe değişiklik yapılması hak
kında 2/37 ve Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılman hakkmda'f/38) 
saydı kanun tekliflerine dair 

30-¥-1841 tarihinde '4049 sayılı kanun ola-
*ak kabul edilmiştir. 

.3«-V-!İ941 tarihinde 4047 «ay* kanun ola-
ıak kafeul «dihniştir. 

2-VH-1941 t̂arihinde «585 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27 -XI -1940 tarihinde 3928 saydı konun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 -XII -1940 tarihinde 3936 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

S0-S3IrlM0 tarihinde 3967 saydı konun 
olarak kabul edilmiştir. 

21 - m -1941 tarihinde 3985 saydı kanun ola-
rak tobnl, edilmiştir. 

31 - m -1941 tarihinde 3988 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



26 —İ94Û malt $fa totimtattk vaamâymas 
dahil baza daire bütçelerinde dhgişjhlik yapö-
ması hakkında kanun lâyihasına dair (1/622) 

21 —1940 malî yılı muvazene! umumiye ka
nununa bağlı ban daire b&çfekmnd* değişik$k 
yapılmasına dair kanun lâjs&aaik.îdana Hey
etinin, Büyük Millet Meclisi ve Divanı muhase
bat 1940 malî yılı bütçelerile Büyük Millet Mec-
MveMiltf müdafsat vekâleti; kar»:ks3mı 1948 
malî yılı bütçelerinde münakate- yapılmam» 
dair kanun teklifleri hakkında (1/638 2/42, 
43,44) 

21'—lfidl na&yikmtcsaaei^umttttiya ks> 
nunu lâyihası hakkmda (1/539)' 

23 — 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
ması hakkmda kavun. llpihasüHudair (1/684) 

24 —1932 senesinden itibaren fip fakültesin 
den neşet edecek tabiplerin mecburî hizmetleri' 
nınlâğvi ve Leylitıp» talebe yurduna, ahnan Tep 
talebesinin tâbi olacakları meabn*qreÜer hak
kındaki 2000 sayılı kanuna ek k&nun lâyihasına 
dair (1/554) 

25 — Bina ve arazi vergisi kanunları hüküm
lerine tevfikan* vergiden! istisna edilmiş olan hük
mî şahıslara ait mukataalı gagadmenknlleria toy-
metlnedirilmesi hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/407) 

26.— Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı, ka
nunun 3 neü maddesinin 6 net fıkraamm, tefsiri
ne dair Başvekâlet tezkeresi hakkmda (3/121) 

27 — Bolu mebusu Lûtf i Görenin, Askerî ve 
malkktekaüt kaatannun &Smu maddesine bâr 
fıkra ilâvesine dair kanun teküEle Askerî ve 
mülkî tekaüt kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkmda kanun lâyihasına dair 
(2/19, ymy 

28 — Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif 
harici kalacak cami ve mescit hademelerine veri-
leeak mahassasats. dain 284& sajtriı kanamın. b£ 
rinci maddesine bazı fıkralar ilâseai hafcfrmda 

12.- V - İ M tarihinde 4M3t gayrir kanon ola-
rakksbui edâmiştirv 

29 - V -1941 tarihinde 4u3a.sa.ydi kaaun ola
rak kabul edönaşiârt. 

29 - V -1941 tarihinde 4042 sayılı kanun ola-
rak kahutediiraistir. 

22<I3M941 tarihinde 4&3.*ayıi* kantta ola
rak kabul edilmiştir. 

2 -IV - 1941ı tarihinde 3989 sayılı, kanası-ok*. 
Bak kabul, edilmiştir:. 

2S-XHM94Q tarihinde 3950 aayıiı kammola,* 
rak: kamu edilmiştir. 

29;- Et -1540/ tarihinde. U9â aagofc karakola-
rak kâbuL edilmiştir: 

11- XII «1340- tarihinde 398$ saprte kanuar olû> 
rak kabul edilmiştir. 

http://4u3a.sa.ydi


kantin lâyihasına dair (1/376) 

29 — Ceza ve tevkif evleri umum müdürlü
ğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı 
kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/626) 

30 — Dahiliye memurları kanununun ikinci 
ve üçüncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/649) 

31 — Devlet demiryolları ve limanlan islet
me umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/536) 

32 — Devlet Demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine 
3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/537) 

33 — Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanu
nu lâyihasına dair (1/541) 

34 — Devlet demiryollan ve limanlan işlet
me umumî idaresi memurlan tekaüt sandığı 
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine ve bazı maddelerin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında (1/41) 

35 — Devlet demiryollan ve limanlan umumî 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 
sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihasına dair (1/482) 

36 — Devlet demiryollan ve limanlan umumî 
idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna 
müzeyyel 1667 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
hakkında (1/380) 

37 — Devlet denizyollan işletme umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair (1/611) 

38 — Devlet denizyollan işletme umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde münakale ya
pılmasına dair kanun lâyihası hakkında (1/576) 

9 - IV -1941 tarihinde 3994 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 -VI -1941 tarihinde 4077 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4089 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3979 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3980 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V -1941 tarihinde 4050 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - İV -1941 tarihinde 4001 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 4004 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4090 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarihinde 4009 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2-IV-1941 tarihinde 3991 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir» 



39 — Devlet denizyolları işletme tunum mü
dürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanona lâyihasına 
dair (1/542) 

40 — Devlet denizyolları ve Devlet limanları 
işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazi 
felorine dair olan 3633 sayılı kanonun 20 nei 
maddesine istinaden icra Vekilleri Heyeti ka-
ıarile yapılan sarfiyatın kabulüne dair kanon 
lâyihası hakkında (1/640) 

41 — Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait 
mukataa ve icareteynli gayrimenkullerin Vakıf
la ilişiğinin kesilmesi hakkında kanon lâyihası
na dair (1/610) 

42 — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1941 mali yılı Bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/543) 

43 — Devlet kinini motedavü sermayesi hak
kındaki kanana ek kanon lâyihasına dair (1/515) 

44 — Devlet konservatovan ve Kiyaseti Cum
hur Filârmonik orkestrası tarafından verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tuutlma-
sı hakkında kanun lâyihasına dair (1/484) 

45 — Devlet limanlan işletme omum müdür
lüğü 1940 mali yılı bütçesinde münakale yapıl
masına dair kanon lâyihası hakkında (1/633) 

46 — Devlet limanlan işletme umum müdür
lüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına da
ir (1/544) 

47 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanana ek 
kanon lâyihası hakkında (1/258) 

48 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kat 6 neı maddesindeki maiyet memura tabiri» 
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/295) 

49 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
•e teadülü hakkındaki kanuna ek 3888 saydı 
kanona bağlı 1 numaralı cetvel ile Muvazene! 
nmumiye kanununa bağlı (D) cetvelinin Adliye 

30-V-1941 tarihinde 4051 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4059 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28 -VI -1941 tarihinde 4070 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30-V-1941 tarihinde 4043 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16-XII-1940 tarihinde 3943 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 -XII -1940 tarihinde 3942 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29-V-1941 tarihinde 4039 sayılı kanon ola
rak kabul edilmiştir. 

30- V-1941 tarihinde 4052 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3*1-1941 tarihinde 3968 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - XH -1940 tarihinde 232 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 



vekâleti kısmjnda tadilât yapılmasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/669) 

50 — Devlet memurlara) ayldafarının» tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelin Adliye vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/650) 

51 —-Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülü hakkındaki 3656 saydı- kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet 
umum müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/658) 

52 — Devlet memurları' ayhklemun tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelin Maarif vekâleti kısmında 
tashihat yapılması hakkında; kanun, lâyihasına 
dair (1/423) 

63 ~ Devlet memurları ayhkkrmm. tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 saydt kanuna bağh 
bir numaralı cetvelin Maarif vekâleti kütüpha
neler kadrosunda unvan değişikliği yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/623) 

54 — Devlet memurları ayJbtklarmm tevhid 
Ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 
3888 sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı (3) 
numacah. cetvelin değiştirilmesine ve 3907" saydı 
kanunun birinci maddesinin lâğvine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/651) 

65 — Devlet memurlam aylıklarının tevhit-ve 
teadülüne mütedair kanuna ek 3888-saydt kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/577) 

66 — Devlet memurları ayhfrftanmn ıtevHt 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesi hükmünün 3546 saydı kanuna göre Dev
let şurası azalığına intihap edilenlere şümulü 
olup olmadığının tefsiri hakkında Başvekâlet 
tBdmesinaıdairı (3/346^ 

57 — Diyanet işleri Reisliği teşkilât ve va
kfeleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapd-
masına dair olan 3665 saydı kanuna ek kanun lâ-

2* - m - 294$ tarihinde 4125" sayıhkanrar ola
rak kabul edilmiştir. 

4-- VID -1941 tarihinde 4096 sayril kanını ola
rak kabul edilmiştir.' 

11-VHT -1941'tarihinde- 4103 saydr kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

9 - Xtt • 1940 tarihinde 3934 saydı kanun ola* 
rsk kabul edilmiştir. 

4 - VDJ * 1Mb taqifânâe«4O06 saydı-kanun o\& 
rak kabul edilmişti». 

4.- VH -1941 taanfyrndtt^âttsaydı kanun-ola-
rafc kabul edilnriftir. 

23 - VI -ÎMh tarihinde 4089 saydı kattm>«fcrak 
kabul edümiştİEt 

9 - IV -1941 tarihinde 1223 saydı karart olarak 
kabul edilmiştir. 



yihasa hakkında (1/485) 

58 — Diyarbakır istasyonundan Irak ve 
Iran hudutlarına iadar .yapılacak -ttenriryollan-
nm ikmali için istikraz aktinedmr kanun lâyi
hası hakkında (1/578) 

59 — Ejmniyet teşkilât .kanununun 49 ancu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/462) 

60 — Ereğli kömür Jı&szasmdaki ocakların 
Devletçe islettirilmesi hakkındaki .8867 «agahica-
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâ
let tcEkerasi hakkındû (fy37S) 

61 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mıntakada zarar, görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki .8773 sayılı kanu
na ek 1/479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir-.olan mmtakada sarar gö
renlere yapılacak yardım .bakkaldaki 3773 sa
yılı kanonun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair 1/487 sayılı kanun lâyihaları hakkında 

62 — Erzincanda ve Krrinfian yer sama-
tısından müteessir olan mıntakalarda zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayı
lı kanana ek kanun lâyihasına dair (1/486) 

63 — JEzzinean ve Erzurum Medçjtelerine 
3 300 000 lira ikrazına dair tanun lâyihası hak
kında (1/693) 

64 — Penerter hasılatının yarasının,flazine-
ye ödenmesi hakkında kanun iâyihasma •dair 
(1/602) 

£5 — Esnerler idaresine imâtecek tazminat 
karşılığının temin sureti ve Haginemn ortaklı
ğı bulunan şirketlere ait hisse senetleri satın 
alınması hakkındaki 3302 sayılı kanunun 2 nci 
maddeafle Bütçe kanunlarının bu baptaki -mad
delerinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/387) 

-66 — Fevkalâde vaziyet dolajasüe bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair «lan 3828 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/570) 

<&KHX£940 tarihinde 3960 sayılı Jamun olarak 
.kabul edilmiştir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4057 sayüi-kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16-211-1940 tarihinde 3939 sayılı kamın olarak 
/kabul (edilmiştir. 

ll-Vni-1941 tarihinde 286 «ayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

16 -IV -1941 tarihinde 4000 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

.23-VIrl941 tarihinde 4071 ,sayüı-kanun olarak 
fadraledibniştir. 

224X1441 tarihinde -4126 sayılı i»nnn .Dİsrak 
kabul edilmiştir. 

80- VI -1941 tarihinde 4076 Bayıh 'kanun ola
rak kafesi «dilmastiar. 

4-VIII-1941 tasrihinde 1259 saythı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4040 .«ryıh .kanun* ola-
xak kahul edilmiştir. 



67 — Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 3242 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/512) 

68 — Gözlükçülük hakkında kanun lâyihası
na dair (1/12) 

69 — Gümrük kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair olan 906 sayılı kanunun 39 neu 
maddesindeki (Ardiye ücreti) tabirinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/277) 

70 — Gümrük .muhafaza memurları teşkilât 
ve Memurin kanunu lâyihasına dair (1/400) 

71 — Haliç ^ jpurlan işletme inhisarına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/634) 

72 — Harcırah kararnamesine ek kanun lâ
yihası hakkında (1/632) 

73 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/556) 

74 — Hariçten satın alınan buharlı ve mo
torlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
'çiıi getirilecek eşyanın gümrük resminden istis
nasına dair 3339 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

hakkınka (1/555) 

75 — Harp dolayısile karadan, denizden ve 
havadan memleketimize gelmekte olan mülteciler 
hakkında kanun lâyihasına dair v(l/665) 

76 — Hatay Hükümetinden devrolunan mü
tekait ve yetimlerin aylıkları hakkmnda kanun 
lâyihasına dair (1/356) 

77 — Hatayın ana vatana iltihakından önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkında kanun lâ
yihasına dajr (1/579) 

78 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve mü
teselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksrtlendiril-
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/428) 

79 — Hava taarruzlarına karşı korunma ka
nununun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu ka

i l - XII -1940 tarihinde 3938 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 -XII -1940 tarihinde 3958 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30-VI-1941 tarihinde 1253 saydı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

18-XII-1940 tarihinde 3944 sayılı kanun o l a 
rak kabul edilmiştir. 

2 • VII -1941 tarihinde 4083 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VIII - 1941 tarihinde 4101 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4037 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VII -1941 tarihinde 4084 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 • VIII - 1941 tarihinde 4104 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3977 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 • VII • 1941 tarihinde 4091 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4094 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



nuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun, lâyi-
hası bökkfnd» (1/STl1) 

80 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar 
bir kısım subaylara ve seferde bütün subaylar
la «&«<$ memurla»* <etbfee> kaput -*e ç4wae ve
rilmesi hakkındak İ2811 ve 29W«tyih kanunla
rın değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/661) 

81 — Hazinenin taksitle sattî CfeÖtfin j*yri-
menkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hak-
fandaki 3534 *&$& fettıutMifc kata* lâyihastta 
dair (1/533) 

82 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1940 t̂ıalî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
a r a >h«l^dtMk^un %yib«an* dife (Iftöi) 

83 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1941 B»K y»h 'bütçe İcammu lâyihasına 
dair (1/545) 

84 — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
ve TSİyaseti 'Cünftcur T94Ö malî yrtı "bütçelerinde 
40 000 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun teklifi hakkında (2/31) 

65 — İdare Heyetinin, Devlet memurları -ay
lıklarının tevhit ve tetdüîüne -dair olan 8656 
sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin Riyaseti 
Cumhur dairesi menrarkrtna ait fasminm flefiş-
tirilmesi hakkmda kanun teklifine <âüSf (2/39) 

€6 — İdare heyetinin, 5>mun muhasebaft 2940 
malî yılı bütçesinde âeğişi&fik yapılması hakkm
da kanun teklifine dair (2/27) 

87 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1940 
malt yılı bütçesinde değişiklik yapihaaaa hakkm
da 2/33 ve Büyük Millet MÜCIUB 1940 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/35 sa
yılı kanun teklifleri hakkında 

88 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 ma
li yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyiham hakkmda (1/590) 

7 - I f - İ M İ tarflânie 3993 «*ty* kanun «Ba
rak kabul edilmiştir. 

U - WEH-1941 tarihinde 4108 «ayılı kanun «to
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3975 sayılı kanun olarak 
-kabul ̂ daimiştir. 

15-XI-(»40 tarihinde W » sayılı kura» vkr 
rak kabul edilmtşir. 

30 -V -1941 tarihinde 4044 sayılı kanun ola
rak kabul -edilnHşttr. 

29 - 21-1940 tarihinde 3930 sayılı kanun ola-
vttk kabul effihniştir. 

28 -IV -1941 tarihinde 4006 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 - XI -1940 tarihinde 3925 sayllı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3981 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11 - IV -1941 tarihinde 3995 sayüı kanun öterek 
kabul «delmiştir. 



89 — İnhisarlar mum. müdürlüğü 1941 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/646) 

90 — inhisarlar umum müdürlüğü, mütedavil 
sermayesinin 36 500 000 liraya iblağı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/670) 

91 — inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihasına dair 
(1/264) 

92 — iskân Kanununun 39 ncu maddesinin ta-
dili hakkında kanun lâyihasına dair (1/384) 

93 — ispençiyari ve, tıbbî müstahzarlar 
hakkındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddeleri
nin tadiline ve yeniden bazı maddeler ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/175) 

94 — istiklâl harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında kanun lâyihasına dair (1/617) 

95 — izmir vilâyeti hususî idaresine yapı
lacak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/557) 

vo — Ilıca iskele- Palamutluk hattının satın 
alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/690) 

97 — Ilıca iskele - Palamutluk hattının isle
tilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/691) 

98 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/495) 

99 — Jandarma erat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/225) 

100 — Jandarma teşkilâtı için yapılacak bi
nalar hakkmda kanun lâyihasına dair (1/226) 

101 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vu
kuunda onunla birlikte çalışmak üzere Hükü
metin müsaadesile gelecek bu türlü sıhhî ve in
sanî yardım heyetleri namına vürut edecek olan 
eşyanın gümrük resminden muafiyetine dair 

30 - V -1941 tarihinde 4045 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll-YIII-1941 tarihinde 4110 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 - V -1941 tarihinde 4036 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 - VI -1941 tarihinde 4062 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16-211-1940 tarihinde 3940 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir! 

27 - VI -1941 tarihinde 4074 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir; 

14 - V -1941 tarihinde 4031 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir, 

22- IX -1941 tarihinde 4127 sayılı kanun"ola
rak kabul edilmiştir. 

22-IS-1941 tarihinde 4128 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir, 

25-IV-1941 tarihinde 4005 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 - XII -1940 tarihinde 3949 sayılı kanuıiola-
rak kabul edilmiştir. 

16 - XII -1940 tarihinde 3941 sayilı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



kanun lâyihası hakkında (1/677) 

102 — Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/323) 

103 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 3996 saydı kanuna ek kanun lâyiha
sına dair (1/652) 

104 — Meri gümrük tarifesinde muvakkat 
mahiyette değişiklikler yapılmam ve yabancı 
memleketlerle muvakkat ticari anlaşmalar akdi 
ve ticarî anlaşmalar akdine yanaşmayan Dev
letler müvaredatına karşı tedbirler ittihazı hu
suslarında Hükümete salâhiyet verilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/473) 

105 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 mali yılı 
bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/639) 

106 — Milli Müdafaa vekâleti 1941 mali yılı 
bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasına dair (1/688) 

107 — Mülî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı 
bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkındaki 4054 saydı kanuna ek kanun 
lâyihasına dair (1/672) 

108 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dan* (1/513) 

109 — Nafia vekâletine bağlı Derince Tra
vers fabrikasının Devlet demiryolları işletme 
umum müdürlüğüne devri hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/496) 

110 — Ordu mensuplarına bir er tayını istih
kakı verilmesi hakkmda kanun lâyihasına dair 
a/666) 

111 — Ordu, bahriye ve jandarma subay ve 
memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesindeki (Muhakeme altına alınmak) tabi* 
rinjto tefsirine dair Başvekâlet teskeresi hakkın
da (3/333) 

22 - IX -1941 tarihinde 4İ19" sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir'. 

3-1-1941 tarihinde 3969 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4 -VII -1941 tarihinde 4093 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3-1-1941 tarihinde 3970 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - V -1941 tarihinde 4054 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941 tarihinde 4124 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VD1 -1941 tarihinde 1256 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3973 sayür kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1 8 . XII • 1940 tarihinde 3945 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 • V n i * 1941 tarihinde 4105 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI -1941 tarihinde 1244 sayılı karar ola* 
rak kabul edilmiştir. 
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tİİ—âruutfı u ım» müourii^ 194fr mali 
yılı bütçesinde değişiklik yapdıaask hakkında 
kanon lâyihasına dair (1/591) 

İ lâ — Oyriftit m y f f y^frflfrğfi "Mfö* mj& 
yılı Bütçe kanona lâyihasına dair £1/543) 

114 — Orta tahsil mekteplerinde yardımcı 
muallim çalıştırılması hakkındaki. 2624 ve 3299 
sayılı kananlara ek kanun lâyihasına dair 
(1/535) 

115 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanon lâyihasına dair (1/592) 

Ufr — Sosta, tsAgttâ ve- tefefom umum- mü
dürlüğü 1941 mali yılı Bütçe kaasmts \afrhm 
hakkmdfi (1/548) 

117. — Şennagesünn tamam* D&âst tsrate-
dan verilmek suretile kurulan» iktisadi feçakkâi» 
lerin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkında
ki 3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/624) 

118 — Siyasal bilgiler okulu, kafekıûdaki 27.7-7 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/293) 

119 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
ÜaşkUâtc v* menmırin,' kanununun 58 nciı madde
sinin değiştirilmesine dair katip* lâjihasjı hak
kında (1/559) 

120 — Sıtma mücadelesi kanununa» g$iflı tah
sil edilen mebaliğin tahsisat kayamın tasdiki hak-
kmda kanun lâyihasına dair (1/612) 

]2& —Seker ve gükcodan almam fetihftfe ver
gisinin arttırılması hakkmdft kanun la^&asinfl 
dair (1/595) 

lâ&— îa^arî^bcmoîamiteattttta daia kanun 
lâyihası hakkmda (1/593). 

123 — Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/682) 

11 - r f -1941 tmhind».36Ö6aayık kanun-, ola
rak kabul aâilmİBtir« 

30 - V -1941 tarihinde 4046 sayılı kanun ola
rak kabul edihnişji*. 

6-1-1941 tarjhinda 3976 sayılı kanun alarak 
kabul edilmiştir. 

U-IV-194L tazjfcindfr 3907. saydı> kapın efor 
rak kabul edjhnişjan. 

tft- Y -19M tnâMnde 4 8 ü saydı kanun ola-
çak kyfrftl* ed&nÎB&kc 

3ÛI-VI.-1941. tarihmda 4076 styrir kanuni olfc» 
rak kabul edilmiştir. 

8>-YUI>- l&HL tarihindft 499$ aaydi kanutt ola
nak kabııl eeülûusüb.-

2.-iy-1941 tarihinde- 3090- aaffdı kanuni ola
rak kabul adflmjşjân,. 

30.-^ • 194.1 tarihini 4ÛS& s a ^ k*Banı'eia*aks 
kabul edümişjafi: 

2#-V -1941 taı&dnde- 4641 sa&liv kanın, durak, 
kabuk edümişlb'. 

2-VI-1941 tarihinde 4058 sayılı kanun olarak 
kabul edilmişlö. 

22-IX.- 194i, terihîüdfr. 4436 sa»ık« kanun ek> 
rak kabul edilmiştir. 

file:///afrhm


124 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddeleri
nin tadili hjylrlrrnrift lr̂ tı̂ tı lâyihasına dair 
(l/474> 

125 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıh-
ha enstitüsü ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 
kanun lâyihası hakkında (1/345) 

126 — Vakx§as Ottu» mödüriüğü. 19*> maB 
yılı bütçesinde değişiklik yvtg&ataM hnHnMıtfa ko
nun lâyihasına dair (1/566) 

127 — Vataflar «nummüdadüğüt 1941 maü 
yüı bütçe kanan lâyihası haktanda» (JL/449-) 

128 — Vakıflar umum müdürlüğünün Üskü
dar - Kadıköy halk tramvayları şirketindeki his
sesinin İstanbul belediyesine devri hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/506) 

129 — Yeniden yapdMfik «» ilerine 
31 000 000 lira, tahsisi hakkındaki 3132 ve bu 
parama sureti teminine, dair, olan 3483. sajplirka» 
nunlara ek kanun lâyihası hakkında (1/662) 

130 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ih
racına, dair kanun lâyihası, hakkında* (1/585) 

131 — Ziraat bankasının göndereceği Hazine 
paralarından posta ücreti alınıp alınmıyacağının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 

mm 

1 — Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/644) 

2 — Antakya ve İskenderun elektrik mües-
BeMİeriıtiff ım&sUî' ftsteâfytâeı» devli hattkftnda 
kanun lâyihasına dair (1/28^ 

3 — Belediyeler imar heyetinin, fen iğleri teş
kilatına dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilâ
vesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/480) 

6 - 1 - 1941 tarihinde 3978 saylı kanun «üfev&k 
kabul edilmiştir. 

3&X£64948 tarifemde %&$& Oayıl* hara* otaafe 
kabul edilmişti»* 

21-ÜI-1941 taritörok 3884 sağıl* kanon olarak 
kabul edümiförı. 

28 - IV -1941 tarihinde 4010 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22r££4940r tarihinde 4118 sajftft kmım olacak, 
kabul edilmiştir. 

8-VIII-1941 tarihinde 4İ00 sayılı kanun olarak 
kabol edilmiştir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4660 sayılı kanun, olarak 
kabul edilmiştir. 

26 - III -1941 tarihinde, 1211 sayılıkara» olacak, 
kabul edilmiştir. 

a-^VSİ-HM ftftt%8{d*>40*&«sy&e )mm dut* 
ra& ke&ıl «sdümî ÖP. 

28-IV-1941 tarihinde 4011 sayılı kanun ola-
«dt ttabut «dilmigtû*. 

23 ~XH - 1Ö40» «rihiade SÜS *#&•' Umm otifr 
rak kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 



4 — Belediyelerle banlara bağlı müesseseler 
-ve Belediyeler bankası memurları Tekaüt san
dığı teşkili Hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/435) 

5 — Bina ve arazi vergisi kanunları hüküm
lerine tevfikan vergiden istisna edilmiş olan hük
mî şahıslara ait mukataalı gayrimenkullerin kıy
metlendirilmesi -hakkında kanon lâyihasına 
dair (1/407)" 

6 -*• Bina vergisi hakkındaki 1837 saydı ka
nunun 3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasının tefs-
rine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/121) 

7 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, Askeri ve 
Mülkî tekaüt kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun teklifile Askerî ve 
Mülkî tekaüt kanununun 66 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihasına da
ir (2/19, 1/182) 

8 — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/409) 

9 — Dahiliye memurları kanununun ikinci 
ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/649) 

10 — Dahiliye memurlarından bir kısmının 
tahdidi sinlerine dair olan 2169 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/598) 

11 — Denizli mebusu Emin Aslan Tokadın, 
Belediye kanununun 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi hakkında (2/17) 

12 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanunun ikinci maddesine bağlı (3) nu
maralı cetvelin değitirilmesine ve 3907 sayılı ka
nunun birinci maddesinin lâğvine dair kanun lâ
yihası hakkınnda (1/651) 

13 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı cetvelin Emniyet Umum mü 
dürlüğü kısmmda değişiklik yapılmasına dair 

2-VII-1941 tarihinde 4085 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25-XII-1940 tarihinde 3950 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29-XI-1940 tarihinde 1198 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

11- im-1940 tarihinde 3937 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

2-VE-1941 tarihinde 4081 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4089 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - V -1941 tarihinde 4034 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - IV -1941 tarihinde 3998 sayılı kanun'ola-
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4088 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



kanun lâyihası hakkında (1/658) II - VIU . 1941 tarihinde '4103 sayılı kanon 
olarak kabul edilmiştir. 

14 — Emniyet teşkilât kanununun 49 nen 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/462) 

15 — Enrineanda ve Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mıntakalarda zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 8773 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (1/486) 

16 — Erzincan ve Erzurum belediyelerine 
3 300 000 lira ikrazına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/693) 

17 — Haliç vapurları işletme inhisarına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/634) 

18 — Hatayın ana vatana iltihakından önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/579) 

19 — İskân kanununun 39 ncu maddesinin 
tadili hakkmda kanun lâyihasına dair (1/384) 

20 •— îzmir vilâyeti hususî idaresince yapı
lacak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/557) 

21 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/495) 

22 — Jandarma erat kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/225) 

23 — Jandarma teşkilâtı için yapılacak bina
lar hakkında kanun lâyihasına dair (1/226) 

24 — Köy kanununun 78 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/678) 

25 — Mardin mebusu Edib Erginin, Memu
rin muhakemat kanunu hükümlerine nazaran 
hangi vazife sahiplerinin memurin muhakematı 
hükümlerine tâbi tutulacaklarının tefsiri hak
kında takririne dair (4/27) 

16 - XII - 1940 tarihinde 3939 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI -1941 tarihinde 4071 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941- tarihinde 4126 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VÖ - 1941 tarihinde 4083 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VH -1941 tarihinde 4091 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI -1941 tarihinde 4062 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 - V - 1941 tarihinde 4031 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1941 tarihinde 4005 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 - XH -1940 tarihinde 3949 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - XH -1940 tarihinde 3941 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941 tarihinde 4114 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8-VHI-1941 tarihinde 1255 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 



ü$ — MemudamtoBosl mSesseselarînde ta
lebe olamıyacaklanna dair İanen tigdhaaı hak
kında (1/582) 

23 -— MUfi TOİidafoft nâkeHsfiyefi fcamaıu-
nun 27 nci maddesinin hirjaei fıkraamm değişti
rilmesi hakkında kanon lâyihasına dair (1/679) 

28 — örfî idare kanununun bazı maddeleri
ni* *ftâitt hakkında utanım lly&asuıa dair 
(1/588) 

29 — Pasaport kanununun onuncu maddesi
nin ıtadMi hakktada ikanın Hyihasraa dair 
(1/621) 

30 — £&ttftl islgikr târakt btfkkmdafâ 2777 
sayılı kanuna ek kanun lâ$âıaana>daif (İ/293) 

31 — Taşocaklan nizamnamesinin birinci 
maddesinin teftim thakkmda Başvekâlet tezke-
.resine dair (3/M9) 

<32 — y*kıflar <umnm mâdirii$ünü& Üs
küdar - Kadıköy Halk tramvayları çfcketindeki 
hissesinin İstanbul Belediyesine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/506) 

33 — Vilâyet idaresi kanonunun 2 nci ve 71 
nci maddelerini değiştiren 3001 sayılı kanunun 
1 nci maddesini tsdfl eden 3451 -sayılı kanunun 
birinci maddesinin E fıkrasındaki (Belediye .ka
nununun 7 nci maddesinde yazılı usule riayet 
edilmek üzere) kaydının tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/337) 

34 — Vilâyet idaresi kanununun-6 tnoı .mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/572) 

36-IV-İMİ ittBhinde 4Ö07 aajRİı kamın ola-
çak İcaba! âdânıiftic 

.22-IX-19£t tarihinde 4112 sa&ûı fcanu» ola» 
j»k kabul «edilmiştir. 

11 - V m -1941 tarihinde 4106 sayılı kanun ola
rak .kabul ftdiUniftig. 

4 -VI -1941 tarihinde 4061 saydı kanun ola-
Eftk Jkabol «dilmiştir. 

8-VIII-1941 tarihinde 4098 sayılı kanun ola-
£&k kabul 6âümi$&. 

18 -IV -1941 tarihinde 235 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

22 -££-iL941 tarihinde 4118 •sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12-V-1941 tarihinde -4025 sayılı kanun ala
rak kabul edilmiştir. 

.28-IV-1941 tarihinde 4008 sayılı kanun ola
rak kabul .edilmiştir. 

Divânı Muhasebat Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1 — Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1937 

malî yılı kati hesabına ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti jafeeasBİle .Ankara belediyesi İmar mü
dürlüğünün 1937 s«Uî y ü r i s ö i n a k iaktaada 



kanun lâyihasına dair (3/310, 1/459) 

2 — 1937 malî yılı Hazine kati hesabına ait 
.'lUlabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 1937 malî 
yılı hesabı katî kanunu lâyihası hakkında (3/324, 
1/231) 

3 — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresile Devlet havayolları 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/331, 1/461) 

4 — Haziran - ağustos 1940 aylarına ait ra
porun sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi hakkında (3/304) 

5 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğünün 1938 malî yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Hudut ve sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisi hakkında kanun lâyihasına dair (3/311, 
İ/11) 

6 — inhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılı
na ait bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkeresile inhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı katî hesabına ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/190, 274, 1/15) 

7 — Kütahya merkez jandarma komutanı 
yüzbaşı Zeki Berkmana bağlanan tekaüt maaşı
nın maluliyet derrecesile tashihine imkân olup 
olmadığının tayini hakkında (5/24) 

8 — Kütahya müstantıkı Memet Saidin, hâ
kimler kanununun muvakkat maddesinin A fık
rasına tevfikan tekaüde sevkile müddeti hizme
tine göre verilmek istenilen paranın vizesi hak
kında (5/3) 

9 — Millî piyango idaresinin 1939 yılma ait 
bilançonun gönderildiği hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/279) 

2 - XII - 1940 tarihinde 3931 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

10 - III -1941 târihinde 3983 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

24 - III -1941 tarihinde 3986 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1941 tarihinde 1205 sayılı karâr olarak 
kabul edilmiştir. 

10 - III -1941 tarihinde 3982 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - XII -1940 tarihinde 3932 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - XII -1940 tarihinde 1200 sayılı karar ola-" 
rak kabul edilmiştir. 

19 • III - 1941 tarihinde 1210 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

5 -V-1941 tarihinde okunmuştur. 



10— SHÜ2Î pdşnaag* adananımı 1940 malî yılı
na ait bilançonun gönderil$i$ue dair Başsekâ-
let tezkeresi hakkında (3/347) 

11 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
mubasebat riyaseti 4ezkerasüte Pasta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğüm». 183S »alî yık he
sabı katisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/373,1/445) 

12 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesi
nin sanuldugana dair Divam muhasebat riyaseti 
tezkeresile Vakıflar umum tttudMügu 1938 ma
lî yılı katî hesabı hakkında kanun 
dair (3/368,1/329) 

31* m ~ İ t t i tenimde tftuaraoştscr. 

9 - V3U 1941 tar'Moâs 4063 sajnb kamaı darak 
kabul «Bfanistir. 

16 - V -1941 tarihinde 4Ü32 «aytb kanan olacak 
kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1 — Antakya ve İskenderun elektrik müesse

selerinin mahallî belediyelere devri hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/283) 

2 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısın» 
dan müteessir olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna 
ek 1/479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar gören
lere yapılacak yardan hakkındaki 3773 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair 1/4S7 saydı kanun lâyihaları hakkmda 

3 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkmda (1/570) 

4 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât ve 
Memurin kanunu lâyihasına dair (1/400) 

5 — Hariçten satm alınan buharlı ve mo
torlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
için getirileeek eşyanın gümrük resminden istis
nasına dair 3339 sayılı kanuna «k kanun lâyihası 
hakkında (1/655) 

28-IV-1941 tarihinde 4011 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - IV -1941 tarihinde 4000 sayjfe kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29- V-1941 tarihinde 4040 myüı kanon gaeak 
kabul edilmiştir. 

18 -XII -1940 tarihinde 3944 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 -VII-1941 tarihinde 4084 «aydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



6 — inhisarlar umma müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası hakkında 
(1/264) 

7 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vuku
unda onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin 
müsssfcsib gelecek ba tatla s&fcî ve> insanî 
yardım heyetleri namma vürut eĞ&ekdm esy»> 
nın gümrük resminden muafiyetine dair kanun 
lâyihası hakkmda (1/677) 

8 — Meri gümrük tarifesinde muvakkat ma* 
niyette değişiklikler yapılması ve yabancı mem-
leheâude mımkkat tkarl «daamtltr aktf vjf 
ticarî anlaşmalar aktine yanaşm^ym DsvfeÜtr 
müvaredatma karşı tedbirler ittihazı hususların* 
da Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında ka
nun lâyihasmaı dak (1/473)F 

2İ-V-1941 tariüaâe 
rak katot eflSfeaistig. 

«ajnb kanaat oto* 

22-IX-1941 ta«hm& 4l i* saydi kaos* «la* 
rafe, kabul eâ3mâgt&. 

3-1-1941 tarihinde 
kabtfl «Hn«şt», 

3970 sayris kaosum olarak- . 

Hariciye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 — Aılmanyay» îh«s$ «düeeefe Tfek- ttsHa» 
rma mukabil kliring hesaplamdakiAîteaö m*t-
lubatında ya püacak değişiklik île Türkiye • Al' 
manya arasmda ticarî mübadelelere mütedair 
Hususi Anlaşma hakkında Almanya Sefaretile 
teati olunan notalara tasdiktna dair kanun lâ
yihası hakkmda (1/596) 

2 — Buenos Aires posta kongresi karwi«-
nnı havi senetlerin tasdikına dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/552) 

3 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/556) 

4 — tsveçe sipariç edilmiş cifaa şjmenuBfar 
müteharrik levazmunm Türkiyeye ithalleri müh
letinin temdidi hakkmda kanun lâyihasına dair 
(1/494) 

5 — îsviçreye gönderilen fındıklar bedelleri
ni» mali borçtanft ödeasnesia» itibmi için Tür
kiye ile İsviçre arasında teati oknuut astatana 
tasdiki hakkmda kanun lâyihasına dair (1/630) 

£-VÎ-lfctt ttnluafo 4&BL sty&t kamu ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - T - 1 9 ö tarihinde 4SB& sayılı İMOsaar abMfc 

2 1 ' V-1S41 tarifcmde.40»î say* hasa» atamk 
kabul edilmiştir. 

25-rXtt-19i6 taabacd* 3 9 » aayjto k*mxci*-
ra& kafeo£ edilasÂşjiift 

30-VI-1941 talihinde 4078 sayn* kanun «la-
rak kabai edihaişt». 



ö — Meri gümrük tarifesinde muvakkat ma
hiyette değişiklikler yapılması ve yabancı mem
leketlerle muvakkat ticarî anlaşmalar akdi ve 

' ticarî anlaşmalar akdine- yanaşmayan Devletler 
müvaredatma karşı tedbirler ittihazı hususla
rında Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/473) 

7 — Milletlerarası Telekomünikasyon mu
kavelenamesine bağlı telgraf ve telefon nizam
nameleri ve nihaî protokolleri ile Radyo komü
nikasyon umumî nizamnamesi, nihaî protokolü 
ve ilâve nizamname protokolü reviziyonlarmın 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair (1/558) 

8 — Millî korunma kanununun 36 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/466) 

9 — Pasaport kanununun onuncu maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/621) 

10 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz tak
sitlerinin Fransa sef aretince istimaline müsaade 
olunabileceğine dair kanun lâyihası hakkında 
(V630) 

11 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî 
mübadelerele mütedair Hususî Anlaşmaya mer
but (C) listesindeki meyan kökü kontenjanının 
meyan hulâsasına ve balına tahsisi hakkında te* 
ati olunan notaların tasdifana dair kanun lâyi* 
hası hakkında (1/648) 

12 — Türkiye • Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşmaya bağlı 3 numarah protokolün 4 
neü maddesinde tayin edilmiş olan müddetin iki 
ay daha uzatılması hakkında teati olunan nota
ların tmflilrnm «fafo» kanun lâyihası lıaMnııfla. 
(1/618), 

13 — Türkiye - Almanya arasında imzalanan-
Ticarî mübadelelere mütedair Hususî Anlaşma 
ve Ticarî mübadelelere ait Tediye Anlaşmasında 
mevzubahs bazı hükümlerin tavzihi hakkında te
ati olunan notaların tasdifana dair kanun lâyiha
sı hakkında (1/525) 

14 — Türkiye - Almanya arasında imzalan
mış olan ticarî mübadelelere mütedair hususî 

3-1-1941 tarihinde 3970 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 - V -1941 tarihinde 4024 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir, 

3 - 1 -1941 tarihinde okunmuştur. 

4 - VI -1941 tarihinde 4061 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27-XÎI-1940 tarihinde 3955 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22JX-1940 tarihinde 4115 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-VI-1941 tarihinde 4079 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12-V-1941 tarihinde 4028 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



Anlaşmaya bağlı -(B. I) listesinde isim tashihi 
yadmpasma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/499) 

15 — Türkiye - Belçika Ticaret ve takas iti
lâfnamelerile bunlara müzeyyel Anlaşmanın tem
didi hakkında kanun lâyihasına dair (1/434) 

16 — Türkiye - Bulgaristan arasmda mevcut 
Ticaret Anlaşmasına bağlı (A) lahikasında der
piş edilip bir seneye çıkarılan altı aylık takas 
müddetinin altı ay daha temdidi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/562) 

17 — Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaş
masına merbut (A) lahikasında derpiş olunan 
takas müddetinin altı aydan bir seneye iblâğı 
hakkmda yapılan Anlaşmanın tasdikına dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/500) 

18 — Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı 
arasında 18 haziran 1941 tarihinde imza edilen 
muahedenin tasdikma dair kanun lâyihası hak
kmda (1/654) 

19 — Türkiye - Pilândiya arasmda 9 birinci 
teşrin 1940 tarihinde imzalanan Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının tasdikma dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/528) 

20 — Türkiye - Fransa arasmda imzalanmış 
olan TicaTet, Kontenjan ve Tediye Anlaşmaları 
ile merbutları hükümlerinin 30 haziran 1941 ta
rihine kadar temdidi hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/563) 

21 — Türkiye - Fransa Ticaret, Kontenjan ve 
Tediye Anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 
temdidi hakkmda kanun lâyihasına dair (1/501) 

22 — Türkiye ile Hollanda arasmda mev
cut 27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve 
iktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 ta
rihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları
nın hitam tarihinden itibaren 1 mayıs 1940 ta
rihine kadar iki ay müddetle temdidi hakkmda 
kauun lâyihasına dair (1/362) 

25-XII-1940 tarihinde 3952 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4012 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarihinde 4014 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 -IV -1941 tarihinde 4013 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25 - VI -1941 tarihinde 4072 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4015 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 -VI -1941 tarihinde 4080 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25-XII-1940 tarihinde 3953 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarihinde 4016 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



23 — Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşma
sı ve İktisadî iş birliği protokolü ile Ticaret An
laşması ve bualann merkUlarmın temdidi hak
kında kanun lâyihasına dair (V43T) 

24 — Türkiye - İngiltere Adlî muzaheret 
mukavelenamesine müzeyyel 10 şubat 1939 tari
hinde imzalanan ek mukavelenamemin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/369) 

25 — Türkiye * İngiltere arasmda 2 birin
ci kânun 1940 tarihinde aktedilmiş olan Tediye 
AnlaşmasBiın taadikma dair kanam lâyiham 
hakkında (1/531) 

26 — Türkiye - İngiltere arasmda 3 şubat 
1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 
tavzihine dair teali olunan- notaları» tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair -(1/520) 

27 — Türkiye - İsveç Kliring Anlaşmasının 
küsbe bedellerine müteallik hükümlerini tadilen 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında kamın lâ
yihasına dair (1/524) 

28 — Türkiye - İsviçre arasında mevcut 30 
mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşması
nın iki ay temdidine dair kanun» lâyihası hakkın
da (1/653) 

29 — Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 
Ticarî itilâf ile Tediye Anlaşmasının temdidi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/396) 

30 — Türkiye - İsviçre TkaBet v» Tediye. 
Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun lâyihası
na dair (1/447) 

31 — Türkiye - İtalya arasında mevcut 29. 
ilk kânun 1986 tarihli Ticaret ve Seyrisefain 
muahedenamesinin temdidine dajr teati olunan 
notaların tasdiki hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/605) 

32 — Türkiye re İrak Hükümetleri arasında 
aktedilen Veteriner mfqkavelena«Besraffî tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/564) 

28-IV-1941 tarihinde 4017 sayılı kanun ola
rak kabul edilmişti*. 

25-XI-194Û tarihinde 3927 sayılı kanun ola
rak, kabul edilmiştir. 

3-1-1941 tarihinde 3971 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarihinde 4018 sayılı kanun ola
rak kabul eddkndştsr. 

28-IV-1941 tarihinde 4019 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22-IX-1941 tarihinde 4116 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28, IV -1941 tarihinde 402-1 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV - İMİ tarihinde 4020 sayık kanun ola
rak kabul edibuistir. 

9 - VI -1941 tarihinde 4065 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 4003 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir» 



33 — Türkiye • Macaristan arasmda 3 ma
yıs 1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret 
ve Tediye Anlaşmaları ile merbutlarının tasdi-
kına dair kanon lâyihası hakkında (1/643) 

34 — Türkiye - Romanya arasmda teali olu
nan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların tasdi-
kına dair kanun lâyihası baklanda (1/606) 

35 — Türkiye - Romanya arasmda 26 eylül 
1940 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarile merbutlarının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/503) 

36 — Türkiye - Romanya arasında. 2S son-
kânun 1940 tarihinde teati edilen mektub ile 
buna müteferri 30 temmuz ye 9 ağustos 1940 ta
rihli mektublerm tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/502) 

37 — Türkiye - Romanya Tediye Anlaşması 
mucibince açılmış bulunan kliring hesablarına 
yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşma
nın ve iki ticari protokolün tasdikma dair ka
nun lâyihası hakkında ü/504) 

38 — Türkiye • Romanya Ticaret Anlaşma
sına zeylen imzalanan protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/475) 

39 — Türk.- Yugoslav İmin afyon «atışı An
laşmasına munzam protokolün tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/505) 

40 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon sa
tışı Anlaşmasının 1 nisan. 1940 tarihinden 1 
temmuz 1940 tarihine kadar üç ay temdidi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/414) 

41 — Türkiye - Yunanistan arasmda imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/363) 

42 — TSrlriye - Yunanistan arasmda 26 
eylül 1935 tarihinde imza edilen 'Kliring Anlaş
ması ile merbutlarının tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/448) 

43 — Türkiye - Yunanistan Kürmg Anlaş
masının bir ay müddetle uzatılması hakkında 

22 - IX - 1941. tarihinde 4117 sayılı kanun <e4a-
rak kabul-edilmiştir. 

9 » VI -1941 tarihinde 4066 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - XI -1940 tarihinde 3926 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3962 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3963 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30-XII-1940 tarihinde 3961 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

3Q:XîI-194Ötaraıü*de 39fö «ayılı kanun ola
rak kafesi e#lmîştir. 

90-XIt-1940 tarihsmie 3964 sayılı karam ola
rak kabul edilmiştir. 

39 - XII-1940 tarikinde 39(6 «ayık kamun ola
rak kabul edilmiştir. 

t2 - V - 3941 tarifemde 4029 .saydı kamca olarak 
kabul edikaisjtir. 



1/326, Türkiye • Yunanistan Kliring Anlaşma
sının bir ay daha uzatılması hakkmda 1/327, 
Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması hüküm
lerinin 10 mart.1940 tarihine kadar 10 gün müd
detle temdidi hakkmda 1/350 ve Türkiye - Yuna
nistan Kliring Anlaşması hükümlerinin 20 mart 
1940 tarihine kadar 10 gün müddetle temdidi 
hakkında 1/351 sayılı kanun lâyihalarına dair 

44 — Türkiye (1940 Budapeşte panayn) ha 
iştiraki masraflarını karşılamak üzere Macaris-
tana gönderilecek 15 000 liranın tarih sırasını 
beklemeden Türk • Macar kliringinden tesviyesi 
hakkmda Macaristan Hükûmetile yapılan An
laşmanın tasdikma dair kanun lâyihası hakkın
da (1/397) 

4 5 — 2 5 temmuz 1940 tarihli T.ürk - Al
man Hususî Anlaşmasına mütedair notaların 
tasdiki hakkmda kanun lâyihasına dair (1/561) 

46 — 23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya mer
but protokolün 2 nci maddesi hükümlerine tevfi
kan Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız 
frangının tenzilâta tâbi tutulmaması hakkmda 
kanun lâyihasına dair (1/469) 

1 — Almanyaya ihraç edilecek Türk malları
na mukabil kliring hesaplarındaki Alman matlû-
batında yapılacak değişiklik ile Türkiye - Alman
ya rasında ticarî mübadelelere mütedair Hususî 
Anlaşma hakkmda Almanya sefaretile teati olu
nan notaların tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkmda (1/596) 

2 — Ereğli kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 3867 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkmda (3/397) 

3 — Fevkalâde vaziyet dolayıaüe bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası hakkmda (1/570) 

12 - V -1941 tarihinde 4030 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2-VH-1941 tarihinde 4082 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - V -1941 tarihinde 4022 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27-XII-1940 tarihinde 3956 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 - VI -1941 tarihinde 4064 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll-Vm-1941 tarihinde 236 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştirs 

29 - V -1941 tarihinde 4040 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

iktisat Encümeninden Gelen Mazbatalar 



4 — Gümrük kanununun ban maddelerinin 
tadiline dair olan 906 sayılı kanonun 39 ncu 
maddesindeki (Ardiye ücreti) tabirinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/277) 

5 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve mü
teselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksitlendiril-
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/428) 

6 — tsreçe sipariş edımış olan şimendifer 
müteharrik levazımının Türkiyeye ithalleri müh
letinin temdidi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/494) 

7 — İsviçreye gönderilen fındıklar bedelle
rinin ma)î borçların ödenmesine tahsisi için 
Türkiye ile İsviçre arasında teati olunan notala
rın tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/630) * 

8 — Heri gümrük tarifesinde muvakkat ma
hiyette değişiklikler yapılması ve yabancı mem
leketlerle muvakkat ticarî anlaşmalar akdi T* 
ticarî anlaşmalar akdine yanaşmayan Devletler 
müvaredatına karşı tedbirler ittihazı hususla
rında Hükümete salâhiyet verilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/473) 

9 — Müh Korunma kanununun 36 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/466) 

10 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/513) 

11 — 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz tak
sitlerinin Fransa sefaretince istimaline müsaade 
olunabileceğine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/530) 

12 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan verilmek suretile kurulan İktisadî teşek
küllerin teşMlâtile idare ve murakabeleri hak
kındaki 3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/624) 

13 — Şeker ve glikozdan alman istihlâk ver
gisinin arttırılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/595) 

30-YI-1941 tarihinde 1253 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

4-VIZ-1941 tarihinde 4094 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25-3H-1940 tarihinde 3951 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-YI-1941 tarihinde 4078 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - 1 -1941 tarihinde 3970 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 - 1 -1941 tarihinde okunmuştur. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3973 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27 - XH -1940 tarihinde 3955 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - VI -1941 tarihinde 4075 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4041 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



14 — Türkiye • Almanya arasında imzala
nan Ticarî mübadelelere mütedair hususî An* 
laşma ve Ticarî mübadelelere" ait tediye Anhiş-
inanda mevzuata-bazı b^ümleri^ t*whi 
bakkmda teati oW^,nottalar& tas&Jpna, dair 
kanun lâyihası hakkımda (İ/525) 

15 -«-. Türkiye, - AJmafly* araşnjda insalfta-
mış olan ticarî mübadelelere ffltfofejr hususî 
anlaşmaya bağlı ((B. 1) listesinde isim tashihi 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/499) 

16 — Türkiye - Almanya aaMizuIa Ticarî 
mübadelelere mütedair Hususî Anlaşmaya mer
but (C) listesindeki meyan kökü kontenjanımın 
meyan hulâsasına ve balına tahsisi hakkında te
ati olunan notaların tasdikına dair kanun lâ-
jâbflH h*#onda (1/ffl) 

17 — Türkiye - Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hu
susî Anlaşmaya bağlı 3 numaralı protokolün 4 
neü maddesinde tayin edilmiş olan müddeti iki 
ay daha uzatılması hakkında teati olunan nota
ların tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 

18 — Türkiye - Belçika Ticaret ve Takas îti-
lâfnamelerile bunlara müzeyyel Arılaşmanın tem
didi hakkında ka&ja» layihasına dair,{1/434) 

%t -~- Tarkjyıa, - Sttlgacntoa arpamda mev
cut Ticaret Anlaşmasına bağlı- (A) !6hikw»da 
derpiş edilip bir seneye çıkarılan altı aylık ta
kas müddetinin altı ay daha temdidi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/562) 

20 — Türkiye - Bulgariatyn Tfcasrt A k 
masına merbut (A) lahikasında derpiş olunan 
takas müddetinin altı aydan bir seneye iblâğı 
hakkında yapılan Anlaşmanın tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/500) 

21 — Türkiye Cumhuriyet Ifeçkez bankası 
kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddele
rinin tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/47») 

12 - V - 19ü türümde 402H «azılı kanun ola
rak kabul edjjmişjjr. 

26 -XH ~ 1940 tarihinde 3Ö52 saydı kana» ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941 tarihinde 4115 sayılı kanma ola
rak kabul edilmiştir. 

30 -VI -1941 tan&inde 4679 sayılı, kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 -IV -1941 tarihinde 4012 sayılı, kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarihinde 4014 sayıh kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4013, sayıh kanun t ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3978 sayılı kaaua olarak 
kabul edilmiştir, 



22 — Türkiye • Finlandiya arasmda 9 birinci 
tegritt 1949 tsriMafe ftrraaftman Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının tasdikına dair Kâinin layi
hası hakkında (1/528) 

2? — Türkiye • Fransa arasında W.a1ammş 
olan Ticaret, Kontenjan ve Tediye1 Anlaşmaları 
ile merbutları hükümlerinin 30 haziran 1941 
tarihine kadar temdidi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/563) 

24 — Türkiye • Fransa ticaret, kontenjan 
ve tediye Anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 
temdidi hakkında kanun lâyihasına dair (1/501) 

25 — Türkiye ile Hollanda asamda mer-
cut 27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması v« 
İktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 1937 
tarihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutla
rının hitam tarihinden itibaren 1 mayıs 1940 
tarihine kadav iki ay müddetle temdidi hakkı»-
da kanun lâyihasına dair (1/362): 

26 — Türkiye - Hollanda Tediye Anlaşması 
ve İktisadî iş birliği protokolü ile Ticaret An
laşması ve bunların merbutlarının temdidi hak
kında kanun lâyihasına, dair (1/437) 

27 — Türkiye - İngiltere arasında 2 birinci 
kânun 1940 tarihinde aktedilmiş olan tediye 
Anlaşmasının tasdikına dair kanun lâyihası hak
kında (1/531) 

28 — Türkiye - İngiltere arasında'3 şubat 
1940 tarihinde imza edilen Ticaret ve Tediye 
Anlaşmasının 3 ncü maddesinin 2 nci bendinin 
tavzihine dair teati olunan notaların, tasdiki hak* 
kında kanun lâyihasına dair (1/520). 

29 — Türkiye • İsveç Kliring Anlaşmasının 
küsbe bedellerine müteallik hükümleıdni- tadile» 
yapılan Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/524) 

30 — Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 
Ticarî itüâî ile Tediye Anlaşmasının temdidi 
hakkında kanun lâyihasına dair* (1/396) 

31 — Türkiye - İsviçre arasmda mevcut 30 
maya 1940 talihli Ticaret ve Tediye Anlaşmam-

28-IV-11941 tarihinde 4ffiS sayılı kanun ola
rak kabuİ edilmiştir. 

30 - VI -1341 tarihinde 408a saydı kamın e l* 
rak kabul edilmiştir. 

25 - X B -1940 târihinde 396» «yAkAmü t t t 
rakksboİ «Hlmrşti*. 

28 - IV -1941 tarihinde 4016 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4017 sayan-kanun-ola
rak kabul edilmiştir. 

3 - 1 -1941- tarihinde 3971 sayılı, kattan: olarak 
kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4018 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4019 sayılı kanun ola
rak' kabul edilmiştir. 

28 • IV -1941 tarihinde 4021 saydı kanun ol* 
rak kabul edSmiştif. 

3634 



hin iki ay temdidine dair kanon lâyihası hakkın
da (1/653) 

82 — Türkiye İsviçre Ticaret ve Tediye An
laşmasının tasdiki hakkında kanon layihasına 
dair (1/417) 

33 — Türkiye - İtalya arasında mevcut 29 ilk 
kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain ımua-
hedenamesinin temdidine dair teati olunan nota
ların fr^fl" lmMnııîfo, kanun lâyihasına dair 
(V«05) 

34 — Türkiye - Macaristan arasında 3 mayıs 
1941 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Te
diye. Anlaşmaları ile merbutlarının tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/643) 

35 — Türkiye • Bomanya arasında 26 aylül 
1940 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Te
diye Anlasmalarile merbutlarının tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/503) 

36 — Türkiye - Bomanya arasında 29 son-
kânun 1940 tarihinde teati edilen mektup ile bu
na müteferri 30 temmuz ve 9 ağustos 1940 tarih
li mektupların tflfi^i^n frakfoT^* kanun lâyihası
na dair (1/502) 

37 — Türkiye - Bomanya tediye anlaşması' 
mucibince açılmış bulunan kliring hesaplarına 
yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşmanın 
ve İM Ticari protokolün tasdikma dair kanun lâ
yiham hakkında (1/504) 

38 — Türkiye - Bomanya arasında teati olu
nan 14 ve 19 şubat 1941 tarihli notaların tasdiki-
na dair kanun lâyihası hakkında (1/606) 

39 — Türkiye - Bomanya Ticaret anlaşması* 
na zeylen imzalanan protokolün tasdiki hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/475) 

40 — Türk - Yugoslav ham afyon Batışı An* 
laşmasma munzam protokolün tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/505) 

41 — Türkiye • Yugoslavya ham afyon sa
tışı 'Anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden 1 tem
muz 1940 tarihine kadar üç ay temdidi hakkın-

22-XX-1941 tarihinde 4116 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28-IV-1941 tarihinde 4020 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9-YI-1941 tarihinde 4065 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22-1X1941 tarihinde 4117 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22-SI-1940 tarihinde 3926 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-XIM940 tarihinde~3962 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-XIM940 tarihinde 3963 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9-VI-1941 tarihinde 4066 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-XII-1940 tarihinde 3961 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-SU-1940 tarihinde 3965 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



da kanun lâyihasına dair (1/414) 

42 — Türkiye - Yunanistan arasında imza 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkmda (1/363) 

43 — Türkiye - Yunanistan arasında 26 ey
lül 1935 tarihinde imza edilen Kliring Anlaş
ması ile merbutlarının tasdiki hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/448) 

44 — Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşma
sının bir ay müddetle uzatılması hakkında 
1/326, Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşma
sının bir ay daha uzatılması hakkmda 1/327, 
Türkiye -'Yunanistan Kliring Anlaşması hü
kümlerinin 10 mart 1940 tarihine kadar 10 gün 
müddetle temdidi hakkında 1/350 ve Türkiye -
Yunanistan Kliring Anlaşması hükümlerinin 20 
mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle tem
didi hakkında 1/351 sayılı kanun lâyihasına dair 

45 — Türkiyenin (1940 Budapeşte panayı
rı) na iştiraki masraflarını karşılamak üzere Ma-
caristana gönderilecek 15 000 liranın tarih sıra
sını beklemeden Türk • Macar kliringinden tes
viyesi hakkında Macaristan Hükûmetile yapılan 
Anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası hak
kmda (1/397) 

46 — Türk parası kıymetini koruma kanunu
na müzeyyel kanun lâyihasına dair (1/523) 

47 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
688 sayılı kanunun 1 nci maddesine müzeyyel 
kanun lâyihası hakkmda (1/507) 

48 — 23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya mer
but protokolün 2 nci maddesi hükümlerine tevfi
kan Fransaya tesviye edilen 7 milyon fransız 
frangının tenzilâta tâbi tutulması hakkmda ka
nun lâyihasına dair (1/469) 

49 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman 
Hususî Anlaşmasına mütedair notaların tasdik 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/661) 

50 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihra
cına dair kanun lâyihası hakkmda (1/585) 

30-XII-1940 tarihinde 3964 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3966 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12-V-1941 tarihinde 4029 Baydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

12 - V -1941 tarihinde 4030 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2 -VII -1941 tarihinde 4082 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3974 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-XII-1940 tarihinde 3957 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

27-XII-1940 tarihinde 3956 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 - IV • 1941 tarihinde 4022 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 • VI -1941 tarihinde 4060 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



Maârif Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 — Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşki
lat kadrolarına müteallik kanun lâyihası hakkın
da (1/269.) 

2 — Devlet konservatuvan ve Kiyaseti Cum
hur Filârmonik orkestrası tarafından verilecek 
temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulma
sı Kakkmda kanım lâyihasına dair (fy484) 

3 — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelin Maarif vekâleti ktsmmda 
tashihat yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair1 (1/423) 

4 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir 
numaralı cetvelin Maarif vekâleti kütüphaneler 
kadasonds. unvan: değişikliği' yapılma» hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/623} 

5 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanu
nun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
tynun lâyihasına dair (1/617) 

6 — Hataya ana. vatana, iltihakından önce 
orada öğretmenlik yapanlar hakkmd». kanan lâ
yihasına dair (1/579) 

7 — Memurların tahsil müesseselerinde tale
be olamıyacaklanna dair kanun lâyihası hakkın
da (1/582) 

8 — Orta tahsil mekteplerinde yardama mu
allim çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihasına dair (1/535) 

9 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sajjtk tassa ek kant» lâyihasın* dair (1/293) 

30-V-1941 tarihinde 4047 sayık kanun olarak: 
kabul edilmiştir. 

16 - XII -1940 tarihinde 3942 sayılr kanun ata
rak kabul edilmiştir. 

9 - XII -194» taridnde 3934 sayık kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4-VII-1941 tarihinde 4086 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23- VI -1941 tarihinde 4060 sayılı kanun ofcb-
rak kabttl edilmiştir» 

4 - VII -1941 tarihinde 4091 sayılı kanun ola
rak hahul edilmiştir. 

28--IV-194İ tarihinde 4007 sayılr kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3976 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 -VIII -1941 tarihinde 4098 sayık kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



Maliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 — Ankara şehri kanaüaasyeau hekk&da 
kanım lâyihasına dair (1/644) 

2 — Antakya ve iskenderun elektrik mües
seselerinin mahalli belediyelere devri hakkmda 
kanan lâyihasına dair (1/288) 

3 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/657) 

4 — Askerî tayinat ve yem kanununa mü-
zeyyel 1495 sayılı kanunun 1 ttci maddesinin tef
siri hakkmda Başvekâlet tezkeresine dair (3/267) 

5 — Askeri tayinat ve yeni kanununun bi
rinci maddesine mü»yyel 1495 sayA kattuna «k 
kanun lâyihası hakkmda (1/6B6) 

6 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 
nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmem»* dair kanun 'lâyihası 
hakkında (1/246) 

7 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 
ncü maddesinde yazılı cetvelin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına -dan? (1/586) 

8 — Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler 
ve Belediyeler bankası memurları Tekaüt sandığı 
teşkili hakkmda kanun lâyihasına dair (1/435) 

9 — Bina ve arazi vergisi katnnİHT hüküm
lerine tevfikan vergiden istisna edilmiş olan 
hükmî şahıslara ait mukataah gayrimenkullerin 
kıymetlendirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/497) 

10 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı 
kanunun 3 ncû maddesinin 6 neı fıkrasının tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/121) 

11 — Bolu mebusu Lûtfi Görenin, askerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 66 ncı maddesine bir 
t t e a ilâvesine dair kanun» tekfifile «ufcerî ve 
mülkî tekaüd kanununun 66 net ma&hstm Ur 

8- V i n -1941 tarihinde 4899 aayık kanun ola
rak kabul edilmiştir.. 

28 -IV -1941 tarihinde 4011 sayılı kanun «to
rak kabul'edilmiştir. 

8-VIII-194İ tarihinde 4097 ssyıh'kw«m ola
rak kabul edilmişör. 

20 - XIT.1940 tarftinde'234 sayılı tefsir utarak 
kabul ©dffinSştır, 

4-VII-1941 tarihinde 4087 sayılı kanun ola
rak ksburtffihtiştl*/ 

2-VI-1941 tarihinde 4056 sayılı kanun olarak 
kabul' edilmiştir. 

18-VI-1941 tarihinde 4067'sayıte kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 -VII -1941 tarihinde 4088 sayrii kanan «fö-
rak kabul edilmiştir. 

25 - XII -1940 tarihinde 3950' eaytll hsrcm ola-, 
rak kabul edilmiştir. 

29- - Xfr •> 1940 tarihinde 1198 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 



fıkra eklenmesi hakkında kanon lâyihasına dair 
(2/19, V182) 

12 — Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanıl
makta iken vekâlet emrine alınan İsmail Hakkı 
hakkında Şûrayı devletçe ittihaz olunan mukar-
rerata dair Arzuhal encümeni mazbatası hak
kında (5/2) 

13 — Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif 
harici kalacak cami ve mescit hademesine veri
lecek muhassasata dair 2845 sayılı kanunun bi
rinci maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/376) 

14 - r Devlet demiryolları ve limanları islet
me umumî idaresi ntemurları tekaüt sandığı 
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine ve bazı maddelerin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında (1/41) 

15 — Devlet demiryolları ve limanları umu
mî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair kanu
na müzeyyel 1667 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında (1/380) 

16 — Devlete ve mülhak bütçen dairelere 
ait mukataa ve ieareteynli gayrimenkullerin 
Vakıfla ilişiğinin kesilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/610) 

17 — Diyarbakır istasyonundan İrak ve İran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının ik
mali için istikraz aktine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/578) 

18 — Ereğli kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işlettirümesi hakkındaki 3867 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/379) 

19 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısın
dan müteessir olan mıntakada zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna 
ek 1/479 ve Erzincanda ve Erzincan yer sarsın
tısından müteessir olan mıntakada zarar görenle
re yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
1/487 sayılı kanun lâyihaları hakkında 

11 - XH -1940 tarihinde 3937 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

28 • İÜ -1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

9 - IV -1941 tarihinde 3994 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 4001 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4090 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir» 

23 - VI -1941 tarihinde 4070 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2-VI-1941 tarihinde 4057 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

ll-Vm-1941 tarihinde 236 sayılı tefsir- olarak 
kabul edilmiştir. 

16-IV-1941 tarihinde 4000 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



20 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntı
sından müteessir olan mıntakalarda zarar gören
lere yapılacak yardım hakkındaki 3773 sayılı 
kanıma ek kanon lâyihasına dair (1/486) 

21 —• Fenerler hasılatının yansının Hazineye 
ödenmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/602) 

22 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/570) 

23 — Gümrük kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair olan 906 sayılı kanunun 39 ncu 
maddesindeki (Ardiye ücreti) tabirinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/277) 

24 — Harcırah kararnamesine ek kanun lâyi
hası hakkında (1/632) 

25 — Hariçten satın alınan buharlı ve mo
torlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
için getirilecek eşyanın gümrük resminden istis
nasına dair 3339 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası hakkında (1/555) 

26 — Hatay Hükümetinden devrolunan mü
tekait ve yetimlerin aylıkları hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/356) 

27 — Hazinenin taksitle sattığı bütün gayri-
menkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hak
kındaki 3524 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına 
dair (1/533) 

28 — îskân kanununun 39 ncu maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/384) 

29 — îzmir vilâyeti hususî idaresince yapıla
cak istikraza Hazinenin kefaletine dair kanun lâ
yihası hakkmda (1/557) 

30 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/175) 

31 — Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vuku
unda onunla birlikte çalışmak üzere Hükümetin 
müsaadesile gelecek bu türlü sıhhî ve insanî 

23-VI-1941 tarihinde 4071 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

kabul edilmiştir. 
30-VI-1941 tarihinde 4076 sayılı kanun olarak 

29-V-1941 tarihinde 4040 sayılı kanun' olarak 
kabul edilmiştir. 

30-VI-1941 tarihinde 1253 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4101 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VII -1941 tarihinde 4084 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3977 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 -1 -1941 tarihinde 3975 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9-VI-1941 tarihinde 4062 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14-V-1941 tarihinde 4031 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16-XII-1940 tarihinde 3940 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



yardım heyetleri namına vürut edecek olan eşya
nın gümrük resminden muafiyetine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/677) 

32 — Maaş kanununa müzeyyri. l-5$*fl«yıü* ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/323) 

33 — Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2996 sayılı kanuna ek kanun lâyi-
haaam-âm (1/ 

34 — Meri gümrük tarifesinde muvakkat 
mahiyette değişiklikler yapılması ve yabancı 
memleketlerle muvakkat Ticarî Anlaşmalar 
akis ve Ticarî Anlaşmalar akdine yanaşmayan 
Devletler müvaredatına kaoşı tedhişler ittihazı 
hususlarında Hükümete salâhiyet verilmesi 
hakkında, kamun lâyihasına dair (1/473) 

35 — Millî piyango idaresinin 1939 yılına 
ait bilançonun gönderildiği hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/279) 

36 — Muaarel» vergisi hakkındaki 3843 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına, dais (1/513:) 

37 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafın
dan, vsnkofik. suretile» karışlan; iktisadî te&efc-
küllerin teşkilâtıle idare ve murakabe&ri hak' 
kındaki 3460 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
na dair (1/624) 

3&~—Şabar VB. gÜSaaoEan. alman.istihlak- ver» 
ğisinin arttırılması hakkında kansan Hâyihaanaa 
dair (1/595) 

39 — Tasarruf bonoları ihaaema: dair ka«-
nun lâyihası hakkında (1/593) 

40 — Tasarruf benolar* ihracına- dair 40"5$ 
sayılı kanuna ek kanun lâyihamı hakkında 
(1/682) 

41 — Taşocakları nizamnamesinin birinci 
msâdastnm. tefsiri hakkında. Başvekalet tszkt» 
resine dair (3/349) 

42 — Trabzon mebusu Sun Dayın, Divanı 
muhasebatın üç aylık raporları üzerine ittihaz 

22r~I3MS4:k imrütinâ» 4115: «yık kanın» ata
rak kahuiE edflhrişirr.. 

3f - I -' İMİ tajaJaajBİe, 39£â sa^üa- ksmut. oU-
rak kabul edilmiştir. 

4 - W -194$ taâMnde- 4098! storıit kanu» &Ub 
rak kabul edilmiştir. 

3 -1 -1941 tarihinde 3970ı sta$üi kaosa olarak, 
kabul edilmiştir. 

Btt hıraastaki Maliyet encümeninin mazbatası 
28 - W - 1941 tarihinde okunmaştur. 

6 -1 -1941 tarihinde 3973 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 - VI -1941 tarihinde 4075 sayılı kanun, ola
rak kabul edümdşjbir. 

29- - V - 194i taribindıe 4041 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 ~ VI - 1941» tarihinde 40S8 sayılı kanun ola
rak kabul edUmişitir. 

2 1 - IX - 194t tarihinde 4120-sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştiır. 

18 - IV -1941 tarihinde 235 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 



edilmekte «âan kararİana metiyst «ve 'ŞÖnmla-
nün tayini fcaicbnâa takdime dair {i/6) 

43 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddele
rinin tadiü lafeâreada kanun Jâyihasma -dair 
(1/474) 

44 — Türk parası kıymetini korama kanu
nuna mûzeyyel kanun lâyihasına dair (1/523) 

45 —"Vakıflar umum müdürlüğünün Üskü
dar - Kadıköy kalk tramvayları şirketindeki 
hissesinin İstanbul belediyesine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/506) 

46 — Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihra
cına dair kanun lâyihası hakkında (1/585) 

47 — Ziraat bankasının göndereceği Hazine 
paralarından posta ücreti alınıp ahnnuyacağı-
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/73) 

3 - 1 -1941 tarihinde 1206 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3978 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3974 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22 - IX • 1941 tarihinde 4118 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 ^ VI - 194Î tarihinde 4060 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

26 - i t i -1941 tarihinde 1211 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 — Büyük Millet MeeM 1940 yılı nisan ve 
mayıs aylan hesabı hakkında (5/31) 

2 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı haziran 
ve temmuz ayları hesabı hakkında (5/32) 

3 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos 
ayı hesabı hakkında (5/33) 

4 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylül ayı 
hesabı hakkında (5/34) 

5 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı birinci ve 
ikinci teşrin ayları hesabı hakkında (5/37) 

6 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı birinci 
ve 1941 yılı ikinci kânun ayları hesabı hakkında 
(6/38) 

7 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı şubat ayı 
hesabı hakkında (5/39) 

8 — Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı 
hesabı hakkında (5/41) 

•9 — Büyük Millet Meclisi, Siyaseti Cumhur 
ve Divanı muhasebat 1939 anaü yılı hesabı katile-

11 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

11 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

11 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

11 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

30 - XII -1940 tarihinde okunmuştu*. 

32 - IH -1941 tarihinde okunmuştur. 

24 - m -1941 tarihinde okunmuştur. 

17 - IX -1941 tarihinde okunmuştur. 



i l hakkında (5/35) Hazine hesabı umumisine ithal edilmek özere 
30 - XII -1940 tarihinde Hükümete tevdi edil
miştir. 

10 — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile 
Millî saraylar ve koşklerdeki eşya hakkında 
(5/40) 4 - VIII -1941 tarihinde okunmuştur. 

Millî Müdafaa Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 — Askeri eaza kanununa ek kanun lâyi
hası hakkında (1/567) 

t 2 — Askerî izin kanununa bir madde ilâve
sine dair 3129 sayılı kanunun 1 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/450) 

3 — Askerî memurlar kanununun 4 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/508) 

4 — Askerî muhakeme usulü kanununa ek 
kanun lâyihası hakkında (1/568) 

5 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair* (1/455) 

6 — Askerî mühendislerle fen memurlarına 
verilecek ihtisas ücretleri hakkındaki 2204 sa
yılı kanunun" birinci maddesinin (C) fıkrasının 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/280) 

7 — Askerî tayinat ve yem kanununa mü-
zeyyel 1495 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/267) 

8 — Askerî tayinat ve yem kanununun bi
rinci maddesine müzeyyel 1495 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/625) 

9 — Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/668) 

10 — Askerlik kanununun 5 nci maddesine 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkmda kanun 

12 - V -1941 tarihinde 4026 sayılı kanun ola- -
rak kabul edilmiştir. 

23 - XII -1940 tarihinde 3948 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

9 - XII -1940 tarihinde 3933 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4033 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - XI -1940 tarihinde 3929 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - XII • 1940 tarihinde 233 sayılı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1940 tarihinde 234 sayılı tefsir ola
rak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4087 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -İ941 tarihinde 4102 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



lâyihasına dair (1/538) 

11 — Devlet demiryolları ve limanları umumi 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 
sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/482) 

12 — Devlet memurları aylıklarının-tevhit ve 
teadülüne mütedair kanuna ek 3888 sayılı ka
nunun 3 neü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/577) 

13 — Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan 
kısa hapis cezalarile mahkemeler tarafından ve
rilen kısa hapis cezalarının mahiyetinin tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/359) 

14 — Gümrük muhafaza memurları teşkilât 
ve Memurin kanunu lâyihasına dair (1/400) 

15 — Harp dolayısüe karadan, denizden, ve 
havadan memleketimize gelmekte olan mülteci
ler hakkında kanun lâyihasına dair (1/665) 

16 — Hatay Hükümetinden devrolunan mü
tekait ve yetimlerin aylıkları hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/356) 

17 — Hava taarruzlarına karşı korunma ka
nununun 10 ncu maddesinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkmda (1/571) 

18 — Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar 
bir kısım subaylara ve seferde bütün subaylarla 
asken memurlara elbise, kaput ve çizme veril
mesi hakkındaki 2811 ve 2962 sayılı kanunların 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/661) 

19 — Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/495) 

20 — Jandarma erat kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı bü
kümler eklenmesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/225) 

21 — Kocaeli mebusu İbrahim Totonun, As
kerlik kanununun 3920 sayılı kanunla değiştiri-

6-1-1941 tarihinde 3972 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21-IV-1941 tarihinde 4004 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23-VI-1941 tarihinde 4069 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13 - VI -1941 tarihinde 1246 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - XII - 194ü tarihinde 3944 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4104 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 3977 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 - IV-1941 tarihinde 3992 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11 - Vm -1941 tarihinde 4108 sayılı kamlp 
olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV -1941 tarihinde 4005 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 - XII -1940 tarihinde 3949 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 



leü 35 nci maddesinin (C) fıkrasının tefsirine 
dair takriri hakkında (4/42) 

22 — Kütahya merkez jandarma komutanı 
yüzbaşı Zeki Berkmana "bağlanan tekaüd maaşı* 
nın maluliyet derecesile tashihine imkân »lap 
olmadığının tayini hakkında (5/24) 

23 — Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/323) 

24 — Millî Korunma kanununun 36 hcı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/466) 

25 — Millî Müdafaa mükellefiyeti kanunu
nun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/679) 

26 — Ordu, bahriye ve jandarma subay ve 
memurini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 nci 
maddesindeki (Muhakeme altma alınmak) -tabi
rinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkın
da (3/333) 

27 — Ordu mensuplarına bir er tayını istih
kakı verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/666) 

28 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun bazı maddelerini değiştiren 2900 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair olan kanunun birinci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/600) 

29 — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 
2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (E) fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/620) 

30 — Örfî idare kanununun baa maddeleri
nin tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/583) 

31 — Yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki 1076 sayılı kanunun 17 ve 22 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/646) 

4 . VII -1941 tarihinde 4092 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 - XH -1940 tarihinde 1200 sayılı karar ola 
rak kabul «ddhaöştir. 

3 - 1 -1941 tarihinde 9969 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 -1 -1941 tarihînde okunmuştur. 

22 - IX * 1941 tarihinde 4112 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4-VI-1941 tarihinde 1244 sayılı karar ola
rak kabul -edilmiştir. 

11 - Vin -1941 tarihinde 4105 sayılı-kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21-IV-1941 tarihinde 4002 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

21-V-1941 tarihinde 4035 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 410& sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

25-VI-1941 tarihinde 4073 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



32 — Yedek subay ve askerî memurlar hak
kındaki kanunun 3993 sayılı kanunla değiştiri
len 3 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline da
ir kanun lâyihası hakkında (1/667) 

33 — Yedek subay ve askeri memuarter kanu
nunun 3923 sayılı kanunla tadil edilmiş, elan. 3 
ncü maddesine iki fıkra ilâvesi hakkında'1/584 
ve Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 
3923 saydı kanunla tadil edilmiş olan 31 nfiü 
maddesi sonuna bir fıkra ilâvesine dair 1/594 
sayılı kanun lâyihaları hakkında 

34 — Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 
688 sayıli kanunun t ncî maddesine müzeyyel 
kanım lâyihası hakkında (1/507) 

11 - VIII -1941 tarihini» 4107 saydı kamın ola. 
rak kabul edilmiştir. 

7-IV-1941. tarihinde 3993 sayılı 
rak kabul edilmiştir. 

kanun ola-

30 -XII -1940 tarihinde 3957 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Nâfıa Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1 •— Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/644) 

2 — Antakya ve iskenderun elektrik mües
seselerinin mahallî belediyelere, devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/283) 

3, —. Buenos, Aires peşte» kongresi kararla^ 
nnı havi senetlerin tasdikin* dair kanun lâyi
hası hakkında (1/552) 

4 — Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umumî idaresi memurları tekaüt sandığı 
hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine- ve bası maddelerin dsğişj-
tirilmesine dair kanun lâyihası hakkında (1/41)' 

5 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair kanuna 
müzeyyel 1667 sayıl? kanuna, ek kanun lâyihası 
hakkmda (1/380) 

6 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 
sayılı kaaaautt 32L nei maddssKÜn tadili hakkın*-
da kanun lâyihasına dair (1/462)* 

8-VIII-1941 tarihinde 4099 saydı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

28 -IV -1941 tarihinde 4011 saydı kanun ola
rak kabul edilmişjtij?. 

7-Vr1941 tarihinde^ 4*23. sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21 -IV -1941 tarihinde 4001 sayılı kanun ola
rak kabul eddlmigtir. 

4 -VII-1941 tarihinde 4090 sayılı kanun ola
rak kafesi edilmiştik 

21 -IV -1941 tarihinde 4004 sayılı kanun ola
rak, kabul edünüstiıt. 



7 - Devlet demiryolları ve limanları ve 
Devlet denizyolları işletme umum müdürlükle-
rile Devlet Havayolları umum müdürlüğüne 
muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malze
menin temini hakkında kanun lâyihasına dair 
d/534) 

8 — Fenerler hasılatının yarısının Hazineye 
ödenmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/602) 

9 — Fevkalâde vaziyet dolayısiİe bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/570) 

10 — Haliç vapurları işletme inhisarına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/634) 

11 —• Hariçten satın alınan buharlı ve mo
torlu gemilerle memlekette yapılan mümasilleri 
için getirilecek eşyanın gümrük resminden is
tisnasına dair 3339 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası hakkında (1/555) 

12 — Ilıca iskele * Palamutluk hattının satın 
alınmasına dair mukavelenamenin tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/690) 

13 — Hıca iskele • Palamutluk hattının işle
tilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/691) 

14 — Milletlerarası Telekomünikasyon mu
kavelenamesine bağlı telgraf ve telefon nizam
nameleri ve nihaî protokollan ile Radyo komü
nikasyon umumî nizamnamesi, nihaî protokolü 
ve ilâve nizamname protokolü revizionlannın 
tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair (1/558), 

15 — Nafia vekâletine bağlı Derinde Tra
vers fabrikasının Devlet demiryolları ve liman
ları isletme umum müdürlüğüne devri hakkında 
kaııuri lâyihasına dair (1/496) 

16 — Telgraf ve telefon kanununun 7 nci 
maddesinin tadiline dair 1899 sayılı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/522) 

17 — Yeniden yapılacak su işlerine 31000 000 
lira tahsisi hakkındaki 3132 ve bu paranın su-

6 -1 -1941 tarihinde 3980 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30-Yi-1941 tavihinde 4076 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4040 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VII -1941 tarihinde '4083 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VII -1941 tarihinde 4084 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941 tarihinde 4127 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941 tarihinde 4128 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

7 - V -1941 tarihinde 4024 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18 - XII • 1940 tarihinde 3945 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

23 - X n -1940 tarihinde 3947 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



reti teminine dair olan 3483 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihası hakkında (1/662) 

18 — Ziraat bankasının göndereceği Hazia& 
paralarından posta ücreti alınıp almmıyacağmın 
tefsiri hakkında* Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/73) 

8- VHİİ- l&lstırihind* 4100 sayıiü.kauu» i>Uu 
rak kabul edilmiştir. 

26 - III -1941 tarihînde 1211 sayılı kanun ol" 
r^k*b»l;e4iN#jr... 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1 — Ankarada bir Ttp fakültesi tesisi hak

kındaki 322$ sayılı kanuna» ek-kamın layihasına 
dair (1/316) 

2 — Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler 
re Belediyeler bankası memurları Tekaüt sandı
ğı teşkili hakkında kanun lâyihasına dair (1/43S) 

3 — 1932 senesinden itibaren Tıp fakültesin
den neşet edecek tabiplerin mecburî hizmetleri
nin lâğvi ve leyü Tıp talebe yutdûs»vaiın*nr{Tsıij 
talebesinin tâbi olacakları mecburiyetler hakkın
daki 2000 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına da
ir (1/554) 

4 — Gözlükçülük hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/12) 

5 •— iskân.' \uewiwxm, 39<nca maddesinin 
tadili hakkmda kanun lâyih«gBWk.dlie> (l/3â4) 

6 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tahine, ve ye»ide»>bazt HH&kiei'S&vesiste: dair 
kanun lâyihası hakkında (1/17&) 

7 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Teş
kilât ve Memurin k&nunuatta 5âıneâ<madâeskıia 
değiştirilmesine dair kanunr layötaKı hakkmda 
(1/559) 

8 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha 
enstitüsü ve -Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/345) 

9-XII-1946 tarihinde 3886» saydı- kanun ola
rak kabul edilmiştir.-

2 - VII -1941 tarihinde 4085 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - IV -1941 tarihin^ 3 W sayılı. kaçan- oku 
rak kabul edilmiştir. 

3$-311-1940 tariiöûde 39S8 sayjb kajurookn. 
rafejkaiöi edjbjiişUr. 

9-VI-1941 tarihinde 4062 sayılı kanun ola
rak* kajtudedjllsişfcirı 

16 - XII -1940 tarihinde 3940 sayılı kanun ola-
rak-kabvl edilmiştir.' 

2-IV-1941 tarihinde 3990 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3959 sayılr-kanun ola
rak kabul edilmiştir, 

file:///uewiwxm


9 — Umumî hıfzıssıhha kanununun 181 nci 
maddesi metninde yazılı madde numarasının tas
hihi hakkında kanun lâyihasına dair (1/565) 

1 — Çiftçi mallarının korunması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/4Ö9) 

2 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli Ve 
müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının taksit-
lendirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
d/428) 

3 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/175) 

4 — Türkiye ve trak Hükümetleri arasında 
aktedilen Veteriner mukavelenamesinin tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/564) 

26 - III - 1941*tarihinde 3987 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 - VII -1941 tarihinde 4081 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4 • V n -1941 tarihinde 4094 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 - XII -1940 tarihinde 3940 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 4003 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Teşkilât-ı Esasiye Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1 — istanbul mebusu Gl. Kâzım Karabekirin, 

Teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesinde
ki (mebusluk müddetinin hitamı) kaydile Dahilî 
nizamnamenin 180 nci * maddesinin 2 nci fıkra
sındaki (Devre sonu) tabirinin tavzihi hakkında 
takririne dair (4/31) * 11 - IV -1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

2 — Trabzon mebusu Sırrı Dayın, Divanı 
muhasebatın üç aylık raporları üzerine ittihaz 
edilmekte olan kararların meriyet ve şümulünün 
tayini hakkında takririne dair (4/6) 3 -1 -1941 tarihinde 1206 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

Ziraat Encümeninden Gelen Mazbatalar 



Muhtelif ve Muvakkat Encümenler 

Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümenden 
Gelen Mazbatalar 

1 — Ankara mebusu Ahmet Ulusan teşrii 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/283) 

2 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/303) 

3 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-
vekâlet tezkeresine dair (3/321) 

4 — içel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşrii 
masuniyetinin kaldırılırımı hakkında Başvekâlet 
tezekeresine dair (3/278) 

6 — İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresine dair (3/363) 

6 — Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Mu* 
harrem Celâl Bayann teşriî masuniyetlerinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/294) 

7 — Konya mebusu Şevki Ergunun teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/352) 

8 —• Huğla mebusu Yunus "Nadinin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/271) 

9 — Ordu mebusu Ahmet 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/308) 

10*— Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/198) 

11 — Siird mebusu Şefik özdemirin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/284) 

12 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 

30-IV-1941 tarihinde 1238 sayılı Jcarar olarak 
kabul edilmiştir. 

25 - IV -1941 tarihinde okunmuştur. 

14-V-1941 tarihinde 1241 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27-211-1940 tarihinde 1202 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15-1X1941 tarihinde 1268 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

25JV-1941 tarihinde 1234 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

16-V-1941 tarihinde 1242 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27-XH-1940 tarihinde 1203 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

IV • 1941 tarihinde okunmuştur. 

27 -XII . 1940 tarihinde 1204 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

6-1-1941 tarihinde 1207 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 



tezkeresine dair (3/OSfc) 

13 — Urfa mebusa Şeref Uluğun teşrii masu-
'«n^inimba4*rık^ı<> h a k t a n 
keresine dair (3/321) 

30-W-l'd4l\-ttoihmâe 1239 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

30-IV-1941 tarihinde 1240 sayılı karar ola-
p̂&k'fcftbsl- edftft̂ tir. 

Adliye, Bütçe, İktisat ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 4'er Üyeden Mürekkep 
Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1 — Millî korunma kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak-

4nrta<.(V&9) 25 - XII - 194(K Urihi&de .*3Ö54»«ayılı =kai»n«la-
rak kabul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, Maârif ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden Mürekkep 
Muvakkat Encümenden Gelen Mazbatalar 

1 -—-D*vlet «eHturİarı «ylıUaratai: tethlt ve 
teadülüne dair olan 3656 ve «888̂ s«yıli'4aftiftin- -
lara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapıl
masına ve 1941 mali yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (L) ve (D) işaretli cetvellerin 

«tadiline 4atr kanun layihası-hakkında (1/685) 

2 — Maarif vekaleti merkez teşkilât ve vazi
feleri hakkındaki 2287 sayılı kanunun 3225 sa
yılı •kanunljt tadil edüen l-a«i ftaddesinin'değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası lıafekmda (1/666) 

3 — Yüksek mühendis okulu ile Teknik oku-
luaun-Maarif vekâletine devri hakkmda'kanun 
lâyihasına dair (1/687) 

22 -IX -1941 tarihinde 4122 sayik'kaaun ola
rak kabul edilmiştir. 

22 -IX -1941 tarihinde 4113 sayılı kanun ola-
rak-kabsl-editadştir. 

22 -IX -1941 tarihinde 4121 sayılı kanun ola
rak kabul, edilmiştir. 

Adliye, Dahiliye, tktisad ve Ziraat Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden 
Mürekkep Muvakkat Encümenden Gelen Mazbatalar 

' 1 — Çiftçi mallarının korunması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/409) .2-VII-1941 tarihinde 4081 «ayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 



Bütçe, Dahiliye, Maliye, Millî Müdafaa ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er 
Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1 — Asker ailelerine yapılacak yardım hak
kında kanun lâyihasına dair (1/664) 11 - VIII • 1941 tarihinde 4109 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 5'er 
Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1 — Uzunköprü - Svilingrat arasmda Türk 
toprağı haricindeki demiryolu • tosunlarının iş
letilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/659)' " 4* VII -1941 tarihinde 4095 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Vekâletlerle Karşılıklı Encümenlerden Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat 
Encümenden Gelen Mazbata 

1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkında (1/258) 3 -1 -1941 tarihinde 3968 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir » 

3652 



Heyeti Umumiyenin Kabul Ettiği Kanun, Tefsir ve Kararlat 

Heyeti Umumiye, ikinci içtima zarfında mistir. Bunların numaralan ile tarihleri: ve 
205'kanun ile 5 tefsir ve 67 karar kabul et- başlıkları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Kanunlar 

No. Serlevha Tarih. 

3924 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde deği-
ı siklik yapılmasına dair kanun 15 - XI -1940 

3925 Divanı muhasebat 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun 15-XI-1940 

3926 Türkiye ile Romanya arasında 26 eylül 1940 tarihinde akit ve imza edi
len Ticaret ve tediye anlaşmalarile merbutlarının tasdiki hakkında ka
nun 22-XI-1940 

3927 Türk - ingiliz Adlî muzaheret mukavelenamesine müzeyyel olarak 10 
şubat 1939 tarihinde Ankarada imzalanmış olan ek mukavelenamenin 
kabul ve tasdikma dair kanun 25 - XI -1940 

3928 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde ve 
(D) ve (L) cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 27 - XI -1940 

3929 Askerî muhakeme usulü kanununun 53 n cü maddesini değiştiren kanun 29 - XI -1940 
3930 Büyük Millet Meclisi ile Riyaseti Cumhur 1940 malî yılı bütçelerinin bazı 

fasılları arasında münakale yapılmasına dair kanun 29 - XI -1940 
5931 Ankara şehri imar müdürlüğünün 1937 malî yık hesabı katî kanunu 2 • XII -1940 
3932 inhisarlar umum müdürlüğünün 1937 malı yılı hesabı katî kanunu 2 - XII -1940 
3933 Askerî memurlar kanununun dördüncü maddesinin tadiline dair kanun 9 - XII -1940 
3934 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 numaralı 

kanunun 1 numaralı cetvelinde de tashihat yapılması hakkında kanun 9 -XII -1940 
3935 Ankarada bir Tıp fakültesi tesisi hakkındaki 3228 sayılı kanunda deği

şiklik yapılmasına dair kanun 9 • XII -1940 
3936 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun 9 - XII -1940 
3937 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 66 ncı maddesi ve bu madde ile 

67 nci maddesine eklenmiş fıkraların değiştirilmesi hakkında kanun , 11 -XII -1940 
3938 Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemek

lik dağıtılması hakkındaki 3242 sayılı kanuna ek kanun 11 - XII -1940 
3939 Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak-

- kında kanun 16 - XII -1940 
3940 ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar % kanununa yeniden bazı hükümler 

ilâvesine dair kanun 16 - XII • 1940 
3941 Şehir ve kasabalardan uzak yerlerde inşa edilen jandarma karokol bina

larına Karakol komutanı ile ailesinin ikameti için ilâve yapılması hak
kında kanun 16 - XII -1940 

285 a.g.e., 134-147. ss. 

3653 



No. Serlevha Tarih 

3942 Devlet konservatuvan ve Riyaseti Cumhur Filârmonik orkestrası tara
fından verilecek temsil ve konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması 
hakkında kanon 16 - XII -1940 

3943 Devlet kinini mütedavil sermayesi hakkındaki kanuna ek kanun 16-XII-1940 
3944 Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memurları teşkilâtı hakkında ka

nun 18-XDT-1940 
3945 Derince Travers fabrikasının Devlet demiryolları ve limanlan işletme 

umum müdürlüğüne devri hakkında kanun 18 - XII -1940 
3946 Belediyeler imar heyetinin fen isleri teşkilâtına ait 3042 sayılı kanunu 

değiştiren kanun 23 - XII -1940 
3947 Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesini tadil eden 1899 numaralı 

kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 23 - XII -1940 
3948 Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair olan kanunun birinci mad

desine bir fıkra eklenmesi hakkında 23-XII-1940 
3949 Jandarma erat Kanununun bazı maddeleHn'n değiştirilmesine ve bu ka

nuna yeniden bazı hükümler ilâvesine dair kanun 23 - XII -1940 
3950 Bina ve arazi vergilerinden istisna edilmiş olan mukataalı gayrimenkullere 

kıymet takdiri hakkmda kanun 25 - XII • 1940 
3951 tsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer muharrik ve müteharrik levazımının 

Türkiyeye ithalleri müddetinin temdidi hakkmda kanun 25 -XII -1940 
3952 Türkiye ile Almanya arasmda imzalanmış olan Ticarî mübadelelere müte

dair Hususî Anlaşmaya bağlı (B I) listesinde isim tashihi yapılmasına 
dair kanun 25 - XII -1940 

3953 Türkiye ile Fransa arasmda 23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olan Ti
caret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmalarile merbutları hükümlerinin 31 ilk 
kanun 1940 tarihine kadar temdidi hakkmda kanun 25 - XII -1940 

3954 Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 25 -XII -1940 
3955 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasında bloke olan ve Türk malı mubayaa 

edilerek harice çıkarılması meşrut bulunan yabancı memleketler alacakların
dan Hükümetçe tesbit edilecek miktarının Fransız sefaretince Türkiyede 
kullanılmasına müsaade olunduğuna dair kanun 27 -XII -1940 

3953 9fl ha»iran 3930 tarihli Anlaşmava merbut protokolün ikinci maddesi hü
kümlerine tevfikan Fransaya tesviye edilen 7 milyon Fransız frangının ten
zilâta tâbi olmadığı hakkmda kanun 27 - XII -1940 

3957 Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 sayılı kanunun birinci maddesine 
müzeyyel kanun 30 - XII -1940 

3958 Gözlükçülük hakkmda kanun 30 • XH -1940 
3959 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi teşkiline dair kanun 30 - XH -1940 
3960 Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı değişik

lik yapılmasına dair olan 3665 sayılı kanuna ek kanun 30 -XII -1940 
3961 Türkiye ile Romanya arasmda mevcut 9 son teşrin 1939 tarihli Ticaret An

laşmasına zeylen 15 haziran 1940 tarihinde imzalanan protokolün tasdikma 
ait kanun 30 - XII -1940 

3962 Türkiye ile Romanya arasmda 29 son kânun 1940 tarihinde, teati edilen 
mektup ile buna müteferri 30 temmuz ve 9ağustos 1940 tarihli mektupların 
tasdiki hakkmda kanun 30 - XH -1940 

3963 Türkiye ile Romanya arasında mevcutt 9 son »teşrin 1939 tarihli Tediye 
Anlaşması mucibince açılmış bulunan kliring hesaplarına yapılacak peşin 



No. Serlevha Tarih 

tediyeler hakkındaki Anlaşmanın ve iki Ticarî protokolün tasdiki hakkında 
kanun 30-XII-194Ç> 

3964 Türkiye ile Yugoslavya arasında mevcut ye hükmü 31 kânunuevvel 1939 
taririnde bitmem üzerine 31 mart 1940 tarihine kadar uzatılan ham afyon 
satışı Anlaşmasının 1 nisan 1940 tarihinden, itibaren, ikinci defa olarak 3 ay 
temdidi hakkında kanun 30-331-1940 

3965 Ham afyon ihracma mütedair 31 mart 1939 tarihli Türk - Yugoslav An
laşmasına munzam protokolün tasdikma ait kanun 30-211-1940 

3966 Türkiye ile Yunanistan arasında 11 mart 1940 tarihinde aktedilen Ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının tasdikma dair kanun 36<-XlI -1940 

3967 1940 mâlî yılı mavazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerine fevka
lâde tahsisat verilmesine dair olan. 3849 saydı kanuna ek kanun 30- XII -1940 

3968 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve- teadülü hakkradaki 3656 ve 3888-
saydı kanunlara ek kanun 3 r I; -1941 

3969 Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun üçüncü maddesini değiş
tiren kanun 3 - I- -1941 

3970 Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette Ticaret anlaşmaları ve Modüs 
yiyendiler aküne ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resim • 
terinde değişiklikler yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmayan Devletler 
muvaredatına karşı tedbirler alınmasına salâhiyet verilmesi hakkmda ka
nun a- I -1941' 

3971 Türkiye ile ingiltere arasında 2 birinci kânun 1940 tarihli Tediye Anlaş-
taşmasının tasdikma dair kanun S- I -1941 

3972 Askerlik kanununun beşinci maddesine- muvakkat bir fıkra ilâvesi hakkın-' 
da kanun 

3973 Muamele vergisi kanununa ek kanun < { 
3974 Türk parası kıymetini koruma kanununa müzeyyel kanun 
3975 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin tahsil 

sureti hakkındaki 3524-saydı kanuna ek kanun 6 - 1 -1941 
3976 Orta tahsil'mekteplerinde yardmıcı muallim çalıştırılması hakkındaki ka> 

nunun • meriyet müddetinin uzatdması baklanda kanun 6- I1 -1941 
3977 Hatay Hükümetinden devrolunan mütekait ve yetimlerin aylıkları hak

kmda kanun 6- I" -1941 
3979 Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun muvakkat sekizinci mad-

desindeki müddetin> uzatdması hakkında kanun 6 - 1 -1941 
3979 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî ydı 

bütçesine munzam tahsisat verimesi hakkmda kanun 6 - 1 --1941 
3980 Münakalât vekâletinin 16 milyon liraya kadar taahhüt icrasına- salâhiyet 

verilmesi hakkında kamın 6- I -1941 
3981 1940 malî ydı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde deği

şiklik yapılması hakkında kanun 6 - I -1941 
3982 1937 malî ydı hesabı kati kanunu 10 dfl -1941 
3983 Huhut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1938 malî ydı hesabı kati 

kanunu 10-lir-1941 
3984 Vakıflar umwm-msMiklügii 1940 imali yut bütçesinde bazı değişiklikler, ya

pılması hakkında kanun 21- Jüt -1941 
3985 1940 malî yıl* muvazenei umumiyesine da-hil bazı daire bütçelerine fevka* 

lâde tahsisat verilmesine dair 3849 saydı kanuna ek-kanun 21- III -1941 

6- I 
6-. I 
6- I 

-1941 
-1941 
-1941' 



No. Serlevha Tarih 

3986 Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı kati ka
nonu 24 -III -1941 

3987 Umumî hıfzıssıhha kanununun 181 nci madesini tashih eden kanun 26 - III -1941 
3988 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı basa daire bütçelerin

de değişiklik yapılması hakkında kanun 31 • III -1941 
3989 1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden neşet edecek tabiplerin mecbu

rî hizmetlerinin lâğvi ve leylî Tıp talebe yurduna alınan Tıp talebesinin 
tâbi olacakları mecburiyetler hakkındaki 2000 sayılı kanuna ek kanun 2 - VI -1941 

3990 Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti Teşkilât ve memurin kanununun 53 n-
cü maddesinin değiştirilmesine dair kanun * 2 - IV -1941 

3991 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılmasına dair kanun 2 - IV -1941 

3992 Hava taarruzlarına karşı korunma hakkındaki 3502 sayılı kanuna ek ka
nun 7-IV-1941 

3993 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki kanunun 3923 saydı kanun
la değiştirilen 3 ncü maddesine bazı hükümler ilâvesine dair kanun 7 - IV -1941 

3994 Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalac k cami ve mescit hade
mesine verilecek muhassasata dair 2845 sayılı kanunun birinci maddesine 
bazı fıkralar ilâvesi hakkında kanun 9 - IV -1941 

3995 inhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 17 000 liralık mü
nakale yapılması hakkında kanun 11 - IV -1941 

3996 Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde (35 000) liralık mü
nakale icrasına dair kanun 11 - IV -1941 

3997 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 11 - IV -1941 

3998 1580 numaralı Belediye kanununa ek kanun 14- IV -1941 
3999 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde vukubulan zelzele

de felâkete uğrayanların kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen 
bazı mahkûmların cezalarının affi hakkmda kanun 14 - IV -1941 

4000 Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mmtakada za
rar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanunun 5 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine ve bu kanuna yeniden bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun 16-IV-1941 

4001 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî idaresi memurları tekaüt 
sandığı hakkındaki 2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı hükümler eklen
mesine ve bu kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 21 - IV -1941 

4002 Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunu tadil eden 3342 
savılı kanunun birinci maddesini değiştiren kanun 21 - IV -1941 

4003 Ttirkive ve Irak Hükümetleri arasında aktedilen Veteriner mukavele
namesinin tasdiki hakkında kanun 21 - IV -1941 

4004 Devlet demiryolları ve limanlarile Devlet denizyolları ve Devlet limanla
rında yapılacak askerî nakliyattan almacak ücretler hakkında kanun 21 - IV -1941 

4005 Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek kanun 25 - IV -1941 
4006 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanun

la bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı cetvellerin Riyaseti Cumhur kı
sımlarında değişiklik yapdması hakkmda kanun 28 - IV -1941 

4007 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyacaklarma dair kanun 28 - TV -1941 
4008 Vilâyet idaresi kanununun altıncı maddesinin tadili hakkında kanun 28 - IV -1941 
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4009 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 28 - IV -1941 

4010 Vakıflar umum müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe kanunu 28 - IV -1941 
4011 Antakya ve iskenderun Elektrik müesseselerinin mahallî belediyelere 

devrine mezuniyet verilmesi, hakkmda kanun 28- IV -1941 
4012 Türkiye ile Belçika arasmda mevcut 24-mayıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 

mayıs 1934 tarihli Takas Itilâfnameleri ile 31 mayıs 1934 tarihli Ticaret 
ve Takas îtil ;fnamelerine müzeyyel Anlaşmanın 1 haziran 1940 tarihine 
kadar temdidi hakkmda kanun 28 - IV -1941 

4013 Türkiye ile Bulgaristan arasmda mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına merbut (A) lahikasında derpiş olunan takas müddetinin 6 
aydan 1 seneye iblâğı hakkında yapılan Anlaşmanın tasdikma dair kanun 28 - IV -1941 

4014 Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 mayıs 1935 tarihli Ticaret 
Anlaşmasının merbut (A) lahikasında derpiş edilip bir seneye çıkarılan altı 
aylık Takas müddetinin tekrar altı ay temdidi hakkındaki notaların tas
dikma dair kanun 28 - IV -1941 

4015 Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanpn 9 ikinci teşrin 1940 tarihli Ti
caret ve Tediye Anlaşmalarının tasdik? hakkmda kanun 28- IV -1941 

4016 Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 şubat 1937 tarihli Tediye An
laşması ve iktisadî iş birliği Prbtokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret An
laşması ve bunlarm merbutlarmm hitam tarihinden itibaren 1 mayıs 1940 
tarihine kadar iki ay müddetle temdidi hakkmda kanun 28- IV -1941 

4017 Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 şubat 1937 tarihli Tediye Anlaş
ması ve İktisadî iş birliği Protokolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret An
laşması ve bunlarm merbutlarmm 15 mayıs 1940 tarihine kadar temdidi 
hakkmda kanun 28 - IV -1941 

4018 Türk - ingiliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 ncü maddesinin ikinci 
bendinin tavzihine dair kanun 28 - IV -1941 

4019 Türkiye - tsveç Kliring Anlaşmasının küsbe bedellerine müteallik hüküm
lerini tadilen isveç ile nota teatisi suretile yapılan Anlaşmanın kabul ve 
tasdiki hakkmda kanun 28 - IV -1941 

4020 Türkiye ile isviçre arasında mevcut 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî 
itilâf ile 31 mart 1938 tarihli Tediye Anlaşmasının, bunların inkıza tarihi 
olan 31 mart 1940 dan itibaren 31 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay tem
didi hakkmda kanun 28 - IV -1941 

4021 Türkiye ile isviçre arasmda 30 mayıs 1940 tarihinde akit ve imza edilen Ti
caret ve Tediye Anlaşmasının tasdikma dair kanun _ 28- IV ^1941 

4022 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Anlaşması protokollerinden 2 numa
ralı protokolde tamamen veya kısmen feshedilecek mukavelelere ait tediye
ler ve mahsupların icrası için tayin edilmiş olan dört aylık müddetin iki 
ay daha temdidi ve ayni Anlaşmaya bağlı C listesindeki 1 000 000 liralık 
üzüm kontenjanının kaldırılması ve bunun ilâvesile ceviz ve fındık kontenja
nının 2 000 000 liraya çıkarılması hakkmda Alman sefaretile teati olunan 
notalarm tasdikma dair kanun 28 - IV -1941 

4023 Buenos Aires Posta kongresi kararlarını havi senetlerin tasdıkına dair kanun 7 • V -1941 
4024 Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelenamesine bağlı Telgraf ve Telefon 

nizamnameleri ve Nihaî protokolleri ilee Radyomünikasyon umumî nizam-
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namesi, Nihaî protokolü ve ilâve Nizamname ve protokolü (Kahire 1938) 
revizionlannm tasdiki hakkında kanun 7- V -1941 

4025 -Vilâyet idaresi kanununun ikinci ve yetmiş birinci maddelerim değiştiren 
kanun 12- V -1941 

4026 Askerî Ceza kanununun 48 nci maddesini değiştiren kanun 12 - V -1941 
4027 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 12 - V -1941 
4028 Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair Hususî Anlaş

ma ile Türkiye • Almanya arasında Ticarî mübadelelere ait Tediye An
laşmasında mevzubahs menşe şehadetnameleri ile mutat ticarî müteferrik 
masraflar ve Almanyada serbest liman ve mıntakalardaM Alman ma
kamları mühür ve imzalarının Alman makamları mühür ve imzaları gibi 
kabulü hakkında Alman Sefaretile teati olunan notaların tasdiki hakkın
da kanun 12- V -1941 

4029 Türkiye ile Yunanistan arasmda 26 eylül 1935 tarihinde imza edilen Kli
ring Anlaşmasile merbutlarının tasdiki hakkında kanun 12 - V -1941 

4030 Türkiye ile Yunanistan arasmda mevcut 26 eylül 1935 tarihli Kliring An
laşmasının hitamı tarihinden itibaren 20 mart 1940 tarihine kadar iki ay 
20 gün müddetle uzatılması hakkında kanun 12 -V -1941 

4031 izmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istikraza Hazinenin kefaletine 
dair kanun 14 -V -1941 

4032 Vakıflar umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katî kanunu 16 - V -1941 
4033 Askerî muhakeme usulü kanununun 24 ve 275 nci maddelerini değiştiren 

kanun 21 -V -1941 
4034 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine dair kanunun ikinci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 21 - V -1941 
4035 Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı Terfi kanununun bazı mad

delerini tadil eden 2162 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (E) fıkrasını 
değiştiren kanun 

4036 İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun 
4037 Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı kanuna ek kanun 
4038 1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daireler bütçele

rinde değişiklik yapılmasına dair kanun 29 - V -1941 
4039 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 29 - V -1941 
4040 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 

3828 numaralı kanuna ek kanun 29 - V -1941 
4041 Şeker ve glikozdan alman istihlâk yergisinin arttırılmasına dair kanun 29 - V -1941 
4042 1941 malî yık Muvazenei umumiye kanunu 29- V -1941 
4043 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 30 - V -1941 
4044 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 30 - V -1941 
4045' İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yık Bütçe kanunu 30 - V -1941 
4046 " Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 30 - V -1941 
4047 Beden terbiyesi kanununa ek kanun 30 - V -1941 
4048 Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe ka

nunu 30- V -1941 
4049 Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 30- V -1941 

21 -V 
21- V 
21- V 

-1941 
-1941 
-1941 
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4050 Devlet demiryolları ve limanları işletmeu mum müdürlüğü 1941 malî yı
lı Bütçe kanunu 30- V -1941 

4051 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe 
kanunu 30- V -1941 

4052 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe ka
nunu 30- V -1941 

4053 Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydına 
dair kanun 30- V -1941 

4054 Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkında kanun 30 - V -1941 

4055 Türk ceza kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 2 - Yi -1941 
4056 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci maddesinin tadiline ve bu ka

nuna bazı .maddeler ilâvesine dair kanun 2 - VI -1941 
4057 Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve İran hudutlarına kadar ya

pılacak demiryollarının inşası için istikraz aktine dair kanun 2 - VI -1941 
4058 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun 2 - VI -1941 
4059 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun 2 - VI -1941 
4060 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun 2 - VI -1941 
4061 Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadiline dair kanun 4 - VI -1941 
4062 îskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında kanun 9 - VI -1941 
4063 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1938 malî yılı Hesabı ka

ti kanunu 9 • VI -1941 
4064 Bazı Türk mallarının Almanyaya ihraçları ve millî bankalarca ıskonto 

edilmiş bazı bonoların kontenjanlar fazlası olarak yapılacak tütün ve fın
dık mubayaasına tahsisi hususunda teati olunan notaların tasdikına dair 
kanun 9- VI -1941 

4065 Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin temdidine ait notaların tasdiki hakkında kanun 9 - VI -1941 

4066 Bomanyaya ısmarlanmış olan kâğıtların Bomanyaya ihraç edilecek pala
mut ve balıkyağı ile takası hakkında teati olunan notaların tasdiki hak
kında kanun 9 - VI -1941 

4067 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü maddesinde yazılı cetvelin de» 
ğiştirilmesine dair kanun 18- VI -1941 

4068 Hapishane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 1721 sayılı kanunun ikin
ci maddesini değiştiren kanun 23 - VI T 1941 

4069 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
3888 sayılı kanunun üçüncü maddesine üpfjkra eklenmesi hakkında kanun 23 - VI -1941 

4070 Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve icareteynli gayrimen-
kullerin Vakıfla ilişiğinin kesilmesi hakkında kanun 23 - VI -1941 

4071 Enöncanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mmtakada za
rar görenlere yapılacak yardım hakkındaki kanuna ek kanun 23 - VI -1941 

4072 Türkiye ile Alman Beich'ı arasında 18 haziran 194İ tarihinde imza edilen 
Muahedenin tasdikına dair kanun 25 • VI-1941 

4073 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 17 ve 22 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 25 - VI • 1941 

4074 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun 27 - VI -1941 
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4075 Sermayesinin lamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan ikti
sadi teşekküllerin teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkındaki kanunun 
24 ncü maddesini değiştiren kanun 30 - VI -1941 

4076 Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar hakkında kanun 30 - VI -1941 
4077 Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 

3500 numaralı kanunun tadiline dair kanun 30 • VI -1941 
4078 İsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin malî borçların ödenmesine 

tahsisi için Türkiye ile isviçre arasında teati edilen 24 nisan 1941 tarihli 
notaların tasdiki hakkında kanun 30 - VI -1941 

4079 Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli Anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesin -
de tayin edilmiş olan müddetin yeniden iki ay temdidi hakkında kanun 30 - VI -1941 

4080 Türkiye ile Fransa arasında 23 ağustos 1939 tarihinde imzalanmış olan Ti
caret, Kontenjan ve Tediye Anlaşmalarıle merbutları hükümlerinin 30 ha-
zizan 1941 tarihine kadar temdidi hakkın da kanun 30 - VI -1941 

4081 Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 2-VII-1941 
4082 Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki masraflarını karşılamak 

üzere Macaristana gönderilecek 15 000 Uranın taun sırasını beklemeden 
Türk - Macar kiliringinden tesviyesi hakkında Macaristan,Hükûmetile ya
pılan anlaşmanın tasdikına dair kanun 2 - VII -1941 

4083 Haliç vapurları isletme inhisarına dair kanun 2 - VII -1941 
4084 Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemilerle memlekette yapılan 

mümasilleri için getirilecek eşyanın gümrük resminden istisnasına dair 
olan 3339 sayılı kanun hükümlerinin uzatılması hakkında kanun 2 - VII -1941 

4085 Belediyeler ve bunlara bağlı müesseseler ve Belediyeler bankası memur
ları tekaüt sandığı teşkiline dair kanon 2 - VII -1941 

4086 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan kanuna bağlı 
1 numaralı cetvelin Maarif vekilliği kısmında bazı değişiklik yapılması 
hakkında kanun 4 -VII -1941 

4087 Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine müzeyyel 1495 sayılı ka
nunda değişiklik yapılması hakkında kanun 4 - VII -1941 

4088 Devlet "memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
ek 3888 sayılı kanunun ikinci madedsıne bağlı üç numaralı cetvelin de

ğiştirilmesine dair kanun 4-VII-1941 
4089 Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü madedlerinin değiştiril

mesi hakkında kanun 4 - VII -1941 
4090 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin teşkilât ve vazifeleri" 

ne 'dair 1042 numaralı kanuna ek kanun 4 - VII -1941 
4091 Hatayın anavatana ilhakından önce orada öğretmenlik yapanlara 

dair kanun 4 - VII -1941 
4092 Askerlik kanununun 35 nei maddesini değiştiren 3920 numaralı kanunun 

«C» fıkrasına bazı hükümler ilâvesi hakkında kanun 4 -VII -1941 
4093 Maliye vekâleti Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 saydı kanuna ek 

kanun 4-VII-1941 
4094 Hatay Ziraat bankasmm tasfiyesinde ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî 

alacaklarının taksitlendirilmesine dair kanun 4-VII-1941 
4095 Uzunköprü - Svilengrad arasında Türk toprağı haricindeki demiryolu kı

sımlarının işletilmesi hakkında kanun 4 - VII -1941 

3660 
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4096 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağlı 
bir sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkmda kanun 4 -YIII-1941 

4097 Arttırma, eksiltme ve ihale hakkındaki 2490 sayılı kanun ile 1050 sayılı 
Muhasebei umumiye kanununa bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 8 -VIII-1941 

4098 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki kanuna ek kanun 8 -VIII-1941 
4099 Ankara şehri lâğımları hakkında kanun 8 -VIII-1941 
4100 Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi hakkındaki 3132 ve 

bu paranın sureti temini hakkındaki 3483 sayılı kanunlara ek kanun 8 -VIII-1941 
4101 Harcırah kararnamesine ek kanun 11 -VIII-1941 
4102 Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hakkında kanun 11 -VIII-1941 
4103 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka

nuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 11 -VIII-1941 

4104 Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiyeye iltica edenler hakkmda 
kanun 11-VIII-1941 

4105 Ordu mensuplarına bir er tayını istihkakı verilmesi hakkmda kanun 11 -VIII-1941 
4106 örfî idare kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 11 -VTII-1941 
4107 Yedek subay ve askerî memurlar kanununda değişiklik yapan 3993 numa

ralı kanunun birinci maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair kanun 11 -VIII-1941 
4108 Subay ve askerî memurlara elbise, kaput, çizme veya potin verilmesine 

dair kanun 11 -VIII-1941 
4109 Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardan hakkmda kanun 11 -VIII-1941 
4110 inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 36 500 000 liraya iblâ

ğına dair kanun 11 -VIII-1941 
4111 Hatay kadastrosuna itiraz müddeti hakkmda kanun 22- IX -1941 
4112 Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 27 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkmda kanun 22 - IX -1941 
4113 Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkındaki 2287 numaralı ka

nuna ek kanun 22 - IX -1941 
4114 Köy kanununun 78 nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda kanun 22 - IX -1941 
4115 Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere mütedair 25 £emmuz 

1940 tarihli Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesindeki 50 000 liralık me
yan kökü kontenjanının, meyan kökü yerine meyan hulâsasına ve balına 
tahsisi hakkında Alman Hükûmetile teati edilen notaların tasdikına dair 
kanun 22 - IX -1941 

4116 Türkiye ile İsviçre arasında mevcut 30 mayıs 1940 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmasının İM ay temdidine dair kanun 22 - XX -1941 

4117 Türkiye ile Macaristan arasında, 3 mayıs 1941 tarihinde akit ve imza edi
len, Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile merbutlarının tascükına dair kanun 22 - IX -1941 

4118 Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy Haljk tramvayları şir
ketindeki hissesinin İstanbul Belediyesine devri hakkmda kanun 22 - IX -1941 

4119 Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla birlikte çalışmak üzere 
Hükümetin müsaadesile gelecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri 
namma vürut edecek olan eşyanm gümrük vergisinden muafiyetine dair 
kanun 22-IX-1941 

4120 Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 numaralı kanuna ek kanun 22 - IX -1941 
4121 istanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif" vekilliği

ni devri hakkında kanun 22 - IX -1941 
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4122 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 
Bayüı kanonlara bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 1941 
ınalî yık Muvazenei umomiyekanunonon (L) ve (D) işaretli cetvelleri' 
nin tadiline dair kanon 22 - IX -1941 

4123 1941 malî yılı muvazenei omomiyesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanon 22 - IX -1941 

4124 Milli Müdafaa vekaleti 1941 malî yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkal
âde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı kanona ek kanon 22 - IX -1941 

4125 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanona ek 
3888 sayılı kanona bağlı (1) numaralı cetvel ile Muvazenei umumiye ka
nonuna bağlı (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmında tadilât yapılma
sına dair kanon 22 - IX -1941 

4126 Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira ikrazına dair kanon 22 - IX -1941 
4127 Ilıca iskele - Palamutluk demiryolu imtiyazı ile şirkete ait malların satın 

alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanon 22 - IX -1941 
4128 Ilıca iskele - Palamutluk hattı işletme kanonu 22 - IX • 1941 

Tefsirler 

232 3656 sayılı kanunun muvakkat altmcı maddesindeki (maiyet memur
ları) tabirinin tefsiri 9 - XII -1940 

233 Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek ihtisas ücretlerine dair 
olan 2204 sayılı kanunun birinci maddesinin (C) fıkrasının tefsiri 16 -XII-1940 

234 Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sayılı kanonun birinci 
maddesinin tefsiri 20 - XII -1940 

235 Taşocakları nizamnamesinin birinci maddesinin ve bo nizamname ile 
Maadra nizamnamesinin bazı maddelerini tadil eden 608 numaralı kano
nun tefsiri 18 - IV -1941 

236 Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlettirilmesi hakkındaki 
3867 sayılı kanonun 8 nci maddesinin tefsiri 11 - VIII -1941 

Karar lar 

1194 Mütekait yüzbaşı Ünver Türksal hakkında 22 - XI -1940 
1195 Mütekait binbaşı iitstnduh Geleson hakkında 22 - XI -1940 
1196 İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli vilâyetle

rinde Örfî idare ilânına dair 25 - XI -1940 
1197 Millî yardım komitesinin, faaliyetine nihayet verilmesine dair 27 - XI -1940 
1198 Bina vergisi hakkındaki 1837 saydı kanununun 3 ncü maddesinin 6 ncı 

fıkrasının tefsirine mahal olmadığı hakkında 29 - XI -1940 
1199 Altı vilâyette ilân edilmiş olan Örfî idarenin 3 ay daha temdidi hakkında 20 • XDT -1940 
1200 Kütahya merkez jandarma konmotanı yüzbaşı Zeki Berkmana bağla

nan tekaüt maaşı hakkında 20 • XII -1940 



No. Serlevha Tarih 

27-xn 
27-xn 
27-Xn 
27-XII 
3- I 

3- I 
6- I 
6- I 

•1940 
• 1940 
-1940 
-1940 
• 1941 

:1941 
-1941 
•1941 

1201 Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncfi maddesinin 5 nci fıkrasının tef
sirine mahal olmadığı hakkında 

1202 îçel mebusu Ferit Celâl Güvenin teşriî masuniyeti hakkında 
1203 Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyeti hakkında 
1204 Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuniyeti hakkında 
1205 Haziran: ağustos 1940 aylarına ait Divanı muhasebat raporuna dair 
1206 Divanı muhasebatın üç aylık raporları üzerine ittihaz edilmekte olan 

kararların mahiyet ve şümulünün tayini hakkında 
1207 Siirt mebusu Şefik özdemirin teşriî masuniyeti hakkında 
1208 Meelis içtimainin 10 mart 1941 pazartesi gününe talikma dair 
1209 Altı vilâyette ilân ve üç ay müddetle temdit edilmiş olan örfî idarenin üç 

ay daha temdidi hakkında 19 - IH -1941 
1210 Kütahya Müstantıkı Memet Sait Türkere hizmet müddetine göre verile-

v cek ikramiyenin vizesi hakkında 19 - III -1941 
1211 Ziraat bankasının -göndereceği Hazine paralan hakkında 26 - III -1941 
1212 Beşadiyenin Soğukpmar mahallesinden Melhemoğullarmdan îbrahimoğlu 

ahçı Ali Çağların ölüm cezasma çarptırılması hakkında 28 - III -1941 
1213 Demircinin Azizbey köyünden Halil îbrahimoğlu Veli Acarm ölüm ce

zasına çarptırılması hakkında 31 - İÜ -1941 
1214 Eleşkirdin Celi köyünden Koçakoğullarından Selimoğlu Namaz Koçağm 

ölüm cezasma çarptırılması hakkında 31 - İÜ -1941 
1215 Geyvenin Maksudiye köyünden Caferoğlu Hasan Yılmazın Ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında 2 - IV -1941 
1216 Korkudeli kazasının Karabayır köyünden Ahmedoğlu İsmail Dedenin 

ölüm cezasma çarptırılması hakkında 2 - IV -1941 
1217 Of Kazasının Yaranoz köyünden Deli îbrahimoğullarından Sadullahoğlu 

Mustafa Korkmazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 4 - IV -1941 
1218 Şokenin Konak mahallesinden Karabekiroğullanndan Hüseyinoğlu Me

met Oökgözün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 4 - IV -1941 
1219 Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Aydmkoğullarmdan Hüseyinoğlu 

Altmdiş Mustafa Küçükaydmlınm ölüm cezasma çarptırılması hakkında 7 - IV -1941 
1220 Trabzomın Kemerkaya mahallesindenden Hacı îbrahimoğullarından Za-

im diğer adı Saimoğlu Naci Erdikerin ölüm cezasma çarptırılması hak
kında 7 - I V - 1 9 4 1 

1221 Akdağmadeninin Emerek köyünden Mustafaoğlu Şükrü llbasmışm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkmda 9 - IV» -1941 

1222 Bizenin Camlıbel mahallesinden Satıroğnllarından Îbrahimoğlu Memet 
Salımenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 9 - IV -1941 

1223 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 7 nci maddesi hükmünün Devlet şûrası azalrğma intihap edilen
lere şümulü olup olmıyacağınm tefsirine mahal olmadığı hakkında 9 - IV -1941 

1224 Bigadiçin Servi mahallesinden Cellât Haliloğlu Kasım Afacan ile Kuyu 
mahallesinden Memet Alioğlu Kara Mustafa Özkulanın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında 11 - IV -1941 

1225 Muşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemil Yurganm ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda 11 - IV -1941 

1226 Nizibin Kefericebel köyünden Ali Osmanoğullarmdan Memedoğlu Davut 
Turgudun ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 14 - IV -1941 
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No. Serlevha Tarilt 

1227 Ordunun Karacaömer köyünden Gedikoğullanndan Salihoğlu Asım Gedi
ğin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 14 - IV - 1941 

1228 Sungurlunun Memetbeyli köyünden Abdülganioğlu Haçı Osman Selçukun 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında 16 - IV -1941 

1229 Tokadın. Sulusaray köyünden "îmamoğullanndan Salihoğlu Hasan Yılma
zın ölüm cezasma çarptırılması hakkında 16 - IV -1941 

1230 Earaderenin Geçitli köyünden Hüseyinoğlu Ali öztürkün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda 18 - IV -1941 

1231 Kayserinin Molu köyünden Hasanoğlu Memet Bektaşın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda 18 - IV -1941 

1232 Çorumun Alaca kazasının Küre köyündeft Hüseyinoğlu Bayram Purun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 21 - IV -1941 

1233 Tarsusun Alifakıh köyünden Osmanoğlu Ali Rıza Gölgeçenin ölüm ceza
sına çartmlması hakkında 21 - IV -1941 

1234 Kastamonu mebusları Hacer IHcle ve Muharrem Celâl Bayarın teşriî ma
suniyetleri hakkında 

1235 Aksaray kazasının Çardak köyünden Mevlûdoğlu Kadir Aygünün ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında 

1236 Ürgübün Dere mahallesinden Mahmudoğlu Memet Altmışm ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda 

1237 Muradiyenin Duavan köyünden Mirzaoğlu Memet Yaylalının ölüm ceza
sına çarptırılması hakkmda 

1238 Ankara mebusu Ahmed Ulusun teşriî masuniyeti hakkmda 
1239 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî masuniyeti hakkmda 
1240 Urfa mebusu Şeref üluğun teşriî masuniyeti hakkmda 
1241 Denizli mebusu Necip Ali Küçükanm teşriî masuniyeti hakkında 
1242 Konya mebusu Şevki Ergunun teşriî masuniyeti hakkmda 
1243 Büyük Millet Meclisinin orduya itimadının, selâm ve muhabbetinin ib

lâğı hakkmda 29- V -1941 
1244 Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hakkındaki 912 sayılı ka

nunun 6 ncı maddesindeki (Muhakeme altma alınmak) tabirinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkmda 4- VI -1941 

1245 Merdin mebusu Muhittin Birgenin mebusluğunun sukutu hakkmda 13-VI-1941 
1246 Askerî ceza kanunununun 187 nci maddesinin tefsirine ihtiyaç olmadığı 

hakkında 13- VI -1941 
1247 Afyon Karahisann Çobanlar nahiyesinden Bekiroğlu Süleyman Yılma

zın ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 18 - VI -1941 
1248 Çerkeşin ören köyünden Bekîroğullarmdan îbrahimoğlu Mustafa öz-

demirin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 18- VI -1941 
1249 Altı vilâyette ilân ve iki defa üçer ay müddetle temdit edilmiş olan örfî 

idarenin altı ay daha temdidi hakkmda 20 - VI -1941 
1250 Sandıklının Koçağzı köyünden Kara Mollaoğullarmdan Süleymanoğlu Sü

leyman Akbulutun ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 20 - VI -1941 
1251 Termenin Gefri köyünden Salih Çavuşoğlu Davut Gürler ve Ordunun 

Ebülhayır nahiyesinin Sefercik köyünden Osmanoğlu Ali Kaplanın ölüm 
cezasma çarptırılmaları hakkında 20 - VI -1941 

1252 Çerkeşin Dere köyünden KadıoğuUanndan Hüseyinoğlu Bahattin Aks
unun ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 23 • VI -1941 

25-

25-

25-

28-
30-
30-
30-
14-
16-

IV 

IV 

IV 

IV 
IV 
IV 
IV 
V 
V 

-1941 

-1941 

-1941 

-1941 
-1941 
-1941 
-1941 
-1941 
-1941 



No. Serlevha Tarih 

1253 Gümrük kanununun 906 numaralı kanunla tadil edilen 39 ncu madde
sinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 30 - VI -1941 

1254 Fenerler idaresine ve'füecek tazminat karşılığının temin sureti hakkın
daki 3302 Sayılı kanunun 2 nci maddesi ile Bütçe kanunlarının bu bap
taki maddelerinin tefsirine mahal olmadığı hakkmda 4 - VIH • 1941 

1255 Kır, çarşı ve mahallât bekçilerinin Memurin muhakematı kanunu hüküm
lerine tâbi olup olmadıklarının tefsirine mahal olmadığı hakkında 8 - VIII • 1941 

1256 Tasarruf bonoları hasılatının millî müdafaa hizmetlerine tahsisat kaydi 
için bir kanun tedvinine lüzum olmadığı hakkmda 11 • Vlll • 1941 

1257 Gürünün Kirazlık mahallesinden Ahmedoğlu Sait Yenerin ölüm ceza
sına çaptırılmak hakkında 15 - IX -1941 

1258 îçel mebusu, Turhan Cemal Berikerin teşriî masuniyeti hakkında 15 - IX -1941 
1259 Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu Ahmet Cingözün ölüm 

cezasına çarptırılması hakkında 17 - IX -1941 
1260 Meclis içtimainin ikinci teşrinin birinci gününe taliki hakkında 22 - IX -1941 

Seçimler 
İkinci içtima zarfında sayın üyeler mua- mamistır, 

melâtına ait intihaplardan başka seçim yapıl-

Heyeti Umumiyenin Kapanması 

ikinci içtima 22 - IX - 1941 tarihinde bırakmamak üzere gelecek içtimain ikinci teş-
Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan me- rinin birinci cumartesi gününe talik edilmesini 
busu Hilmi Uranın : teklif ederiz ». 

« Büyük Meclisin ruznamesine dahil mü- Şeklindeki takrirlerinin kabulünü mütea-
him ve müstacel lâyiha ve teklifler tamamen kip ikinci teşrinin ilk günü toplanılmak üzere 
intaç edilmiş olduğundan azayi kiramın inti- celse 17,40 da kapanmıştır, 
hap dairelerini tetkik ve teftişlerine imkân 



Umumî Heyetin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 

Encümenler 

Daimi encümenler 

Adliye Encümeni 
Arzuhal » 
Bütçe - » 
Dahiliye » 
Divanı muhasebat » 
Gümrük ve İnhisarlar > 
Hariciye » 
îktısad > 
Maarif » 
Maliye > 
Meclis hesablannmtedkih » 
Milli Müdafaa » 
Nafia > 
Sıhhat ve iç. muavenet » 
Teşkilâtı esasiye » 
Ziraat » 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
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Riyaset Divânının Mesai Hulâsası286 

<Reis 
Reis vekili . 

» » 
» » 

İdare Âmiri . 
» » 
» » 

JÇâttp 
» 
» 
» , 
» 
» 

Çfon&tn 
2ydtw 

1 Bîtrsa 
Sivas 
Ağn 
Manisa 
Mardin 
Bingöl 
Çanakkale 

' Gazianteb 
• Hatay 
• _ Kütahya 
' Niğde 

Mustafa Abdülhalik Benda 
Dr. Mazhar Germen 
Befet Canttez 
Şemsettin Gündltay 
Halid Bayrak 
Dr. Saim TJzel 
İrfan Ferid Alpa/ya 
Necmeddin Sahir 
.Ziya Gevher Etili 
. Bekir Kaleli 
Hamdi Selçuk 
Vedit TJzgören 
Cavid Oral 

1 - XI -1940 tarihinde seçilmiş olan Riyaset 
Divanı, İkinci İçtima esnasında (8) de
fa toplanmış ve (35) karar ittihaz eylemiştir. 

Bu bapta tanzim olunan cetvel aşağıya dereo-
lunmuştur: 

Karar 
No. 

55 • 
56 

57 

58 

59 
60 
61 
62 
63 
6i 

65 

66 

inikat tarihi 

13 -XI -1940 
13-XI-1940 

.13-XI-1940 

13-XI-1940 

13-XI-1940 
13-XI-1940 
13-XI-1940 
13-XI-1940 
20-XI-1940-
20-XI-1940 

20-XI-194O 

20 -XI -1940 

Yerilen kararların hulâsası 

Sayın üyelerden 6 zatın izinleri hakkında 
B. M. M. Memurin inzibat komisyonunun, Reis Vekili Bursa mebusu 
Refef Canıtezin başkanlığı altında idare Amirleri ile Kâtibi Umumiden 
teşekkül edeceğine dair 
Kütüphane encümeni azalığına idare Heyetinden Manisa mebusu Dr. Sa
im üzelin intihap edildiğine dair 
Divanı muhasebatta açılan meslek kursunun idarî hususatmı tedvire 
memur edilen Meedi Kuta otuz lira ücret verilmesine dair 
Ankara Hayırseverler kurumuna yüz lira yardımda bulunulmasına dair 
Ankara Kızılay kurumuna altı yüz lira yardım yapılmasına dair 
Türk Maarif cemiyetine iki yüz lira yardım yapılmasına dair 
Ankara Halkevi polikiüniğine beş yüz lira yardım yapılmasına dair 
Sayın üyelerden 5 kişiye izin yerilmesi hakkında 
Millî saraylarda bulunan ecnebi Kıralve imparatorların resimleri ile im
parator Vilhelmin büstünün Topkapı müzesine devrine dair 
Meclis lokanta ve gazinosundaki radyo terjibatmm yalnız ajans haber
lerini vereceğine dair 
Millî saraylarda bulunan içki kadehleri ile su bardaklarından istenilen
lerin Riyaseticümhura devri hakkında 

[*] Vefatt, 15 - IX -1941 tarihinde umumî heyete areedümiftir. 

286 a.g.e., 148-149. ss. 



Karar 
No. 

67 

68 
69 

İnikat tarihi 

20-XI-1940 

3 - 1-1941 
3 - I -1941 

Verilen kararların hulâsası 

75 
76 
77 
78 

19-III-1941 
31-IV-1941 
31-IV-1941 
31-IV-1941 

Dolmabahçe sarayında bulanan eşya ve mefruşattan kırılan ve işe yara
maz hale gelenlerin kayıtlarının terkini hakkında 
Saym üyelerden 15 zatm izinleri hakkında 
Bastırılmakta bulunan (1293 Meclisi Mebusanı) zabıtlarının cilt bedeli
nin bir buçuk liraya iblâğına dair 

70 3 - I -1941 Sığmak inşaatı malzemesinin satın alınması Ye pazarlık suretile yaptırıl
ması iğin idare Heyetine salâhiyet verildiği hakkında 

71 3 - I -1941 Tamirat memuru Ali Demirde sanatoryom tedavi masrafı olarak 300 lira 
verilmesine dair 

72 3 - I -1941 Riyaseti Cumhur köşkü için lüzumu olan ve Dolmabahçe sarayında mev
cut olan tepsilerin devir ve teslimine dair 

73 3 - I -1941 Yeni Meclis binası inşaatına ait projelerden yeniden yapılması icabeden-
leri ikmal ederek komisyona tevdi eden Profesör Holzmeistere fazla 
mesaisinden dolayı beş bin lirayı tecavüz etmemek üzere bir ücret itası, 
için inşaat komisyonuna salâhiyet verildiği hakkında 

74 3 - I -1941 Yeni Meclis binası inşaatı mukavelesinin feshi ve inşaatın tatili hususun
da İnşaat komisyonuna salâhiyet verildiğine dair 
Saym üyelerden 12 zatın izinleri hakkında 
Saym üyelerden 4 kişiye izin verilmesi hakkjnda 
Tanzim olunan B. M. M. 1941 senesi bütçesinin kabul edildiğine dair 
Tamirat memuru Ali Demirele ait tedavi masrafının üç ay daha ve
rilmesi hakkında 

79 31 -IV -1941 Beylerbeyi sarayı bahçıvanı iken ölen Selim Sarnıstanm ailesine iki 
maaş nisbetinde yardım yapılmasına dair 

80 31 - IV -1941 Millî saraylardan muhtelif tarihlerde Riyaseti Cumhur köşküne ve Gazi 
Orman çiftliği binalarına gönderilen eşyanın Riyaseti Cumhur dairesine 
devrine dair 
Sayın üyelerden 25 kişiye izin verilmesi hakkında 
Sivil komiser Davut Doğanalpın bir sene ve polis memuru Hamdi Po-
laterin iki sene tekraren ve polis memuru Yahya özbekin iki sene hiz
met müddetlerinin temdidi hakkında 
Matbaa makinisti Osman Evinsaya 30 lira ikramiye verilmesi hakkında 
B. M. M. Hademeleıinden yaşı ilerlemiş olanlara beş yüz lira ikra
miye verilmek suretile hizmetlerine nihayet verilmesine dair 

85 12 - VI -1941 Riyaseti Cumhur köşkü civarında inşa olunacak altı evin emânet sure
tile yaptırılmasına dair 

86 12 - VI -1941 Mardin mebusu Muhittin Birgenin devamsızlığından dolayı Teşkilâtı 
esasiye kanununun 28 nci maddesine tevfikan mebusluğunun sakıt olma
sı iktiza edeceğine dair 

87 12 - VI -1941 Sayın üyelerden 11 kişiye izin verilmesi hakkında 
88 2 -VII-1941 Sayın üyelerden 19 kişiye izin. verilmesi hakkında 
89 2 -VII-1941 Meclis înşaat komisyonunun vazifesinin nihayetlenmiş olduğundan do

layı Reis Vekili Bursa mebusu Refet Canıtez ile Urfa mebusu Razi Soy-
erin talepleri veçhile alakalarının kesilmesine dair. » 

81 
82 

83 
84 

23-
23-

23-
23-

V-1941 
V-1941 

V -1941 
V -1941 



Encümenlerin Mesai Hulâsası 

'Daimî Encümenler 

Adliye Encümeni 

Ankara [*\ 
Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 

Erzincan 
Gazianteb 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

Çorum 
Zonguldak 
Konya 

Münir Çağıl 
Şinasi Devrin 
Galip Güitekîn 

Kastamonu 

Mümtaz ökmen 
Numan Aksoy 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun Fikri 
Süreyya örgeevren 
Atıf Akgüç 
Abdülhak Fırat 
Ömer Asım Aksoy 
Bekir Sıtkı Kunt 
Abidin Binkaya 

sen 
Kocaeli 
Konya 
Konya 

Mardin [**] 
Bize 
Sinob 
Tokad 
Trabzon 

Beşid özsoy 
Salâh Yargı 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazim Onat 
Asım Timer 
Hasan Menemencioğlu 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Cemil Atay 
Sıtkı Atang 
Faik Ahmed Barutçu 

Encümen, 105 (39 lâyiha, 4 teklif, 55 tezkere, 4 takrir, 3 muhtelif evrak işin (66) sim intaç et
miş ve geriye kalan (39) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsan Muamelesi 

İ/WS 

J/78 

1/84 

1/101 

Lâyihalar 
Koy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası 
Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril* 
mesi hakkında 

Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yollarûTmuhafaza-
sınm temini hakkında 
Vakıf paralar ikrazatından mütevellit alacakların 
takip ve paraya çevrilmesine dair 

1/130 Hava seyrüsefer kanunu lâyihası 

Encümendedir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4055 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

21 - IV -1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
Encümendedir. 

[*] Ticaret vekilliğine tayini 27-XI-1940 tarihinde Umumî Heyete arzedümiştir. 
[**] Adliye vekilliğine tayini 14-III'İHI tarihinde Vmumî Heyete arzedümiştir. 

287 a.g.e., 150-361. ss. 
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1/187 Askerlerin zat işlerine taallûk eden davaların tetkik 
ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesine dair 

1/234 Umumî Hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

1/241 Türk ceza kanununun 494 ncfi maddesinin değişti
rilmesi hakkında 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nei 'maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında 

1/369 Türkiye - İngiltere adlî muzaharet mukavelename
sine müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imzalanan 
ek mukavelenamenin tasdiki hakkında 

1/394 Yangın ve sair sobelerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde ziyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair 

1/408 Cenevrede 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tethişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına mü
tedair mukavele ile bir Beynelmilel ceza mahkemesi 
ihdası hakkındaki mukavele ve nihai senedin tasdi
kin E dair 

1/409 Çiftçi mallarının korunması hakkında 

1/439 Bekçiler hakkında < 
1/455 Askerî muhakeme usulü kanununun 53 ncü madde

sinin değiştirilmesi hakkında 

1/472 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair 

1/488 Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 

1/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 

1/498 Seferde ve hazarda bilûmum askeri şahıslann hukuk 
davalarının görülme tarzile kira haklarının korun
ması hakkında 

1/510 Kütahyanm Koprüören nahiyesine bağlı Ağızören 
köyünden Ibrahimoglu Halil ibrahim Talaş, Köse-
oğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve 
Süleymanoğlu Kâzım Eğe haklarındaki cezanın af-
f ine dair 

1/511 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki 3284 

Encümendedir. 

5 - IV -1941 tarihinde Hariciye en
cümenine. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4055 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

25 - XI -1940 tarihinde 3927 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
2 • VH - 1941 tarihinde 4081 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

29 - XI -1940 tarihinde 2929 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IV - 1941 tarihinde Maliye en
cümenine. 
22 - IX -1941 tarihinde 4111 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
16 - IV -1941 tarihinde Maliye en-' 
etmenine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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sayılı kanonun değiştirilmesine dair 
1/521 Mahkemelerle idarî makam ve merciler arasında 

ceza işlerinden maada hususlarda vazife ihtilâfının 
halli hakkında 

1/526 Adlî mahkemeler 'teşkilâtı hakkında 
1/532 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde 

vukubulan zelzelede fevkalâde hizmetleri görülen bazı 
mahkûmların cezalarının afîi hakkındaki 3804 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası • 

1/567 Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 

1/568 Askerî muhakeme usulü kanununa ek kanun lâyihası 

1/576 Fevkalâde vaziyet dolayısüe bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun 

1/583 

1/603 

örfî idare kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 3515 saydı ka
nunla değiştirilen 66 ncı maddesinin tadili hakkmda 

1/604 Türk ceza kanununun 18 nci ve 403 ncü maddeleri
nin tadili hakkmda 

1/613 Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 
1/626 Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife 

ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanuna bazı mad
deler ilâvesine dair 

1/629 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair 

1/635 Hapishane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 
1721 sayılı kanunun 2 nei maddesinin tadiline dair 

1/636 Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair. 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmda 

1/650 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetve
lin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkmda 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

14 - IV -1941 tarihinde 3999 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
12 - V -1941 taraünd» 4026 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
21 - V - 1941 tarihinde 4033 sayılı 
kanun olarak kabul 'edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - Vni -1941 tarihinde 4106 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

2 - Yi - 1941 tarihinde 4055 sayüı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
Encümendedir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4077 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir, 

23 - VI -1941 tarihinde 4068 '..sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - IX - 1941 tarihinde Millî mü
dafaa encümenine. 

Encümendedir. 

4 - YEH -19941 tarihinde 4096 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/675 Hatay vilâyetinde adli kanunların tatbik şekline ve 
ilâmların infazı tarzına dair 3713 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

1/696 Gedikli çavuş MuLsinoğlu Emin özçeliğin mahkûm 

2/16 

2/36 

2/40 

2/41 

3/13 

3/66 

3/142 

3/143 

3/146 

3/148 

3/162 

olduğu cezanın affine dair 

Denizli (Emin Aslan Tokad) 
li hakkında 

Teklifler 

Ziraat odaları teşki-

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) • 15 yaşını bitirmemiş 
olan gocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve baı 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 
Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi TmMrmfl» 
Bolu (Lûtfi Gören) - Af kanununa ek kanun lâ
yihası 

Tezkereler 
Umum! harp senelerinde ihracat ve meni ihtikâr he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmet Nesi
n i v« merhem Mustafa Şeref Ozkanla arkadaşları 
hakkında katf bir karar verilmesine dair Başvekâlet; 
tezkeresi 
Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ye 
6 no maddesinin 3 ncü fibralarının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Palonun Haylan köyünden Kaaımoğullanadan Ah-
ınedoglu Ali Oeataş iler Ahmedoğlu Fettah Özateşin 
ölüm cezaların a- ç&rptınlnaları hakkındaki Başvekâ
let tezkeresi 
Eizenin Çaımlıbel mahallesinden ŞatıroğuUarmdan 
îbrahimoğlu Memet Salimgnin ölüm cezasına çarptı
rılması hakbada Başvekâlet tezkeresi 

Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nei madde-
sile tadü edilen 127 aci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair olan 1505 saydı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Umumî, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen 
daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete 
ve belediye veya hususî idarelere ait daire ve mües-

Encümendedtfi 

jB)nffiw»ı»^<Hiy 

22 - IX -1941 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

23 - VI - 1941 tarihinde bu husus
taki mazbata kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

28 - XI - 1940 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

Encümendedir. 

9 - IV - 1941 tarihinde 1222 sayılı 
karar olarak kabul edümijrtir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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arasındaki ihtilâfların tahkim yolile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Bas* 
vekalet tezkeresi 

3/163 Akyazının Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik 
Alpekin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/164 Gürünün Kirazlı mahallesinden Ahmedoğlu Sait Ye-
nerin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

3/166 Muşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemil Yurga-
nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/169 Geyvenin Maksudiye köyünden Caferoğlu Hasan 
Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/170 Of kazasının Yaranos köyünden Deli îbrahimoğulla-
rından Sadullahoğlu Mustafa Korkmazın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/172 Kayserinin Molu köyünden Hasanoğlu Mehmed Bek-
taşm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi 

3/187 Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu Ah
met Cingözün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

3/191 Korkuteli kazasının Karabayır köyünden Ahmedoğ
lu İsmail Dedenin ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/192 Reşadiyenin Soğukpınar mahallesinden Melhemo-
ğullarından İbrahimoğlu Aşçı Ali Çağların ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/193 Sandıklının Koçağzı köyünden Kırnav diğer adı 
Karamolla oğullarından Süleyman Akbuluttun ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/199 Tarsusun Ali Fakih köyünden Osmanoğlu Ali Rıza 
Çolgeçenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

3/213 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

15 - IX - 1941 tarihinde 1257 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11 - IV -1941 tarihinde 1225 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 1215 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - IV - 1941 tarihinde 1217 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - IV -1941 tarihinde 1231 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17 - IX -1941 tarihinde 1259 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 1216 
karar olarak kabul edilmiştir. 

sayılı 

28 - III - 1941 tarihinde 1212 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI - 1941 tarihinde 1250 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 1233 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Tokadın Sulusaray köyünden tsmaîloğullarmdan 
Salihoğlu Hasan Yılmazın ölüm cezasma çarptırıl-
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ması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/238 Akdağmadeninin Emerek köyünden olup Karaço- • 
rak köyünde mukim Mustafaoğlu Şükrü llbasmışın 
Ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 

3/241 Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Aydınoğul-
lanndan Hasanoğlu Altındiş Mustafa Küçükaydm-
hnın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

16 - IV - 1941 tarihinde 1229 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV -1941 tarihinde 1221 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 1219 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/242 Bigadiçin Servi mahallesinden Cellât Haliloğlu Ka
sım Afacan ile Kuyu mahallesinden Memedalioğlu 

Kâramustafa özkulanm ölüm cezasma çarptırılma
ları hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/243 Çorumun Alaca kazasının Küre köyünden Hüseyin-
oğlu Bayram Purun ölüm cezasma çarptırılması hak
kmda Başvekâlet tezkeresi 

3/244 Nizibin Kefercebel köyünden Aliosmanoğullanndan 
Memedoğlu Davut Turgudun ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/252 Çerkeşin ören köyünden Bekiroğullarmdan İbrahim-
oğlu Mustafa özdemirin ölüm cezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/259 Ürgübün Dere mahallesinden' Mahmudemin Memet 
Altmışın ölüm cezasma çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi 

3/262 Şokenin Konak mahallesinden Karabekiroğullarmdan 
Hüseyinoğlu Memet Gökgözün ölüm cezasma çarptı-
nlması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/263 Sungurlunun Memetbeyli köyünden Abdülganioğlu 
Hacı Osman Selçukun ölüm cezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/273 Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesinin 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/287 Demircinin Azizbey köyünden Halil îbrahimoğlu VeH 
Acarın ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Başve
kâlet tezkeresi 

11 - IV - 1941 tarikinde 1224 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 1232 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - IV -1941 tarihinde 1226 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - VI -1941 tarihinde 1248 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV -1941 tarihinde 1236 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - IV • 1941 tarihinde 1218 sayıb; 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV -1941 tarihinde 1228 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

27 - Xn -1940 tarihinde 1201 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

31 - m -1941 tarihinde 1213 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3^289 Eleşkirt» Çeti köyünden Eogakoğallarmdan Setim-
eğl» Nama» Koçağın ©Hm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/291 Muradiyenin Duavan köyünden; Mfotsoğîn Memet 
Yayiabam ölüm eezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/293 Karaderenin Geçitli köyünden Hüseyinoğlu AK öz-
türkün ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başve-
kâlet tezkeresi 

3/296 Aksaray kazasmm Çardak köyünden Mevlüdbğlu 
Kadir Aygünün ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 

3/298 

3/305 

3/317 

3/333 

37335 

Askerî ceza kanununun 81 nei maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkûmiyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 ncü ve Askerî ceza kanununun 
30 neti maddelerindeki (Sahtekârlık) tabirinin şümu
lüne dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edilemiye-
ceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
Trabzonun Kemerkaya mahallesinden Hacı îbraMaı-
oğullarından Zaim diğer adı Sarmefhı Naei Erdikerm 
ölüm eezasma çarptoılması hakkmda Başvekâlet tez-

Afyon Karahisarm Çobanlar gahâyesmcBen Bekrrogîtt 
Süleyman Tıhnazm öHint cezasma çarptırılması hak-
nfflfia1 £$8jşv€s&r£v TezKeresi 

Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hak
kındaki 912 sayıl* kanunun 6 nci maddesindeki (Mn-
ftatane aütns ataHaaft) tabirinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

Ordraran Karaeaömer köyünden Gedikoğullarmdan 
Seüheğlft Asm €fed$ğm 8îfim cezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeren 

Termema Ctefrf &5yÜHd« Salih Çavuşoglu Davut 
Gürler ve Ordunun Ebulhaynr nakr/rsmin SeÜsreflc 
köyünden Osmanoglu Ali Kaplasın gfürn 
çarpftntaMmrr haklnada Başvekâlet tezkeresi 

31 - ÜT -1941 tarihinde 1214 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 1237 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - IV -1941 tarihinde 1230 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV -1941 tarihinde 1235 sayı;t 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI -1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 

7 - IV -1941 tarihinde 1220 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - VI - 1941 tarihinde 1247 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI -1941 tarihinde 1244 sayılı 
karar olarak kabul editoristir. 

14 - IV -1941 tarihinde 1227 sayılı 
karar utarak K&BBZ caffnnytır. 

20 - VI - 194Î t&r&ândV 1251 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/336 

3/359 

3/364 

3/365 

3/366 

3y370 

3/376 

3/379 

3/380 

3/381 

3/384 

3/385 

Teşkilâtı esasiye kanununun 57 ma madâsKİnan as
kerî adli hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddetan* 
mî ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Disiplin âmiri, tarafından verilmiş olan tosa hapis 
cezalarile mahkemeler tarafından verilen kısa hapis 
cezalarının mahiyetinin tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Ispartanın Sinirkent nahiyesinin ÎTegüp köyünden 
Rüzgâroğullarmdan Alioğlu Ali Derebekin Ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden ismail kızı Gül
süm Katanakm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
37 nei piyade alayı erlerinden Memet Diri ve onbaşı 
Memet Sitilin âüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

3/393 

Askerî ceza kanununda mevcut hususî atrikrm mâna 
ve şümulünü» tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Çerkeşin Dere köyünden KadıağuüeruHUn Hüeeym-
oğlu Bahattin Aksunun ölüm çezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işletil
mesi hakkmdaM 3867 saydı kanunun 8 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

İstanbul - Edimekapısmda Sahnatomrak caddesin
de kunduracı Yusufoğlu Nâzım Tolarnn olum ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Çorumun Osmancık kazasının Pefiteeîk köyünden 
Mustafaoğîu Mustafa Karabaşın ölüm cezasma çarp
tırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Kadınhanın Türk otlandı köyünden Müstafaoğftt 
Salih Sürpük ve Ereğlinin Üçgöz mabaKesmden Alîş-
oğîu Osman CNmerinin Ölüm cezasma çsTptrrûmnst 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
Lüleburgazın Eayabeyli köyünden Süleymanoğlu 
Hüsmen Haplazın ölüm cezasma çarptırılması hak
kmda Başvekâlet tezkeresi 
Çapakçurun Asrizan köyünden Talhaoğlu Sadi Kal
kanın ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Başve
kâlet tezkeresi 
Bor kazasının Ulukışla köyünden tsmailoğlu Ali 
Kılıç Demir re Niğdenin Kitreli köyünden ibrahim-

Encümendedir. 

13 - VI -1941 tarihinde 1246 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eöeümenâedir. 

17 - ES -1841 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

23 - Vî -1941 tarilind: 1252 sayıh 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11 • Vm -1941 tarihinde 236 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

11 - IX -1941 tarihinde Hükümet 
tarafercfsn geri aimraştır. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



No. Hulâsam Muamelesi 

oğlu Abdurrahman Çığın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekalet tezkeresi Encümendedir. 

Takrirler 

4/20 İstanbul (OL Kâzım KarabeMr) - Ereğli havzai fah-
miyesi maden amelesinin hukukuna müteallik 151 
sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında Encümendedir. 

4/27 Mardin (Edib Ergin) - Memurin muhakemat kanu
nu hükümlerine nazaran hangi vazife sahiplerinin 

memurin muhakematı hükümlerine tâbi tutulacakla
rının tefsiri hakkında 8 - VIII -1941 tarihinde 1255 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
4/34 Bursa (Dr. Galîb Kahraman) • Mühendislik ve mi

marlık hakkındaki 3458 sayılı kanunun muvakkat 
maddesindeki (diplomalar) ve (altı ay) .tabirlerinin 
tefsirine dair 24 - III -1941 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 
4/38 Bolu (Lütfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının tefsirine dair Encümendedir. 

Muhtelif Evrak 

5/2 Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanılmakta iken 
vekâlet emrine alınan ismail Hakkı hakkında Şû-
rayi devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Arzu
hal encümeni mazbatası Bu husustaki Maliye encümeni maz

batası 28 - m -1941 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

5/3 Kütahya müstantıkı Memet Saidin hâkimler kanu
nunun muvakkat maddesinin A fıkrasına tevfikan 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek 
istenilen paranın vizesi icap edip etmiyeceğine dair 
Divanı muhasebat encümeni mazbatası 19 - IH -1941 tarihinde 1210 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
5/24 Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı Zeki 

Berkmana bağlanan tekaüt maaşının maluliyet de-
recesile tashihine imkân olup olmadığının tayini 
hakkında Divanı muhasebat encümeni tezkeresi 20 - XII -1940 tarihinde 1200 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



Arzuhal Encümeni 

Beis : Balıkesir Hayrettin Karan 
M. M. : Ordu Haindi Şarlan 
Kâ. : Samsun Meliha Ulaş 

Amasya 
Aydm 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çorum 
Gazianteb 
Gümüşane 
Hatay 
Kars [*] 
Kocaeli 

İsmail Hakkı Mumcu 
Adnan Menderes 
Feyzi Sözener 
Lûtfi Gören 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nuri Kayaalp 
Memed Şahin 
Şevket Erdoğan 
Abdullah Mursaloğlu 
Etem İzzet Benice 
İbrahim Tolon 

Niğde. 
Ordu 
Bize 
Samsun 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Van 

Naim Erem 
İsmail Çamaş 
Baif Dinç 
Naşit Fırat 
Bessam Şevket Dağ 
Cemal Aliş 
Gl. Akif Öztekin Erdemgü 
Ziya Basara 
Muammer Develi 
Münib Boya 

Encümen, 10 (9 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (6) sim intaç etmiş ve geriye kalan (4) iş gelecek 
İçtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsası Muamelen 

Takrirler 
4/1 • Yozgat (Emin Draman eski mebus) - Arzuhal en

cümeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cet
velindeki 263 savılı kararın Umumi Heyette müza
keresine dair 

4/9 İstanbul (Ziya Earamursal) - Arzuhal encümeninin 
1 - 3 H -1939 tarili haftalık karar cetvelindeki 350 
sayılı kararın Umumî heyette müzakeresine dair 

4/11 Tokat (Nâzım Poroy) - Arzuhal encümeninin 6 -
XII - 1939 tarih ve 10 numaralı haftalık karar cet
velindeki 463 sayılı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair 

4/15 Bize (Fuat Sirmen) - Arzuhal encümeninin 15-IV-
1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/21 Ankara (Aka Gündüz) - Arzuhal encümeninin .7 -
VII • 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2031 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

Bu husustaki mazbata 14-III-1941 
tarihinde kabul edilmiştir. 

22 - XI -1940 tarihinde 1194 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1940 tarihinde 1195 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Bu husustaki mazbata 21 -III -1941 
tarihinde kabul edilmiştir. 

f *] 21 - III - İHI tarihinde seçilmiştir. 
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4/29 istanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeni-
nin 20 - XI -1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
2264 caydı karamı Umumî Heyette müzakeresine 
dair 19 -IX -1941 tarihinde Maliye encü

menine. 
4/32 Tokad (Nazmı Poroy) - Arzuhal encümeninin <> • 

XII - 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2292 
sayılı kararm Umum! Heyette müzakeresine dair Bu husustaki mazbata 16 - IV -1941 

tarihinde kabul edilmiştir. 
4/37 Buna (Nevzat Ayaş) - Arzuhal encümeninin 26 - III-

1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2435 sayılı 
kararın Umumi Heyette müzakeresb» dair Encümendedir. 

4/43 Erzincan Saffet (ArBcan) - Arzuhal encümeninin 
25 - VI -1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Encümendedir. 

Muhte l i f E v r a k 

5/1 Basün Asım ile Murtaza Kaptan adlarındaki iki 
yurddaşa ait olan motor hakkında Arzuhal encümeni 
mazbatası Encümendedir. 

1 ikinci teşrin 1940 tarihinde encümende bulunan arzuhaller 
1 ikinci teşrin 1940 tarihinden 31 Ucimi teşrin 1941 tarihine kadar encümene gelen 
arzuhaller 

Vekâletlerden gelen arzuhaller 

Encümenlerden gelen arzuhaller 

Vekâletlere gSoderilen arzuhaller 

Encümenlere gönderilen arsohaller 

Evrak kalemine iade olunan arzuhaller 

Karara bağlanan arzuhaller 

1233 
1081 

2314 
875 

3189 
11 

3200 
975 

v 
2225 

21 

2204 
3 

2201 
1347 

854 Encümende bulunan arzuhaller 



Bütçe Encümeni 

Ağrı [*] 
Bolu [**] 
Bursa 
Bursa 
Bursa 
Diyarbakır 
Elâzığ 

Crümüşane 
İsparta 
İsparta 
İsparta 
Kayseri 
Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 

Bs. V. 
M. M. 

Çorum 

Muğla 
İstanbul 

İsmet Eker 
Tahsin Goşkm 
H'ü&tü- K&aibcı 
Fakihe &ymen 

İhsan Tav 
Celâl Sait Siren 
DK ZİOIMİ tflgen 
Dr. Sadi Konuk 
Nevsaâ Ayaş 
Büstü Bekit 
Fethi Altay 
Münir Akkaya 
Durak Sakaryp, 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Bemzi Ünlü 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
Suat Hayri Ürgüblü 
Bürhanettin Denker 

Konya 
KMiafyfk 

Ordu 
Samsun 

Sivas 
Trabzon [*"] 
Tunceli 
Yozgad 
Yozgad 

AU Riza.Tiir.eb 
AMettm Timdoğfa 
MuttaMb öker 
Mamur Bozdoğan 
Bım. Ent&n 
Şükrü Ataman 
Hamdi Yalman 
Memed Ati YÖrüker 
Safflıattin. Çcm 
Remzi' Çîner 
Sim D ay 
Mitatr Yenel 
Ahmeâ Sungur 
Sırrı Içöz 
Bazim Atıf Kuyucak-

Encümen, 229 (176 l%fl% 18 teklif, 31 tezkere, 4 takrir) işin (162) ni intaç etmiş ve gemye kalan 
(67) iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. BflJftMB Muaragfc** 

Lâyihalar 

1/12 Gözlükçülük hakkında 

1/41 Deylet Demiryolları ve limanlan işletme umumî ida
resi memurları tekaüt sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/51 Gümrük tarifesi kanonu ile 2255 sayılı Kanunun ba
zı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

1/52 Gümrük tarife kanununa ait idhalât, umumî tari
fesinin 469/A ve B pozisyonlarına giren çimentodan 
alınan gümrük resminin indirilmesine dair 

30 - XII -1940 tarihînde 3958 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - IY - 1941 tarihinde 4001 sarılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

[•] Vefah, ll-Vm*lM&Udinde JJmumî Beutt* «w»4öw^ftr. 
[*•] 24-III-1941 tarihinde seçürmştiv. 
[•••] İkttsat vekfflğm tayim 4 -VIII-1941 tarÜM&Urmm 
[*•**] İstifa etmiştir. 

e- am 

http://Riza.Tiir.eb
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1/72 Sinema Alimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 

1/103 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

1/131 Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 sa
ydı kanuna bağlı değişiklik yapılmasına dair 

1/148 Ankara şehri su tesisatının Hazine uhdesindeki mül
kiyetinin Ankara belediyesine devri hakkında 

1/158 Gümrük tarife kanununa bağlı idnaıaı umumî tari-
fesinin"469/A ve 8 pozisyonlarına dahil çimentola
rın gümrük resminin tezyidi hakkında 

1/175 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve yeni
den bazı maddeler flvesine dair 

1/182 Askerî ve mülkî tekaüt Kanununun 66 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında 

1/216 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl
masına dair 

1/220 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 
halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden 
Hazine ile alâkalan kesilmiyenlerin tekaüt maaşla
rına dair 

1/225 Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
sine dair 

1/226 Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında 

1/238 Belediye kanununa ek kanun lâyihası 

1/264 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nci madde
sinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesine dair 

1/259 Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât kadroları
na müteallik kanun lâyihası 

1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

10 - IV -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

16 - XII - 1940 tarihinde 3940 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - XII - 1940 tarihinde 3937 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

23 - XII - 1940 tarihinde 3949 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
16 - XII - 1940 tarihinde 3941 sayüı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
28 - IV - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4056 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V -1941 tarihinde 4047 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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1/264 

1/283 

1/293 

1/299 

1/316 

1/318 

1/323 

1/324 

1/342 

1/344 

1/345 

1/352 

1/356 

1/370 

1/371 

1/376 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına 
müteallik kanun lâyiham 

Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma
hallî belediyelere devri hakkında 

Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 saydı kanuna 
ek kanun lâyihası 

Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazife
leri hakkında 
Ankarada bir tıp fakültesi tesisi hakkındaki 3228 sa
yılı kanuna ek kanun lâyiham 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı madederinin ilga ve tadili hakkında 
Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tadili hakkında 

Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağustos 1939 
tarihli tediye anlaşmasına zeyil olarak imzalanan la
hikanın tasdikına dair 
Türkiye • İngitere Ticaret Anlaşmasına zeyl olarak 
iTrt7.ft1a.nftn anlaşmanın tflfl^frl riuHrmd* 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Htfzıssıhha enstitüsü 
ve Hıfzıssıhha mektebi teşkiline dair 

Türkiye - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mu
ahedesine merbut hususî anlaşmanın tatbiki zumunda 
8 son kânun 1940 tarihindePariste imzalanan kredi 
ftnlftflmftlanmn tasdiki tmMrrnffa 
Hatay Hükümetinden devrolunan mütekait ve ye
timlerin aylıkları hakkında 

21 - V - 1941 tarihinde 4036 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4011 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIII • 1941 tarihinde 4098 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3935 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

3 - I -1941 tarihinde 3969 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3959 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

6 . I - 1941 tarihinde 3977 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
saydı kanuna ek kanun lâyiham Encümendedir. 
Ziraat muallimlerine, ziraat mücadele başteknisyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin baknn 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Encümendedir. 
Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kala
cak cami ve mescit hademesine verilecek muhassa-
sata dair 2845 saydı kanunun birinci maddesine bazı 
fücralar ilâvesi hakkında 9 - IV - 1941 tarihinde 3994 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

http://iTrt7.ft1a.nftn
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1,-379 Devlet demiryolları ve limanlan iffitpafi idarestohı 
teşkilât ve vazifelerine Sair 1042 sayılı kanunun 
taöfli <bti&t#aaki 1'483 aûflftah kanunun bazı mad
delerini muaddil 1784 sayıh kanunun "birinci ittad.-
âesMn değiştirilmesine dair 

J/38U "tortüt 'demiryolları Tre umanları umumî idaresinir. 
ttşlrlât ve vazifelerine dair kantom inüfceyyel ÎKtöî 
sayılı kartona 'e'k kantm lâyihası 

1/S39 

1/400 

1/402 

1/403 

1/407 

1/417 
1/423 

Diyanet işleri reisliği 1939 malî yih butç^shlde de
ğişiklik yapılmastita'öair 

1/oöİ 

1/384 İskân 'kanununun 39 neu maddesinin 'tadili hak-

1/397 

BtrtÖmen'diBöir. 

4 - VII -1944 lâ-rîhMe 4890 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - III - 1941-tM«f&Öiae fcükûmet 
ttar£&m&fe geri «ıdöttjto. 

9 - VI -• 1941 tarihinde 4062 sayılı 
•feöttm 'olartfk *k£ftful ^âıhtndtir. 

Türkiyenin (1940 Budapeşte paöaytfı) «a 
masraflarını karşılamak üzere Macaristana $8îftfcr> 
lecek 15 000 liranın tarih sırasına •beÜeme&n'Törk--
Macar «kMngindte tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükümeti ile yapılan klasmanın tasdikına dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhit -fce teadölüöe 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik japriması hak
kında 
Gümrük muhafaza memui'lan teşkilât ve memurin 
kanunu lâyihası 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 36(1% 
sayılı kanunun 17 nci -maddesinin değiştirilmesine 
v •• Devlet memurları aylıklarının tevhit <ve teadülü 
hakkınü&ki 3656 sayılı kanuna 2 madde -elenme
sine d ıir 
Aakarada inşa edilecek ecnebi Devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları -için ecnebi toemle» 
ketlerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü 
inşa melzemesinia gümrük resminden muafiyeti ve 
bıiniiıa ait binaların mütekabiliyet şfertile basa ha»} 
\e lebiıulerden istisnası hakkında 
Bina ve arazi vergisi kanunları ıhüküttolerine' *Bvfii-
kan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahısla»* 
ait mukataalı gayrimenkuUerin JcıyBüetlendirilmesi 
hakkında 

Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkmda 
Devlet memurian ayhklarmm tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 «aydı kanuna bağlı 1 numralı ced-
velin Maarif vekâleti kısmında tashibat yapılması 

2 - VII - 1941 tarihinde 4Ö82 saydı 
:kaaon '»tes»k 4ctfbnl edilıöijt(îr. 

18 - XtH - 1940<terilıhıde 3S44 sayılı 
taunla olarak kabul edilmştir. 

25 . XII -1940 tarihinde 
kanun -olarak kabul edilmiştir. 

3683 
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taklanda « - XH - 1940 ̂ arfeinâe 4884 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/428 Hatay Ziraat bankasmm ipotekli ve müteselsil kefa
letli ziraî alacaklarmm taksitlendftUmesme dair 4 - ViH -» 4944 fata-ÜMade 4094 sayılı 

kanun 'olarak >ka%al teâStmjstfer. 
1/435 ^etoü^eletOe <bua&ö* bağlı müesseseler ve Belediye

ler bankası memurları tekaüt sandığı «teşkili 'hakkında 2*- VII •- 19414wibâacte 4085 sfi^llı 
kastın «ohtMfe kabul *©difihiştitr. 

1/486 Bazitte İle lötatotml Belediyesinin bir kısım afeefifcfo. 
l>fflm^»§&k^iokimâtİlıNW>teıkkmda 2 - VI - 1941 tarihinde Hükümet ta-

Tft&ödan igWİ aîîSBSfter, 
1/446 Bankalar ve Devlet müessesesi HK>ttftfrtah iVhÖaft. 

ton tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 eay&iâööüün 
Î3 *eÜ maAÖesİnln^B fikrattflm tadiline dair 23 - V - 1941 tarihinde Maliye encü-

1/450 Askerî izin kanununa bir madde Mf&bB &fr &29 
»ttyih kHSuöuB biriaei maddesine bir fıkra 2$W»i 
hak&öda 23 - XII - 1940 tarihinde 3948 sayılı 

kanun olarak kabul -ediİHiiştîfc. 
1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti taskiât Ve vazif-elefi 

hakkındaki 2825 sayılı kamfna ek iaııttn iâyibaa EnöĞroertÖedh-. 
1/452 Tababet ve guabatı sanatlanüm tarzı icrasına dair 

1219 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 2 ~- XH -1940 tarihtede 'Hükümet 4a> 
•raunda» $efi aliBimşt». 

1/462 Emniyet teşkilât kanununun 49 nen maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 16 - X ö - 4640 fcrfihİHde 3939 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/467 Tapulama kanunu lâyihası 26 - III • 1941 tarihinde Hükümet ta-

tfaöadan geri alınmıştı?. 
1/472 Maadin nizamnamesinin baö maddelerinin değiştiril

mesine ve bu nizamnameye yeniden bazr»maddeler ilâ
vesine dair Encümendedir. 

1/473 Meri gümrük tarifesinde muvakkat mahöyette de
ğişiklikler yapılması ve yabancı &em1eketk?le mu. 
vakkat 'tictoöt Anlaşmaları akdi ve ticarî anlaşmalar 
akdine yanaşmayan Devletler muvaredatata -batışı 
tedbirler ittihazı hususlarında 'Hükümete salâhiyet 
Verilmesi hahkfiida 3 - I -1941 tantânâe 3970 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/474 Türkiye Cumhuriyet Merkez başkası kâtttinuiMHi 51 

nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hakkında 6 - -I - -1941 tarihinde 3978 sayılı 
karam alacak kabul edilmiştir. 

1/477 -Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifelerine dair 3127 sayılı kaOHma *k kamın 
lâyihası -22 - -IX - 1941 tarihinde- Hükümet 

tarafında» geri aknmışter. 
1/479 Ewfcwt*ada t» Erzincan .yar sarsuıtısmdan müteessir 

olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yardım 



No. 

1/481 

1/482 

1/484 

1/485 

1/486 

1/487 

Hulâsan 

1/489 

1/490 

1/492 

1/493 
1/495 

1/496 

1/506 

hakkındaki 3773 sayılı kanona ek kanun lâyihası 

1940 mal! jqlı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
basa daire bütçelerinde ve D ve L cetvellerinde de
ğişiklik yapılmasına dair 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanu
nun 32 noi maddesinin tadili hakkında 

Devlet konservatuvarı ve Riyaseti Cumhur Filârmo
nik orkestrası tarafından verilecek temsil ve konser
lerin giriş ücretine tâbi tutulması hakkında 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 
3665 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Erzineanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Erzineanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees
sir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dan hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 ncü madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 

Hatay vilâyeti hususî idaresine devredilecek gayri-
menkuller hakkında 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek ka
nun lâyihası 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 

, malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 
Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

Nafia vekâletine bağlı Derince travers fabrikasının 
Devlet demiryolları ve Umanları işletme umum mü
dürlüğüne devri hakkında 

Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy 
halk tramvayları şirketindeki hissesinin İstanbul 
belediyesine devri hakkında 

16 - IV - 1941 tarihinde 4000 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XI - 1940 tarihinde 3928 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4004 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - XII - 1940 tarihinde 3942 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3960 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4071 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV - 1941 tarihinde 4000 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

15 - XI - 1940 tarihinde 3924 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

25 - IV - 1941 tarihinde 4005 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - XII - 1940 tarihinde 3945 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4118 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelen 
I I I . . I J I . H I • • 

1/512 Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere to
humluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sa
yılı kanuna ek kanun lâiyahsı 11 • XII -1940 tarihinde 393$ sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/513 Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 6 - 1 - 1941 tarihinde 3973 sayılı 
' kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/514 Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme ve yar-
. dım sandığı hakkında . Encümendedir. 

1/515 1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair 9'- XII -1940 tarihinde 3936 Ve 16 -

XII - 1940 tarihinde 3943 saydı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/516 Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umu
mi tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair Encümendedir. 

1/517 Ziraat vekaleti 1940 malî yılı bütçesinde 78 820 li
ralık münakale yapılması hakkında 9 - XII - 1940 tarihinde 3936 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/518 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da
ire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 9 - XII - 1940 tarihinde 3936 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/519 Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 23 - V - 1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

1/526 Adlî mahkemeler teşkilâtı hakkında 15 - III -1941 tarihinde Adliye encü
menine. 

1/527 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 30 - XII -1940 tarihinde 3967 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/533 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayri menkullerin 

satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 6 - I - 1941 tarihinde 3975 sayılı. 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/534 Devlet demiryollan ve limanlan ve Devlet denizyol

ları işletme umum müdürlükleri ile Devlet havayolları 
umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teç
hizat ve malzemenin temini hakkında 6 - I - 1941 tarihinde 3980 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/535 Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalıştı

rılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı kanunlara'ek 
kanun lâyihası 6 - I - 1941 tarihinde 3976 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/536 Devlet demiryollan ve limanlan işletme umum mü

dürlüğünün 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl 



No. Hulâsan Muamelen 

imasına dair $ - T- 184f tarihinde- 9979- saydı 
kamm ohnak fcabuF ««SBraştir. 

î/537 Devlet âemiryollan T » limanlan işletme mama 
mUdiklöga 194a mali ydı bütçesine 3 200 000 lira. 
lık fevkalâde tahsisat verilmaai hafcfonds. 6> - 1 - 1941 tarihimi». 3980 < aafslı 

kanunla toleşticiterefe kabul edil
miştir. 

1/539 1941 malî yılı muvazenei umumiye kamm lâyihası 29 - V - 1941 tarihinde 4042 sayılı 
kanun» olarak kabul' edilmiştir. 

1/540 Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1941 maliydi bütga 
kamum, lâyibaar 30 - V -1941, tarihinde: 4049 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/541 B«dflt deaöry«lterL ve limanlan işletme umum mü

dürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu l&gr&asc 3ft - ¥ - 1942 tarikhub 4050} sa$Bİı 
kanun olacak kaimi- edâlsûştir. 

1/542 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1944 faı#Hfl<fr 4051 ^jal ı 

kaiHut otanok kaimi edilmiştir. 
ty54â, Se'dakhamapelları umnat müdürlüğü 1941 malî yılı 

bütçe kanunu lâyihası 30 - V • 1941 tarihinde 4043 sayılı 
lamım», olaıaJckahul edltoiştir. 

1/544 Davlefc umanları isletme umum müdüdüflt941 malî. 
yılı büâg* kaaaau lâ^kasu 30 - V - 1941 tarihinde 4052 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/545. Hudat ve- sahaiör sıhhat umum müdürifigü. 1941 malî 

yılı bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4044 sayılı 
kamın aiatak kaJtoi. edîfimştir. 

1/546 inhisarlar umum mMödüğü 1941 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası 39 . V - 194t tanflunafe- 4045; saplı 

kaosu olarak kabûi ed^nâştir. 
1/547 Osman umuaLmüdörlüğm 1941 malî yıkbitfçökaasantt 

lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4046 sayılı 
kama olaaafe kabul adikriştir. 

1/548 Posta, telgraf ve telefon umum. midfirlüğaL 1941 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası 30; - ¥ - 13*44. tasobimte 4048 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/549 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yıiı bütçe ka

nunu lâyihasr 2» - IV - 194İ tarihisde- 4010 sayılı 
kamm « t a k kafeui edâmiştir. 

1/550 Asken, fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline 
dair BittömeaKİeetk:" 

1/551 Bankalar ve Devlet müesseseleri menrarkBi ayfaklart 
nm tevhit ve teadülüne dair olan 3659 sayılı kanunu
m a 14 BCÜ maddesinin som fıkrasının tadiline dair Encümendedir. 

1/553 Bina ve arazi ^ergileri tadilât. konusytmlarmiB ka®* 
eden mahallerde muvazzaf olaarak teşkil hafekmk Eneümeaıdediri 



Hulâsası Muameleli 

1/554 

1/555 

i/356 

1/557 

1/559 

l/56o 

1/569 

1/570 

1/571 

1/573 

1/374 

1/575 

1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden 
edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lâğvi ve leylî 
tıp talebe yurduna alman tıp talebesinin tâbi olacak
ları mecburiyetler hakkındaki 2000 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

Hariçten satın alman buharlı re motorlu gemilerle' 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eş* 
yanın gümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı 
k'anuna ek kanun lâyihası 

Hariciye vekâleti teşkilâtı 
kanuna ek kanun lâyihası 

hakkındaki 3312 sayılı 

izmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istikraza 
Hazinenin kefaletine dair 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet vekâleti teşklât ve me
murin kanununun 53 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair 

Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılması hakkında 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
darie bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
olan 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun-
lâyihası 

Hava taarruzlarına karşı korunma 'kanununun 10 n-
cu maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı hüküm
ler ilâvesine dair 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kında 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

Hariciye vekâleti 1940 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılması hakkında 

2 - IV - 1941 tarihinde 3989 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4084 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4037 sayılı 
kanun-olarak kabul edilmiştir. 

14 - V - 1941 tarihinde 4031 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 3990 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1941 tarihinde 3984 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - III - 1941 tarihinde 3985 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 3992 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - III - 1941 tarihinde 3988 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

31 - m - 1941 tarihinde 3988 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

31 - TU - İMİ tarihinde 3988 saydı 
kanunla birlsştratacek; kabul edil
miştir. 



No. Hulâsam Muamelesi 

1/57 ti Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 2 - IV - 1941 tarihinde 3991 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l/t>"i7 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

mütedair kanuna ek 3888 sayılı 'kanunun 3 neü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 23 - VI - 1941 tarihinde 4069 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l/5'<8 Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hududlarına 

kadar yapılacak demiryollarının ikmali için istikraz 
akdine dair 2 - VI - 1941 tarihinde 4057 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/579 Hatayın ana vatana iltihakından önce orada öğret

menlik yapanlar hakkında 4 - VII -1941 tarihinde 4091 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/5Ö1 Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında Encümendedir. 

1/583 Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası Encümendedir. 

1/585 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracma dair 2 - VI - 1941 tarihinde 4060 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/586 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü maddesin
de yazılı cetvelin değiştirilmesi hakkında 18 - VI - 1941 tarihinde 4067 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/589 Devlet iktisadî teşekkülleri memurları tekaüt san

dıklan hakkında Encümendedir. 
1/590 İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesin

de değişiklik yapılmasına dair 11 - IV - 1941 tarihinde 3995 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/591 Orman umum müdürlüğü 1940 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 11 - IV -1941 tarihinde 3996 sayıl 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/592 Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 1940 ma

lî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 11 - IV - 1941 tarihinde 3997 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/593 Tasarruf bonoları ihracma dair 2 - VI - 1941' tarihinde 4058 sayılı* 

1/595 Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttı
rılması hakkında 29 - V - 1941 tarihinde 4041 sayılı 

kanun olarak kabul edihniştiı. 

29 - V - 1941 tarihinde 4041 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/601 Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında Encümendedir. 

1/602 Fenerler hâsılatının yarısının Hazineye ödenmesi 
hakkında 3 - VI - 1941 tarihinde 4076 sayılı 

1/610 Devlet ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve 
icareteyinli gayrimenkullerin vakıfla ilişiğinin kesil* 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

mesi hakkında 

1/611 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

1/612 Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen me-
baliğin tahsisat kaydının tasdiki hakkında 

1/617 istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
>iftVVtTidft 

1/622 1940 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

1/623 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin Maarif vekaleti Kütüphaneler kadrosunda un
van değişikliği yapılması hakkında 

1/624 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan İktisadî teşekküllerin teşkilâtile ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

1/625 Askerî tayinat ve yem kanununun birinci madedsine 
müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/626 Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve 
teşkilâtı hflMr™d«fei 3500 sayılı kanuna bazı madde
ler ilâvesine dair 

1/632 Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası 

1/633 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1940 malı 
yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 

1/634 Haliç vapurları işletme inhisarına dair 

1/638 1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/639 Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 83 
milyon' lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 

1/640 Devlet Denizyollan ve Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüklerinin teşkiât ve vazifelerine dair olan 3633 
sayılı kanunun 20 nci maddesine istinaden İcra 

23 - VI - 1941 tarihinde 4070 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4009 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4053 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI - 1941 tarihinde 4074 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4027 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4066 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI • 1941 tarihinde 4075 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4087 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4077 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
11 - VIII -1941 tarihinde 4101 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir/ 

29 - V - 1941 tarihinde 4039 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - VII - 1941 tarihinde 4083 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4038 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4054 sayılı 
kanun cî*rak kabul edilmiştir. 



No. HUIAMK Muamelesi 

Vekilleri Heyeti kararile yapılan sarfiyatın kabulüne 
dair 

1/641 Denizaltı «mıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkmdaki kanonun bazı maddelerini de
ğiştiren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadiline dair 

1/644 Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 

1/649 Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/650 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
' dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numarah cet

velin Adliye vekâleti kumunda değişiklik yapılması 
hakkında 

1/651 Devlet memurları ayhklarmm tevhit ve teadülü hak-
hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun 
2 nci maddesine bağlı (1) numaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3907 sayılı kanunun birinci maddesinin 
lâğvine dair 

1/652 Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/657 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa bir muvakkat 
madde eklenmesine dair 

1/658 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3686 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılmasına dair 

1/661 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir içnm su
baylara ve seferde bütün subaylara askerî memurlara 
elbise, kaput ve çizme verilmesi hakkındaki 21811 ve 
2962 saydı kanunların değiştirilmesine dair 

1/662 Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi 
hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti teminine dair 
olan 3483 sayılı kanunlara ek kanun lâvihasr 

1/663 Bazt Hariciye, memurlarının maaş ve temsil tahsisat
larına zam yapılması hakkında 

2 - VI - 1941 tarihinde 4059 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

8 - VIII -1941 tarihinde 4099 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4089 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VIII -1941 tarihinde 4096 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4088 sayılı 
kanun olarak kabul -edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4093 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIII -1941 tarihinde 4097 sayılı 
kanun olacak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4103 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - V i n -1941 tarihinde 4108 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VÎII -1941 tarihinde 4100 sayılı 
kanun olanak kabul edilmiştir. 

15 - IX • 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



No. 

1/665 

1/666 

1/669 

Hulâsası 

1/670 

1/672 

1/673 

1/674 

1/677 

1/682 

1/683 

1/684 

1/688 

1/689 

1/690 

Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan mem
leketimize gelmekte olan mülteciler hakkında 

Ordu mensuplarına bir er tayını- istihkakı verilmesi 
hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) nu
maralı cetvel ile Muvazençi umumiye kanununa bağlı 
(D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmında tadilât yapıl
masına dair 

İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
36 500 000 liraya iblâğı hakkında 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 83 
milyon lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci.mad-
. desine bir fıkra ilâvesine dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmına bir me
mur ilâvesine dair 
Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesile ge
lecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri na
mına vürut edecek olan eşyanın gümrük resminden 
muafiyetine dair 

Tasarruf bonoları ihracma dair 4058 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

11 - VIII -1941 tarihinde 4J04 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4105 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4125 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4110 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir.-

11 - VIII -1941 tarihinde 1256 sayıl: 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4119 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4120 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı kanunun 4 noü 
maddesinin A bendinde değişiklik yapılmasına dair Encümendedir, 
1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil baza 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesinde 
83 milyon lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkın
daki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine 
yapılacak zam hakkında 
Ilıca İskele - Palamutluk hattının satın alnunaaına 
dair mukavelenamenin tasdiki hakkında 

22 - İX - 1941 tarihinde 4123 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4124 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4127 0sayık 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsam Muameleli 

1/691 Ilıca iskele - Palamutluk hattınm işletilmesi hak
kında 22 - IX - 1941 tarihinde 4128 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/693 Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira 

ikrazma dair 22 - IX - 1941 tarihinde 4126 aayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/695 Erzurum - Karabıyık Hanlar dar hattının Millî 
Müdafaa vekâletine devri hakkında Encümendedir. 

1/697 İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınma
sına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun lâyihası Encümendedir. 

Teklifler 
2/12 Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) - Muamele ver* 

gisi kanununun ikinci maddesinin O fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında 13 - XII -1940 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır. 
2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek ziraat şûrası 

kurulması hakkında Encümendedir. 
2/19 Bolu (Lûtfi Gören) - Askerî ve müM tekaüt kanunu

nun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 11 - XII - 1940 tarihinde 393? sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/27 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 15 - XI - 1940 tarihinde 3925 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

2/28 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Encümendedir. 

2/29 İdare Heyeti - Muhasebei umumiye kanununun 83 
neü maddesinin A fıkrasının tadili hakkında 25 - XI - 1940 tarihinde İdare Hey

eti tarafından geri alınmıştır. 
2/30 idare Heyeti - 1940 malî yılı Muvazenei umumiye 

kanununa bağlı D İşaretli cetvelin nakil vasıtaları 
kısmrnda değişiklik yapılmasına dair Encümendedir. 

2/31 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 
Cumhur 1940 malî yılı bütçelerinde 40 000 liralık 
münakale yapılmasına dair 29 - XI - 1940 tarihinde 3930 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/32 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı) - Askerî ve mülkî 

tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi
ne dair Encümendedir. 

2/33 İdare Heyeti - Riyaseti Cumhur 1940 malî ynı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 6 - I - 1941 tarihinde 3981 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/35 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 



No. Hulâsan Muamelesi 

bütçesinde derişiklik yapılması hakkında 6 - 1 -1941 tarihinde 3981 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/37 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 31 - III - 1941 tarihinde 3988 saydı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/38 idare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 31 - III - 1941 tarihinde 3988 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil-
• mistir. 

2/39 idare Heyeti - Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
saydı cetvelin Riyaseti Cumhur dairesi memurlarına 
ait kısmının değiştirilmesi hakkında 28 - IV - 1941 tarihinde 4006 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/40 Bolu (Lûtfi Gören) — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

bankası kanununun 61 ncu maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 2 - VII 

menine. 
2/42 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 mali yılı 

bütçesinde münakale yapılmasına dair 29 - V 
kanunla 
mistir. 

2/43 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı büt
çesinde münakale yapılmasına dair 29 - V 

kanunla 
mistir. 

2/44 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Millî Müda
faa vekaleti kara kısmı 1940 malî yılı bütçeleri ara
sında münakale yapılmasına dair kanun teklifi 29 - V 

kanunla 
mistir. 

Tezkereler 
3/66 Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin (A) 

ve altıncı maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/73 Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarından 
posta ücreti alınıp alınmıyacağının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 26 - III - 1941 tarihinde 1211 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/91 Sigorta şirketierinin sigorta muameleleri haricinde 

kalan muamelelerden aldıkları paralanıl muamele 
vergisine tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/114 Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsili
ne imkân görülemeyen borçların terkinine dair Baş-

1941 tarihinde Ziraat encü-

1941 tarihinde 4038 saydı 
birleştirilerek kabul edil-

1941 tarihinde 4038 sayılı 
birleştirilerek kabul edil-

1941 tarihinde 403,8 sayılı 
birleştirilerek kabul edil-



• No. Hulâsan Muamelesi 

3/121 

3/162 

3/189 

3/203 

3/205 

3/229 

3/230 

iı/235 

3/240 

Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunim 3 ncü 
maddesinin altıncı fıkrasının tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi 

Umumî mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen 
daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devle
te veya belediye veya hususî idarelere ait daire ve 
müesseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yolile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Bas-

Encümendedir. 

29 - XI - 1940 tarihinde 1198 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1 - VII -1941 tarihinde Adliye encü
menine. 

Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile mahlut bu
lunmasından dolay ıithal edilemiyen pamuklu mensu
catın bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 

<v 251 

3/260 

Encümendedir. 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 42 nci maddesi
nin B VB C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi Encümendedir. 
Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki 
(Mahallî)) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi Encümendedir. 
Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın'it
halini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edi
len kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Hatay için Fransadan ithali zarurî bulunan 10 500 
kutu san ipek böceği tohumunun 100 kilosundan 
alınması icabeden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 lira
ya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank 
tarafından ithal edilecek 5150 tona münhasır kal
mak üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istina
den 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet teskeresi Encümendedir. 
Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde ya-

zih muafiyetler meyanmdaki (Silâh altındaki orda 
ve jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi Encümendedir. 
270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağ
ları ve tortularının 100 kilosundan alınmakta olan 



No. Hulâsan Muamele»! 

3/267 

3/273 

3/277 

3/279 

3/280 

ö,295 

3,298 

3/332 

3/333 

3/343 

3/346 

gümrük resmi, 2294 sayılı kanonun verdiği salâhi
yete istinaden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 906 sayılı kanunun 39 ncu maddesindeki (ardi
ye üereti) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez-

MiBî piyango idaresinin 1939 yılma ait bilançosunun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek ih
tisas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun birin
ci maddesinin C fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayıh kanunun muvakkat 6 ncı maddesin 
deki (Maiyet memuru) . tabirinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Askeri ceza kanununun 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkumiyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 ve Askerî ceza kanununun 30 
ncu maddesindeki (Sahtekârlık) tabirinin şümulüne 
dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edilmiyeceğinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsili
ne mahal ve imkân görülemiyen borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi 
Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hak
kındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı maddesindeki (mu
hakeme altına alınmak) tabirinin tefsirine dair Baş
vekâlet 'tezkeresi 

Encümendedir. 

20 - XII -1940 tarihinde 234 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII • 1940 tarihinde 1201 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 1253 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Divanı muhasebat encü
meni mazbatası 5-V-1941 tarihinde 
okunmuştur. 

16 - XII - 1940 tarihinde 233 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 232 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4 - VI - 1941 tarihinde 1244 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı teşki
lât kadrosunun tasdiki hakkmda Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi hükmü
nün 3546 sayılı kanuna göre Devlet şûrası azabğma 



No. HtÜ&MK Muamelesi 

intihap edilenlere şümulü olup olmayacağının tefsiri 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/356 Mücbir ve zarurî sebepler dolayjsile takip ve tahsili
ne mahal ve imkân görülmeyen 80 302 JiraJ5 kuruş 
borcun, terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/357 Mücbir m «r^j»b^e**âoiayıs i le takip ve tahsili
ne mahal ve imkân görülemeyen 206. 153 lira 50 ku
ruş borcun, ıterkinine dair Başvekâlet tezkereBİ 

3/372 Adlj.yfi.H8R^tair^e«fikanu»8»un 100 ncü maddesinin 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/379 Ereğli kömür havzasındaki ocaklara Devletçe işletti
rilme» hakkındaki 3867 sayjh: kanunun 8 nei madde
sinin. ,tefsiri,hakkjwda»3aşwkâlet tezkeresi 

3/387 Fenerler idaresine verilecek tazminat karşüığmm te
min sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere 
ait hisse senetleri şato alınmam hakkındaki 3302 sa
ydı kanunun 2 nei maddesile bütçe kanunlarının bu 
babdaki maddelerinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi 

9 - IV- - 1941 tarihinde 1223 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir.*' 

2 - VII -1941. tarihinde Hükümet ta
rafından geri- alınmıştır. 

11 - VIII -1941 tarihinde 236 sayılı 
tefsir olarajciabnl edilmiştir. 

4 - VIII -1941 tarihinde 1254 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

T a k r i r l e r 

4/10 Trabzon (S im Day) - Karamursal hâkimi Nuh Nee» 
yettin Canıdarlıoğlunun tekaüt muamelesi hakkında. 
Divanjtımubftsebat* riyaseti mütaleası ile Divanı mu
hasebat <enqüm«aİMWi»bfttasiWn ikinci fıkrasının yem
den tetkiki hakkmda 

4/19 Manisa (Refik ince) • Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun «muvak
kat ikinci maddesinin (A) fıkrasında-yazılı (Maü>ve-
smai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkmda % 

4/30 Malatya (Mahmudı Nedim Zabcı) - İnhisarlar beyi
yelerinin üçte birinin harp malûllerine ve- şehifcıye* 
timlerine tahsis ve tevziine dair < 1485 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin «son iıkrasmın tefsiri hakkında 

4/38 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye -Cumhuriyeti- Zfcaat 
bankası kanununun 64 ncü. maddıeaininij 2 Jramarab.-
fıkraammt tefsirine dair 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2 - VI • 1941 tarihinde sahibi tara
fından-geri alınmıştır. 

2 • VII - 194İ£!tarihinde Ziraat encü
menine, 



Dahiliye Encümeni 

Ankara 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Butsa 
Çanakkale 
Çankırı [*] 
Çorum » 
Erzurum 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 

Beis : "Tekirdağ Cemil Uyb'adm 
Rs. V. : Çoruh 
M."M. : Mardin 
Kâ. • : Yosgad 

Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Basih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Yahya Sezai Uzay 
Fatin Güvendiren 
Hilmi "Ergeneli 
Avni Doğan 
İsmail Kemal Alpsar 
GV. Zeki Soydemir 
"Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Dr. Abdurrahman^Melek 

Atıf Tüzün 
Edib Ergin 
Salim Korkmaz 

Hatay 
İçel 
İzmir 
Kars 
Konya 
Kütahya 
•Malatya 
Maraş 
Sivas 
Tokad 

Tvabzon 
Zonguldak 

"'Zonguldak 

Abdülgani Türkmen 
Turhan €tmahBmker 
MsmedrAldemir 
Esad özoğuz 

, 'ŞsvkhJ&gun 
Sadri Ertem 
ErtvmUahBarkm 
Ziya, Kayran 
Mitat ŞükrüvBkda 
Galıb Pekel 
Salise Abanoaoğlu 

^'İbrahim Etem'Bözkurt 
'Bifat'Va'rdar 

Encümen, 53 (41 lâyiha, 4 teklif, 7 teskere,' 1- takrir) l$in ('47) nî intaç etmiş ve geriye kalan 
(6) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsası lMvsntete« 

1/39 

1/62 

1/72 

Lâyihalar 

Çiçekdağı kazası merkezinin Terköye kaldırılarak 
Tozgada bağlanmasına dair 
Köy kanununun 13 ncü maddesine ekkanuniâyihası 

Sinema islimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında 

Encümendedir. 
21 -XII • 1940 tarihinde Adliye en-
cümenine. 

• 27 • III <• 1941 tarihinde MaHye en-

1/84 Yollarda seyrseferin tanzimi ve yolların muhafaza-
sının temini hakkında 

1/152 Küçük sanatlar kanunu lâyihası 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/433 Dahiliye memurlarından bir bsmmın tahdidi sinle, 
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakkmda 

cumenıne. 

21 .-XII - 494a. tarihinde Nafia en
cümenine. 
16 - IV - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri. «hamiştir. 

26 - IV - 1941.tariMnde.MUlt Müda
faa encümenine. 

4 - XII - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri .-alınmıştır. 

[•} '2İ - III -1941 tarikinde *fflro*ftfr. 

http://1941.tariMnde.MUlt


Ko. Hulâsan Muamelen 

1/435 Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ye Belediye
ler bankası memurları tekaüt sandığı teşkili hak
kında 2 - VII - 1941 tarikinde 4085 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/436 Hazine ile İstanbul Belediyesinin bir kısım alacak

larının karşılıklı olarak ibrası hakkında 2 - VI -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

1/462 Emniyet teşkilât kanununun 49 neu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 16 - XII -1940 tarihinde 3939 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/465 Kadastro kanunu lâyihası 27 • XII • 1940 tarihinde Maliye en

cümenine. 
1/477 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 

ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası , 22 - IX -1941 tarihinde Hükümet ta

rafından geri alınmıştır. 
1/480 Belediyeler imar heyetinin fen işleri teşkilâtına 

dair 3042 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hakkında 23 - XII -1940 tarihinde 3946 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/486 Erzincanda ve Jfirzmcan yer sarsıntısından mütees
sir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun lâyi
han 23 - VI - 1941 tarihinde 4071 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/489 Hatay vilâyeti idaresine devredilecek gayrimenkul-

ler hakkında 1 - VII -1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/490 Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek ka
nun lâyihası 14 • XII - 1940 tarihinde Millî Mü

dafaa encümenine. 
1/495 Jandarma eratı hakkında 1861 sayılı kanuna ek ka

nun lâyihan 25 • IV - 1941 tarihinde 4005 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/497 Perakende ticarette etiket koyma mecburiyetine dair 25 - IV - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

1/506 Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy 
Halk tramvayları şirketindeki hissesinin istanbul be
lediyesine devri hakkında 22,- IX - 1941 tarihinde 4118 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/521 Mahkemelerle idari makam ve merciler arasında ceza 

işlerinden maada hususlarda vazife ihtilâflarımı) 
halli hakkmda 2 - 1 -1941 tarihinde Adliye eneüme-

1/553 Bina ve arazi vergileri tadilât komisyonlarının icap nine. 
eden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkında 8 - IV -1941 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/557 İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istikraza 

Hftgfrptrin kefaletine dair 14 - V - 1941 tarihinde 4031 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/572 Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin tadili 

1/579 Hatayın ana vatana iltihakından önce orada öğret
menlik yapanlar hakkında 

1/582 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıya-

1/583 Örfî idare kanununun bazı maddelerinin tadili hak-
kında 

1/598 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinlerine 
dair olan 2169 sayılı kanunun ikinci maddesinin bi
rinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

1/601 Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 

1/614 Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istimlâki
ne dair olan 3908 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/615 Ankara Elektrik ye havagasri ve Adana Elektrik mü
esseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

1/645 
1/649 

1/651 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadili hak
kında 

1/621 

1/634 Haliç vapurları işletme inhisarına dair 

j/636 Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 

1/644 Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 

1/658 

iş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkında 
Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 saydı kanunun 
ikinci maddesine bağlı (3) numaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3907sayılı kanunun birinci maddesinin 
lâğvinedair 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Emniyet tunum müdürlüğü kısmında 

28 - IV - 1941 tarihinde 4008 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4091 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4007 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4106 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4034 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20 - V - 1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

Encümendedir. 

14 - V -1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

4 - VI - 1941 tarihinde 4061 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - VII - 1941 tarihinde 4083 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 - VI - 1941 tarihinde Adliye en
cümenine. 
8 - VIII - 1941 tarihinde 4099 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4089 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4088 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelat 

değişiklik yapılmasına dair 12 - VIII - İMİ tarikinde 4103 sayılı 
kanun olarak kabul.*edürai$tir. 

1/678 Köy kanununun 78 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair 22 -. IX-, 1941 tarihinde. 4114 sayılı 

kanuni «kurak, kabul-edilmiştir. 
1/679 Mülî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 27 nci mad

desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi iıakkmda .22 • IX - 1941 tarikinde 4112." sayılı 
kanun olaraktkabuLedilmiştir. 

1/693 Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrazına dair .22 - IX • 1941 .tarihinde 412&«ayıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Toprak ve-.ftoprağt- iş
letme hakkmda .3 ^IV -^941-tarihinde''Ziraat encü

menine. 
2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) . Ziraat odaları'teşkili 

hakkında Encümendedir. 
2/17 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Belediye kanununun 

23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 14 • IV • 1941 tarihinde 3998 sayılı 
katran olarak kabul edilmiştir. 

2/20 Yozgad (Sim îçöz) - Bekârlık vergisi hakkmda ka
nun teklifi 'Encümendedir. 

Tezkereler 

3/65 Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
Memurin muvakkat kanununa göre takibat yapılıp 
yapıiamıyacağınm tefsirine dair Başvekâlet ifezke-
resi Encümendedir. 

3/146 Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci mad
demle tadil edilen 127 nei maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi • 29 - III - 1941.tarihinde İktisat en

cümenine. 
3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde ya

zılı muafiyetler meyannıdaki (Silâh altındaki ordu 
ve jandarma efradı) tabirinin tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi 21 -XII - 1940 tarihînde Bütçe en

cümenine. 
3/286 Belediye kanununun ikinci maddesinin tefsiri .hak

kında Başvekâlet tezkeresi 10 -' III •' 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından.geri alınmıştır. 

3/299 Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak
kmda Başvekâlet .tezkeresi 7 - IV - 1941 tarihinde''Nafia encü

menine. 
3/300 Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 4933 

tarihli kanuna eklenen 2256 -sayılı kanunun 1 nci 



No. Halimi MfUHMİMİ 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/337 Vilâyet idaresi kanununun ikinci ve 71 nci maddele
rini değiştiren 3001 sayılı kanunun birinci madde
sini tadil eden 3451 sayılı kanonun birinci madde
sinin E fıkrasındaki (Belediye kanununun 7 nci 
maddesinde yazılı usule riayet edilmek üzere) kay
dının tefsiri hakkında 'Başvekâlet tezkeresi 

Takrir 
4/27 Mardin (Edib Ergin) • Memurin mubakemat kanu

nunun hükümlerine nazaran, hangi vazife sahipleri
nin 'memurin muhakemat hükümlerine tâbi tutular, 
caklannın tefsiri hakkında . 

2 - IV -1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

12 - V - 1941 tarihinde 4025 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIH -1941 tarihinde 1255 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir.. 

Divânı Muhasebat Encümeni 

Ankara 
Antalya [*J 
Balıkesir 
Bitlis 
Bolu 
Bolu ' 
Burdur 
Burdur 

Beis : Niğde Faik Soylu 
M. M. : Çanakkale Rüsuhi Bulaytrh 
Kû. : Kastamonu Nuri Tâmaç 

Aka Gündüz 
Nurullah Esad Sümer 
Hilmi Şeremetli 
Tevfik Temeüi. 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
İbraMm-NecmiDümen 
Memed Sanlı 

Erzurum 

Kırşehir, 
Malatya 
Maraş 
Sivas 

NafizDumlu 
Gl EefeiBeU, 

Mihri Pektaş. 
Memed Erten 
Mergvbe Gürleyük 
Haydar Büstü Oktem 

Encümen, 51 (23 lâyiha, 26 tezkere, 2 muhtelif evrak) işin (20) ni intaç etmiş ve geriye kalan 
(31) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

1/11 

Lâyihalar 

1937 malî yılı hesabı kati kanunu lâyihası 10 • III - 1941 tarihinde 3982 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[*] 21.III-,194i tankinde seviniştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/15 İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yth hesabı 
katisi hakkında 2 - XII - 1940 tarihinde 3932 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/231, Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 

ualî vılı hesabı katisi hakkında 10 - İÜ -1941 tarihinde 3983 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/S29 Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı katî hesabı 
hakkında 16 - V - 1941 tarihinde 4032 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1.346 1938 malî yılı katî hesabı hakkında Encümendedir. 
1/348 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî 

hesabın tasdiki hakkında Encümendedir. 
1/401 Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı ka

tisi hakkında Encümendedir. 
1/441 İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 

hatisi hakkında Encümendedir. 
1/443 Fosta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1938 

malî yılı hesabı katisi hakkında 9 - VI • 1941 tarihinde 4063 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/459 Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1937 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 2 - XII - 1940 tarihinde 3931 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/460 Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1938 malî 

yılı hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
1/461 Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 malî 

yılı hesabı katisi hakkında 24 • III -1941 tarihinde 3986 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/483 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresinin 1938 malî yüı katî hesabı hakkında Encümendedir. 

1/491 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı katî hesabı hakkında Encümendedir. 

1/588 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
1/597 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 malî yı

lı kati hesabı hakkında Encümendedir. 
1/599 Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

katî hesabı hakkında Encümendedir. 
1/608 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı 

hakkında Encümendedir. 
1/619 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî he

sabı hakkında Encümendedir. 
1/642 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1939 malî 

yılı hesabı katisi hakkında Encümendedir. 
1/656 Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı kati

si hakkında Encümendedir. 
1/660 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 malî 

yılı katî hesabı hakkında Encümendedir. 
1/694 Ankara belediye İmar müdürlüğünün 1939 malî yılı 

katî hesabı hakkmda Encümendedir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

Tezkereler 
3/48 Maliye vekâleti 1937 yüı ayniyat son hesahmın gön

derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
3/59 Gümrük muhafaza genel komutanlık teşkilâtının 

1935 ve 1936 yıllarına ait ayniyat katî hesap cet
vellerinin gönderildiği hakkmda Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti tezkeresi Encümendedir. 

3/60 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtı
nın 1937 yılma ait ayniyat katî hesap cetvellerinin 
gönderildiği hakkmda Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti tezkeresi Encümendedir. 

3/67 Maliye vekâleti 1934 yılı ayniyat katî hesabının 
gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi Encümendedir, 

3/68 Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat katî hesabının 
gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi Encümendedir. 

3/136 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 yılına ait 
ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği h&kr 
kmda Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi Encümendedir. 

3/190 İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılına ait bilan
çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 2 - XII - 1940 tarihinde 3932 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/194 Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1$3$ jajma, 
ait ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkında Gümrük ve inhisarlar yekâlgti tezkeresi Encümendedir. 

3/208 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1985 ma^ yılı ajmjyet 
son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük ve in
hisarlar vekâleti tezkeresi Encümendedir. 

3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayniyat katî hesabı
nın gönderildiği hakkmda Başvekâlet tezkgBasj Eucümçndftfr?-

3/274 inhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti rte&keresi 2 - XII - 1940 tarihinde 3982 sayı}ı 

kanunla birleştirilerek Jıabul edil-
m?$r, 

3/279 Millî piyango idaresinin 1939 yılma ait bilançonun 
gönderildiği hakkmda Başvekâlet tezkeresi Bu husustaki mazbata 5 - V - 1941 

tarihinde okunmuştur. 
3/290 inhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılma ait bilan

çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tej&eresi, Encümendedir. 
3/301 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1936 majl yıjt ay

niyat katî hesabının gönderildiği hakkında Başve
kâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/304 Haziran: ağustos 1940 aylarına ait raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat Kiyaseti tezkeresi 3 - 1 - 1,941 tar^hjnds ,12J)5 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



No.' HtiİMH Muamelesi 

3/310 Ankara şehri îmar müdürlüğünün 1937 malî yılı 
kat! hesabına ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 2 - XII • 1940 tarihinde 3931 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/311 1937 malî yılı Hazine kati hesabına ait mutabakat 
beyannamesinin 'sunulduğuna dair Divanı muhase
bat Riyaseti tezkeresi 10 - III - 1941 tarihinde S982 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/324 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1938 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresi 10 - III - 1941 tarihinde 3983 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/331 Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 24 - III - 1941 tarihinde 3986 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/347 Millî piyango idaresinin 1940 yılma ait bilançonun 
gönderildiğine dair Başvekalet tezkeresi Bu husustaki mazbata 31 - III - Jö41 

tarihinde okunmuştur. 
3/355 Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1939 mali 

yılı ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/368 Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 16 - V - 1941 tarihinde 4032 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/373 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez 
keresi 9 - VI - 1941 tarihinde 4063 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/390 Ankara şehri îmar müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi Encümendedir. 

3/391 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi Encümendedir. 

3/395 Nafia vekâleti 1939 malî yılı ayniyat hesabı katisi
nin gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 



tto. HUİİSMI Muamelesi 

Muhte l i f E v r a k 

5/3 Kütahya müstantıkı Memet Sait Türkerin, Hâkim
ler kanununun muvakkat maddesinin A fıkrasına 
tevfikan tekaüde şevki ile müddeti hizmetine göre 
verilmek istenilen paranın vizesi icap edip etmeye
ceğine dair Divanı muhasebat enetmeni mazbatası 

5/24 Kütahya Merkez jandarma komutanı Yüzbaşı Zeki 
Berkmana bağlanan tekaüt maaşının maluliyet dere
cemle tashihine imkân olup olmadığının tayini hak
kında Divanı muhasebat encümeni mazbatan 

19 - III -1941 tarihinde 1210 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII • 1940 tarihinde 1200 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Afyon £.[••] 
Amasya 
Çanakkale 
Çorum 
Çorum 
îfenizli 
Diyarbakır 
Erzuruml***) 
Eskişehir 

Reis : Mardin Gl Seyfi Düzgören 
M. M. : Konya [•] îzzet Erdal 
Kâ. : Ordu 

Şevket Basit Hatipoğlu 
Nafiz Aktm 
Attf Kamçü 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 
Fahri Akçakoca Akça 
Cahid Çubukçu 
Münir Hüsrev Göle 
îstamat özdamar 

Hüseyin Ekşi 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Samsun 
Seyhan 
Trabzon 
Yozgad 

Ali Dikmen 
Mustafa Ulusan 
Mustafa Bacak 
Osman Taner 
Süleyman Necmi Selmen 
Şemsa Işcen 
Daniş Eyiboğlu 
Ekrem Pekel 

Encümen, 14 (11 lâyiha, 3 tezkere) işin hepsini intaç etmiştir. 

1/204 İnhisarlar umum müdürlüğü 
müteallik kanun lâyihası 

Lâyihalar 

teşkilât kadrolarına 
21 - V • 1941 tarihinde 4036 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Mazbata muharrirliğinden istifa etmiş ve yerine Emirim mebusu Münir Hüsrev Gole seçil
miştir. 

[••] 31-IÎ1-mi tarihinde seçilmiştir. 
[•••] M 'XII-1940 tarihinde secütniftir. 



No. Hulâsau Muamelesi 

1/442 iş kazaları, mesleki hastalıklar ve analık sigortaları 
hakkında 

1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti töjfcMt ve Va f̂eCtfi 
hakkındaki 2825 sayılı kanana ek kanun- lâyiham 

1/473 Meri gümrük tarifesinde muvakkat nttHliyette Süği-
şiklikler yapılması ve yabancı memleketlerle muvak
kat ticaret anlaşmaları akdi ve ticarî Anlaşmalar 
akdine yanaşmıyan Devletler müvaredirtBia karsı 
tedbirler ittihazı hususlarında Hükümete salâhiyet 
verilmesi hakkında 

l/48*> Evancanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanunun dördüncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

J/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 

1/516 Gümrük tarife kanuûufta bağlı gümrük it'daîât umu-
m:. tarifesinin 815 ttci numarasının tadiline ve 816 

ncı numarasının kaldırılmasına dair 

1/5C»5 Hariçten setin alınan buharlı ve inoterlü gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın gümrük resminden istisnasına dair 3339 
saydı kanuna ek kanun lâyihası 

1/570 Fevkalâde vaziyet dolayteile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihan 

VJ28 Hayvanlar vergisi kanununun 32 nei maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 

3/677 Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuttöda onunla 
birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesile ge
lecek bu türlü sıhhi ve insan! yardim heyetleri na
mına vürut edecek olan eşyanın gümrük resminden 
muafiyetine'dair 

5 - VI -1941 tarihinde Nafıa encü
menine. 

27 - XI -1940 tarüîw8e Bütçe encü-
menlta 

3 - I - Wtl tarikinde -3970 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV - 1941 tarihinde 4000 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
21 - XII -1940 tarihinde Adliye en
cümenine. 

21 - XII -1940 tarihinde İktisat en
cümenine. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4084 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

5 - VI - 1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4119 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

3/230 Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın it
halini temin için 2294 saydı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden tora Vekilleri Heyetince ittüva* edi-



No. Hulâsan Muamelesi 

3/277 

3/3CO 

kn karalan tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 6 - I • 1941 tarikinde Maliye eneü-

Günırük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 906 sayılı kanunun 39 neu maddesindeki {ar
diye ücreti) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 maya 4333 
ftrâbK kattula eklebten £356 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin tefeiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

30 - VI - *9tt .tatfıiade 1253 saydı 
karar olarak kabul «dümiejir. 

27 - XI -1941 tarihinde Dahiliye en-

Hariciye Encümeni 

Ankara 
Antalya [*] 
Antalya 
Bolu [**] 
Bolu 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 

Beis : Konya 
M. M. t faUmbu 
Kû. : Tokad 

Falih Rtfkı Atay 
Cezmi Ergin 
Dr. Cemal Tunca 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Asım Us 

Mi Muzaffer Göker 
l Ahmed Şükrü Esmer 

Nâzım Porofl 
Erzurum 
iMmüsnne 
İstanbul 
İzmir 
Kocaeli 
Manisa 

-Dr. İbrahim Tali öngörenSeyhm 
Zeki Mesud Alsan 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Sivas 
Tekirdağ 

Ol. Pertev Demirhan 
Em 'Servet Ter 
Satök'Cmcvz 
$ıM Menteşe 
İbrahim Süreyya Yiğit 
E4kmetJlayw 
Ol. Naci Mimiz 
Necmettin Sadak 
Yahya Kemal Bayatlı 

Encümen, havale edilen (52) lâyihanın (51) ni intaç etmiş ve geriye kalan (1) iş gelecek İçtimaa 
kalmıştır. 

Lâyihalar 

1/95 Türkiye • Fransa dostluk muahedesfle müşterek be
yanname Ve optanlara mütedair protokolün tasdikına 
'dair 

1/223 Türkiye - Polonya arasında imâ edilen Ticaret An-
laşmfcaHe munzam protokolün tasdiki "hakkında 

10 - III -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

[*] VefaU, 30'XII-1940 tarihinde Vm\m% Heyete anedümifUr. 
[••] 21 • III -1941 tarihinde seçümiftrr. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/234 Umumî hrfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

1/362 Türkiye - Hollanda arasında mevcut 27 şubat 1937 
tarihli Tediye Anlaşması ve iktisadî iş birliği proto
kolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve bun
ların merbutlarının hitam tarihinden itibaren 1 ma
yıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi hak
kında 

1/363 Türkiye - Yunanistan arasında imza edilen Ticaret ve 
tediye »p»ı»y»HMinm tasdiki hnfcfemflıt 

1/396 Türkiye ile isviçre arasında mevcut ticarî itilaf ile 
Tediye Anlaşmasının iki ay temdidi hakkında 

1/297 Türkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki 
masraflarım karşılamak üzere Macaristana gönderi
lecek 15 000 liranın tarih sırasını beklemeden Türk» 
Macar kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükûmetile yapılan «nlaymnnm tasdikma dair 

1/414 Türkiye • Yugoslavya ham afyon anlaşmasının 1 ni
san 1940 tarihinden 1 temmuz 1940 tarihine kadar 
üç ay temdidi hakkında 

1/434 Türkiye - Belçika ticaret ve takas itilâfnameleri ile 
bunlara müzeyyel anlaşmanın temdidi hakkında 

1/437 Türkiye - Hollanda tediye anlaşması ve iktisadî iş 
birliği protokolü ile Ticaret Anlaşması ve bunların 
merbutlarının temdidi hakkında 

1/447 Türkiye • isviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tas
dikma dair 

1/448 Türkiye - Yunanistan arasında 26 eylül 1935 tari
hinde imza edilen kliring anlaşması ile merbutlarının 
tasdiki hakkmda 

1/468 Türk ve İtalyan Hükümet komjsyonlarmm birinci 
içtima devresi protokolüne bağlı 2 numaralı listeye 
7 bin ton krom kontenjanı idhaline müteallik nota
ların tasdiki hakkmda 

1/469 23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut protokolün 
ikinci maddesi hükümlerine tevfikan Fransaya tes
viye edilen 7 milyon Fransız frangının tenzilâta tâbi 

17 - VI -1941 tarihinde iktisat encü
menine. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4016 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3966 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4021 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 • VII -1941 tarihinde 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3964 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4012 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4017 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4020 sayılı 
kanun olarak kabul' edilmiştir. 

12 • V - 1941 tarihinde 4029 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

tutulmalan hakkında 

1/475 Türkiye - Romanya ticaret anlaşmasına zeylen im
zalanan protokolün tasdiki hakkmda 

1/494 îsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müteharrik le-
vaznnmm Türkiyeye idhalleri mühletinin temdidi 

D/499 Türkiye - Almanya arasmda imzalanmış olan ticari 
mübadelelere mütedair hususî anlaşmaya bağlı (81) 
listesinde isim tashihi yapılmasına dair 

1/500 Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 
(A) lahikasında derpiş olunan takas müddetinin altı 
aydan bir seneye iblâğı hakkmda yapılan anlaşma
nın tasdikma dair 

1/501 Türkiye - Fransa Ticaret, Kontenjan ve Tediye An-
laşmalarile merbutları hükümlerinin temdidi hakkmda 

1/502 Türkiye • Romanya arasmda 29 son kânun 1940 tari
hinde teati edilen mektup ile buna mütef eni 30 tem
muz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektupların tasdiki 
hakkmda 

1/503 Türkiye • Romanya arasmda 26 eylül 1940 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarile 
merbutlarının tasdiki hakkında 

1/504 Türkiye - Romanya Tediye Anlaşması mucibince açıl
mış bulunan kliring hesaplarına yapılacak peşin te
diyeler hakkındaki Anlaşmanın ve iki Ticarî proto-

zkolün tasdikına dair 

1/505 Türkiye - Yugoslav Ham afyon satışı Anlaşmasına 
munzam protokolün tasdikma dair 

1/509 Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasına müzeyyel 

1/520 Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının üçüncü 
maddesinin ikinci bendinin tavzihine dair teati olu-
nin notaların tasdiki hakkmda 

1/524 Türkiye • İsveç Kliring Anlaşmasının küsbe bedelle
rine müteallik hükümlerini tadilen yapdan Anlaşma-

27 - XII - 1940 tarihinde 3956 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3961 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII -1940 tarihinde 3951 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1940 tarihinde 3952 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4013 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII -1940 tarihinde 3953 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3962 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - XII - 1940 tarihinde 3926 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3963 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3965 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - XII - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4018 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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um tasdiki hakkında 

1/525 Türkiye - Almanya arasında imzalanan Ticarî müba> 
deklere mütedair Hususî Anlaşma ve Ticarî araba» 
deielere ait Tediye Anlaşmasında mevzubahs bazı 
hükümlerin tavzihi hakkında teati olunan notaların 
tasdikin» dair 

1/528 Türkiye - Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 1940 
tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın tasdikma dair 

1/530 8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitlerinin 
Fransa sefaretince istimaline müsaade olunabileceği
ne dair 

1/531 

1/552 

1/556 

1/558 

1/561 

1/562 

Türkiye - İngiltere arasmda 2 birinci kânun 1940 ta
rihinde aktedilmiş olan Tediye Anlaşmasının tasdi
kma dair 

Buenos Aires Posta kongresi kararlarım havi senet
lerin tasdikma dair 

Hariciye vekâleti teşkilâtı 
kanuna ek kanun lâyihası 

hakkındaki 3312 sayılı 

Milletlerarası Telekomünikosyon mukavelenamesine 
bağlı telgraf ve telefon nizamnameleri ve nihai proto
kolleri ile Radyokomünikasyon umumî nizamnamesi, 
nihai protokolü ve ilâve nizamname protokolü, revizi-
onlannm tasdiki hakkında 

25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Hususî Anlaş
masına mütedair notaların tasdiki hakkında 

Türkiye - Bulgaristan arasmda mevcut Ticaret Anlaş
masına bağlı (A) lahikasında derpiş edilip bir seneye 
çıkarılan altı aylık takas müddetinin altı ay daha 
temdidi hakkında 

1/563 Türkiye - Fransa arasmda imzalanmış olan- Ticaret, 
Kontenjan ve Tediye Anlaşmalarile merbutları hü
kümlerinin 30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi 
hakkında 

1/564 Türkiye ve Irak Hükümetleri arasmda aktedilen Vete
riner mukavelenamesinin tasdiki hakkında 

28 - IV - 1941 tarihinde 4019 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1941 tarihînde 4028 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde- 4015 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII -1940 tarihinde 3955 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1941 tarihinde 3971 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1941 tarihindi» 4023 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4037 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1941 tarihinde 4024 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4022 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4014 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4080 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4003 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 



No. 
1/596 

1/605 

1/606 

1/607 

1/618 

1/621 

3/S5Ü 

1/643 

1/6*8 

1/653 

1/65V 

Hulâsan 
P — — _ _ — — — - ——. _ ı r t 

Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına 
kliring hesabındaki Alman maüutjatnıda 

^teğiptHkÜfe JBfliriye • Almanya arastada T icar îm 
badelelere mütedair tföMteî Anlaşma hakkında Al
manya sefaretile teati olunan nOtekÜto^höâ&üfe'̂ âlr 

Türkiye - İtalya arasında mevcut 29 ilk kânun İIJ36 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain nfttahedeffîtfnrfrirtttı ttm-
ffiditte dair letfi oltiüan tfrtalarm tasdiki bikktada 

Türkiye • Romanya arasmda teati olunan 14 ve 19 
gubat 1941 tarihli notaların tasdikma dair 

Türkiye - Yugoslavya arasmda 2 ağustos 1940 "tari
hinde* imza edilen Ticarî protokolün tasdiki hakkında 

Türkiye - Almanya arasmda ticari mübadelelere mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Husus! Anlaşmaya 
bağlı 3 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde tayin 
edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılma» hakkın
da teati olunan notaların tasdikma dair 

Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadili hak
kında 

İsv*çreye gönderilecek fındıklar bedellerinin mali 
t orgların ödenmesine'tahsisi için Türkiye ile İsviç-
ıe arasmda teati olunan notaların tasdiki hakkında 

Türkiye > Macaristan arasında 3 mayıs 1941 tari
hinde afcît ve i te* <e&len Ticaret ve Tediye Anlaş-
mferı ile merbBttantnn tasdilöfift $kfir 

Muamelesi 

arasında ticari mübadelelere 
tjiute*»r HuttESt Akasmaya SrtAttt (C) listesindeki 
Jifeyaa Mfeü kontenjanının Mey*h ıkalâsasına ve 
lalına tlteM taöckteda teati otattaa notaların tas-
dikraa'fc*' 

Türkiye - İsviçre «'asında mevcut -20 mayıs 1940 
•tarihti Tie*?«t ve İvediye Anlaşmasını İM ay tem-
dıd:ne «dtflr 

TürMye tfonofirfygti ile Aliftte BefeM arasında 9S 
haziran 1941 tarihinde imza edilen muahedenin tas
dikma dair 

9 - VI - 4941 tarihinde 4064 saydı 
4femtn olarak kabul'eiKlmiştir. 

9 - VI - 1l9'4l tarihinde 4Ö65 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4066 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 • IV -1941 tarihinde İktisat encü
menine. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4079 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VI - 1941 tarihinde 4061 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 19*41 tarihinde 4078 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 • IX - 1941 tarihinde 4117 aayih 
kdtiun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 
'kanun $)£rak kabul edihnişfcir. 

22 - -IX -1941 tarihinde '4116 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - VI - 1941 tarihinde 4072 saydı 
kuran olarak kabul edümişfir. 
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1/650 İngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine 
yaniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edilecek 
usul hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 

1/6 < l Türkiye • Almanya arasında ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmaya 
bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde ta
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

l/6öl Türkiye - Almanya arasında ticarî mübadelelere mü-
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya 
bağlı iki numaralı protokolün 4 ncü maddesinde 
tayin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

1/692 Türkiye - Almanya arasında ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmanın 
iki ay temdidi hakkında teati olunan notaların tasdi
kına dair 

17 - IX - 1941 tarihinde İktisat en
cümenine. 

17 - IX - 1941 tarihinde İktisat en-
4.. 
cumenıne. 

2 2 - I X -
cümenine. 

1941 tarihinde İktisat en-

22 - IX - 1941 tarihinde İktisat en
cümenine, 

İktisad Encümeni 

Afyon K. 
Afyon K. 1*] 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Aydın f ] 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Gazianteb 
İçel 

Beis : Giresun 
M. M. : Rize 
Kâ. : Büecik 

Berç Türker 
Cemal Akçtn 
JKomza Erkan 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 

Muammer Eriş 
Nazmi Topcoğlu 
Tahir Berkay 
Veli Necdet Sünkitay 
Temel Göksel 
Salih Başotaç 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
Dr. Muhtar Berker 

ismail Sabuncu 
Fuad Sir^nen 
Kasım Gülek 

İstanbul 
İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Niğde 
Rize 
Smob 
Vrfa 
Zonguldak 
Zonguldak 

Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Benal Anman 
Kahraman Anklı 
Muharrem Celâl Boyar 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Okay 
Besim Atalay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hasan Cavid 
Yusyf Kemal Tengirşenk 
Hüseyin Sami 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

[•] Vefatt, 25-XII-1940 tarihinde Umumî ffeyete 
[••] 21-111-1941 tarihindi seçilmiştir. 



Encümen, 73 (67 lâyiha, 2 teklif, 4 tezkere) için (62) ni intaç etmiş ve geriye kalan (İİ) 
iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsan Muamelesi 

1/84 

1/91 

1/152 

1/234 

1/288 

1/289 

1/292 

1/326 

1/327 

1/350 

1/351 

1/362 

Lâyihalar 

Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkında 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasrtalannm yasak edilmesine ve yasakların yabancı 
memleketlerin yasak maddelerile mübadelesine dair 
Küçük sanatlar kanunu lâyihası 

Umumî hıfzmsrhha kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 
Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi muame
lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulması 
hakkında 

Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkında 

{resinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile idare 
ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadili ve mezkûr kanuna bazı hükümler 
İlâvesi JurirVııyİM. 

Türkiye • Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir ay 
müddetle uzatılması hakkında 

Türkiye • Yunanistan Kliring 
daha uzatılması hakkında 

Anlaşmasmm bir ay 

Türkiye • Yunanistan Kliring Anlaşması hükümleri
nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 
temdidi hakkında* 

Türkiye • Yunanistan Kliring Anlaşması hükümleri
nin 20 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 
temdidi hakkmda 

Türkiye • Hollanda arasında mevcut 27 şubat 1937 ta-
1 rihü Tediye Anlaşması ve iktisadî iş birliği protoko
lü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlnşmam ve buu-

3 - VII -1941 tarihinde Adliye encü
menine. 

Encümendedir. 
16 - IV -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

19 - III -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 
19 - III -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

19 - III -1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



Ho. -İflâsa» îfufMneW. 

lann merbutlarının hitam tarihinden itibaren 1 ma
yıs 1940 tarihine kadar İM ay müddetle temdidi hak
kında 2Ş - IV - 1941 tarihinde 4016 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir^ 
1/363 Türkiye - Yunanistan arasında imjfl, edilen, tiçaçet ve 

tediye anlaşmasının tasdikına dair 30 - XII -1940 tarihinde 3966 sayılı 
kanun olarak kabul- edilmiştir. 

1/396, TJarkiySrik Iw*ere. «manda mevcut Ticarî itilâf ile 
Tediye anlaşmasının ikL ay. temdidi hakkında 28 - IV - 1941 tarihinde 4021 sayılı 

kanun olacak? kabul edilmiştir. 
1/397 Türkiyenin (1940 Budapeşte p»aayın) • w. iştiraki 

masraflarını >apş]&mak üzere Maaarista&fcgoBdarile-
cekclŞ 090,lirannı tarih sjrasmı beklemeden Türh-
Majjft- kliriugffîdeni temriyesi hakkında Macaristan 
Hükûmetile yapılan anlaşmama» tasdihiMudair 2v V ö - 19to tamhiaâfc 4082' sayılı 

kanun okvabkataltediştir. 
1/414 Türkiye - Yugoslavya ham afy<»tsatıaı. tmlaşmaaHHa 

1 nisan 1940 tarihinden 1 temjVflfrlMO iaritiafektt-
dar üfi.a^tecdidi b*fekiûd6 30 • XII -1940 tawtaodö-3964 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/428> EÇatay Ziraat bankaamm ipotekli-ve-müteedsS'ke-

faletii. araî̂  alacaklannm-taksiümdirümesine dair 4 - VII - 1941 tarihinde 4094 sayılı 
kanuni olarak kabul edilmiştir. 

1/434 Türkiye - Belçika Ticaret ve Takas itüâfiManekri-üe-
bunlara müzeyyel Anlaşmanın-temdidi hakkında- 2* - IV - 1941-tarihinde 4012 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/437 Türkiye- - Hollanda tediye- anlaşması ve iktisadi iş 

birliği protokolü, ile-Ticaret Anlaşması ve bunların 
merbutlaruun temdidi hakkında 2fr - IV'- 1941 tarihinde 4017' saydı 

kanun olarak- kabul edilmiştir. 
1/442 tş-baealar»,- meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 

hakkında 211- XII'• 1940 tarihinde- Sıhhat ve 
içtimai- muavenet* eneümenine. 

1/447 Türküye - İsviçre Ticaret-ve Aediye Anlaşmasının 
tasdikma dair 28 - IV - 1941 tarihinde 4020 sayılı 

kanun olarak kabul edöraişlür. 
1/448 Türkiye - Yunanistan arasında 2£'eylul 1936 tarihin

de imza- edilen Kliring Anlaşmasile merbutlarının 
tasdiki.hakkında 12 - V - 1941 tarihinde 4029 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/469 23 haziran 1939 tarihli Anlaşmaya t^bttt>p*etf>ko&]v. 

ikinci maddesi hükümlerine tevfikaa^Fraasaya t«s-
viye.edilen- 7 milyon -Fransız frangının tenzilâta tâ* 
bi tutulmaması hakkında 27 - XII -1940 tarihinde 3956 sayıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/473 Meri Gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette, deği

şiklikler yapılması ve yabancı-memleketlede. muvafa
kat ticaret anlaşması akdi ve-tkaul anlaşmalar akv-



No. Hulâsan Muamelesi 

dine yanaşmayan Devletler mwa*Mtakmfe karşı, ted-
birleftittihahusMİaFinda Hükümete salâhiyet veril-

1/475 Türkiye - Romanya Ticaret Aefilaşmasnıa'zeylett ite' 
zalaaan-ptotokolün» tasdiki hakkında 

1/494 tsveçe sipariş edilmiş olan şiteeedtför- müteharrik 
levazımının Türkiyeye ithalleri* mühltitnıâL teatdidt 
hakkmda 

1/499 Türkiye *- Almanya- arasında imzalanmış olan Ticarî 
mübadelelere mütedair hususi Anlaşmaya bağb-
(B. 1) Meşinde isim tashihi yapılmasına dair 

1/500 Türkiye - Bulgaristan Ticaret Aulaşmasma merbut1 

(A) lahikasında derpiş olunan Takas müddetinin 
alttı aydan bir seneye iblağı hakkında yapılan An* 
lapaanm-tasdilana dair 

1/501 Türkiye • Fransa Ticaret, Kontenjan ve Tediye An-
laşmalarile merbutları hükümlerinin temdidi haktendi 

1/302 Türkiye^ Romanya- arasında 29 son kânun 1940 tari-
bj&ât- teati edilen-mektup ile buna müteferri 30 tem
muz ve, 9 ağustos 1940 tarihli mektupların tasdiki 
hakkmda 

1/503 Türkiye-IkiTUtf^-araanda 26 eylül 1940 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarüe 
merbutlarının tasdiki hakkmda 

1/504 Türkiye.- itomıayaıTediye Anlaşması mucibince açıl
mış bulunan kliring hesablanaa yapılacak peşin te
diyeler hakkındaki Anlaşmanın ve iki Ticari protoko
lün tasdikn» dairr 

1/505 Türkiye - Yugoslav Ham afyon- satışı. Anlaşmasına 
raujRtt» protokolün tasdikma dair 

1/507 Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 saydı ka* 
nunun birinci maddesine müzeyyel kanun liyihast 

l/j&l' BaB»madea httrdalannHi-dışarı çıkarrimasmm yasak 
edilmesi/ve «atm almma» .hakkındaki 3284 sayılı ka
nunun değiştirilmesine dair 

3 - 1 - 1941 tarihinde 3970 saydı 
kuma» oturak kabul- edilmiştir. 

3*i. XHi- I94ff»ta*fflfode-3961 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25-.- Mi;- 1940 taritând*3951 sayılı 
kanon» ol&rafe Hafeu}''edffeftfytir. 

25 - XII - 19*0*tarihinde 3940 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4013 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - im tarihinde 3953 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII • 194ft>tarihind» 3962 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1940 tarihinde.3926 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 t&rihind* 3963 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30v XIIi-1940 tarüânde.3965 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 0 . XII - 194a tarihinde 3957 sayılı 
kasa» olarak kabui'edUmiatir. 

25ı- Xttu.m&'tarihi»d^Adliy«>eB~ 
ciimenint, 



No. Hulâsa» Muamelesi 

1/513 

1/516 

1/520 

1/523 

1/324 

1/525 

Muamele vergisi 
kanun lâyihası 

hakkındaki 3843 sayılı kanuna ek 

1/528 

1/530 

1/531 

1/561 

i/562 

1/563 

Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umu
mî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 ncı 
numarasının kaldırılmasına dair 

Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 ncü 
maddesinin ikinci bendinin tavzihine dair teati olunan 
notaların tasdiki hakkında 

Türk parası kiymetini koruma kanununa mı 
kanun lâyihası 

Türkiye • .İsveç Kliring Anlaşmasının küsbe bedel
lerine müteallik hükümlerini tadilen yapılan Anlaş-
manın tasdiki hakkında 

Türkiye • Almanya arasında imzalanan Ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşma ve ticarî mü
badelelere ait Tediye Anlaşmasında mevzubahs bazı 
hükümlerin tavzihi hakkında teati olunan notaların 
tasdikına dair 

Türkiye - Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 1940 
tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın tasdikına dair 

8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitlerinin 
Fransa sefaretince istimaline müsaade olunabilece
ğine dair 

Türkiye - İngiltere arasında 2 birinci kânun 1940 
tarihinde aktedilmiş olan tedyie Anlaşmasının tas
dikına dair 

25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Hususî Anlaş* 
masına mütedair notaların tasdiki,hakkında 

Türkiye - Bulgaristan arasında mevcut Ticaret An
laşmasına bağlı (A) lahikasında derpiş edilip bir 
seneye çıkarılan altı aylık takas müddetinin altı ay 
daha temdidi hakkında 

Türkiye • Fransa arasında imzalanmış olan Ticaret 
kontenjan ve Tediye Anlaşmalarüe merbutları hü
kümlerinin 30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi 

6 - I - 1941 tarihinde 3973 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 - III - 1941 tarihinde Maliye en
cümenine. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4018 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3974 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4019 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4028 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4015 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII -1940 tarihinde 3955 sayılı 
kanun olarak kavul edilmiştir. 

3 - 1 -1941 tarihinde 3971' sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4022 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4014 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

hakkında 

1/570 Fevkalâde vaziyet dolayısile ban vergi ve resim
lere zam. icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

/585 Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 

1/589 Devlet İktisadî teşekkülleri memurları tekaüt san
dıklan hakkında 

1/595 Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttı-
rdması hakkmda 

1/596 Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına mukabil 
kliring hesaplarındaki Alman matlubatmda yapıla
cak değişiklik ile Türkiye - Almanya arasında ticari 
mübadelelere mütedair hususî Anlaşma hakkında 
Almanya sefaretile teati olunan notaların tasdikına 
dair 

1/605 Türkiye • İtalya arasında mevcut 29 ilk kânun 1936 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesinin 
temdidine dair teati olunan notaların tasdiki hak
kında 

1/606 Türkiye - Bomanya arasında teati olunan 14 ve 19 
şubat 1941 tarihli notaların tasdikına dair 

1/607 Türkiye - Yugoslavya arasında 2 ağustos 1940 tari
hinde imza edilen Ticarî protokolün tasdiki hak
kında 

1/618 Türkiye - Almanya arasında Ticari mübadelere mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya bağ
lı 3 numaralı protokolün dördüncü maddesinde ta
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

1/624 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile 
idare ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 neü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 

1/630 İsviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin malî 
borçların ödenmesine tahsisi iğin Türkiye ile İsviçre 

30 - VI - 1941 tarihinde 4080 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - VI - -1941 tarihinde 4060 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - V -1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

29 - V - 1941 tarihinde 4041 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4064 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4065 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4066 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

30 - VT - 1941 tarihinde 4079 sayılı' 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4075 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VIII - 1941 tarihinde Ziraat en
cümenine. 



No. Hulâsası Muamelesi 

arasında teati olunan notaların tasdiki hakkında 

1/643 Türkiye-Macirastan arasında 8 Mayıs 1941 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarile 
merbutlarının tasdikına dair 

1/647 Kaçakçılığın men ve takibine dair 191S sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

30-VM941 tarihinde 4078 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22-IX-1941 tarihinde 4117 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1/648 Türkiye-Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesindeki 
meyan kökü kontenjanının meyan hulâsasına ve balı
na tahsisi hakkında teati olunan notaların tasdiki 
hakkında 

1/653 Türkiye-İsviçre arasında mevcut 20 Mayıs 1940 tarih
li Ticaret ve Tediye Anlaşmasının iki ay temdidine 
dair 

1/655 İngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine 
yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edilecek 
usul hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 

1/671 Türkiye-Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 Temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya 
bağlı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde 
tayin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

1/681 Türkiye-Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 Temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya 
bağlı 2 numaralı protokolün 4 üncü maddesinde tayin 
edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması hakkın
da teati olunan notaların tasdikına dair 

1/692 Türkiye-Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 Temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmanın iki 
ay temdidi hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

Teklifler 
2/45 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Kazanç vergisi hakkında

ki 2391 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 13 üncü 
fıkrasının tadiline dair 

2/46 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - İlk ve senelik muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartılardan 
alınacak rüsum hakkında 

Tezkereler 
3/146 Orman Kanununun 3444 sayılı Kanunun 5 inci mad-

desile tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 

22-DC-1941 tarihinde 4115 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22-IX-1941 tarihinde 4116 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



No. Hulâsan Muameleli 

tefen hakkında Başvekâlet tezkeresi 27 - V -1941 tarihinde, adliye encü
menine. 

3/299 ' Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri bşk-. 
kında Başvekâlet tezkeresi 3 • YIJ -19,41 tarifinde Adliye enen-

menine. 
3/379 Erağlj kpmür havzasındaki ocakların Devletçe işlet-

tirilmesi hakkındaki 3867 sayılı kanonun 8 nci mad
desinin tefsirine dair Başvekalet tezkeyeşi 11 • VIII • 1941 tarihinde 236 saydı 

tefsir olarak.kabul edilmiştir. 
3/397 Jkfaadin nizamnamesinin bazı maddeleri ile Taeocak-

ları nizamnamesinin tadili hakkındaki 608 sayılı ka
nunun 5 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 

Encümendedir. 

Maârif Encümeni 

Ankara 

Çanakkale 
Çanakkale 

Hakkâri 
İçel 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

İstanbul 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şehirne Ymm 

Belkis Baykan izmir 
Türkân örs Kars 
İsmail Hakki Uzunçarşılı Ordu 
Avni Yukaruç Ordu 
Beşad Nuri Güntekin Tokad 
Talât Onay Traheon 
İzzet Ulvi Aykurd Trabzon 
Emin İnankur TJrfa 
Ali Kami Akyüz 

Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Ali Canib Yöntem 
S4im Svrn.T.avpm 
Haşib Ahmed AyPuna 
Halil Nih&d Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Befet Ülgen 

Encümen, 9 (8 lâyiha, 1 teklif) işin hepsini intaç etmiştir. 

Lâyihalar 
1/293 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanu

na ek kanun lâyihası 

1/423 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cet
velin maarif vekâleti kısmında tashihat yapılması 

8 - V m - 1941 tarihinde 4098 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

hakkında 

1/484 Devlet Konservatuvarı ve Riyaseticümhur Filâr 
monik orkestrası tarafından verilecek temsil ve 
konserlerin giriş ücretine tâbi tutulması hakkında 

1/öbl) Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalış
tırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı kanunlara 
ek kanun lâyihası 

1/577 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

3/579 Hatayın ana vatana ilhakından önce orada öğret
menlik yapanlar hakkında 

1/562 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıya-
ca&arma dair 

1/623 

2/o6 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cet
velin Maarif vekâleti kütüphaneler kadrosunda un
van değişikliği yapılması hakkında 

Teklif 

9 - XII • 1940 tarihinde 3934 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - XII -1940 tarihinde 3942 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - 1 - 1 9 4 1 tarihinde 3976 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1941 tarihinde 4069 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4091 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4007 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4086 sayıb 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

lurklareli (Dr. Fuad Umay) -15 yaşını bitirmemiş 
çocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
yerlere kabul edilmemeleri hakkında 26 - III -1941 tarihinde Sıhhat ve 

içtimai muavenet encümenine. 



Maliye Encümeni 

Beis : İstanbul Atıf Bayındır 
M. M. : Malatya Nasuhi Baydar 
Kâ. : Kastamonu Hacer Dicle 

Afyon K. 
Balıkesir 
Bursa 
Gazianteb 
İzmir 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kırşehir , 

Haydar Çerçel 
Hacim Çarıklı 
Dr. Galib Kahraman 
Ahmed Aksu 
Kâmil Dursun' 
Ömer Taşctoğlu 
Hamdi Kuleli 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Konya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Tokad 
Van 
Zonguldak 

Kâzım Gürel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Kemalettin Kamu 
Cemal Kovalı 
İbrahim Arvas 
Yusuf Ziya özençi 

Encümen, 87 (65 lâyiha, 3 teklif, 12 tezkere, 4 takrir, 3 muhtelif evrak) işin (62) sini intaç et
miş ve geriye kalan (25) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

No. Halitası 

Lâyihalar 
1/72 Sinema {ilimlerinin gümrük resimlernin indirilmesi 

1/105 tpekböcekçiliği işleri, ipekboceği tohuma yetiştiril
mesi, nufcyene ve satılması hakkında 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

J/246 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 61 nei maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanana bazı maddeler 
eklenmesine dair 

1/283 Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin ma
hallî belediyelere devri hakkında 

1/288 Devlet sanayi ve maadin işletmelerini yapmakla mü
kellef Sümerbank kurulması hakkında 

1/289 Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkında 

1/292 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile 
idare ve murakabesi hakkındaki 3460 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve mezkûr kanuna bazı hü
kümler ilâvesine dair 

Muamelesi 

11 - IV -1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4056 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4011 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 • III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
19 - III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

19 - III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



tfa feulİMK Muamelesi 

1/323 

1/376 

1/38& 

1/334 

J/407 

1/435 

1/439 

1/446 

1/456 

1/4Ü5 
3/467 

l / i ' 2 

1/473 

Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 n-
cû maddesinin tadili hakkında 

Cami ve mescidlerin tasnifine ve tasnif harici kala
cak cami ve mescid hademesine verilecek muhassasat 
hakkındaki 2845 sayılı kanunun birinci maddesine 
bazı fıkrakr ilâvesine dair 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkö&t ve vakfelerine dair kanuna müzeyyel 1667 
sayılı kanuna ek kamın lâyihası 

Isktfh kâhüihtriun 89 ncu maddesinin tâdili hakkında 

Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tevfi
kan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahıslara 
ait mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendrlmesi 
hakkında 

Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve Belediye
ler bankası memurları Tekaüt sandığı teşkili hak
kında 

Bekçiler hakkında 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı ka
nunun 13 ncü maâdtesmin (B) fıkrasının tadiline, 
dair 
Belediye istimlâk kahuVnthun 9 ncu maddesinin ta
dili ve 18 nci maddesine bir fıkra1 eklenmesi ftaU*. 
kında 
Kadastro kanttan lâyihası 
TapûMıa kahttail liy^âsi 

3 - 1 - 1941 tarihinde 3969 sayılı 
kânun olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV - 1941 tarihinde 3994 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 409^sayılı 
kanan oktrafe kabul edilmiştir», 
9 - VI - 1941 tarihinde 4062 «ayılı 
kantta d&râk kabul edilmiştir. 

25 - XII • 1940 tarihinde 3950 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4085 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - XII -1940 tarihinde Adliye encü
menine. 

Maadİn hi&tmnamesihin bazı maddeleinin 
turnesine ve bu dzamnemteye yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair 

Meri gÜtitfük tarifesinde muvakkat mahiyette deği-
şkfikfcr ylpdnhisı ve yafana memle&tîerfe mu-
vat&ft "ÖcSröt ÂniâşKtralan aktı ve ticari Anlaşma
lar akdine yanaşmayan Devletler mttvbredatma kar
sı tetbirler ittihazı hususlarında Hükümete 8&]$hi* 
yet verilmesi hakkında 

Encümendedir. 
26 - İÜ - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri almmujttf. 

30 - V - 1941 tarfldnte Mtçe tâeft» 

3 - 1 -1941 tarifede 8970 sayılı 
kanun triorfek kalral edilmiştir. 



tto. Hulâsası Muamelesi 

1/474 Türkiye Cumhuriyet 'Merkez bankası kanunumu 51 
uci ve muvakkat 8 nei maddelerinin tadili hakkında 6 - 1 - 1941 tarihinde 3978 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/479 Erzineanda ve Erzinean yer sarsıntısından mütees

sir olan nuntakada zarar görenlere, yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası 16 - IV - 1941 tarihinde 4000 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/486 ' Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından mütees

sir olan mıntaksda- «arar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 saydı kanuna ek' kanun lâyi
hası 23 - VI -1941 tarihinde 4071 sayılı 

kanun olarak kabul «dümiştir. 
1/487 Bririricanda ve Srmfeean yer sarsıntısından mütees

sir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 neü maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair 16 - IV - 1941 tarikinde 4000 saydı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 29 - V -1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

l/50b Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy 
Halk tramvayları şirketindeki hissesinin İstanbul 
belediyesine devri hakkında 22 - IX - 1941 tarihinde 4118 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/913 Muamele verğM haktendalti 3843 saydı kanuna ek 

kanun lâyihan 6 - 1 - 1941 tarihinde 3973 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/514 Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme ve yar
dım sandığı hakkında 5 - IV - 1941 tarihinde Bütçe encü* 

menine. 
1/516 Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât 

umumi teröesiüh 815 nei numarasının tadiline ve 
1H8 n&ntooiasmm kaldırılmasına dair 18 - IV -1941 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/8*9 Maaş kanunuıAM Dazı- maddelerinin tadili hakkında Encümendedir. 
1/523 T4rk yarası-kıymetini koruma kanununa müzeyyel 

kanun lâyihası € - I - 1941 tarihinde 3974 «ayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ly§83 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin taheH sureti hakkındaki 3524 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası 6 - 1 -1941 tarihinde 39T5 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/530 askerî fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı hak

kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerisin ta
diline dair 2 - IV - 1-941 tarihinde Bütçe encü-

Buoinet 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/555 

1/557 

1/560 

1/570 

1/578 • 

1/580 
1/581 

1/585 

1/586 

1/587 

İ/589 

1/593 

1/595 

1/601 

1/602 

î/609 

Hariçten satın alınan buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek 
eşyanın gümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

İzmir vilâyeti hususî idaresince yapılacak istikraza 
Hazinenin kefaletine dair 

^ark halıları ve kilimleri ile emsalinin (serbest ma
hal) rejimine tâbi tutulması hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resim
lere zam icrasına - dair olan 3828 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hudutlarına 
kadar yapılacak demiryollarının ikmali için istikraz 
akdine dair 

İşçi sigortaları idaresi teşkilâtı hakkında 
Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında 

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 

Askerî ve mülkî tekaüt Kanununun 4 ncu madde
sinde yazılı cetvelin değiştirilmesi hakkında 

Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhi
sarı hakkında 
Devlet iktisadî teşekkülleri memurları tekaüt san
dıkları hakkında 

Tasarruf bonoları ihracına dair 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttı
rılması hakkında 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 

Fenerler hasılatının 
hakkında 

yarısının Hazineye ödenmesi 

Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göç
menlerden aranılan paranın kaydının terkînile bi
rinci taksit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin 
tekrar köylülere satılması hakkında 

2 - VII - 1941 tarihinde 4084 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14.- V - 1941 tarihinde 4031 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4075 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

30 - IV -1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 
2 - VI - 1941 tarihinde 4060 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - VI - 1941 tarihinde 4067 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

13 - VI -1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 
2 - VI - 1941 tarihinde 4058 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4041 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII -1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4076 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



No. Hulasan Muamelesi 

1/610 Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve 
icareteynli gayrimenkullerin vakıfla ilişiğinin ke
silmesi hakkında 

J/615 Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik mü
esseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

1'616 Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 

1/624 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile karalan iktisadî teşekküllerin tesküâtüe ida
re 

1/625 Asker! tayinat ve yem kanununun 1 nci maddesine 
müzeyyel 1495 sayılı kanona ek kanun lâyihası 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra fıWfnTnff"'nft dair 

1/631 789,1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların bazı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 

1/632 Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası 

1/664 Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 

1/652 Maliye vekaleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 
sayılı kanuna ek kanım lâyihası 

1/657 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa bir muvakkat 
madde eklfm"**̂ "^ flftîr 

1/676 Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruru za
manı >n>klnt>f?if. 

1/677 Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesile ge
lecek bu türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri na
mına vürut edecek olan eşyanın gümrük resminden 
muafiyetine dair 

1/680 Tapulama kanonu lâyihası 
1/682 Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası 

23 - VI - 1941 tarihinde 4070 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4075 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

.4 - V n - 1941 tarihinde 4087 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - VI -1941 tarihinde iktisat encü
menine. 

Encümendedir. 
11 - VIII -1941 tarihinde 4101 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
8 - VIII -1941 tarihinde 4099 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 194İ tarihinde 4093 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIII - 1941 tarihinde 4097 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4119 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4120 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 
2/20 Yozgat (Sim îçoz) - Bekârlar vergisi hakkında 26 - III • 1941 tarihinde Sıhhat ve 

içtimaî muavenet encümenine. 
3/34 idare heyeti - Divanı muhasebat kanonunun 73 ncü 

maddesinin tadiline dair Encümendedir. 



No. Hulâsanı Muamelesi 

2/40 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 9 - VI - 1941 tarihinde Bütçe encü

menine. 

Tezkereler 
3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 

kalan muamelelerden aldıklar; paraların muamele 
vergisine tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet teskere* 

3/149 Taşocakları nizamnamesinin 1 nei {naddşsinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/197 Eylül: ikinci teşrin 1939' aylarına ait raporun sn-
nuldnğuna dairDivam muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) 

3/230 Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın 
ithalini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden tera Vekilleri Heyetince ittihaz 
edilen kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/232 Birinci kânun 1939: şubat 1940 aylarına ait raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyasgtj tezke
resi (S nci fıkra) 

3/277 Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 906 saydı kanunun 39 nen maddesindeki (Ar
diye Ücreti) tabirinin tefsiri hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi 

3/279 Millî piyango idaresinin 1939 yılına ait'bilânçonun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet Jezk^esi 

3/300 Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun birinci 
Bjaddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/302 3460 sayılı kanunun 4 neü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu ite ih
das *iümiş olan krediler yüksek nâzım heyeti ve 
idare komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/327 Divanı muhasebat raporları üzerine Meclisi Âlice 
ittihaz olunan 814 saydı kararın 7 nci fıkrası hük
münün halen meri olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

21 - XII - 1940 tarihin^ Bütçe en-
cümenine, 

18 - IV - 194J tarihinde 235 sayıh 
tefsir olarak kabul edilmiştir, 

Encümendedir. 

31 - III - 1941 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

fijıcümendejdir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 1253 sayılı 
karar Atarak tohsl edilmiştir. 

Bu husustaki Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası 5 - V - 1941 tari
hinde okunawşjtur. 

Encümendedir. 

Encümepdedir. 

Encümendedir, 



No. Muamelesi 

3/379 

4/6 

4/29 

4/30 

4/38 

Eşkiya müsademesinde malûl olanların iktisadi buh
ran vergisi istisnaiyetinden re inhisar eşyası beyi
yesinden istifade hususlarında harp malûlü hük
münde olduklarına dair olan 259,1 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi 
Ereğli kömür havzasındaki ocaklarm Devletçe işle
tilmesi hakkındaki 3867 sayılı karomun 8 nci mad
desinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeren 

Takrirler 

Trabzon. (Sırrı Day) • Divanı muhasebatın üç aylık 
raporları üzerine ittihaz edilmekte olan kararların 
meriyet ve şümulünün tayini hakkında 

İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
20 - 33 -1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
2264 sayılı kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair 
Malatya (Mahmud Nedim Zabcı) - inhisarlar beyi
yelerinin üçte birinin harp malûllerine ve şehit ye
timlerine tahsis ve tevziine dair 1485 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkında 

Bolu (Lûtfi Güren) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının tefsirine dair 

Encümendedir. 

11 • VIII -1941 tarihinde 236 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

3 - I - 1941 tarihinde 1206 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

2 - VI - 1941 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

9 - VI 
menine. 

1941 tarihinde Bütçe encü-

Muhtelif Evrak 
5/2 Bursa vilâyeti iskân işlerinde ^kullanılmakta iken 

vekâlet emrine alınan İsmail Hakkı hakkında Şû-
ıayi devletçe ittihaz olunan mukarrerata dair Ar
zuhal encümeni mazbatası 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil 
eden 3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin birinci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası 

5/36 Ziraf işlerde, bağcılık ve bahçıvanlık ta çalışanların 
kazanç, buhran ve muvazene vergilerinde mevcut 
hükümlere göre muafiyetleri hakkında Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası 

Bu husustaki mazbata 28-III-
tarihinde kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1941 

Encümendedir. 



Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
Beis 
M. M. 
Murakıp 
Kâ. 

Ankara Bifat Araş 
Manisa Kenan Örer 
Çoruh Mazhar Müfiâ, Kansu 
Bize Ali Zırh 

Memed Emir Seyhan İbrahim Mete 
ya Dr. Hilmi Oytâç Sinöb Hulusi Oruçoğlu 

Hakkı Küıcoğlu Van Hakkı Ungan 

Encümen, 1 ikinci teşrin 1940 tarihinden 31 birinci teşrin 1941 tarihine kadar 14 defa topla
narak Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Diram muhasebat 1939 malî yılı kati hesaplan 
hakkında 3, Büyük Millet Meclisi 1940 yılı birinci ve ikinci teşrin; 1941 yılı şubat ve mart aylan 
hesabı hakkında 3, Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile millî saraylar ve köşklerdeki eşyaya 
dair 1 ki ceman 7 mazbatayı Yüksek Reisliğe sunmuş ve bunlardan katı hesap hakkındaki mazbata
ların Hazine hesabı umumisine ithal edilmek, üzere Hükümete tevdiine karar verilmiş ve diğer 7 
mazbata ile Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ağustos, eylül ve birinci kânun 1940, ikinci kânun 1941 
aylan hesabı hakkında Murakıplik tarafından tanzim kılınan 3 rapor da Umumî heyetin muhtelif 
tarihli inikatlarında okunmuştur. 

Meclis Kütüphanesi Encümeni 

Beis : Giresun Ol. İhsan Sökmen 
Çorum Dr. Mustafa Cantekin Niğde Hazim Tepeyran 
Manisa [*] Dr. Saim TJzel Ordu Ahmed İhsan Tokgöz 

Encümen» 1 ikinci teşrin 1940 tarihinden 31 birinci teşrin 1941 tarihine kadar 10 defa top
lanarak alınacak kitaplarla mecmua, gazete abonelerine ve yeniden fihrist tabı ile kitapların 
ciltlettirilmesine ve kütüphane tahsisatının bu işlere taksim suretine dair konuşmuş ve kararlar 
vermiştir. 

[*] Vefati, 15-IX-1941 tarihinde Umumî Heyete arzedümiftir. 



Millî Müdafaa Encümeni 

Reis : Diyarbakır Gl. Kiazım Sevüktekin 
M. M. : Samsun Amiral Fahri Engin 
Kâ. •: Konya Vehbi Bilgin 

Bilecik [*] 
Bursa 
Çankm 
Çorum 
Edirne 
Erzurum 
Gümüşane 
İstanbul 
Kars 
Kayseri ' 

Salih Bozok 
Gl. Naci Tınaz 
Dr. Akif Arkan 
Eyüb Sabri Aköl 
Fuad Balkan 
Aziz Akyürek 
Yusuf Ziya Zarbun 
Dr. Tuğamiral Hakkı Şiım 
Hüsrev Kızildoğan 
Nazmi Toker 

Kayseri 
Malatya 
Manisa 
Muğla 
Samsun 
Seyhan 
Sinob [*] 

i ErelJJrfa 
Yozgad 

Salih Turgay 
Gl. Osman Koptagel 
Kâzım Nami Duru 
Sadullah Güney 
Buseni Barkın 
Sinan Tekelioglu 
Cevdet Kerim încedayt 
Gl. Ahmed Yazgan 
Celâl Arat 

Encümen, 42 (33 lâyiha, 2 teklif, 6 tezkere, 1 takrir işin (39) nu intaç etmiş ve geriye kalan 
(3) iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
1/49 Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 sayılı ka

nuna ek kanun lâyiham ümcumenaeaır. 
1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

JınHrmflş 13 - V - 1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

1/442 iş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortalan 
hakkında 15 - V - 1941 tarihinde Gümrük ve 

inhisarlar encümenine. 
1/444 Muahedeleri mucibince memleketimize gönderilecek 

müttefik askerî kuvvetlerin Devlet demiryolları, Dev
let denizyolları ve Devlet limanlan vasıtalarından 
istifadelerinde alınacak ücretlere dair 10 - III • 1941 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/458 Meteroloji umum müdürlüğü teşkilâtının Başkomu

tanlık emrinde bulunduğu zamanlarda Devlete ait va
sıtalarla nakledilecek bu idare memur ve her nevi 
nevi alât ve eşyası için alınacak ücret hakkında 11 - XI - 1940 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/466 Millî korunma kanununun 36 ncı madesine bir fıkra 

ilâvesine dair Bu husustaki mazbata 3 - 1 -1941 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

[•] Vefatt, 2-V-İ941 tarihinde tfmumî Heyete arzedütniştir. 
[**l Münakalât vekilliğim tayini 22 -XI -1940 tarihinde Umumi Heyete arzedümistir^ 



tto. TfTıiffiffff Muamelesi 

1/482 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vezaifine dair elan 1042 sayılı kamımın 
32 nci maddesinin tadili hakkında 21 - IV - 1941 tarihinde 4004 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/490 Bava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek ka

nun lâyihası 14 - XII - 1940 tarihinde Bütçe en
cümenine. 

1/495 Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 25 - IV - 1941 tarihinde 4005 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/498 Seferde ve hazarda bilûmum askşerî şahısların hukuk 

davalarının görülme tarzile kira haklarının korunma-
m hakkında 21 - XII - 1940 tarihinde Adliye en

cümenine. 
1/507 Terli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 sayılı ka

nunun 1 nci maddesine müzeyyel kanun lâyihası 30 - XII - 1940 tarihinde 3957 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/508 Askerî memurlar kanununun 4 ncü ımadeâsinin ta
diline dair 9 - XII - 1940 tarihinde 3933 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/519 Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 31 - XII - 1940 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
1/538 Askerlik kanununun 5 nci maddesine muvakkat bir 

madde ilâvesi hakkında 6 - I - 1941 tarihinde 3972 sayılı 
kantin olarak kabul edilmiştir. 

l/o67 Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 12 - T - 1941 tarihinde 4026 sayılı 
kanon ölafdk kabul edilmiştir. 

I/068 Askerî muhakeme usulü kanununa ek kanun lâyi
hası 21 - V - 1941 tarihinde 4033 sayılı 

'kanan öftttSk' kabul efflbniştir. 
1/571 Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 10 

ucu maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı hüküm
ler ilâvesine dair 7 - IV - 1941 tarihinde 3992 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
l/o77 Devlet memurları aylıklarının tevhit re teadülüne 

mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 23 - VI - 1941 tarihinde 4060, sayılı 

kattan olarak kabul edilmiştir. 
1/581 Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında 5 - IV -1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

1/58S örfî idare kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında Ü - VÎII -1941 tarîhiri-de 4106 sayılı 

kanun olarak* kfcbtü E m i ş t i r . 
1/584 Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 3923 

sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesine 
iki fıkra ilâvesi hakkında 7 - IV - 1941 tarihinde 3993 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Halâmı Muamelen 

1/594 Yedek subay ve askerî memurlar iammaam 3923 
sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncfi maddesi so
nuna bir fıkra ilâvesine dair 

1, üOO Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
bazı maddelerini değiştiren 2900 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında 

1/620 Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 2162 saydı ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında 

1/J25 Askeri tayinat ve yem kanununun birinci maddesine 
müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek'kanun lâyihası 

1/636 Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

1 646 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 
sayılı kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair 

1/661 Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısım 
subaylara ve seferde bütün subaylarla askerî me
murlara elbise» kaput ve. çizme verilmesi hakkın
daki 2811 ve 2962 sayılı kanunların değiştirilmesine 
dair 

1/665 Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan mem
leketimize gelmekte olan mülteciler hakkında 

1/666 Ordu mensuplarına bir er tayini istihkakı verilmesi 
hakkında 

1/667 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki kanu
nun 3993 sayılı kanunla değiştirilen üçüncü madde
sinin (B) fıkrasının tadiline dair 

1/668 Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hak
kında 

1/697 Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 27 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

7 - -IV -19*1 tarihinde 3993 saydı 
tamunla •bileştirilerek kabul edil
miştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4002 sayılı 
kanun olarak kabul etÜffmistir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4035 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VH -1941 tarihinde 4087 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - VI -1941 tarihinde 4073 saydı 
kanun olarak -kabul edilmiştir. 

11 - V n i -1941 taribjndV4108 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4104 sayılı 
kanun olarak kabtü edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4105 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - 'VIII -1941 tarihinde 4107 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - Vn i -1941 tarihinde 4102 saydı 
kanun olarak 'kabul edilmiştir. 

22 - IX -1941 tariMriÖe-4112 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 



No. Hulâsası Muamelen 

Teklifler 
2/5 Diyarbakır (General Kiazrm Sevüktekin ve Erzu

rum Şükrü Koçak) • Subay ve askerî memurların 
tekaüdü için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan 
yaşlan bildiren 3079 sayılı kanuna bir madde ek
lenmesine dair 

2/32 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı) - Askeri ve mülkî 
tekaüt kanununun 39 neu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 

Tezkereler 

3/298 Askerî ceza kanununun 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî Rakslara ait mahkûmiyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 neü ve Askerî ceza kanunu
nun 30 ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tabirinin 
şümulüne dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edil-
miyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/333 Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini hak* 
kındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı maddesindeki 
(muhakeme altına alınmak) tabirinin tefsirine' dair 
Başvekâlet tezkeresi 

3/336 Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin as
kerî adlî hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddei
umumi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Encümendedir. 

27 - XII 
cümenine. 

1940 tarihinde Bütçe en-

27 - XI - 1940 tarihinde A*dliye en
cümenine. 

4 - VI - 1941 tarihinde 1244 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3 - VII - 1941 tarihinde Adliye en-

3/359 Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa hapis 
cezalarile mahkemeler tarafından verilen kısa hapis 
cezalarının mahiyetinin tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/360 Eşkiya müsademesinde malûl olanların iktisadî buh
ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası beyiye
sinden istifade hususlarında harp malûlü hükmünde 
olduklarına dair olan 2591 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/370 Askerî ceza kanununda mevcut hususî atıfların mâ
na ve şümulünün tayini hakkında Başvekâlet tez
keresi 

13 - VI - 1941 tarihinde 1246 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

28 - V - 1941 tarihinde Maliye encü
menine. 

17 - IX - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



No. Hulâsan Muamelem 

Takrir 
4/42 Kocaeli (İbrahim Tolon) - Askerlik kanununun 3920 

sayılı kanunla değiştirilen 35 nei maddesinin (C) 
fıkrasının tefsirine dair takriri 4 • VII - 19*1 tarihinde .4092 sayüı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 

Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çoruh 
Elâzığ 

İçel 
İsparta 

Nâfıa Encümeni 

Beis ; Erzincan Aziz Samih tlter 
M. M. : Eskişehir İzzet Arakan 
J£fim : SİVOS Abdurrahman Naci Demirağ 

Bebrure Gönenç 
Arif Bayttn 
Eşref I) emir el 
Ali Btza Erem 
Fuad Ziya Çiyütepe 
Osman Işın 
Gl. Cemal Mersinli 
Hüsnü özdamar 

Sadettin Epikmen 
Malatya Memed Şevket öz 
Malatya Vasıf Çınay 
Manisa Osman Ercin 
Niğde Halid Mengi 
Tunceli Sami Erkman 
Vrfa Bazi Soy er 
Vrfa Şeref Vluğ 

Encümen, 22 (21 lâyiha, 1 tezkere) işin (20) ni intaç etmiş ve geriye kalan (2) iş gelecek içti
maa kalmıştır. 

Lâyihalar 

1/84 Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkında 

1/283 Antakya ve iskenderun elektrik müesseselerinin ma
hallî belediyelere devri hakkında 

1/286 Istanbulda yeniden yaptırılacak Adliye binası için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrası hakkında 

1/380 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/442 İş kazaları meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 
hakkında 

1/482 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 

4 - VI - 1941 tarihinde İktisat encü
menine. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4011 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4090 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



No. HtdluK Muamelat 

1/496 

1/514 

1/522 

1/534 

1/552 

1/555 

1/558 

1/570 

1/602 

1/613 

1/634 

1/6*4 

1/662 

32 nci maddesinin tadili hakkında 

Nafia vekâletine bağlı Derince travers fabrikasını» 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme u&Mun raü-
dürlûğüae devri hakkında 

Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme, ve yar
dım sandığı hakkmda 

Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin tadi
line dair 1899 sayılı kanunun 1 not maddesine- bar 
fıkra ilâvesi hakkında 

Devlet demiryolları ve Limanlan ve Devlet denizyol
ları işletme umum müdürlüklerile Devlet havayolla
rı umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve 
teçhizat ve malzemenin temini hakkında 

Buenos Aires posta kongresi kararlarını havi senet
lerin tasdikma dair 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eş-
yannr gümrük resminden istisnasına dair 3339 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

Milletlerarası telekomünikasyon mukavelesine bağlı 
Telgraf ve telefon nizamnameleri ve nihaî protokol-
ları ile Radyo komünikasyon umumî nizamnamesi ni
haî protokolü ve ilâve nizamname protokolü reviz
yonlarının tasdiki hakkmda 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 

Fenerler hasılatının 
hakkında 

yaramın Hazineye ödenmesi 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkmda 

Haliç vapurları işletme inhisarına dair 

Ankara şehri kanalizasyonu hakkmda 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi 
hakkındaki 3132 ve bu paranm sureti teminine dair 
olan 3483 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 

21 - IV - 1941 tarihinde 4004 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - XII -1940 taribjad* 3945 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - XII - 1940 tarihinde Maliye en» 
cümenine. 

23 - XII -1940 tarihinde 3947 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3980 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1941 tarihinde 402a sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4084 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1941 tarihinde 4024 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4040 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI - 1941 tarihinde 4076 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
5 - V -1941 tarihinde' Adliye encü
menine, 
2 - VII - 1941 tarihinde 4083 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
8 - VIII - 1941 tarihinde 4099 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VIII -1941 tarihinde 4100 sayılı 



No. 

1/690 

1/691 

3/299 

Hulâsan Muamelesi 

Ilıca iskele • Palamutluk hattının salın alınMtflina 
dair mukavelenin tasdiki hakkında 22 - IX - 1941 tarihinde 4127 sayılı 

kanun »kurak kabul edilmiştir. 
Ilıca iskele - Palamutluk hattının isletilmesi kafckiftda 22 - IX - 1941 tarihi»!* 4128 sayılı 

kanun olacak; kabul-edilmiştir. 

Tezkere ler 

Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 4 - VI -1941 tarihinde iktisat encü

menine, 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni 

M. M. 
Kâ. 

Ağn 

Edirne 

Dr. Bmametiin Kural 
Dt. Ali B&ha Delilbaft 

Gazianteb Ankara Dr, Taptas 
Aydın Dr. Şakir Şener 
Bilecik Dr. Muhlis Suner 
Burdur Dr. Ahmed Ruhi Yeşilyurt Kırşehir 
Bursa Dr. Refik Güran Kocaeli 
Denizli Dr. Hamdi Berkman Konya 
Denizli [*] Dr. Kâzım Samanlı . Maraş 
Diyarbahr [*•] Dr. Şükrü Emed Tekirdağ 

Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Tevfik Aslan 
Riza Saltuğ 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorağman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Kemali Bayizit 
Nazmi Trak 

Encümen, 8 (6 lâyiha, 2 teklif) isin hepsini intaç etmiştir. 

L â y i h a l a r 

1/384 İskân kanununun 39 ncu maddesinin tadili hakkında 9 - VI - 1941 tarihinde 4662 say}i} 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/435 Belediyelerle bunlara bağlı müesseseler ve belediye* 
ler bankası memurları Tekaüt sandığı teşkili hakkında 2 - VII - 1941 tarihinde 4085 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/442 İş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortalan 

hakkında 9 - V -1941 tarihinde Millî Müdafaa 
encümenine. 

[•] Vefatt, 12 -III -1941 tarihinde Umumî 
[•*] 21- III -1941 tarihinde segümütir. 



No. Bulana Muamelesi 

1/554 1932 senesinden itibaren Tıp fakültesinden 
edecek tabiplerin mecburi hizmetlerinin lâgvi ve leylî 
Tıp talebe yardana alman tıp talebesinin tâbi ola
cakları mecburiyetler hakkındaki 2000 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

1/559 Sıhat re içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve me
murin kanununun 53 neu maddesinin değiştirilmesi
ne dair 

1/565 Umumî TTıfamıhha kanununun 181 nci maddesinde 
yazılı madde numarasının tashihi Tufrtraıfl*. 

Teklifler 

Yozgat (Sırrı le5z) — Bekârlar vergisi hakkında 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - 15 yaşını bitirmemiş 
gocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

2 - IV . 1941 tarihinde 3989 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 3990 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26 - III • 1941 tarihinde 3987 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - VIII • 1941 tarihinde Dahiliye 
encümenine. 

11-VI 
menine. 

1941 tarihinde Adliye encü-

Teşkilât-ı Esasiye Encümeni 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

Kühtaya 
Denizli 
Tokad 

Receb Peker 
Necib Ali Küçüka 
Besai Erişken 

Balıkesir Gl. Kâzım Özalp îzmvr 
Bursa Muhittin Baha Pars Kastamonu 
Çankırı Fazıl Nami Bükün Kırklareli 
Çankırı Hüseyin Cahid Yalçın Konya 
Eskişehir Yusuf Ziya özer Manisa 
Gümüşane Hasan Fehmi Ataç Muğla 
İstanbul Gl. Kâzım Karabekir Muğla 
İstanbul Ziya Karamursal Seyhan 
İzmir Celâl Bayar 

Mahmud Esad Bozkurd 
Bauf Orbay 
Dr. Fuad Umay 
Tevfik Fikret Silay' 
Befik İnce 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Yunus Nadi 
Ali Münif Yegena 

Encümen, 4 (1 teklif, 1 tezkere, 2 takrir) işin (3) nü intaç etmiş ve geriye kalan (1) iş gelecek 
İçtimaa kalmıştır. 



No. Rottun Muanrelesr 

Teklif 
2/23 Giresun (Gl. İhsan Sökmen ve İM arkadaşı) - Da

hilî nizamnamenin 53 ve 54 ncü maddelerinin tadi
line ve 56 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 28 - III - 1941 tarihinde sahipleri 

tarafından geri alınmıştır. 

Tezkere 

S/336 Teşkilâtı esasiye kanonunun 57 nci maddesinin As
keri adlî hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddei
umumi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 23 - VI -1941 tarihinde Millî Müda

faa encümenine. 

Takrirler 
4/26 Manisa (Refik İnce) - Hava taarruzlarına karşı pa

sif korunmaya mütedair nizamnamenin 22 ve 98 
nci maddelerine bazı hükümler eklenmesi hakkında
ki nizamnamenin kanuna mugayir olduğuna dair Encümendedir. 

4 31 İstanbul (Gl. Kâzım Karabekir) - Teşkilâtı esasiye 
kanununun 17 nci maddesindeki (Mebusluk müdde
tinin hitamı) kaydile Dahilî nizamnamenin 180 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki (Devre sonu) tabi
rinin tavzihi hakkında Bu husustaki mazbata 11 - IV - 1941 

tarihinde kabul edilmiştir. 

Ziraat Encümeni 
Reis : İzmir Rahmi Köken 
M. M. : Manisa Yaşar özey 
Kâ. : Seyhan TevfikTarman 

Aydın 
Balıkesir 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Giresun 
Hatay 
İçel 
Kars 
Kırklareli 

Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Sabit Sağıroğlu 
Fikret Atlı 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Ömer Küntay 
Zühtü Akın 

Kocaeli 
Manisa 
Manisa 
Mardin [*] 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 

İbrahim Dıblan 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Muhittin Birgen 
Damar Arıkoğlu 
Ali Rıza Esen 
Şefik özdemir 
Naki Bekmen 
Atıf Esenbel 
îsmaü Memed Uğur 
Şerif Bilgen 

[*] Mebusluğunun sükutu, İS- 71 -1941 tarihinde Umumî Heyete arzedümistir. 



Encümen, l î (5 lâyiha, 4 teklif, 1 tezkere, 1 takrir) işin fâ nl'intaç etmiş ve geriye kalan $) 
iş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsan Muamele* 

Lâyihalar 

1/428 Hatay Ziraat bankasının ipotekli w müsNeelsil ke
faletli ziraî alacaklarının taksitlendirilmesine dair 4 - VII - 1941 tarihinde 4094 sayılı 

kantin olara! kabul edilmiştir. 
1/564 Türkiye ve Irak Hükümetleri arasmda akt«düen 

veteriner mukavelenamesinin tasdiki hakkında 21 •X? • JMî törîhinfite '4003 savdı 
katran olarak kabul edSmigtir. 

1/627 Devletçe yapîfauş ve yapâaeak olan salama işlerin
den almacak ücretlere dair Encümendedir. 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Encümendedir. 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun hazi maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmda 14 - VI - 1941 tarihinde Adliye en

cümenine. 

Teklifler 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) > Toprak: ve toprağı 
işletme hakkmda Encümendedir. 

2/15 Denizli (Emin Aslan* Tökad) - Yüksek Ziraat şûrası 
kurulması hakkında 21 - XII - 1940 tarihinde Bütçe en

cümenine. 
2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teşkili 

hakkmda 21 - XII - 1940 tarihinde Dahiliye 
encümenine. 

2/40 Bolu (Lûtfi Gören) • Türkiye Cümh-uriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 9 - VIII • 1941 tarihinde Adliye en» 

cümenine. 

Tezkere 

3/146 Orman kanununun 8444 saydı kanunun beşinci mad-
desile tadft edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri naktanda Başvekâlet te&erssî 21 - Xlî «. 1840 tarihinde dahiliye 

encümenine. 

Takrir 

4/38 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 
64 ncü maddesinin M numaralı fıkrasının tefsirine 
dair 9 - VIK - 194ü tarihinde Adliye m-

cümeninft. 



Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

[Adliye ve Dahil iye Encümenlerinden Mürekkep Muhtel i t Encümen] 

Encümene havai* edilen tozker» intaç edilmemiştir. 

£fo> Hulâsası Muamelfffi 

Tezkere 
8/Î2 İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İstiklâl 

mahkemesi kararile miöîhudud dışma çıkarılan Su-
ad Remzinin fark vatandaşlığına kabulünün muva* 
fîk olup olmayacağına dair bir karar verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkerem Encümendedir. 

[Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkep Muhtel i t Encümen] 

Encümen, havale edilen (16) tezkerenin (13) nü İntaç etmiş .ve geriye kalan (3) tezkere gelecek 
İçtimaa kalmıştır. 

Tezkereler 

3/198 Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 27 - Z i l • 1040 tarihinde 1204 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/221 Urf a mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniyetinin kal-

dmlması hakkında başvekâlet tezkeresi 30 - IV - 1941 tarihinde İ240 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/236 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşrii masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30 IV - 1941 tarihinde 1239 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/269 Tokad mebusu Hasip Ahmet Aytunanm teşriî masu

niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
3/271 Muğla mebusu Tunus Nadinin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 27 - XII -1940 tarihinde 1203 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

$07$ İçel ıs*bö8U,Ferid Celil Güvenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakfanda-Başvekâlet tezkeresi 27 - XII -1940 'tarihinde 1202 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir, 



No. Hulâsası 

3/283 Ankara mebusu Ahmed Ulusun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 30-IV-1941 tarihinde 1238 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/284 Siird mebusu Şefik özdemirin teşrii masuniyetinin 

kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 6 - 1 - 1941 tarihimde' 1207 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/294 Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muharrem Celâl 
Bayarın teşriî masuniyetalerinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 25 - IV - 1941 tarihinde 1234 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/303 Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlının teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Bit husustaki mazbata 25 - IV -1941 
tarihinde okunmuştur.' 

Ş/308 Ordu mebusu Ahmed ihsan Tokgözuh teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi Bu husustaki mazbata 25 - IV -1941 

tarihinde okunmuştur. 
3/321 Denizli mebusu Necip Ali Küçükanm teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 14 - V - 1941 tarihinde 1241 sayılı 
karaç olarak kabul .edilmiştir. 

3/352 Konya mebusu Şevki Ergunun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 16 - V - 1941 tarihinde 1242 saydı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/363 îçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 15 - IX - 1941 tarihinde 1258 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8/383 Ankara mebusa Ahmet Ulusun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/392 îçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

[Orman Kanunu Muvakkat Encümeni] 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Millî Müdafaa ve Ziraat encümenlerinden seçilen 3 W 
üyeden mürekkep) 

Bu Encümen, altın Devre ikinci İçtima başmda teşekkül etmeden kendisine havale edilen bir 
lâyiha, Dahiliye encümenine tevdi kılınmıştır. 

Lâyiha 
1/İ40 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında 9 - 2ft - 1940 tarihinde Dahiliye en
cümenine. 



[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, İktisat' ve Maliye encümenlerinden Beçilen 4 er üyeden mürekkep) 

Bursa 
Diyarbakır 
Erzincan 
Eskişehir 
Oazianteb 

M. M. 
Kâ. 

ja 
Büecik 

n 

Nevzad Ayaş 
Veli Necdet Smkitay 
Salih Başotao 
Emin Sazak 
Ahmed Aksu 
AUdin Binkaya 
Faik Baysal 

Feridun Fikri 
Galip Gultekin 
Kasvm Gülek 

Kayseri Ömer Taşcıoğlu 
Malatya NasuM Bay dar 
Mardin Rıza Erten 
Muş Şükrü Ataman 
fokad Cemal Kovalı 
Trabzon Faik Ahmed Barutçu 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

No. 

l/«»29 

Hulâsam Muamelesi 

Lâyiha 
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
ürilmesine dair 25 - XII -1940 tarihinde 3954 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 
(Adliye, Bütçe, Maarif ve Maliya encümenlerinden seçilen *5 er üyeden .mürekkep) 

Bolu 
Çoruh 
Eskişehir 
Hatay 
İstanbul 
İzmir 
İzmir 
İzmir 
Kastamonu 

Beis : Kayseri 
M. M. : Bursa 
Kâ. : Antalya 

Celâl Said Siren 
Ali Rıza Erem 
İzzet Arukan 
Bekir Sıtkı Kunt 
İbrahim Alâetthı Gövsa 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Abidin Binkaya 

FaikB aysal 
Nevzad Ayaş 
Türkân Örs 

Kırklareli 
Kocaeli 
Kütahya 
Manisa 
Sinob 
Sivas 
Urfa 
Zonguldak 

Bürhanettin Denker 
Salâh Yargı 
Alâettin Tiridoğlu 
Bıdvan Nafiz Edgüer 
Gemü Atay 
Abdurrahman Naci Demirağ 
Bazi Soy er 
Şinasi Devrin 

Encümene havale edilen (3) lâyiha intaç edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

3/035 

1/686 

1/687 

Lâyihalar 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağla kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 1941 malî 
yılı muvazene! umumiye kanununa, bağlı h vs T> 
işaretli cetvellerin tadiline dair 

Maarif vefcâüeti .merkez teşkilât re vazifeleri hak
kındaki 2j$$ sayriı kanunun 322£ «ayılı kanunla 
tadil «dilen 1 nci maddesinin değîştirümesine dair 

Yüksek. SE&esdis «taüu ile TeW& ükslunun Maa
rif vekâletine devri hakkında 

22 - IX .1941 tarihinde *4122 
kanun olarak kafcul edilmiştir, 

22- 1$~18& tarihinde 4JU3 
kasem tümk kabul edümj&ir. 

22 - m -1941-.tarihinde 4M W& 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Dahiliye, İktisat ve Ziraat encfettenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bingöl 
Çoruh 

Diyarbakır 
Edirne 
Eskişehir 

M. M. 
Kâ. 

tzmir 
Zonguldak 
Giresun 

Rahmi Köken, 
Şinasi Devrin 
Fikret Atlı 

Basih Kaplan 
Nuri Göktepe 
Yahya Sezai Uzay 
Feridun Fikri 
Atıf Tüzün 
T ahir Berkay 
Veli Necdet Silnkitay 
Temel Gdksd 
Emin Sazak 

Kayseri 
Kocaeli 

Seyhan 
Tokad 
Trabzon 

Beşid özsoy 
Salâh Yargı 
Ahmed Bamdi Dikmen 
Yaşar özey 
Tevfik Tatman 
Galib Ptkel 
Faik Ahmed Barutçu 
îbraUm Etem Boskurt 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

Lâyiha 

1/408 ÇSftçi mallarının korunması hakkında 2 - ¥H - 1941 tarihinde 4081 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



[Muvakkat Encümen] 

(Bütçe, Dahilîye, Maliye, Millî Müdafaa ve Ka#a encümenlerinden seçilen.5 er üyeden mürekkep) 

Afyon K. 
Ankara 
Balıkesir 
Bursa 
Çoruh 
Erzurum 
îçel 

Kars 
Kayseri 

Beis : Urfa 
M. M. : Manisa 

Gl. Ahfued Yasgan 
Faik Kurdoğlu 

Kâ. : Zonguldak İbrahim Etem Bozkurt 
Mebrube Gönenç 
"Ekrem Ergun 
Hacim Çarikh 
Nevzad Ayaş 
Ali Btza Erem 
Aziz Akyürek 
NakiyeMgün 
Turhan Cemal Beriker 
Esad Özoğuz 
Hüsrev Ktztldoğan 
Ömer Taşçtofflu 

Kayseri 
Kırklareli 
Kırklareli 
Konya 
Kütahya 
Muş 
Ğeyhan 
Sivas 
Tokadt 
Urfa 
Urfa 

Nazmi Toker 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Ali Btza Türel 
Alâettin Tifîdoğlu 
Şükrü Ataman 
Sinan Tekelioğlu 
Abdurrahman Naci Detnirağ 
Cemal Kovalı 
Bazi Soyer 
Şeref Uluğ 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

Ifo. 

1/664 

Hult*wr 

Lâyiha 

Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında 

Muamelesi 

l î * VIII -1941 tarihinde 4109 sayılı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 

(Bütçe, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve-Nafia encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Afyon K. 
Bolu 
Bursa 
Çoruh 
Çorum 
Çorum 
Erzurum 
İsparta 
İzmir 

Beis : Çoruh 
M. M. : Sivas 

Ali Btza Erem 
Abdurrahman Naci Detnirağ 

Kâ. : Eskişehir îzzet Arukan 
Kayda/r Çergel 
Celâl Sait $iren 
Sadi Konuk 
Ali Btza. Erem 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakır Baran 
Münir Hüsrev Göle 
Kemal Turan 
Sadettin Epikmen 

Gazimteb 
Kırklareli 
Kırşehir 
Konya 
Samsun 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

Ahmed Aksu 
Bamdi KulfiU 
îzzet Özkan 
îzzet Erdal 
Memed Ali Yürüker 
Daniş Eyüboğlu 
Bazi Soyer 
Yusuf Ziya öeençi 

3744 



fincümene havale edilen lâyiha inta§'«aüatft}tir. 

No. ffnltıttim Muamelesi 

Lâyiha 

1/659 Uzunköprü • Svikngrat arasmda "Türk toprağı; ÎKtri-
cmdeki demiryolu kısmüarmm işletilmesi hakkında 4 - VB - im talihinde 4Ğ95 

kanım olarak k|bul edilmiştir, 

[Muvakkat Encümen] 

(Vekâletlerle karşılıklı encümenlerden seçilen 3 er üyeden mürflkkep) 

Afyon K. 
Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Bilecik 

Çanakkale 
Çoruh 
Çorum 
Diyarbakır 
Erzincan 
Eskişehir 
İstanbul 

M. M. 
Kd. 

Diyarbakır Dr. İbrahim ütfali öngören 
Bingöl Feridun Fikri 
Tohad Rasip Ahmed Aytuna 

Haydar Çerçel 
Nafiz Akim 
Ekrem Ergun 
Yahya' Sezai JJzay 
Dr. Muhlis Buner 
î>r. GM Kahraman 
Avni Yukaruç 
Ali Rıza Erem 
Süleyman Köstekçioğkr 
Zeki Mesûd Alsan " 
Salih Ba&ötaç 
İzzet Arnikan 
Alidin Daver 
Dr.' Osman Şevki Uludağ 
Kâzım Okay 

Konya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
U&Mn 
S ey hm 
Sikd 
Siird 
Tökad 
Tokad 
Trabzon 

°JJxfa 
Vrfa 
Vrfa 
Yozgad 

Vehbi Bügin 
M®hmudJNed$m Zabto 
Hüsnü Yaman 
Dr^Kemali Bayisit 
Hasan Menemencioğlu 
Sinan Tjekelivğh 
AU Biza Esen 
NaÜİ Sekmen 
Galib Pekd 
Nâzm Foroy 
Faik Ahmed Barutçu 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
$&efmiğ 
Ekrem Pekel 

Eneümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

Lâyiha 
1/258 Devlet memurları aylıklardım tevhit ve teadülüne' 

dair olan 3Ç56 sayili kamına ek kanon lâyihası 3 - I - 1941 tarihinde 3968 
kanun olarak. kaM edilmiştir. 



E n c ü m e n l e r i n Toplanma Sayıs ını Gösteren Cetvel 

Eocüffieöİer 

Adliye 
Arzuhal 
B%> 
DahiUy* 
Divanı muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 
İktisat 
Kütüphane 

Toplantı 
sayısı Encümenler 

Daimî Encümenler 

encümeni 41 

» eı 
» 136 
> 55 
» U 
» 28 
» İT 
» .31 
» 10 

Maarif 
Maliye 
Meclis hesaplarmifc-t&kikı 
Millî Müdafaa 
Nafîa 
Sıhhat ve içtimaî muavenet 
Teşkilatı esasiye 
Ziraat 

encümeni 

» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

Tcçiaııma 
sayılı 

15 
im 
H 
43. 
A 
2$ 
S 

İi 

Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümen 
Orman kanunu Muvakkat enenmeni 
(Adliye, Bütçe, Dâhiliye, İktisat/ Ma
liye, Millî Müdafaa ve Ziraat encü
menlerinden seçilen 3 er üyeden mü
rekkep) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, îk-

-tısat ve Maliye encümenlerinden seçi
len 4 er üyeden mürekkep) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Maarif ve Maliye encümenlerinden 
seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Muvakkat encümen (Adliye, Dahiliye, 
İktisat vr Ziraat encümenlerinden se
çilen 5 er üyeden- mürekkep) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
Maliye, Millî Müdafaa ve Nafia encü
menlerinden seçilen 5 er üyeden mü
rekkep) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Nafia encü-
menlerinden seçilen 5 er üyeden mü-

Muvakkat encümen '(Vekâletlerle kar
şılıklı encümenlerden seçilen 3 er üye
den mürekkep) 15 



Encümenlerin Mesaisini Hulâsatan Gösteren Cetvel 

Encümenler 

Daimî encümenler: 

Arzuhal » 
Bütçe » 
Bahjliye > 
Divanı muhasebat » 
Gümrük ve inhisarlar » 
Hariciye » 
İktisat ı 
Kütüphane » 
Maarif f 
Maliye" »4 
Meclis hesaplarının tetkiki » 
Millî Müdafaa » 
Nafia > 
Sıhhat ve içtimaî muavenet » 
Teşkilâtı esasiye t . 
Ziraat » 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler: 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen 
Orman kanunu Muvakkat encümeni 
Muvakkat encümen 

» » 
» » 
» » 
» » 
» > 

Yekun 

39 
0 
$ <g 
23 
U 
52 
*7 
0 
8 
es 
JO 
33 
21 
6 
0 
5 

4 
0 
18 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
3 
0 
% 
0 
2 
1 
4 

55 
6 
3i 
7 
26 
8 
0 
4 
0 
'0 
12 
0 
6 
1 
0 
.1 
1 

4 
9 
4. 
1 
0 
0 
0 
,0 
0 
$ 
i 
0, 
1 
0 
Q 
2 
1 

3 
,1 G 
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İnzibat K o m i s y o n u Mesa î Hulâsas ı 

İkinci İçtima zarfında, İnzibat komisyonunu alâkadar edecsk bir hâdise çıkmamıştır. 

U m u m î Evrak Muamelâ t ı 

İkinci içtima içinde. Meclisi Âliye:, 
219 
20 

10$ 
22 
9 

Î30 
108İ 

Lâyiha 
Teklif 
Tezkire 
Takrir 
Muhtelif evrak 
Mütenevvi hususata ait evrak 
Arzuhal 

1586 Evrak gelmiştir. Encümenler ve kalemler arasında yapılan havaleler buyekûndan hariçtir, 

Lâyihalar 

ikinci içtima içinde Meclisi Âliye (219) narak kabul edilmiş ve (12) si de Hükümet 
lâyiha gelmiş olup bunlardan (153) ü resen taralından geri atamışta", Mütebaki (31) lâ> 
veya birleştirilerek kanun, (1) i karar olarak yiha üçüncü İçtimaa kalmışlar, 
kabul edilmiş ve (3) ü de Hükümet tarafın- Fevkalâde İçtimadan devrolunan (35) la
dan geri almnuştır. Mütebaki (62) lâyiha yihaya gelince; bunlardan (12) 4& kanun ola-
gelecek İçtimaa kalmıştır. rak kabul edilmiş ve (5) i de Hükümet tareP 

Birinci İçtimadan devrolunan (88) lâyi- fından geri alınmıştır. Mütebaki (19) lâyiha 
hadan (44) ü resen veya birleştirilerek ka- üçüncü İçtimaa kalmıştır, 
nun olarak, (1) i hakkındaki mazbata oku-
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İkinci İçtma İçinde Gelen Lâyihalar 

No. Hulâsan Muamelesi 

1/480 

1/48İ 

1/482 

l/4£3 

İ/'İU 

1/485 

İ/İ86 

i/487 

1/488 

1/489 

1/490 

1/491 

1/492 

1/493 
1/494 

Belediyeler İmar heyetimin fen işleri teşkilâtına dair 
3042 sayılı kanuna bir madde ilâvesi hakkında 

1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde ve (D) ve (L) cetvellerinde 
değişiklik yapılmasına dair 

Devlet demiryolları vö limanları umumî idaresinin 
tt^kilât ve vaz,aifine dair olan 1042 sayılı .kanunun 
33i nci maddesinin tadili hakkında 

Devlet demiryollatî ve limanları işletme umumi 
idaresinin 1938 mali yılı kati hesabı hakkında 
Devlet konservatuvarı ve Jüyaseti,eümhur filârmo
nik orkestrası tararfmdan verilecek temsil ve kon-
serlerin giriş ücretine tâbi tutulması hakkında 

Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 
3665 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Lrzineanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkındaki 3773 sayılı kanuna «k kanun 
lâyihası 

Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müte
essir olan mıntakada zarar görenlere yapılacak yar
dım hakkındaki 3773 sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair 

Hatay kadastrosu itiraz müddeti hakkında 

Hatay vilâyeti hususî idaresine devredilecek gayrimen* 
küller hakkında 
Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek kanun 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı kati hesabı hakkında -
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkmda 
İsveçe sipariş edilmiş olan şimendifer müteharrik le
vazımının Türkiyeye ithalleri müddetinin temdidi 

23 - XII -1940 tarihinde 3946 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XI - 1940 tarihinde 392$ sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV - 1941 tarihinde 4004 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı mUhiwebat3£nıSmımmdedır. 

16 - XII -1940 tarihinde 3942 sayılı 
kanun atarak kabaL«damiştir. 

30 - XH «,1940 tarihinde 3960 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - VI - 1041 tarihinde 4071 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 

16 - JV - 1941 tarihinde 4000 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil-

22 - IX - 1941 tarihinde 4111 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe eneümenindedir. 

Bütçe eneümenindedir. 

Divanı muhasebat eneümenindedir. 

15 • XI - 1940 tarihinde 3924 sayılı 
kanun olarak labul edilmiştir. 
-Bütçe eneümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

hakkında 

1/495 Jandarma eratı hakkındaki 1861 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 

1/496 N&fia vekâletine bağlı Derince traves fabrikasının 
Devlet demiryollan ve limanlan isletme umum mü
dürlüğüne devri hakkında 

1/497 Perakende ticarette etiket koyma mecburiyetine dair 

1/108 Seferde ve hazarda bilûmum askerî şahısların hukuk 
davalarının görülme tarzile kira haklarının korun-
ması hakkında 

1/49'J Türkiye - Almanya arasında imzalanmış olan Ticarî 
mübadelelere mütedair Hususî Anlaşmaya bağlı 
(B. 1) listesinde isim tashihi yapılın asm» dair 

1/300 Türkiye - Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 
(A) lahikasında derpiş olunan takas müddetinin 
altı aydan bir seneye iblâğı hakkında yapılan 
Anlaşmanın tasdikına dair 

1/501 'mrkiye - Fransa Ticaret» kontenjan ve Tediye An-
laşmalarile merbutları hükümlerinin temdidi hak
kında 

1/502 Türkiye - Romanya arasında 29 son kânun 1940 ta
rihinde teati edilen mektup ile buna müteferri 30 
temmuz ve 9 ağustos 1940 tarihli mektupların tas
diki hakkında 

1, Ö03 Türkiye - Romanya arasında 26 eylül 1940 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarile 
merbutlarının tasdiki hakkında 

1/504 TÜTkiye - Romanya Tediye Anlaşması mucibince 
açılmış bulunan kliring hesaplarına yapılacak peşin 
tediyeler hakkındaki Anlaşmanın ve iki ticarî pro
tokolün tasdikına dair 

1/505 Türk - Yugoslav ham afyon satışı 
zam protokolün tasdikına dair 

1/506 Vakıflar umum müdürlüğünün Üsküdar - Kadıköy 
Halk tramvayları şirketindeki hissesinin istanbul 
Belediyesine devri hakkında 

25 - XII -1940 tarihinde 3951 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

85 - I ? - .1941 tarihjnde 4605 sayjiı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - XII - 1940 tarihinde 3945 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
25 - IV - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Adliye encsy»enindedir, 

25 - XII - 1940 tarihinde 3352 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4013 sayılı 
kanan olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII - 1940 tarihinde 3953 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3962 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - XI - 1940 tarihinde 3962 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3963 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII - 1940 tarihinde 3965 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4118 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



Hulâsan Muamelesi 

1/510 

1/511 

1/512 

1/513 

1/514 

1/515 

1/516 

1/517 

1/518 

1/519 
1/520 

Yerli kumaştan elbise giyilmesine dair 688 sayılı ka
nunun bilinci maddesine müzeyyel 

Askerî memurlar kanununun dördüncü maddesinin 
tadiline dair 

Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasına müzeyyel 

tasdikma dair 

Eütahyanm Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören 
köyünden tbrahimoğlu Halil İbrahim Talaş, Köseoğlu 
Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve Sü-
leymanoğlu Kâzım Ege haklarındaki cezanın affine 
dair 
Bazı maden hurdalarının dışan çıkarılmasının yasak 
edilmesi ve satın alınması hakkındaki 3284 sayılı ka
nunun değiştirilmesine dair 
Göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere to
humluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 3242 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası 

Muamele vergisi hakkındaki 
kanun lâyihası 

saydı kanuna ek 

Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme ve yardan 
sandığı hakkmda 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde münakale yapılmasına dair 

Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umum! 
tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 ncı 
numarasının kaldırılmasına dair 
Ziraat vekâleti 1940 malî yılı bütçesinde 78 820 liralık 
münakale yapılmasına dair 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkmda 
Türkiye - İngiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasmm 3 ncü 
maddesinin ikinci bendinin tavzihine dair teati olunan 
notaların tasdiki hakkında 

30 - XII - 1940 tarihinde 3957 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3933 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - XII - 1940 tarihinde Husûmet 
tarafından geri alınmıştır. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

11 - XII - 1940 tarihinde 3938 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3973 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3936 *ve 16-
XII - 1940 tarihinde 3943 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3936 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3936 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
Maliye encümenindedir. 

28 - IV - 1940 tarihinde 4018 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



Hulâsa» Muamelesi 

1/521 

1/522-

1/523 

3/524 

3/525 

3/526 
1/527 

1/528 

1/529 

1/530 

1/531 

1/532 

1/533 

Mahkemelerle idarî makam ve merciler arasında 
ceza işlerinden maada hususlarda vazife ihtilâfları
nın halli hakkında 
Telgraf ve telefon kanununun 7 nci maddesinin 
tadiline dair 1899 sayılı kanunun birinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında 

Tüık parası kıymetini koruma kanununa müzeyyel 

Türkiye - îsveç kliring Anlaşmasının küsbe bedel 
lerine müteallik hükümlerini tadilen yapılan Anlaş
manın tasdiki hakkında 

Türkiye - Almanya arasında imzalanan Ticarî mübâ-. 
deklere mütedair Hususî Anlaşma ve Ticarî mü
badelelere ait Tediye Anlaşmasından mevzubahs bazı 
hükümlerin tavzihi hakkında teati olunan notaların 
tasdiki hakkında 

Adlî mahkemeler teşkilâtı hakkında 
1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Türkiye - Finlandiya arasında 9 birinci teşrin 1940 
tarihinde imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları
nın tasdikına dair 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiş-
tirilmesine dair 

8 ikinci kânun 1940 tarihli istikraz taksitlerinin 
Fransa sefaretince istimaline müsaade olunabileceği
ne dair ' 

Türkiye - ingiltere arasında 2 birinci kânun 1940 
tarihinde aktedilmiş olan Tediye Anlaşmasının tas
dikına dair 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günler
de vukubulan zelzelede fevkalâde hizmetleri görülen 
bazı mahkûmların cezalarının affi hakkındaki 3804 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

Adliye encümenindedir. 

23 - XII -1940 tarihinde 3947 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
6 - I - 1941 tarihinde 3974 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941- tarihinde 4019 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4028 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adliye encümenindedir. -

30 - XII - 1940 tarihinde 3967 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4015 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XII -1940 tarihinde 3954 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII - 1940 tarihinde 3955 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 - 1 - 1941 tarihinde 3971 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - IV - 1941 tarihinde 3999 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3975 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/534 Devlet demiryolları ve limanlan ve Devlet Denizyol
ları isletme umum müdürlüklerile Devlet havayolları 
umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve 
teçhizat ve malzemenin temini hakkında 6 - 1 - 1941 tarihinde 3980 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/535 Orta tahsil mekteplerinde yardımcı muallim çalıştı

rılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı kanunlara ek 
kanun lâyihası 6 - I - 1941 tarihinde 3976 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/536 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü

dürlüğünün 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair 6 - I - 1941 tarihinde 3979 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/537 Devlet demiryollan ve limanlan işletme umum mü

dürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 3 200 000 liralık 
fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 6 - I - 1941 tarihinde 3980 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/538 Askerlik kanununun 5 nci maddesine muvakkat bir 
madde ilâvesi hakkında 6 - I - 1941 tarihinde 3972 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/539 1941 malî yık muvazenei umumiye kanunu lâyihası 29 - V - 1941 tarihinde 4042 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/540 Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1941 malî yılı 

bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4049 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/541 Devlet demiryollan ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4050 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/542 Devlet denizyolları isletme umum müdürlüğü 1941 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4051 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/543 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4043 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/544 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1941 malî 

yılı bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4052 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/545 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4044 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/546 inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe 

kanunu lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4045 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/547 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe ka
nun lâyihası 30 - V - 1941 tarihinde 4046 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/548 

1/549 

1/550 

1/551 

1/552 

1/553 

1/554 

1/555 

1/556 

1/557 

1/558 

1/559 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 
malî yılı Bütçe kanun lâyihası 

Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe ka
nun lâyihası 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hak-
kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadi
line dair 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık» 
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3659 sayılı ka
nunun 14 ncü maddesinin son fıkrasının tadiline 
dair 
Buenos Aires Posta kongresi kararlarını havi senet
lerin tasdikına dair 

30 - V - 1941 tarihinde 4048 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4010 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

7 - V - 1941 tarihinde 4023 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bina ve arazi vergileri tadilât komisyonlarının icap 
eden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkında Bütçe encümenindedir. 
1932 senesinden itibaren Tıb fakültesinden neşet ede
cek tabiblerin mecburî hizmetlerinin lağvi ve leylî 
Tıb talebe yurduna alman Tıb talebesinin tabi ola
cakları mecburiyetler hakkındaki 2000 saydı kanuna 
ek kanun lâyihası 

Hariçten satın alman buharlı ve motorlu gemilerle 
memlekette yapılan mümasilleri için getirilecek eşya
nın yumruk resminden istisnasına dair 3339 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

İzmir vilâyeti Hususî idaresince yapılacak istikraza 
Hazinenin kefaletine dair 

Milletlerarası telekomünikasyon mukavelesine bağlı 
telgraf ve telefon nizamnameleri ve nihai protokolleri 
üe radyokomünikasyon umumî nizamnamesi, nihaî 
protokolü ve ilâve ve nizamname protokolü revizion-
larmın tasdiki hakkında 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve me
murin kanununun 53 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair 

2 - IV - 1941 tarihinde 3989 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4084 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4037 sayılı, 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 - V - 1941 tarihinde 4031 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - V - 1941 tarihinde 4024 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV - 1941 tarihinde 3990 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/560 Şark halıları ve kilimleri ile emsalinin «Serbest ma
hal» rejimine tâbi tutulması hakkında Maliye encümenindedir. 



tfo. Hulâsan Muamelesi 

1/561 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Hususî An
laşmasına mütedair notaların tasdiki hakkında 28 - IV - 1941 tarihinde 4022 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/562 Türkiye - Bulgaristan arasmda mevcut Ticaret An

laşmasına bağlı «A» lahikasında derpiş edilip bir 
seneye çıkarılan altı aylık takas müddetinin altı ay 
daha temdidi hakkmda 28 - IV - 1941 tarihinde 4014 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/563 Türkiye - Fransa arasında imzalanmış olan Ticaret, 

Kontenjan ve Tediye Anlaşmalarile merbutları hü
kümlerinin 30 haziran 1941 tarihine kadar temdidi 
hakkmda 30 - VI - 1941 tarihinde 4080 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/564 Türkiye ve Irak Hükümetleri arasmda aktedilen Ve

teriner mukavelenamesinin tasdiki hakkmda 21 - IV - 1941 tarihinde 4003 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/565 Umumî hıfzıssıhha kanununun 181 nci maddesinde 
yazılı madde numarasınnı tashihi hakkında 26 - III - 1941 tarihinde 3987 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/566 Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yık bütçesinde 

değişiklik yapılması hakkmda 21 - III - 1941 tarihinde 3984 sayüı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/567 Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 12 - V - 1941 tarihinde 4026 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/568 Askerî muhakeme usulü kanununa ek kanun lâyihası 21 - V -1941 tarihinde 4033 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/569 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da
ire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
olan 3849 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 21 - IH- -1941 tarihinde 3985 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/570 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere 

zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 29 - V -1941 tarihinde 4040 ' sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/571 Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 10 ncu 

maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâ
vesine dair 7 - IV - 1941 tarihinde 3992 sayılı 

1/572 Vilâyet idaresi kanununun 6 ncı maddesinin tadili 
hakkmda 28 - IV -1941 tarihinde 4008 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4008 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/573 1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hak
kmda 31 - m -1941 tarihinde 3988 sayılı 

1/574 1940 malî yılı muvazenei umunriyesine dahil bazı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 31 - III - 1941 tarihinde 3988 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/575 Hariciye vekâleti 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında 31 - III - 1941 tarihinde 3988 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/576 Devlet denizyolları işletme tunum müdürlüğü 1940 
malî yıli bütçesinde münakale yapılmasına dair 2 - IV - 1941 tarihinde 3991 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/577 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
mütedair kanuna ek 3888 sayılı kanunun 3 ncü mad
desine bir fıkra ilâvesi hakkında 23 - VI - 1941 tarihinde 4069 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/578 Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hudutları

na kadar yapılacak demiryollarının ikmali için istik-
rız akdine dair 2 - VI -1941 tarihinde 4057 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/579 iiataym anavatana ilhakından önce orada öğret-

ıatnlik yapanlar hakkında 4 - V n -1941 tarihinde 4091 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/580 işçi sigortaları idaresi teşkilâtı hakkında Maliye encümenindedir. 
1/581 Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra 

efelenmesi hakkında Bütçe encümenindedir. 
1/582 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıya-

caklarına dair 28 - IV - 1941 tarihinde 4007 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/583 Örfi idare kanununun bazı maddelerinin tadili hak
kında 11 - V m -1941 tarihinde 4106 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/583 Nakü vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası Bütçe encümenindedir. 
1/584 Yedek subay ve askerî memurlar kanununun 3923 

sayılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesine 
iki fıkra ilâvesi hakkında 7 • IV -1941 tarihinde 3993 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/585 Yihde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair 2 - VI - 1941 tarihinde 4060 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/586 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 4 ncü madde

sinde yazılı cetvelin değiştirilmesi hakkında 18 - VI - 1941 tarihinde 4067 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/587 Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı 
hakkında Maliye encümenindedir. 

1/588 1939 malî yılı Hazine hesabı katisi hakkında Divanı Muhasebat encümenindedir. 
1/589 Devlet iktisadî teşekkülleri memurları tekaüt sandık

lan hakkında Bütçe encümenindedir. 
1/590 InhisarlaT umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesin-



No. Hulâsan Muameleti 

de değişiklik yapılmasına dair 

1/591 Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/592 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılman hakkında 

1/593 Tasarruf bonoları ihracına dair 

1/594 Yedek subay ve askeri memurlar kanununun 3923 sa
yılı kanunla tadil edilmiş olan 3 ncü maddesi sonuna 
bir fıkra ilâvesine dair 

1/595 Şeker ve kligozdan alınan istihlâk vergisinin arttırıl
ması hakkında 

1/596 Almanyaya ihraç edilecek Türk mallarına mukabil 
kliring hesabındaki Alman matlubatında yapılacak 
değişiklik ile Türkiye - Almanya arasında Ticarî mü
badelelere mütedair Hususî Anlaşma hakkında Al
manya Sefaretile teati olunan' notaların tasdikma 
dair 

1/597 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 malî 
yılı katî hesabı hakkında 

1/598 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinleri
ne dair olan 2169 sayılı kanunun ikinci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

1/599 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
katî hesabı hakkında 

1/600 Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
bazı maddelerimi değiştiren 2900 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin değiştirilmesine dair olan kanunun 
birinci maddesinin tadili hakkında 

1/601 Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/602 Fenerler hasılatının yansının Hazineye ödenmesi 
hakkında 

1/603 Ceza muhakemeleri usulü kanununun 3515 sayılı 
kanunla değiştirilen 66 ncı maddesinin tadili hak
kında 

11 - IV -1941 tarihinde 3995 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IV -1941 tarihinde 3996 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - IV -1941 tarihinde 3997 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - VI - 1941 tarihinde 4058 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 - IV -1941 tarihinde 3993 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4041 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 • VI -1941 tarihinde 4064 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

21 - V -1941 tarihinde 4034 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

21 - IV -1941 tarihinde 4002 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

30 - VI -1941 tarihinde 4076 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
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1/604 

1/605 

1/606 

1/607 

1/608 

1/609 

1/610 

1/611 

1/612 

1/613 
1/614 

1/615 

1/616 

1/617 

1/618 

Türk ceza kanununun 18 nei ve 403 ncü maddeleri
nin tadili hakkında 

Türkiye - italya arasında mevcut 29 ilk kânun 1936 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesinin 
temdidine dair teati olunan notaların tasdiki hakkında 

Türkiye - Romanya arasında teati olunan 14 ve 19 
şubat 1941 tarihli notaların tasdikına dair 

Türkiye - Yugoslavya arasmda 2 ağustos 1940 tari-
hinde imza edilen Ticarî protokolün tasdiki hak
kında 
Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı kaü hesa
bı hakkında 
Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyem olarak göçmen
lerden aranılan paranın kaydinin terkimle birinci 
taksit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar 
köylülere satılması hakkında 
Devlete ve mülhak bütçeli dairelere ait mukataa ve 
ieareteyinli gayrimenkullerin vakıfla ilişiğinin kesil
mesi hakkında 

Devlet demiryolları isletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen meba-
ligin tahsisat kaydinin tasdiki hakkında 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 
Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istimlâkine 
dair olan 3908 saydı kanuna ek kanun lâyihası 
Ankara Elektrik ve havagazı, ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 
Arazi vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında 

Türkiye - Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya 
bağlı 3 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde ta
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikına dair 

1/639 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı kati 
hesabı hakkında 

2 - VI -1941 tarihinde 4055 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4065 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 - VI -1941 tarihinde 4066 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktisat encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

23 - VI -1941 tarihinde 4070 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4009 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V -1941 tarihinde 4053 sayılı, 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Adliye encümenindedir. 

Dahiliye encümenindedir.-

Maliye encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

27 - VI -1941 tarihinde 4074 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI -1941 tarihinde 4073 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 



No. Hulâsan Muamelen 

1/620 Ordu subaylar heyetinin terfihte ait 2162 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesinin (E) fıkrasının değiştiril
mesi hakkında 

1/621 Pasaport kanununun 10 ncu maddesinin tadili hak
kında 

1/622 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/623 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair- olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin Maarif vekâleti kütüphaneler kadrosunda 
unvan değişikliği yapılması hakkında 

1/624 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek su-
retile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile idare 
A ' murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

1/625 Askerî tayinat ve yem kanununun birinci maddesine' 
müzeyyel 1495 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/626 Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanuna bazı madde
ler ilâvesine dair 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin
den alınacak ücretlere dair 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü madedsine bir 
fıkra eklenmesine dair 

1/629 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair 

1/630 Isviçreye gönderilecek fındıklar bedellerinin malî 
borçlarının ödenmesine 'tahsisi için Türkiye ile İsviç
re arasında teati olunan notaların tasdiki hakkında 

1/631 789, 1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların bazı mad
deleri hükü^erinin değiştirilmesi hakkında 

1/632 Harcırah kararnamesine ek kanun lâyihası 

1/633 Devle^ limanları isletme umum müdürlüğü 1940 ma
lî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 

1/634 Haliç vapurları işletme inhisarına dair 

1/635 Hapishane ve tevkifanelerin idaresi hakkındaki 

21 - V -1941 tarihinde 4035 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 > 71 • 1941 tarihinde 4061 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 - V -1941 tarihinde 4027 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4086 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - VI -1941 tarihinde 4075 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - YII -1941 tarihinde 4087 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4077 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat encümenindedir. 

Ziraat encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

30 - VI -1941 tarihinde 4078 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 
11 - Vm • 1941 tarihinde 4101 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4039 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 - VH * 1941 tarihinde 4083 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1721 sayılı kanunun ikinci maddesinin tadiline dair 

1/636 Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

1/638 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 

1/640 Devlet demiryolları ve Devlet limanları işletme umum 
müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 
3633 sayılı kanunun 20 nci maddesine istinaden İcra 
Vekilleri Heyeti kararile yapılan sarfiyatın kabulüne 
dair 

1/641 Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve taz
minler hakkındaki kanunun bazı maddelerini değişti
ren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddeleri
nin tadiline dair 

1/642 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 

1/643 Türkiye - Macaristan arasında 3 mayıs 1941 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarile 
merbutlarının tasdikma dair 

1/644 Ankara şehri kanalizasyonu hakkında 

1/645 îş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkmda 
1/646 Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sa

yılı kanunun 17 ve 22 nci maddelerinin değiştirilme
sine dair 

1/647 Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası 

1/648 Türkiye • Almanya arasında Ticarî mübadelelere mü
tedair Hususî Anlaşmaya merbut (C) listesindeki me
yan kökü kontenjanının meyan hulâsasına ve balına 
tahsisi hakkmda teati olunan notaların tasdikma dair 

1/649 Dahiliye memurları kanununun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/650 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 saydı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 

23 - VI -1941 tarihinde 406R sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümenindedir 

Adliye encümenindedir. 

29 - V - 1941 tarihinde 4038 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V -1941 tarihinde 4054 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde 4059 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

22 - K -1941 tarihinde 4117 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
8 - Vm . 1941 tarihinde 4099 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümenindedir. 

25 - VI -1941 tarihinde 4073 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

iktisat encümenindedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4115 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII -1941 tarihinde 4089 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/651 

1/652 

1/653 

1/654 

1/655 

1/656 

1/657 

1/658 

1/659 

1/660 

1/661 

1/662 

hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunun 
ikinci maddesine bağlı (3) numaralı cetvelin değişti
rilmesine ve 3907 sayılı kanunun birinci maddesinin 
lâğvma dair 

Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 
sayılı kanuna ek kanun lâyiham' 

Türkiye - isviçre arasında mevcut 20 mayıs 1940 ta
rihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının iki ay temdidine 
dair 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reich'ı arasında 
18 haziran 1941 tarihinde imza edilen muahedenin 
tasdikına dair 

ingiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine ye
niden ilâve edilecek memleketlere tatbik edilecek usul 
hakkında teati edilen notaların tasdikına dair 
Orman umum müdürlüğü 1939 mali yılı hesabı katîsi 
hakkında 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa bir muvakkat 
madde eklenmesine dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Emniyet umum müdürlüğü kısmında deği
şiklik yapılmasına dair 

Uzunköprü - Svilengrat arasında Türk toprağı'hari-
cindeki demiryolu kısımlarının işletilmesi hakkında 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 malî 
yılı kati hesabr hakkında 
Hazarda yarsubaydan yüzbaşıya kadar bir kısmı su
baylara ve seferde bütün subaylarla askeri memurlara 
elbise, kaput ve çizme verilmesi hakkındaki 2811 ve 
2962 sayılı kanunların değiştirilmesine dair 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 milyon lira tahsisi 
hakkındaki 3132 ve bu paranın sureti teminine dair 
olan 3483 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 

1/663 Bazı hariciye memurlarının maaş ve temsil tahsi-

4 - V m -1941 tarihinde 4096 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VH -1941 tarihinde 4088 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4093 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4116 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - VI -1941 tarihinde 4072 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

iktisat encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

8 - V m -1941 tarihinde 4097 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - YHI • 1941 tarihinde 4103 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VH - 1941 tarihinde 4095 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

11 - VHI -1941 tarihinde 4108 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 - VHI -1941 tarihinde 4100 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. HuUsaa Muamelesi 

satlanna zam yapılması hakkında 

İ/664 Asker ailelerine yapılacak yardım hakkında 

1/665 Harp dolayısile karadan, denizden ve havadan mem
leketimize gelmekte olan mülteciler hakkında 

1/666 Ordu mensuplarına bir er tayini istihkakı verilmesi 

1/667 Yedek subay ve askeri memurlar hakkındaki kanunun 
3993 sayılı kanunla değiştirilen üçüncü maddesinin 
(B) fıkrasının tadiline dair 

1/668 Askerlik kanununun 4 ncü maddesinin tadili hak* 

1/669 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hnirinnrl<ıiH kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvel ile Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (D) cetvelinin Adliye vekaleti kısmında tadi
lât yapılmasına dair 

1/670 İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 
36 500 000 liraya iblağı hakkında 

1/671 Türkiye - Almanya arasında ticarî mübadelelere mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya bağ* 
lı 2 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde tayin edil* 
miş .olan müddetin iki ay daha uzatılması hakkında 
teati olunan notaların tasdikına dair 

1/672 Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında
ki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/673 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 

1/674 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
Millî müdafaa vekâleti kara kısmına bir memur ilâ
vesine dair 

1/675 Hatay vilâyetinde adlî kanunların tatbik şekline ve 
ilâmların infazı tarzına dair 3713 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

1/676 Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruru 
gamanı hakkında 

1/677 Kızılay cemiyeti ve harp ve âfet vukuunda onunla 
birlikte çalışmak üzere Hükümetin müsaadesile gele-

15 - IX - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
11 - VIII -1941 tarihinde 4109 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 • VIII -1941 tarihinde 4104 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 • VIII . 1941 tarihinde 4105 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4107 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VIII -1941 tarihinde 4102 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX * 1941 tarihinde 4125 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - VÎII * 1941 tarihinde 4110 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktisat encümenindedir. 

11 - VIII. 1941 tarihinde 1256 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütjjp encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 



No. Hulâsan Muameleli 

1/678 

1/67Ö 

1/680 
1/681 

1/683 

1/684 

1/685 

1/686 

1/687 

1/688 

1/689 

1/690 

cek bu türlü sıhhî ve insanî yardım heyetleri namına 
vürut edecek olan eşyanın gümrük resminden mua
fiyetine dair 

Koy kanununun 78 nei maddesinin değiştirilmesine 
dair 

Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 27 nci mad
desinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Tapulama kanunu lâyihası 
Türkiye - Almanya arasında ticarî mübadelelere mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususî Anlaşmaya bağ
lı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde ta
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
hakkında teati olunan notaların tasdikma dair 
Tasarruf bonoları ihracına dair 4058 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

22 - IX - 1941 tarihinde 4119 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - İX - 1941 tarihinde 4114 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4112 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maliye encümenindedir. 

İktisat encümenindedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4120 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) bendinde değişiklik yapılmasına dair Bütçe encümenindedir 
1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da
ire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı kadro 
cetvellerinde değişiklik yapılmasına ve 1941 malî 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (L) ve 
(D) işaretli cetvellerin tadiline dair 

Maarif vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 2287 sayılı kanunun 3225 sayılı kanunla tadil 
edilen birinci maddesinin değiştirilmesine dair 

Yüksek mühendis okulu île teknik okulunun Maarif 
vekâletine devri hakkında 

Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yüı bütçesine 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki 4054 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine 
yapılacak zam hakkında 
Ilıca iskele • Palamutluk hattının satm alınmasına 
dair mukavelenamenin tasdiki hakkında 

1/691 Hıca iskele - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 

22 - IX - 1941 tarihinde 4123 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4122 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir'.. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4113 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4121 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4124 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4127 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
22 - IX -1941 tarihinde 4128 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



• No. Hulâsa» Muamelesi 

1/692 Türkiye ile Almanya arasında Ticarî mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmanın 
iki ay temdidi hakkında teati olunan notaların tasdi-
kma dair 

1/693 Erzincan ve Erzurum belediyelerine 3 300 000 lira 
ikrazına dair 

1/694 Ankara Belediyesi İmar müdürlüğünün 1939 malî yılı 
katî hesabı hakkında 

1/695 Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî Mü
dafaa vekâletine devri hakkında 

1/696 Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin özçeliğin mahkûm 
olduğu cezanın affine dair 

1/697 İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınma
sına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

İktisat encümenindedir. 

22 - IX - 1941 tarihinde 4126 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1/258 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teeadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası (İh
tisas mevkileri) 

1/259 Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât kadroları
na müteallik kanun lâyihası 

1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/264 İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına 
müteallik kanun lâyihası 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında 

1/283 Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin mz-\ 
hallî belediyelere devri hakkında 

1/286 Istanbulda yeniden yaptırılacak Adliye binası için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrası hakkında 

1/288 Devlet sanayi ve maadin işletmelerinin kredi .muame
lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulması 

1/289 Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkında 

3 - 1 - 1941 tarihinde 3968 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - V - 1941 tarihinde 4047 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

21 - V - 1941 tarihinde 4036 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

28 - İV - 1941 tarihinde 4011 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Nafıa encümenindedir. 

19 - m - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
19 - III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/292 Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilât ile ida
re ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili ve mezkûr kanuna bazı hü
kümler ilâvesi hakkında 

1/293 Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazife
leri hakkında 

1/316 Ankarada bir Tıp fakültesi tesisi hakkındaki 3228 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/318 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 saydı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 

1/323 Maaş kanununa müzeyyel 1574 sayılı kanunun 3 neü 
maddesinin tadili hakkmda 

1/324 Türkiye ile Fransa arasında mevcud 23 ağustos 1939 
tarihli Tediye Anlaşırı asma zeyolarak imzalanan lâhi» 
kanm tasdikma dair 

1/326 Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasının bir ay 
anüddetle uzatılması hakkmda 

1/327 Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşmasmm bir ay 
daha uzatılması hakkmda 

1/329 Vakıflar umum müdürlüğü 1938 mali yılı kati hesabı 
nflklnnoft 

1/342 Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeyolarak 
imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkmda 

1/344 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek 

1/345 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha enstitüsü ve 
Hıfzısıhha mektebi teşkiline dair 

1/346 1938 imali ydı katî hesabı hakkmda 
1/348 tamir rıhtan şirketi muvakkat idaresine ait kati he

sabın tasdiki hakkmda 
1/350 Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması hükümleri

nin 10 mart 1940 tarihine kadar on gün müddetle 
temdidi hakkmda 

19 - III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

8 - VIII -1941 tarihinde 4098 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3935 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütge encümenindedir. 

3 - I • 1941 tarihinde 3969 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

12 - V * 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 * V * 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

16 - V - 1941 tarihinde 4032 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3959 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/351 

1/352 

1/356 

1/362 

Türkiye - Yunanistan Kliring Anlaşması hükümleri
nin 20 mart 1940 tarihine kadar 10 gün müddetle 
temdidi hakkında 

1/363 

1/369 

1/370 

1/371 

1/376 

1/379 

1/380 

12 - V - 1941 tarihinde 4030 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Türkiye - Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mu
ahedesine merbut Hususî Anlaşmanın tatbiki zımnın
da 8 son kânun 1940 tarihinde Pariste imzalanan Kre
di Anlaşmalarının tasdiki hakkında 
Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve yetim
lerin aylıkları hakkında 

Türkiye - Hollanda arasında mevcut 27 şubat 1937 
tarihli Tediye Anlaşması ve iktisadî iş birliği proto
kolü ile 19 mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve 
bunların merbutlarının hitam tarihinden itibaren 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdidi 

Türkiye - Yunanistan arasında imza edilen ticaret 
ve Tediye Anlaşmasının tasdikma dair 

Türkiye - İngiltere Adli müzaheret mukavelenamesi
ne müzeyyel 10 şubat 1939 tarihinde imralanan ek 
mvglrtvvftlfm ıtm^İT\ tasdiki hairlntı<fa. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
Ziraat muallimlerine ziraat mücadele baş teknisyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedelelri verilmesi hak
kında 
Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalan 
cami ve mescit hademesine verilecek muhessasat hak
kındaki 2845 sayılı kanunun birinci maddesine ba
zı fıkralar eklenmesine dair 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı mad
delerini muaddil 1784 saydı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair kanuna müzeyyel 1667 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Bütçe encümenindedir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3977 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

18 - IV - 1941 tarihinde 4016 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII -1940 tarihinde 3966 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 - XI - 1940 tarihinde 3927 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

9 - IV - 1941 tarihinde 3994 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/381 Diyanet işleri reisliği 1939 malî yılı bütçesinde deği-

Bütçe encümenindedir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4090 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3766 



No. Hulâsan Muamelen 

siklik yapılman frflfrfr^dft 

1/384 iskân kanununun 39 nen maddesinin tadili hakkında 

1/394 Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde âyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair 

1/396 Türkiye ile İsviçre arasında mevcut ticarî itilaf ile 
tediye anlaşmasının iki ay temdidi hakkında 

1/397 Tûrkiyenin (1940 Budapeşte panayırı) na iştiraki 
masraflarını karşılamak üzere Macaristana gönderi* 
lecek 15 000 liranın tarih şırasını beklemeden Türk 
Macar kliringinden tesviyesi hakkında Macaristan 
Hükûmetile yapılan Anlaşmanın tasdiktna dair 

1/399 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cetve
lin Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında 

1/400 Gümrük muhafaza memurlan teşkilât ve memurin 
kanunu lâyihası 

1/401 Orman umum müdürlüğü 1938 mali yılı hesabı ka
tisi hakkında 

1/402 Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3615 sa
ydı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair 

1/403 Ankarada inşa edilecek ecnebi Devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 
malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bun
lara ait binaların mütekabiliyet şartile bazı harç 
ve resimlerden istisnası hakkında 

1/407 Bina ve arazi vergisi kanunları hükümlerine tevfi
kan vergiden istisna edilmiş olan hükmî şahıslara 
ait mukataalı gayrimenkullerin kıymetlendirilmesi 
hakkında 

1/408 Cenevrede 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tethişciliğin önleme ve cezalandırılmasına müte
dair mukavele ile bir beynelmilel ceza mahkemesi ih
dası hakkındaki mukavele ve nihaî senedin tasdikına 
dair 

1/409 Çiftçi mallarının korunması hakkında 

10 - III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır, 
9 - VI - 1941 tarihinde 4062 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4021 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4082 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

18 - X n - 1940 tarihinde 3944 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

25 - XII - 1940 tarihinde 3950 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
2 - VII - 1941 tarihinde 4081 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. HtllİMHI Muamelesi 

1/414 Türkiye - Yugoslavya ham afyon satışı AnlaşmaHhm 
1 nisan 1940 tarihinden 1 temmuz 1940 tarihine ka-
daY ftg'ay'teihdtâi hafcbnd* 

1/417 Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkında 
1/423 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 8656' sayılr kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelin Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında 

1/428 Hatay Ziraat bankasının ipotekli ve müteselsil kefa
letli ziraî alacaklarının taksitlendirilmesine dair 

1/433 Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi sinle
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakkında 

1/434 Türkiye - Belçika ticaret ve takas itilâfnameleri ile 
bunlara müzeyyel Anlaşmanın temdidi hakkında 

1/435 Belediyelerle^ bunlara bağîr müesseseler ve belediyeler 
bankası memurlan tekaüt sandığı teşkili hakkmdâ 

1/436 Hazine ile istanbul belediyesini» bir kısım' alacak
larının4 karşddflı olarak ibrası hakkında 

1/437 Türkiye - Holanda Tediye Anlaşması ve iktisadî iş 
birliği protokolü- ile Ticaret Anlaşması ve bunların 
merbutîhtrinin temdidi hakkında 

1/43$ Bekler hakkında-
1/441 inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 

katisi hakkında 
1/442 İŞ kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortalan 

hakkında 
•f/greb Muahedelen mucibince memleketimize gönderilecek 

müttefik askerî kuvvetlerin Devlet demiryolları, Devlet 
denizyolları ve Devlet limanları vasıtalarından isti
fadelerinde alınacak ücretlere dair 

1/445 Fobfa,-telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1938 
malî yılı hesabı katisi'noktanda 

1/446 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659'sayılı ka
nunun 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline 
dair 

3/447" Türkiye-İsviçre Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tas-
dıkına dair 

30 - XII -1940 tarihinde 3964 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 

9 - XII - 1940 tarihinde 3934 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - VII - 1941 tarihinde 4094 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - XII - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

28" - IV - 1941 tarihînde 4012 saydı 
kanun1 olarak kabul edilmiştir. 

2 - VII - 1941 tarihinde 4085 sayilı* 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - VI - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4017 sayılı 
kanun' olarak kabuf edilmiştir. 
Adliye ehcümenindedir. 

Divittir muhasebat encümenindedir. 

Nafnr encümenindedir. 

10 - IH - 1941 tarihinde Hükümet' 
tarafından geri almnnsfrr. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4063 sayılı 
kanun' olabk"kabtÜedthniştrr. 

Maliye' encümenindedir. 

28 - IV - 1941 tarihinde 4020 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No, HnliiMf Muamelesi 

1/448 

1/450 

1/451 

V452 

1/455 

1/456 

1/458 

1/459 

1/4*50 

1/461 

1/462 

1/465 
1/466 

1/467 

1/468 

Türkiye • Yunanistan arasında 26 eylül 1935 tari
hinde imza, edilen Kliring Anlaşması ile merbutları
nın tasdiki hakkında 

Askerî izin kanununa bir madde ilâvesine dair 3129 
sayılı kanunun birinci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 sayılı kanuna 'ek 
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 
1219 sayılı kanuna ek 

Askeri muhakeme usulü kanununun 53 ncü maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun 

Belediye istimlâk kanununun 9 ncu maddesinin ta
dili ve 18 noi maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında 
Meteoroloji umum müdürlüğü teşkilâtının Başko
mutanlık emrinde bulunduğu zamanlarda Çevlete. 
ait vasıtalarla nakledilecek bu idare memur ve her 
nevi alât ve eşyası için alınacak ücret hakkında 

Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1937 malî 
yılı hesabı katisi hakkında* 

Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 1938 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 
Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1938 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 

Emniyet teşkilât kanununun 49 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair 

Kadastro kanunu lâyihası 
Millî korunma kanununun 
ilâvesine dair kanun 

Tapulama kanunu lâyihası 

ncı maddesine bir fıkra 

Türk ve İtalyan Hükümet komisyonlarının birinci 
içtima devresi protokolüne bağlı iki numaralı listeye 
7 bin ton kuron kontenjanı ithaline müteallik notala
rın tasdiki hakkında 

12 - V . 1941 tarihinde 4029 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 - XII -1940 tarihinde 3948 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

2 - XII - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

29 - XI - 1941 tarihinde 3929 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

11 - XI - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

2 - XII - 1940 tarihinde 3931 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

24 • III - 1941 tarihinde 3986 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 - XII - 1940 tarihinde 3939 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Maliye encümenindedir. 

Bu husustaki Millî Müdafaa encüme
ni mazbatası 3 - 1 -1941 tarihinde ka
bul edilmiştir. 
26 - III - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

25 - XII - 1940 tarihinde Hükümet 
tarafmdan geri alınmıştır. 



No. Hulâsan Muamelen 

1/469 23 haziran 1939 tarihli anlaşmaya merbut protokolün 
ikinci maddesi hükümlerine tevfikan Fransaya tesvi
ye edilen 7 milyon Fransız frangının tenzilâta tâbi 
tutulmaması hakkında 

1/472 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizmnameye yeniden bazı maddeler ilâ
vesine dair 

1/473 Meri gümrük tarifesinde muvakkat mahiyette deği
şiklikler yapılması ve yabancı mamleketlerle muvak
kat ticaret anlaşmaları akdi ve ticarî anlaşmalar ak
dine yanaşmayan Devletler müvaredatına karşı ted
birler ittihazı hususlarında Hükümete salâhiyet ve
rilmesi hakkında 

1/474 Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası kanununun 51 
nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hakkında 

1/475 Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasına zeylen imza
lanan protokolün tasdiki hakkında 

1/477 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek 

1/479 Brzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir 
olan mmtakada zarar görenlere yapılacak yardım 
hakkındaki 3773 sayılı kanuna ek 

27 - XII - 1940 tarihinde 3956 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

3 - 1 -1941 tarihinde 3970 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 - I - 1941 tarihinde 3978 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 - XII • 1940 târihinde 3961 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 - IX - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

16 - IV - 1941 tarihinde 4000 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/11 

1/12 

1/15 

1/39 

1/41 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1937 mali yılı hesabı kati kanunu lâyihası 

Gözlükçülük hakkında 

inhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî ydı hesabı 
katisi hakkında 

Çiçekdağı kazası merkezinin YerkÖye kaldırılarak 
Yozgada bağlanmasına dair 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî ida
resi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 2454 ve 
2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklenmesine ve 
bazı maddelerin değiştirilmesine dair 

10 - m -1941 tarihinde 3982 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
30 - X n -1940 tarihinde 395S sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 - XII -1940 tarihinde 3932 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümenindedir. 

21 - IV -1941 tarihinde 4001 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan Muamelem 

1/49 

1/51 

1/52 

1/62 
1/72 

1/78 

1/84 

J/91 

J/95 

1/101 

1/103 

1/105 

1/130 
1/131 

1/148 

Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 .sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 
Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun Jbazı 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası 
Gümrük tarife kanununa ait idhalât umumî tarifesi
nin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alı
nan gümrük resminin indirilmesine dair 
Köy kanununun 13 noü maddesine ek kanun lâyihası 
Sinema Alimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında 
Türk ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkında 

Millî M&tofaa jtiu^anjndedii'. 

Bütçe eneümenindedir. 

Bütçe jenoümeaindedir. 
Adliye encümenindedir. 

-Bütçe encümenindedir. 

2 - VI -1941 tarihinde 4055 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkında 
Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların yabancı 
memleketlerin yasak maddelerile mübadelesine dair İktisat .encümenindedir. 
Türkiye-Fransa Dostluk muahedesi ile müşterek ~* 
beyanname ve optanlara mütedair protokolün tasdikına 
dair 

Vakıf patalar ikr$$rtından mütevellit alacakların 
takip ve paraya çevrilmesine dair 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrhnenknUerin 
sa^bed^e^nin.^hsU sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 
İpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştiril
mesi, muayene ve satılması hakkında 
Hava seyrüsefer kanunu lâyihası 
Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı kanunun 

;4 üncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 sayılı 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Ajıkjtr^şehri şu JgpisjM} Hazine idaresindeki mül
kiyetinin Ankara belediyesine&vri j^akk^da 

10 - IH - .1841 tarihinde Hükümet 
tarafından gçrJLaJmnfliftrr. 

SDL.iyVJML tarihinde Hükümet 
.tarafından gerijdmnuşljir. 

Bütçe encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 
Adliye encümenindedir. 

1/152 Küçük fu t l a r k^nuau İtinası 

1/158 GümMk larj& .toununa.4ağlı ithalât umumî tarife, 
sinin 469 A ve B pozisyonlarına d a ^ ;çiınentplaruı 
gümrük resminin tezyidi haklında . 

1/175 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki W& 
sayılı k&nnnnn bazı maddelerinin tadiline ve yeni-
dffp frft^ CTftfMffikff ilferflKBP dair 

Bütçe encümenindedir 

10-IİI-1941 tarihinde Hükümet tarafından 
geri alınmıştır. 

16-IV-1941 tarihinde Hükümet tarafından 
geri alınmıştır. 

Bütçe encümenindedir. 

16-XH-1940 tarihinde 3940 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 



Ko. Hulâsa» Muamelesi 

1/182 Askerî ve mülkî tekaüd kanunu^nıufföjtti madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında 11 - 231 ~ 194T tariMnde~3937 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/187 Askerlerin zat işlerine taallûk eden davaların tetkik ve 

muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun iki 
maddesinin değiştirilmesine dair Adliye encümenindedir. 

1/«$S Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapılmasına 
dair Bütçe encümenindedir. 

mjdjff Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği halde 
kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden Hazine ile 
alâkalan kesilmeyenlerin tekaüd maaşlarına dair Bütçe encümenindedir. 

1/223 Türkiye - Polonya arasında imza edilen ticaret an-
laşmaaile munzam protokolün tajdikı hakkında Hariciye encümenindedir. 

1/225 Jandarma erat kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklenme
ğ i ğgfc 23-XII-1940 tarihinde 3949 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
1/226 Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar hakkında 16-XII-1940 tarihinde 3941 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
1/231 >Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1938 

malî yılı hesabı katisi hakkında 10 - D i -1941 'talihinde -8983 saydı 
kanun olarak kabul «dibtiştir. 

1/234 Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkmda İktisat encûmeoiadedir. 

1/238 Bele&ye kanununa ek'kanun Uvihası 28 - IV -1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri.aljanusfcr. 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Maliye encümenindedir. 

1/241 Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında % - Yi - %90. .farj^de 4055 sayılı 

k a n u ^ o j ^ k . k ^ l edjkıgstir. 
1/246 Askeri ve mülkî tekaüd kanununun 61 nci maddesi

nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine'dair 2 - y î I - İ9#4#!ghinde4Q56 sayılı 

kanun olarak katal «g$m$tir. 



Teklifler 

fitine! İçtima içinde yerilen (20) tekliften 
(10) a resen veya birleştirilerek kanon olarak, 
(1) i hakkındaki mazbata okunarak kabul 
edilmiş ve (1) i de îdare Heyeti tarafından 
geri alınmıştır. Mütebaki (8) teklif gelecek 
içtimaa kalmıştır. 

Birinci tçtimadan devrolunan (8) teklif
ten (2) si resen veya birleştirilerek kanun 
olarak kabul edilmiş ve (2) si de sahipleri ta* 
rafından geri alınmıştır. Mütebaki (4) teklif 
uçuncü içtimaa kalmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan devrolunan (1) tek
lif üçüncü'içtimaa kalmıştır. 

İkinci İçtima İçinde Verilen Teklifler 

No. 

2/2T 

SS/23 

2/29 

?/30 

2/33 

2/32 

2/53 

2/31 

Hulâsam Muamelesi 

2/36 

îdare heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında 

İdare heyeti - Divani muhasebat 1940 malî yılı 
Dütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
İdare heyeti • Muhasebei umumiye kanununun 83 
neü maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkında 

İdare heyeti • 1940 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin nakil vasıta
ları, kısmında değişiklik yapılmasına dair 
İdare heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Riyaseticüm-
hur 1940 malî yılı bütçelerinde 40 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair 

Malatya (Mahmut Nedim Zabeı) - Askerî ve mülki 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 
îdare heyeti - Riyaaeticümhur 1940 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında 

İdare heyeti • Divanı muhasebat kanununun 73 neü 
maddesinin tadiline dair 
İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - On beş yaşmt bitir
memiş çocukann sinema, tiyatro, dans salonu ve bar 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

15 - XI -1940 tarihinde 3925 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

25 • XI -1940 tarihinde İdare Hey
eti tarafından geri alınmıştır. 

Bütçe encümenindedir. 

29 - 33 -1941 tarihinde 3930 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 3981 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

6 - 1 - 1941 tarihinde 3981 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye encümenindedir. 



No. Hulasan Muamelen 

2/37 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

îdare Heyeti - Divanı Muhasebat 1940 mali yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda 

2/39 İdare Heyeti • Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanona bağlı 1 
sayılı cetvelin Siyaseti Cumhur dairesi memurla
rına ait kısmının değiştirilmesi hakkında 

2/40 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankan kanununun 64 neü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının, değiştirilmesi hakkında 

2/41 Bolu (Lûtfi Gören) • Af kanununa ek kanun teklifi 

2/42 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1940 mali yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 

İdare Heyeti - Divanı Muhasebat 1940 mali yılı büt
çesinde münakale yapılmasına dair 

2/44 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi ve Millî Mü
dafaa vekâleti kara kısmı 1940 malî yılı bütçeleri 
arasında münakale yapılmasına dair 

2/45 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Kazanç vergisi hakkın
daki 2395 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair 

2/46 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - İlk ve senelik muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı
lardan alınacak rüsum haMn^fl̂  

31 - III - 1940 tarihinde 3988 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabu! edil
miştir. 

31 - D i • 1941 tarihinde 3988 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - IV -1941 tarihinde 4006 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
Bu husustaki Adliye encümeni maz
batan 23 - VI -1941 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

29 • V - 1941 tarihinde 4038 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabu1. edil
miştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4038 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

29 - V -1941 tarihinde 4038 sıryılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

İktisat encümenindedir. 

İktisat encümenindedir. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/12 Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) • Muamele ver
gisi kanununun ikinci maddesinin C fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında 13 . XII - 1940 tarihinde sahibi ta

rafından geri alınmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı iş* 
letme hakkında 

2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat şûrası 
kurulması hakkında 

2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teşkili 

2/17 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Belediye kanununun 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

2/19 Bolu (Lûtfi Gören) - Askerî ve mülki tekaüt kanu
nunun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

2/20 Yozgad (Sırrı îçöz) - Bekârlar vergisi hakkında 
2/23 Giresun (GI. İhsan Sökmen ve 2 arkadaşı) - Dahilî 

nizamnamenin 53 ve 54 ncü madelerinin tadiline ve 
56 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 

Ziraat eneümenindedir. 

Bütçe eneümenindedir. 

Dahiliye eneümenindedir. 

14 - IV -1941 tarihinde 3998 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 - XH -1941 tarihinde 3937 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir." 
Dahiliye eneümenindedir. 

28 - Ö l - 194İ tarihinde sahibi ta
rafından geri alınmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/5 Diyarbakır (Gl. Kiazım Sevüktekia ve Erauarum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askerî memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarına göre tayin olunan yaşları bil
diren 3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesine dair Millî Müdafaa eneümenindedir. 

Tezkereler 

İkinci İçtimâ-İçin'deHTeclİârA îye' (105) 
tezkere gelmiş olup bunlardan (7) si resen 
veya birleştirilerek kanun, (1) i tefsir, (18) i 
karar olarak, (8) i okanarak, (1) ine bağlı in
tihap mazbataları reye konarak* kabul -edil
miş, (3) ü Hükümet tarafından geri alınmış, 
(3) ti baklandaki mazbatalarla (37) si okun
muş ve mütebaki (27) tezkere de gelecek İç» 
timaa kalmıştır. 

Birincf îçtımadân'devrdîünan (64) tezke
renin (2) si birleştirilerek, kanun, (3) ü tef
sir, (31) i karar olarak kabul edilmiş, (1) i 
Hükümet tarafından geri alınmış, (1) i bak-
kındaki mazbata okunmuş ve mütebaki (16) 
tezkere de üçüncü İçtimaa kalmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan devrolunan (25) tes
kereye gelince'; bunlardan (1) i tefsir, (7) i 
karar olarak kabul edihniş've mütebaki (17) 
tezkere üçüncü içtima kalmıştır. 
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İkinci İçtima İçinde Gelen Tezkereler 

No. Hulâsası Muamelesi 

3/298 

3/2fr9 

8/300 

3/301 

3/o02 

3/3U3 

3'3Ü4 

3/306 

3/307 

3/308 

Askerî ceza kanununun 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkûmiyetlerin 
tekaüt kanununun 53 ncü ve Askerî ceza kanunu-
-nun 30 ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tabirinin 
şümulüne dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edi-
lemiyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında 
Gümrük ye inhisarlar -vekâletinin 1936 malî yılı ay
niyat katî hesabının gönderildiği hakkında Başve
kâlet tezkeresi 
4460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muvacehesinde 
1 üıkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu ile ih
das edilmiş olan krediler Yüksek Nâzım heyeti ve* 
idare komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri 
bAkkinda Başvekâlet tezkiresi 
Denizli mebusu Dr Kâzım Samanlının teşriî masu
niyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Ha/iran : ağustos 1940 aylarına ait raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti .tezkeresi 

Trafezonun Eamörkaya mahallesinden Hacı ibrahim 
oğullarından Zaim diğe* adı Saimoğlu Naci Brdike-
rin ölüm cezasına çarptınlması'hakklnda Başvekâlet 

Çankırı mebusu Ziya îsfendiyaroğlu ve Diyarbakır 
mebusu Zülfü Tiğrelin vefat ettiklerine dair Başve
kâlet te2kerösî 
Meteoroloji umum müdürlüğü- teşkilâtının Baş
komutanlık emrinde bulunduğu «ananlarda 'Dev
lete ait vasıtalarla nakledilecek bu idare memur ve 
htfr'nevimlât «fe^şyıfta'lçin alınacak ücret hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 
Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgozün teşriî masuni-

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Bu husustaki Muhtelit encümen maz
batası 25 - IV -1941 tarihinde okun
muştur. 

3 - 1 - 1941 tarihinde 1205 sayılı 
.karar olarakkabuledümiştir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 1220 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11 - SI-1940 tarihinde okunmuştur. 

11-21 -4940 tarihinde okunmuştur. 

Bu husustaki -Muhtelit «ncümen maz
batası -25 - IV -1941 tarihinde okun-
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No. Hulâsası Muamelesi 

3/309 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Mîllet Meclisi Riyaseti tezkeresi 15 - XI -1940 tarihinde kabul edil

miştir, 
3/310' Ankara şehri tmar müdürlüğünün 1937 malî yılı katî 

hesabına ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 2 • XII -1940 tarihinde 3931 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/311 1937 malî yılı Hazine katî hesabına ait mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair "Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 10 - DJ -1941 tarihinde 3982 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/312 Kars mebusu Gl. Muhittin Akyüzün vefat ettiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 22 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

3/313 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi « 22 - XI -1940 tarihinde kabul edil

miştir. 
3/314 Münakalât vekilliğinden istifa eden Afyon Karahi-

sar mebusu Ali Çetinkayanın yerine Sinob mebusu-
Cevdet Kerim încedayının tayin edildiğine dair Ri 
yaseti Cumhur tezkeresi 

3/315 İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale 
ve Kocaeli vilâyetlerinde örfî idare ilânına dair Baş-
vekâlet tezkeresi 

3/316 Ticaret vekilliğinden istifade eden Aydın mebusu 
Nazmi Topçoğlunun yerine Ankara mebusu Mümtaz 
ökmenin tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi 

3/317 Afyon Karahisarm Çobanlar nahiyesinden Tekiroğlu 
Süleyman Yılmazın ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi" 

3/318 Tababet ve şûabatı sanatlarının tarzı icrasma dair 
1219 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/319 Dahiliye memurlarından bir kısmanın tahdidi sinle
rine dair 2169 sayılı kanunun tadili hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

3/320- Türkiye - ingiltere arasında 3 şubat 1940 tarihinde 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasına müzeyyel 
Anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/321 Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi' 

22 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

25 - XI - 1940 tarihinde 1196 sayılı 
karar olarak' kabul edilmiştir. 

27 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

18 - VI - 1941 tarihinde 1247 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - XH - 1940 tarihinde okunmuştur. 

4 - XH -1940 tarihinde okunmuştur. 

6 • XH-1940 tarihinde okunmuştur. 

14 - V - 1941 tarihinde 1241 sayılı 
'karar olarak kabul edilmiştir. 



No. ffu^fyaufr Muamelesi 

3/322 

3/323 

3/324 

3/325 

3/326 

3/327 

3/328 

3/329 

3/331 

3/332 

Bolu mebusu Dr. Emin Cemal'Sudanın vefat ettiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi 

Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfi idarenin üç ay 
temdidi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannemesi-
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 

Afyon Karahisar mebusu Cemal Akçının vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Türk ve İtalyan Hükümet komisyonlarının birinci 
içtima devresi protokolüne bağlı (2) numaralı listeye 
yedi bin ton krom kontenjanı ithaline müteallik nota
ların tasdiki hakkındaki kanun lâyihasının geri ve
rilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Divanı muhasebat raporları Üzerine Meclisi Alice 
ittihaz olunan 814 saydı kararın 7 nci fıkrası hük
münün halen meri olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Antalya mebusa Cezmi Ercinin vefat ettiğine dair 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Afyon Karahisar, Antalya, Bolu, Çankırı, Diyarba
kır, ve Kars mebusluklarına seçilen Şevket Basit 
Hatipoğlu, Nurullah Eaad Sümer, Celâl Sait Siren, 
Avni Doğan, Dr. Şükrü Emed ve Etem İzzet Benice* 
ye ait intihap mazbatalarının gönderildiğine dair 

Devlet havayolları umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsi
line mahal ve imkân görülmeyen borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

20 • XTT -1940 tarihinde okunmuş
tur. 

20 - XH -1940 Larilünde 1199 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10 - m -1941 tarihinde 3983 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 - XH -1940 tarihinde okunmuş
tur. ' • 

25 - XH -1940 tarihinde okunmuş
tur. 

Maliye encümenindedir. 

30 « XH -1940 tarihinde okunmuş
tur. 

6 - 1 -1941 tarihinde kabul edilmişi, 
tir. 

6 - 1 -1941 tarihinde intihap maz
bataları kabul edilmiştir. 

24 - III -1941 tarihinde 3986 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Bütçe encümenindedir. 



tfd Hulâsan Muamelem 

Ordu, bahriye ve jandarma subay ve memurini, hak» 
kındaki M2 sayılı kanunun 6 nci maddesindeki (Mu
hakeme altına alınmak) tabirinin tefsirine dair Baş-

3/334 Ordunun Karaoaömer köyünden Gedikoğulkrın-
dan Salihoğlu Asım Gediğin ölüm cezasına, çarptı
rılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

3/335 Termenin Gefri köyünden Salih Çavuşağlü Davut 
Gürler ve Ordunun Ebülhayır nahiyesinin Sefercik 
köyünden Osmanoğlu Ali Kaplanın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/336 Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin 
Askerî adlî hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddei
umumi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığı
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/337 Vilâyet idaresi kanununun ikinci ve 71 nci madde
lerini değiştiren 3001 sayılı kanunun birinci mad
desinin tadil' eden 3451 sayılı kanunun birinci mad
desinin (E) fıkrasındaki (Belediye kanununun 7 
nci maddesinde yazılı usule riayet edilmek üzere) 
kaydinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

8/338 Ankara şehri su tesisatının Hazine uhdesindeki, 
mülkiyetinin Ankara belediyesine devri hakkındaki 
kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

3/339 Belediye kanununun 2 nci maddesinin tefsiri hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâ
let tezkeresi 

3/340 Diyanet işleri Keisliği 1939 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihasının geri 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/341 Muahedeleri mucibince memleketimize gönderilecek 
müttefik Askerî kuvvetlerin Devlet demiryolları, 
Devlet denizyolları ve Devlet limanlan vasıtaların
dan istifadelerinde alınacak ücretlere-dair olan kanun, 
lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet tez
keresi 

3/342 Türkiye - Fransa dostluk muahedesi ile müşterek 
beyanname ve optanlara^mütedair protokolün tasdi-
kına dair olan kanun lâyihasının geri verilmesi hak> 
kında Başvekalet tezkeresi 

3/343 Ticaret vekâletinde kuralan.iaşe müsteşarlığı teşkilât 
kadrosunun tasdiki hakkında Başvekalet tezkeresi 

4» - V I -1941 tarihinde 1244 sayılı-
karar olarak» kabul edilmiştir. 

1 4 - W -1941 tarihinde 1227 sayılı 
karar olarak-kabul edilmiştir. 

20 - VI -1941 tarihinde 1251 sayılı 
karar olarak kabul' edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

12 - V -.1941 tarihinde. 4Û25 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 - m -1941 taribindeuokunmuştur/ 

10 - DU -1941 tarihinde okunmuştur,-

10.- IH,-.1*41 tarihinde okunmuştur. 

10-111-1941 tarihinde okunmuştur. 

10-111-1941 tarihinde okunmuştur. 

Bütçe encümenindedir. 



tfo. 

3/344 

3/345 

3/346 

Muamelesi 

3/347 

3/348 

3/349 

3/350. 

3/351 

3/352 

3/353 

3/354, 

3/355 

3/356 

Denizli mebusu Dr. Kâzım Samanlıma vefa> ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 
Adliye rc&iUjğİnden istif% eden Bolu mebusu, Fethi 
Okyarın yerine Mardin mebusu Hasan Menemanci-
oğjumın tayin, edildiğine dair Kiyaseticürahur tez-

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci maddesi hük.-
münün 3546 sayılı kanuna göre Derlet Şûrası aza* 
lığına, intihap edilenlere şümulü olup olmıyacağnun 
tefsin, hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Millî piyango idaresinin 1940 malî yılına ait bilanço
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

Devlet sanayi ve ma&djn isletmelerinin kredi muame
lelerini yapmakla mükellef Sümerbank kurulması 
hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 
Devlet sanayi ve maadin teşekkülleri hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek su-
retile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile idare 
ve murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline ve mezkûr kanuna bazı hüküm
ler ilâvesine dair kanuni lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Altı vilâyette ilân ve üç ay müddetle temdit edilmiş 
olan örfî idarenin üç ay daha temdidi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Konya mebusu Şevki BJrg\ınun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Sayın üyelerden bazılarına.izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Siyaseti teskeresi 

12_- m -1941, tarihinde okunmuştur. 

14 - m -1941 tarihinde okunmuştur. 

9 • IV - 1941 tarihinde 1223 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Divanı Muhasebat en
cümeni mazbatası 31 - III -1941 ta
rihinde okunmuştur. 

19 - Di -1941 tarihinde, okunmuştur. 

19 • m -1941 tarihinde okunmuştur. 

19 - 01 -1941 tarihinde; okunmuştur. 

19 - M -1941 talihinde 1209 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16-V-1941 tarihinde 1242 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

21 - IH -1941 tarihinde kabul edil-
mistir» 

Tapulama) kanunu ı lâyihasının geri verilmesi hak
kınca, Başvekâlet, tezkeresi 
Gümrük muhafaza Gen.eL komutanlığının 1939 malî 
yılı ayniyat kati hesap cetvellerinin gönderildiği 
h&kkftda; Başvekâlet tezkepesi 
Mücbir ve zarurî sebepler dolayisile takip ve tah
siline mahal ve imkân görülmeyen 80 302 lira 75 
kuruş borcun terkinine, dair Başvekâlet tezkeresi Bütçe encumenindedir, 

26 - m -1941 tarihinde okunmuştur. 

Divanı Muhasebat' encüraenjndedir. 



Hulâsası Muamelesi 

3/360 

3/361 

3/362 

3/363 

3/364 

3/365 

3/366 

3/367 

3/368 

3/370 

Mücbir ve zarurî sebepler dolayisile takip ve tah
siline mahal ve imkân görülmeyen 206 153 lira 50 
kanış borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi Bütçe encümenindedir. 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Disiplin âmiri tarafından verilmiş olan kısa hapis 
cezalarile mahkemeler tarafından verilen kısa ha
pis cezalarının mahiyetinin tayini hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların İktisadî 
buhran vergisi istisnaiyetinden ve İnhisar eşyası 
beyiyesinden istifade hususlarında harp malûlü 
hükmünde olduklarına dair olan 2591 sayılı kanu
nun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi 
Küçük sanatlar kanunu lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkerem 
Vakıf paralar ikrazatından mütevellit alacakların ta
kip ve paraya çevrilmesine dair olan kanun lâyiha
sının geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

tspartanın Sinirkent nahiyesinin tlegüp köyünden 
Büzgârogullanndan Alioğlu Ali Derebekin ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden İsmail kızı Gül
süm Kotanakın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

37 nci piyade alayı erlerinden Memet Diri ve. onbaşı 
Memet Sitilin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 
Perakende ticarette etiket koymak mecburiyetine dair 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 
Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkereleri 

Belediye kanununa ek kanun lâyihasının geri ve-
rilraesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Askerî ceza kanununda mevcut hususî atıfların 
mana ve şümulünün tayini hakkında 
tezkeresi 

2 - IV - 1941 tarihinde kabul edil
miştir. 

12 - VI - 1941 tarihinde 1246 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

16 - IV -1941 tarihinde okunmuştur. 

24 -1 -1941 tarihinde okunmuştur. 

15 - IX -1941 tarihinde 1258 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

25 - IV -1941 tarihinde okunmuştur. 

16 - V -1941 tarihinde 4032 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

28 - IV -1941 tarihinde okunmuştur. 

17 - I X - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

3/371 Bilecik mebusu Salih Bozokun vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

3/372 Adliye harç tarife» kanununun 100 ncü maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/373 Posta» telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi 

3/374 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Kiyaseti tezkeresi 

3/375 Hazine ile istanbul belediyesinin bir kısım alacak
larının karşılıklı olarak ibrası hakkındaki kanun 
lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet *ez--
keresi 

3/376 Çerkeşin Dere köyünden EadıoğuUanndan Hüseyin-
oğlu Bahattin Aksunun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/377 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

3/378 Mardin mebusu Muhittin . Birgenin mebusluğunun 
sukutu hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaset; tez
keresi 

3/379 Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işlet-
tiriimesi halrtriTiffalri 3867 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/380 istanbul Edirne kapısında Salmatomruk caddesinde 
kunduram Tusufoğîu Nâzım Yolalın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/381 Çorumun Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa Karabaşın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/382 Altı vilâyette ilân ve iki defa üger ay müddetle tem
dit edilmiş olan örfî idarenin, altı ay daha temdidi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/38*> Ankara mebusu Ahmed Ulusun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

2 - V -1941 tarihinde okunmuştur. 

2-VII-1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

9 - VI - 1941 tarihinde 4063 sayıb 
kanunla birleştirilerek kabul 'edil
miştir. 

28 - V - 1941 tarihinde kabul edil
miştir. 

2 - VI -1941 tarihinde okunmuştur. 

23 - VI -1941 tarihinde 1252 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13 - VI -1941 tarihinde kabul edil
miştir. 

13 - VI - 1941 tarihinde 1245 sayılı 
karar" olarak kabul edilmiştir. 

11 - VJn - 1941 tarihinde 236 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

15 - ESC - 1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

20 - VI -1941 tarihinde 1249 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden-mürekkep Muhtelit en
cümendedir. 



No. Hulâsan Muamelen 

3/384 Kadın Hanının Türkatlandı köyünden Mustafaoğlu 
'Salih Sûrpük ve Er^ğlinîn Üçgöz mahallesinden Ali-
oğlu Osman Günerinin ölüm cezasına'çarptırılmaları 
hakkında Başvekalet tezkeiesi 

-3/385 Lüleburgazın Kayabeyli köyünden Süleymanoğlu 
Hüsmen Haylazın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/386 Adliye harç tarifesi kanununun 100 ncü maddesinin 
tefsiri'hakkındaki "tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

3/387 Fenerler idaresine verilecek tazminat karşılığının 
temin sureti ve Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlere 
ait hisse senetleri satın alınması hakkındaki 3302 sa
yılı kanunun ikinci maddesile bütçe kanunlarının bu 
haptaki maddelerinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi 

3/388 Çapakçurup Azizan köyünden Talhaoğlu Ğadi Kalka
nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/389 Saym üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
-Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi 

9/390 Ankara' gehri-îmar^müdürlüğü 1938 mah.yık hesabı 
katisine ait mutabakat 'beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı Muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/391 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü-
thuflüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyV&namfesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi 

3/392 İçel mebusu Turhan Cemal Berikerin teşriî masuni
yetinin fcaldftilması hakkında Başvekâlet' tezkeresi 

3/393 Bor kazasının Ulukışla köyünden tsniailoğlu Ali 
Kılıgdemir ve Niğdenin -Kitreli köyünden İbrdhim-
oğlu Ahdlrrahman Çığın ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında Başvekâlet tezkeresi 

•3/894 iktisat vekilliğinden istifa eden Samsun «mebusu 
Hüsnü Çakırın yerine -Trabzon mebusu Sırrı Daym 
tayın edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 

!8/395 Nafia vekâleti 1939 malTyılı ayniyat hesabı katisi
nin gönderildiğine 'dair «Başvekâlet tezkeresi 

3/396 Ağrı mebusu İhsan Tavun vefat ettiğine dair Bü
yük Millet Heclisi riyaseti tezkeresi 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

2 - VII • 1941 tarihinde okunmuştur. 

4 - Vm -1941 tarihinde 1254 sayılı 
katar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

4 • VII - 1941 tarihinde kabul edil-

Divana Muhasebat encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye'encü
menlerinden mürekkep Muhtelit en-

Adlîye encümenindedir. 

4 - T i n . 1941 tarihinde okunmuş
ta». 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

11 - Vm -1841 tarihimde okunmuş-
tor 



No. Hulâsan Muamelesi 

3/397 

3/398 

Maadin nizamnamesinin bazı maddeleri ile Taş-
ocaklan nizamnamesinin tadili hakkındaki 608 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinin' tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 
Manisa mebusu Dr. Saim Uzelin vefat ettiği hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Bazı hariciye memurlarının maaş ve temsil tahsi
satlarına zam .yapılması hakkındaki kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/400 Çorumun Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa Karabaşın olum cezasına 
çarptırılması hakkındaki tezkerenin geri verilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/401 Asker! ceza kanununda mevcut hususî atıfların 
mana ve şümulünün tayini hakkındaki tezkerenin 
geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/402 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifelerine dair 3127 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

İktisat encümenindedir. 

15 - IX - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

15 - IX - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

15 - IX - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

17 - IX - 1941 tarihinde okunmuş-" 
tur. 

22 - IX - 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

3/172 

3/187 

8/189 

3/190 

Kayserinin Molu köyünden Easanoğlu Memet Bekta-
şın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

Mersinin Mesudiye mahallesinden Osmanoğlu Ahmet 
Cingözün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile mahlut bulun
masından dolayı ithal edilmeyen pamuklu mensucatın 
bir defaya mahsus olmak şartile resim hadleri 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tez-

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 yılma ait bilanço
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

18 - IV -1941 tarihinde 1231 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

17 - IX - 1941 tarihinde 1259 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

2 - XII -1940 tarihinde 2932 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. HuUtasr Muamelesi 

3/191 Kurkudeli kazasının Karabayır- köyünden Ahmedoğlu 
İsmail Dedenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

3/193 

3/194 

3/197 

3/198 

3/199 

3/203 

3/205 

3/208 

3/213 

3/221 

3/229 

3/230 

Reşadiyenin Soğukpınar mahallesinden 
lanndan îbrahimoğlu Aşçı Ali Çağların ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Sandıklının Koçgasd köyünden Kırnav diğer adı Ka-
ramoğullaradan Süleymanoğlu Süleyman Akbulu-
tun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1938 yılına 
ait ayniyat kati hesap cetvellerinin gönderildiği hak
kında Gümrük ve İnhisarlar vekâleti tezkeresi 
Eylül teşrinisani 1939 aylarına ait raporun- sunul
duğa hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlunun teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Tarsusun Ali Pakih köyünden Osmanoğlu Ali Rıza 
Çölgeçenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü madedsinin tefsiri hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 
Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 42 nci maddesinin 
B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 malî yılı ayniyat 
son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük ve in
hisarlar vekâleti tezkeresi 
Tokadın Sulusaray köyünden İmamoğullanndan Sa-
lihoğlu Hasan Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Urfa mebusu Şeref Uluğun teşriî masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Beden terbiyesi kanununun 19 nen maddesindeki 
(mahallî) tabirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi 
Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın it
halini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salahi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 

2 - IV -1941 tarihinde 1216 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

28 - m - 1941 tarihinde 1212 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - VI -1941 tarihinde 1250 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

27 - XII -1940 tarihinde 1204 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 1233 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

16 - IV -1941 tarihinde 1229 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30 - IV - 1941 tarihinde 1240 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir, 



No. Hulâsam Muamelesi 

kararın tasdiki hakkında Başvekalet tezkeresi 
3/232 Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylama ait rapo

run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (S nci fıkra) 

3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayniyat kati hesabının 
gönderildiği hakkında Başvekâlet teskeresi 

3/235 Hatay için Fransadan ithali zarurî bulunan 10 500 
kutu sarı ipekböeeği tohumunun 100 kilosundan alın
ması icabeden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya indiril
diğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/236 Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/238 Akdağ madeninin Emerek köyünden olun Ksraço-
rak köyünde mukim Mustafaoğiu Şükrü Übasraışın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün Etibank 
tarafından ithal edilecek S 150 tona münhasır kal
mak üzere, yüz kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdi
ki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/241 Bayındırın Yenice mahallesinde mukim Aydmuoğui-
larından Hüseyinoğlu Altmdiş Mustafa Küçük Ay
dınlının ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/242 Bigadicin Selvi mahallesinden Gellâd Haliloğlu Ka
sım Afacan ile Kuyu mahallesinden Memed Alioğlu 
Kara Mustafa özkulanın Ölüm cezasına çarptırıl
ması frftT*rirııyiA Başvekâlet tezkeresi 

3/243 Çorumun Alaca kazasının Küre köyünden Hüseyin
oğlu bayram Pürtm jölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet 'tezkeresi 

3/244 Nizibin Kefericebel köyünden Ali Osmaîâğülların-
dan Memedoğlu Davut Turgudun ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 "neu maddesinde ya
zılı muafiyetler meyanmdaki (Silâh altındaki ordu 
ve jandarma efaadı) tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Bütçe encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Divani- U^flflflbft+'?wıWT,ınft'r^edi'*l 

Bütçe encümenindedir. 

30 - IV -1941 tarihinde 1239 Bayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - IV -1941 tarihinde 1221 sayılı 
kasar oksrakJkabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

7 - IV - 1941 tarihinde 1219 sayıhf 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11 - IV -1941 tarihinde 1224 sayılı 
karar- olarak kabul edilmiştir. 

21 - IV -1941 tarihinde 1232 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14 - IV -1941 tarihinde 1226 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

3/252 

3/259 

3/260 

3/262 

3/263 

3/267 

3/269 

3/271 

3/273 

3/274 

3/277 

3,-278 

Çerkeşin ören köyünden Bekiroğullarından ibra-
himoğlu Mustafa özdemirin ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Ürgübün Dere mahallesinden Memedoğlu Memed 
Altmışın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

270 dereceden evvel tahattur eden ağır maden yağ
lan ve tortularının yüz kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Şokenin Konak mahallesinden Kara Bekiroğulların-
dan Hüseyinoğiu Memed GökgÖzün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekalet tezkeresi 

Sungurlunun Memedbeyli köyünden AbdülganioğU 
Haeıosman Selçukun ölüm cezasma çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 1495 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkında Başve-

Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytunanın teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Muğla mebusu Tunus Nadinin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Adliye harç tarifesi kanununun yüzüncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Gümrük kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 
olan 906 sayılı kanunun 39 ncu maddesindeki (Ar
diye ücreti) tabirinin tefsiri hakkında 

îçel mebusu Ferid Celâl Güvenin teşriî masuniyeti
nin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

18 - VI -1941 tarihinde 1248 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV -1941 tarihinde 1236 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

4 - IV -1941 tarihinde 1218 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16 - IV -1941 tarihinde 1228 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20 - XII - 1940 tarihinde 234 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit en
cümendedir. 

27 - X n -1940 tarihinde 1203 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

27 - XH -1940 tarihinde 1201 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - XII -1940 tarihinde 3932 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil* 
mistir. 

30 - VI -1941 tarihinde 1253 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

27 - XII -1940 tarihinde 1202 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



tio Hulâsası Muamelesi 

3/279 

3/280 

3/283 

3/284 

3/286 

3/287 

S/2£9 

3/230 

3/2yl 

3/293 

3/291 

3/295 

8.Î96 

Millî piyango idaresinin 1939 yılına ait bilançonun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Askerî mühendislerle fen memurlarına verilecek ihti
sas ücretleri hakkındaki 2204 sayılı kanunun birinci 
maddesinin (C) fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 

Ankara mebusu Ahmed Ulusun teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Siird mebusu Şefik özdemhin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Belediye kanununun ikinci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Demircinin Azizbey köyünden Halil Ibrahimoğlu 
Veli Acarın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Eleşkirdin Celi köyünden Koçakoğullanndan Selim-
oğlu Namaz Koçağın otom cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılına ait bilânço-
run gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
Muradiyenin Duavân köyünden Mirzaoğln Memecl 
Yaylalının olum cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Karadercnin Geçitli köyünden Hüseyinoğlu Ali öz-
türkün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Kastamonu mebusu Hacer Dicle ve Muherrem Ce
lâl Bayann teşriî masuniyetlerinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanunun muvakkat 6 ncı maddesin
deki maiyet memuru tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Aksaray kazasının Çardak köyünden Mevlûdoğlu 
Kadir Aygünün ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

Bu husustaki Divanı Muhasebat en
cümeni mazbatam 5 - V -1941 tari
hinde okunmuştur. 

16 - XII - 1940 tarihinde 233 saydı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

30 - IV - 1941 tarihinde 1238 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

6 - 1 -1941 tarihinde 1207 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10-IH-1941 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

31 * m -1941 tarihinde 1213 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3 1 . m - 1941 tarihinde 1214 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

28 - IV- 1941 tarihinde 1237 sayıfc 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18 - IV - 1941 tarihinde 1230 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV - 1941 tarihinde 1234 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

9 - XII -1940 tarihinde 2320 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

25 - IV -1941 tarihinde 1235 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

Na Hulâsası Muamelesi 

3/12 

3/03 

3/59 

3/60 

3/65 

3/66 

3/67 

3/68 

3/73 

3/91 

8/114 

3/121 

İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya İstiklâl 
mahkemesi kararile millî hudut dışına çıkarılan Su* 
ad Remzinin Türk vatandaşlığına kabulünün muva
fık .olup okuyacağına dair bir karar verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Umumî harp senelerinde ihracat ve meni ihtikâr he
yetlerinde bulunan eski Tiearet nazın Ahmet Nesimi 
ve merhum Mustafa Şeref özkanla arkadaşları hak
kında kati bir karar verilmesine dair 
Maliye vekâleti 1937 yılı ayniyat son hesabının gön
derildiği hakkında Başvekâlet ıtezkeresi 
Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1935 ve 1936 yularına ait ayniyat kati hesap cetvel
lerinin -gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti tezkeresi 
Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1937 yılına ait ayniyat kaü hesap cetvellerinin gön
derildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
tezkeresi 
Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıp 
yapılmayacağının tefsirine dair 

Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve 
altıncı maddesinin 3 ncü fıkralarının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 
Maliye vekâleti 1941 yılı ayniyat kati hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 
Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat kati hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 

Ziraat bankasının göndereceği Hazine paralarından 
posta ücreti alınıp alınmıyacağının tefsiri baklanda 

Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zarurî sebepler dolayısile takip ve tahsi
line imkân görülemeyen borçların terkini hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun 3-ncü 
madesinin 6 ncı fıkrasının tefsirine dair Başvekâlet 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümendedir 

Adliye encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir 

Dahiliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

26 - IH -1941 tarihinde 1211 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 



No. Hulâsan Muamelesi 

3/136 

3/142 

3/143 

3/146 

3/148 

3/149 

3/162 

3/163 

3/164 

3/166 

3/169 

3/170 

Gümrük ye inhisarlar vekâletinin 1934 yılına ait ay
niyat kati hesap cetvellerinin gönderildiği hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 
Patamın Havlan köyünden Kasımoğollahridan Ah-
medoğlu Ali özateş ile Ahmedoğlu Fettah özateşin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

Rizenra Çamhbel mahallesinden Şatıroğullarmdan 
îbrahimoglu Memet Salimenin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci madde-
süe tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek 'araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Tasocakları nframnamerinin birinci maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Umumi, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen da
ireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete 
veva belediye veva hususî idarelere ait daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yolile halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 
Akyazımn Balbalı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik 
Alpekin ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Gürünün Kirazlık mahallesinden Ahmedoğhı Sait 
Yenerin Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Muşun Orgunos köyünden Selimoğlu Cemil Yurganın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

Geyvenin Maksudiye köyünden Caferoğlu Hasan 
Yılmazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Of kazasının Yaranoz köyünden Deli İbrahimoğulla-
rından Sadullahoglu Mustafa Korkmazın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

29 - XI -1940 tarihinde 1198 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

9 - IV -1941 tarihinde 1222 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

18 - IV - 1941 tarihinde 235 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

15 - IX -1941 tarihinde 1257 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

11 - IV -1941 tarihinde 1225 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 - IV -1941 tarihinde 1215 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4 - IV - 1941 tarihinde 1217 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 



Takrirler 

ikinci İçtima içinde (22) takrir verilmiş 
olup banlardan (1) i kanun, (6) sı karar ola
rak, (2) si hakkındaki mazbatalar okunarak 
kabul edilmiş, (2) si sahipleri tarafından 
geri alınmış, (6) sı okunmuş ve mütebaki (5) 
takrir gelecek içtimaa kalmıştır. 

Birinci İçtimadan devrolunan (7) takrir

den (2) si karar olarak, (1) i hakkındaki 
mazbata okunarak kabul edilmiş ve (4) ü 
de üçüncü içtimaa kalmıştır. 

Fevkalâde içtimadan devrolunan (2) tak
rire gelince; bunlardan (1) i karar olarak 
ve (1) i hakkındaki mazbata da okunarak 
kabul edilmiştir. 

İkinci İçtima İçinde Verilen Takrirler 

No. 

4/23 

4/24 

4/25 

4/26 

4/27 

4/28 

4/29 

Muamelesi 

idare Heyeti - Divanı Muhasebat 1940 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair 
idare Heyeti - Muhasebei umumiye kanununun 
83 neü maddesinin (A) fıkrasının tadili hakkındaki 
kanun teklifinin geri verilmesine dair 
Seyhan (Hilmi Uran) - Millî Tardım komitesinin 
faaliyetine nihayet verilmesine dair 

Manisa (Refik ince) - Hava taarruzlarına 
pasif korunmaya mütedair nizamnamenin 22 ve 
98 nci maddelerine bazı hükümler eklenmesi hak
kındaki nizamnamenin kanuna mugayir olduğuna 
dair 
Mardin (Edib Ergin) - Memurin muhakemat kanu
nu hükümlerine nazaran hangi vazife sahiplerinin 
Memurin muhakematı hükümlerine tâbi tutulacak
larının tefsiri hakkında 

Sivas (Abdurrahman Naci Demirağ) • Muamele 
vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin geri ve
rilmesine dair 

istanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
20 - XI -1940 tarihli haftalık karat cetvelindeki 
2264 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair 
Malatya (Mahmud Nedim Zabcı) - inhisarlar beyi
yelerinin üçte birinin harp malûllerine ve şehit ye-

25 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

25 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

27 • XI -1940 tarihinde 1196 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye encümenindedir. 

8 - V m -1941 tarihinde 1255 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

13 • XII - 1940 tarihinde okunmuş
tur. 

Maliye encümenindedir. 



No. Hulâsan Muameleli 

timlerine tahsis re tevziine dair 1465 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin son fıkrasmm tefsiri hakkında 

4/31 istanbul (Gl. Kâzım Karabekir) - Teşkilâtı esasiye 
kanununun 17 nci maddesindeki (mebusluk müdde
tinin hitamı) kaydile Dahili nizamnamenin 180 nei 
maddesinin ikinci fıkrasındaki (Devre sonu) tabi
rinin tavzihi hakkında 

*/32 Tokat (Nazıra .Poroy) • Arzuhal encümeninin 
6 - XII -1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2292 
'•ayılı kararın Umumî heyette müzakeresine dair 

4/33 Trabzon (Hasan Saka ve Seyhan Hilmi Uran) 
Meclis içtimainin 10 mart 1941 pazartesi gününe 
talikine dair 

4/34 Bursa (Dr. Galib Kahraman) - Mühendislik ve mi
marlık hakkındaki 3458 sayılı kanunun muvakkat 
-naddesindeki (diplomalar) ve (altı ay) tabirlerinin 
teibirine dair 

4/ 3i> Bursa (Dr. Galib Kahraman) • Mühendislik ve mi
marlık hakkındaki 8458 sayılı kanununun muvakkat 
maddesindeki (diplomalar) ve (altı ay) tabirlerinin 

tefsirine dair takririnin geri verilmesi hakkında 

4/36 Giresun (Gl. İhsan Sökmen ve iki arkadaşı) • Da
hili nizamnamenin 53 ve 54 ncü maddelerinin tadi
line- ve 56 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
o'an nizam teklifinin geri verilmesi hakkında 

4/37 Bursa (Nevzat Ayaş) - Arzuhal encümeninin 
2G - İÜ -1941 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
2435 sayılı kararın Umumi heyette müzakeresine 
dair 

4/38 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numa
ralı fıkrasının tefsirine dair 

4/39 Diyarbakır (Gl. -Kiazım Sevfiktekin ve Samsun Ami
ral Fahri Engin) • Büyük Millet Meclisinin orduya 
selâm ve muhabbetinin iblâğı hakkında 

4/40 Çoruh (Ali Bıza Erem ve on bir arkadaşı) - Büyük 
Millet Meclisinin orduya itimadının, selâm ve muhab
betinin iblâğı hakkında 

2 - VI -1941 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

Bu husustaki Teşkilâtı Esasiye en
cümeni mazbatası 11 - IV -1941 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhal encümeni 16 -
IV -1941 tarihinde kabul edilmiştir. 

6 - I -1941 tarihinde 1208 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24 - IH -1941 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

24 - IH -1941 tarihinde okunmuş
tur. 

28 • IH -1941 tarihinde okunmuştur. 

Arzuhal encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

29 - V - 1941 tarihinde 1243 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

29 - V -1941 tarihinde 1243 sayılı 
kararla birleştirilerek kabul edil
miştir» 
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No. Hnttaaât Muamelesi 

4/41 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı) - İnhisarlar beyiye
lerinin üçte birinin harp malûllerine ve şehit yetimle
rine tahsis ve tevziine dair 1485 sayılı kanunun ikinci 
maddesinin son fıkrasının tefsiri hakkındaki takriri
nin geri verilmesine dair 

4/42 Kocaeli (ibrahim Tolon) - Askerlik kanununun 3920 
sayılı kanunla değiştirilen 35 nci maddesinin (C) fık
rasının tefsirine dair 

4/43 Erzincan ( Saffet Arıkan ) - Arzuhal encümeninin 
25 - Yî -1941 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/44 Trabzon (Hasan Saka ve Seyhan Hilmi Uran) - Mec
lis içtimainin ikinci teşrinin birinci gününe taliki hak
kında 

2 - VI -1941 tarihinde okunmuştur. 

4 - VII -1941 tarihinde 4092 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Arzuhal encumenindedir. 

22 - IX -1941 tarihinde 1260 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4/9 

4/10 

4/11 

4/15 

4/19 

4/20 

Birinci İçtimadan Devrolunan Takrirler 

İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
1 - XII -1939 tarihli haftalık karar cetvelindeki 350, 
351 ve 389 sayılı kararların Umum! Heyette müzake
resine dair (351 sayılı karar hakkındaki mazbata 
1171 sayılı karar olarak kabul edilmiş ve 389 sayılı 
karar hakkındaki mazbata da kabul edilmiştir). 

Trabzon (Sırrı Day) - Karamursal hâkimi Nuh Nec-
yettin Camdaroglunun tekaüt muamelesi hakkında 
Divanı muhasebat riyaseti mütalaan ile Divanı muha
sebat encümeni mazbatasının 2 nci fıkrasının yeniden 
tedkikı hakkında 
Tokad (Nâzım Foroy) • Arzuhal encümeninin 6-XII-
1939 tarih, ve 10 numaralı haftalık karar cetvelindeki 
463 sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine dair 

Bize (Fuad Sirmen) - Arzuhal encümeninin 15-IV-
1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 
Manisa (Refik ince) - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kat ikinci maddesinin A fıkrasında yazılı (Malî ve 
sınaî müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında 
İstanbul (01. Kâzım Karabekir) - Ereğli havzai fah-
miyed maden amelesinin hukukuna müteallik 151 sa
yılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında 

22 - XI -1940 tarihinde 1194 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encumenindedir. 

22-- XI -1940 tarihinde 1195 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Arzuhal encumenindedir. 

Bütçe encumenindedir. 

Adliye encumenindedir. 



No ffattlNH 

4/21 Ankara ( Aka Gündür > Arzuhal. «Boümeniahı • 
7-VH-1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2031 
saydı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

Muameleli 

Bu husustaki Arzuhal enenmeni maz
batası 2 1 - m - İ M İ tarihinde kabul 
edilmiştir. 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Takrirler 

4/1 Tozgad (Emin Draman - Eski mebus) • Arzuhal en
cümeninin 13-IV-1936 tarihli Haftalık karar cetve
lindeki 263 sayılı kararın Umum! Heyette müzake
resine dair 

4/6 Trabzon (Son Day) • Divanı muhasebatın üç aylık 
raporları Üzerine ittihaz edilmekte olan kararların 
meriyet ve şümulünün tayini hakkında 

Bu husustaki Arzuhal encümeni maz
batası 14 - m -1941 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

8 - 1 -1941 tarihinde 1206 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Muhtelif Evrak 

Bu sene (9) tane muhtelif evrak gelmiş
tir. Bunlardan (7) si okunmuş, (1) um Hükü
mete tevdiine karar verilmiş ve (1) i de gele
cek içtimaa kalmıştır. 

Birinci İçtimadan devrolunan (1) iş intaç 

edilmiştir. 
Fevkalâde İçtimadan devrolunan (4) 

evraktan (1) i karar olarak, (1) i hakkındaki 
mazbata da okunarak kabul edilmiştir. Müte
baki (2) evrak üçüncü içtimaa kalnuştır. 

5/34 

5/35 

İkinci İçtima İçinde Gelen Muhtelif Evrak 

Büyük Millet Meclisi 1940 yılı aglstos ayı hesabı 
hakkında nrarakıplik raporu 
Büyük Millet Meclisi 1940 yılı eylül ayı hesabı hak
kında murakıplik rapora 
Büyük Millet Meclisi, Biyaseticümhur ve Divanı 
muhasebat 1939 mali yılı hesabı katisi hakkında 

11 - XI -1940 tarihinde okunmuştur. 

11 • XX -1940 tarihinde okunmuştur. 



1*0, finlİM Muamelesi 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatas. 

6/36 Zirai işlerde, bağcılık ye bahçıvanlıkta çalışanların 
kazanç, buhran ve muvazene yergilerinde mevcut hü
kümlere göre muafiyetleri hakkında Divanı muhase
bat encümeni mazbatan 

5/37 Büyük Millet Meclisi 1940 yılı birinci ve ikinci teş
rin aylan hesabı hakkında Meclis hesaplarının tet
kiki encümeni mazbatası 

5/38 Büyük Millet Meclisi 1940 yıh birinci ve 1941 yılı 
ikinci kânun ayları hesabı hakkında murakıblik ra
pora 

5/39 Büyük Millet Meclisi 1941 yılı şubat ayı hesabı hak
kında Meclis Hesaplarının tetkiki encümeni mazba-

5/40 Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile millî saray
lar ve koşklerdeki eşya hakkında Meclis Hesapları
nın Tetkiki encümeni mazbatası 

5/41 Büyük Millet Meclisi 1941 yılı mart ayı hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki encümeni 
mazbatası 

Hazine hesabı umumisine ithal edil 
mek üzere Hükümete tevdiine 30 
211 • 1940 tarihinde karar verilmiş
tir. 

Maliye encümenindedir. 

XH -1940 ttarihinde okunmuş
tur. 

12 • HI • 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

24 • m • 1941 tarihinde okunmuştur. 

4 - VHI • 1941 tarihinde okunmuş
tur. 

17 - IX -1941 tarihinde okunmuş
tur. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Muhtelif Evrak 

5/24 Kütahya merkez jandarma komutanı yüzbaşı Zeki 
Berkmana bağlanan tekaüt maaşının maluliyet de-
recesile tashihine imkân olup olmadığının tayini 
hakkında Divanı muhasebat encümeni mazbatası 20 - 3 H -1940 tarihinde 1200 saydı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Muhtelif Evrak 

5/1 Basım Asım ile Murtaza kaptan adlarında iki yurd* 
daşa ait olan motor hakkında Arzuhal encümeni 
mazbatası Arzuhal encümenindedir. 



No Hulâsan Muameleli 

5/2 Bursa vilâyeti iskân işlerinde kullanılmakta iken 
vekâlet emrine alınan İsmail Hakkı hakkında Şûra-
yi devletçe ittihaz olunan mukarrer ata'dair Arzuhal 
encümeni mazbatası 

5/3 Kütahya müstantda Memet Saidin hâkimler kanu
nunun muvakkat maddesinin (A) fıkrasına tevfikan 
tekaüde sevkile müddeti hizmetine göre verilmek 
istenilen paranın vizesi ieabedip etmiyeeeğine dair 
Divanı muhasebat encümeni mazbatam 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil 
eden 325 8 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat encü
meni mazbatası 

Bu husustaki Maliye encümeni maz
batası 28 - m -1941 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

19 - m -1941 tarihinde 1210 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

Mütenevvi Hususata Ait Evrak 

İkinci İçtima içinde mütenevvi hususata 
ait (130) tane evrak gelmiş olup bunlardan 
(17) si Evrak kalemine, (58) i İdare Heyetine, 

(12) si Kütüphaneye, (42) si Matbaaya, (1) i 
Zabıt kalemine havale edilmiştir. 

Kayit 
No. Nereden geldiği Hulâsası 

295 M. M. V. Hava Müs. Muhasebe Kavanin mecmuasının 21 nci eüdin* 
müdürlüğü 

296 Divanı muhasebat R. 

297 Başvekâlet Neşriyat Mü. 

298 Yardımsevenler Cemiyeti R. 

299 Matbaa müdürlüğü 

300 Matbaa müdürlüğü 

den 2 tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin
den 100 tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin
den beş tane gönderilmesi hakkında 
Yardımsevenler cemiyetinin tertip et
tiği ziyafete dair 
Beş yüz kilo odun mubayaası hak-
kında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha* 
vagazına ait faturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkmda 

Muamelesi 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine, 

tdare heyetine, 

tdare heyetine. 
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No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi. 

301 Matbaa müdürlüğü 

302 Hava müdafaa genel Ko. 

303 C. H. P. U. Kâtipliği 

304 Devlet D. Y. Zatileri Mü. 

305 Muntazam borçlar U. Mü. 

306 MaUye vekâleti 

307 Orhaneli C. H. P. R. 

308 Matbaa müdürlüğü 
309 Matbaa müdürlüğü 

310 Adliye vekâleti 

314 

315 

İstanbul belediyesi İnkılâp mü
zesi Mü. 
Sıhhat ve İç. Mu. Vekâleti 

311 

312 

313 Dahiliye vekâleti 

317 

Adliye vekaleti 

İstatistik U. Mü. 

İstatistik U. MU. 

Matbaa müdürlüğü 

Intertype makinelerine ait potaların 
tamiri bedeli olan otuz liralık fatura
nın gönderildiği hakkında 
Pasif korunma hizmetine ait gaz ara
ma ve temizleme takımlarının çalışma 
tarzları ve teçhizatı talimatına ait ki
taptan gönderildiği hakkmda 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin
den 80 adedinin gönderilmesi hak
kında 

"Noksan bulunan bazı kavanin mecmu
alarının gönderilmesi hakkmda 
Kavanin mecmuasının 20 ve 21 nci 
ciltlerinden birer tane gönderilmesi 

Kavanin mecmuasının 5 ve 21 nci 
eşitlerinden ikişer tane gönderilmesi 
hakkmda 
Mecliste mevcut eserlerden birer tane 
gönderilmesi hakkmda 
Kok kömürü ihtiyacının teminine dair 
Matbaa müstahdemini için 35 takım 
iş elbisesi yaptırılması hakkmda 
3780 numaralı Millî korunma kanu
nunun esbabı mucibe lâyihasından 
gönderilmesi hakkında 
Matbaa neşriyatı mevcutlarından bi
rer takanının gönderilmesi hakkmda 
Bazı zabıt ceridelerinin gönderilmesi 
hakkmda 
Kaymakamlığa tayinini talebeden 
Meclis Muhasebe memurlarından Hil
mi Keçecinin vazifesinden ayrılma
sında mahzur olup olmadığının bildi* 
rilmesi hakkmda 
Edirne mebusu Ölü Şeref Aykutun 
emvaline Meclisçe vazryel edilip edil
mediğinin bildirilmesi hakkmda 
1928 -1939 senelerine ait hususî ida
reler istatistiğinden bir tane gönde
rildiği hakkmda 
1928 -1939 senelerine ait hususi ida
reler istatistiğinden iki tane gönde
rildiği hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagâzına ait faturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkmda 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 
İdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

Kütüphane Mü. 

Kütüphane Mü. 

İdare heyetine. 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

318 Matbaa müdürlüğü 
319 Matbaa müdürlüğü 

320 Sümerbank U. Mü. 

321 Maliye vekâleti 

322 Matbaa müdürlüğü 

323 Dahiliye vekaleti 

324 Tarsus belediye B. 

325 Matbaa müdürlüğü 

326 Ankara valiliği 

327 Sıhhat ve İç. Mu. Vekâleti 

328 Matbaa müdürlüğü 

329 Matbaa müdürlüğü 

330 Münakalât vekâleti 

331 Matbaa müdürlüğü 

332 istatistik V. Mü. 

333 Matbaa müdürlüğü 

334 Sümerbank U. Mü. 

Kırtasiye ihtiyacının teminine dair 
Mevcudu kalmayan bazı levaznnatın 
teminine dair 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin
den bir adedinin gönderilmesi hak
kında 
Maliye devairi için bazı kavanin mec
mualarının gönderilmesi hakkında 
Remington portatif yazı makinesin
den bir tanesinin satın aimması hak-
kında 
Zelzele dolayıdle verilen avansm te» 
diyesinin müsait bir zamana bırakıl
ması hakkında öğretmen Niyazi ve ar
kadaşlarına ait dilekçenin gönderildi
ği hakkında 
Kavanin mecmualarından bir takımı
nın gönderilmesi hakkında 
Matbaa mücellit çıraklarından Cemal 
Aslanm kaydinin terkinine dair 
1941 yılı yol parası tahakkuk cetvelle
rinin doldurularak gönderilmesi hak
kında 
Sıhhî teşkilât haritasından 10 tane 
gönderildiği hakkında 
Beş tane gazocağı ve altı metre hava
gazı lastik borusu mubayaası hak
kında 
Altıncı Devre Yıllığı için yaptırılan 
14 kiliseye ait faturanın ilişik olarak 
gönderildiği hakkmda 
Meclisin 1941 senesi bütçesine posta 
müraselâtı ile telgraf muhaberatı üc
reti olarak 483 lira 41 kuruş tahsisa
tın konulması hakkmda 
Ulus matbaasına sipariş edilen altı 
tane klişeye ait faturanın gönderil
diği hakkmda 
1932 - 1939 senelerine ait malî ista
tistik yıllığından 2 tane gönderildiği 
hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına ait faturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkmda 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin
den bir tane gönderilmesi hakkmda 

İdare heyetine, 
idare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne, 

tdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne, 

tdare heyetine. 

İdare heyetine. 

Kütüphane Mü. 

İdare heyetine. 

tdare heyetine, 

tdare heyetine. 

İdare heyetine. 

Kütüphane Mü. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 



Kaytt 
No. 

335 

336 

337 

338 

Kereden geldiği 

Sıhhat ve tç. Mu. Vekâleti 

Türk Basın birliği 

Sıhhat ve tç. Mu. Vekâleti 

Maliye vekâleti 

339 Ticaret vekâleti 

340 Boris Oherman - Zagreb 

341 Matbaa müdürlüğü 

342 istanbul valiliği 

343 Matbaa müdürlüğü 

344 Başvekâlet Umum murakabe 
heyeti B. 

345 Dahiliye vekâleti 

346 C. H. P. Kâtibi U. 

347 As. Mıntaka komutanlığı 

348 lug. Frane Ceta • Zagrep 

349 Ziraat V. Merkez mücadele ens
titüsü Mü. 

350 Sıhhat ve İç. Mu. Vekaleti 

351 Matbaa müdürlüğü 

352 Başvekâlet Neşriyat Mü. 

353 İstanbul İnkılâp müzesi Mü. 

354 Vakıflar II. Mü. 

Hulâsası 

Yedinci Milli Türk Tıp kongresi zap
tından gönderildiği hakkında 
Meclis neşriyatile zabıtlarından inti
şar edenlerin gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 21 nei cildin
den 12 tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 17, 18, 19, 20 
nci ciltlerinden dörder tane gönderil
mesi hakkında 
istenilen kamyonet lâstiklerinin An
kara Ziraat bankası şubesinden teda
rik edilmesi hakkında 
Atatürke yapılacak Anıt - Kabir hak
kında proje teklifine dair 
İki teneke benzin ile iki teneke mobi-
loil satın alınması hakkında 
Kavanin mecmuasının 21 nci cildin
den bir tane gönderilmesi hakkında 
Mitel beyaz kâğıdından 500 top satm 
alınması hakkında 
Kavanin mecmuasından bir takımmın 
gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmualarından bazılarının 
gönderilmesi hakkında 
Başvekilin, on yedinci yıl dönümü mü-
nasebetile söyledikleri nutuktan 30 
tanesinin gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmualarile zabıt ceridele
ri mevcutlarından birer tane gönde
rilmesi hakkında 
Atatürkün Anıt • Kabrine ait talimat
tan gönderilmesi hakkında 
Halk nammdaki broşürlerinden 12 ta
ne gönderildiği hakkında 
Türk kodeksinden iki adet gönderildi
ği hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına ait faturaların ilişik olarak 
gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 4 ncü cildin
den beş tanesinin gönderilmesi hak
kında 
Gönderilen kavanin mecmuası, Yıllık 
ve sairenin almdığı hakkında 
Kavanin mecmualarile zabıt ceridele
rinden birer tane gönderilmesi hak
kında 

Muamelesi 

Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

Evrak kalemine, 

îdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

3799 



Kayit 
No. Nereden geldiği Hulâsası 

355 C. H. P. Genel sekreterliği 

356 Hariciye vekâleti 

357 Matbaa müdürlüğü 

358 Matbaa müdürlüğü 

359 Kızılay cemiyeti R. 

360 Anadolu ajansı U. Mü. 

361 Dahiliye vekâleti 

362 Münakalât vekâleti 

363 Matbaa müdürlüğü 

364 Matbaa müdürlüğü 

365 Matbaa müdürlüğü 

366 Bozöyük C. H. P. idare H. R. 

867 Matbaa müdürlüğü 

368 Türk Hava karomu Ankara 
şubesi başkanlığı 

369 Matbaa müdürlüğü 

370 Matbaa müdürlüğü 

Muharrir Mümtaz Faik Feniğin, «Bu 
harbin kitabı» nammdaki eserinden 
50 tane gönderildiği hakkında 
Eavanin mecmuasının 21 nci cildin
den 3 tanesinin gönderilmesi hakkında 
Matbaa için merdane tutkalı ile tipo 
mürekkebi satın alınması hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava-
gazma ait faturaların ilişik olarak 
gönderildiği hakkında 
1940 senesi bidayetinden itibaren in
tişar eden zabıtların ve badema çıka
cakların gönderilmesi hakkında 
Eavanin mecmuasının 21 nic cildin
den ve ondan sonra çıkanlardan iki
şer tane gönderilmesi hakkında 
Üçüncü umumî müfettişlik için bir ta
kım zabıt ceridesi gönderilmesi hak
kında 
Meclisin müterakim telefon borçları
nın tesviyesi hakkında 
Matbaa intertayp operatörü Naci Di
zicinin hastalığı doîayısile-hastanede 
tahtı tedaviye aldırılması hakkında 
Matbaanın bazı şubelerinin ihtiyaçla
rının temini hakkmda 
Baskı makinelerinde kullanılmak üze
re biçak tahtası yaptırılması hakkmda 
İnönü şehitliğinde yapılacak merasim 
için bir heyetin izamına dair 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava-
gazına ait faturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 
Türk Hava şehitleri ihtifalinin 15-V-
1941 tarihinde yapılacağı hakkmda 
Taş hadlerini doldurduklarından alâ
kalarının kesilmesi tekarrur eden Mat
baa hademelerinden Davut Balkansoy 
ile Ali Yumuğun vazifelerindeki ça
lışkanlıkları dolayısile bu karardan 
istisnaları hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava-
gazma ait faturalama gönderildiği 
hakkında 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne.-

îdare heyetine, 

tdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

îdare heyetine, 

îdare heyetine. 

îdare heyetine, 

îdare heyetine, 

îdare heyetine. 

îdare heyetine. 

Evrak kalemine, 

îdare heyetine. 

îdare heyetine, 



Kayit 
No. Naneden geldiği Hulâsası Muamelesi 

371 Meelis Bütçe encümeni şefliği: 

372 MatbanBÜdüriağü 

373 Matbaa, müdüritifü 

374 Matbaa müdürlüğü 

375 İstatistik U. Mü. 

376 istatistik U. Mü. 

377 Matbaa müdürlüğü 

378 Başvekâlet 

-379 Ziraat V. Merkez mücadele «ns-
titü&K, Mü. 

380 Vakıflar U, Mü. 

381 Matbaa nüdürlüğü 

382 Şemsettin Aklan - Karaman 
Ceza hâkimi 

383 Sıhhat ve iç. Mu. Vekâleti 

384 İstatistik U. Mü. 

385 Ticaret vekâleti 

386 Dahiliye vekâleti 

387 Matbaa müdürlüğü 

Yaş haddini doldurduğundan vazife- İdam. heyetine. 
ı sine nihayet verilecek olan Bütçe en-
.cümeni hademesi Recep Cantekin'in 
bir sene daha vazifesinde alakonulması 
hakkında 

İki yüz kilo mürekkep satın alınması İdare heyetin», 
hakkında 
İki tane el arabası yaptırılması hakkın- idare heyetine-, 
da 
İki beygir kuvvetinde bir elektro idare heyetine, 
motorun rezistanı ile birlikte muba
yaası hakkında 
On birinci cilt İstatistik yıllığından bir Evrak kalemine, 
tane gönderildiği hakkında 
•On birinci cilt umumî istatistik yıllığın- Kütüphane Mü. 
dan bir tane gönderildiği hakkında 

Matbaa memurlarının mesai harici 
.çalıştığı günlere dair 
Lâyiha ve mazbatalardan birer nüs
hasının Matbuat umum müdürlüğün
den gelecek bir memura verilmesi hak
kında 

"Meyve ağaçlarında koşniller" adlı 
halk broşüründen iki tane gönderildiği 
hakkında 
Kavanin mecmualarından bazılarından 
ikişer tane ve Bulmaçtan da bir tane 
gönderilmesi hakkında 
Matbaa ihtiyaç listesinin ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 
Kavanin mecmualarından bazıları-nın 
satın alınmak için, fiatlarmın bildiril
mesi hakkında 
Sivas Numune hastanesi 1939 yıllığın
dan bir adet gönderildiği hakkında 
Sanayi istatistiğinden iki tane gönderil
diği hakkında 
Noksan bulunan bazı zabıt ceride
lerinin gönderilmesi hakkında 
Dördüncü cilt kavanin mecmuasile 
Bulmaçtan birer tane gönderilmesi 
hakkında 

idare heyetine. 

Zabıt kalemine. 

Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne; 

idare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kütüphane MİL 

Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaanın sarfettiği elektrik ve hav- İdare heyetine, 
agazına ait faturalar ilişik olarak sunul
duğu hakkında 



İtayit 
No. Nereden geldiği 

388 İstihbarat dairesi R. 

389 C. H. P. U. Kâ. 

390 Beden terbiyesi U.'Mü. 

391 Matbaa müdürlüğü 

392 Ticaret vekâleti 

393 'Maliye vekâleti 

394 Ziraat vekâleti 

395 Dahiliye vekâleti 

396 Dahiliye vekaleti 

397 istatistik U. Mü. 

.398 ;Ulus matbaası 

399 Matbaa müdürlüğü 

400 «Matbaa müdürlüğü 

401 .Matbaa müdürlüğü 

402 .Maliye vekâleti 

403 Nafia vekâleti 

404 Matbaa müdürlüğü 

405 Maliye vekâleti 

406 Sıhhat ve İç. Mu. Vekâleti 

407 Gümrük ve İn. Vekâleti 

IMnamelett 

•Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Hallaç 
ı "İT ' — — * ~ " * " 

Rusyanın mukadderatı adlı eserden bir 
tane gönderildiği hakkında 
Bursa Halkevi için bazı zabıt ceride-leri 
gönderilmesi hakkında 
3530 numaralı kanunun esbabı mu-cibe 
lâyihasile 1939-1941 malî seneleri bütçe 
müzakereleri zabıtlarının gönderilmesi 
hakkında 

Matbaa mücellitlerinden Cafer Can :J İdare heyetine. 
Numune hastanesinde dişlerini tedavi 
ettirdiğinden ücretinin verilmesi hak
kında 
Bazı zabıt ceridelerinin gönderilmesi 
hakkında 
15 nisan 1939 tarihinden evvelki 
senelere ait zabıtların gönderilmesi hak
kında 

Matbaa müdürlüğüne. 

•Matbaa müdürlüğüne. 

Türkiye entomolojisi adlı kitaptan gön
derildiği hakkında 
Sarayköy kazası adının muhaberatta 
yazılacağı tarz hakkında 
Çoruma bağlı Osmancık kazası adının 
yazılacağı şekil hakkında 
Haricî ticaret istatistiklerinin mah
remiyeti hakkında 
Meclise verilmekte olan gazeteler üc
retine ait faturanın ilişik olarak gönderil
diği hakkında 

Matbaaya ait işletme malzemesinin 
mubayaası hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve havagazına 
ait faturaların ilişik olarak sunulduğu 
hakkında 
Listede yazılı malzemenin mubayaası 
hakkında 
Listede yazılı zabıt ceridelerinin gön
derilmesi hakkında 
Riyaseti Cumhur ve Meclis için yapı
lacak sığınaklar hakkında 

Matbaanın kâğıt ihtiyacınm temini hak
kında 
Noksan bulunan bazı zabıt ceride-lerinin 
ikmali hakkına 
Şark çıbanı adlı kitaptan bir tane gön
derildiği hakkında 
Eksik bulunan bazı kavanin mec
mualarının gönderilmesi hakkında 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

Evrak kalemine. 

Kütüphane Mü. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

'•İdare heyetine. 

*. İdare heyetine. 

^Matbaa müdürlüğüne. 

İdare heyetine. 

İdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne. 



Kayıt 
No. 

408 

409 

410 

Nereden geldiği 

izmir Sağar, dilsiz ve körler ce
miyeti B. 

Matbaa müdürlüğü. 

Matbaa müdürlüğü 

411 Matbaa müdürlüğü 

412 Dahiliye vekâleti 

413 Ticaret vekâleti 

414 Matbaa müdürlüğü 

415 Matbaa müdürlüğü 

416 Sıhhat ve 1$. Mu. Vekâleti 

417 Meclis tdare Heyeti 

418 Erzurum C. H. P. R. 

419 Matbaa müdürlüğü 

420 Matbaa müdürlüğü 

421 Matbaa müdürlüğü 

422 Matbaa müdürlüğü 

423 Sof ya elçiliği 

424 Mitat Ayam - Trabzon mebusa 

Wq%tiff 

Meclise gönderilen «Biz ve siz» adlı 
broşürler bedelinin gönderilmesi hak
kında 
Müteferrik levazıma ait ihtiyaç liste
si ilişik olarak sunulduğu hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazma ait faturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkında 
Muhtelif tarihlerde ulus müessesesine 
yaptırılan klişelere ait faturanın ili» 
şik olarak gönderildiği hakkmda 
Kandıranın Hoca köyünden Mustafa 
Başsenin Riyaseti Cumhura sunduğu 
tel ve arzuhalin gönderildiği hakkında 
Mevcut kavanin mecmualarından bi
rer tane gönderilmesi hakkmda 
Matbaa müstahdeminine elbise ve 
ayakkabı yaptırılması hakkmda 
Altı ton kok kömürü ile 500 kilo odu
nun mubayaası hakkında 
Sıhhî propaganda risalelerinden gön
derildiği hakkmda 
Matbaa mücellidi Cafer Canm dişleri
nin tedavisi ücretinin tesviyesine ka
nunî imkân bulunmadığı hakkmda 
Meclis neşriyatının Halkevi için gön
derilmesi hakkmda 
Baskı makinalan tamirine ait fatura
ların ilişik olarak gönderildiği hak
kmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına ait faturaların ilişik olarak 
sunulduğu hakkmda 
Ulus müessesesine yaptırılan klişele
re ait faturanın gönderildiği hakkmda 
Matbaa otomatik baskı makinamnm 
tamirine ait faturanın ilişik olarak su
nulduğu hakkmda 
Kavanin mecmuasının 20 nei cildin
den bir tane gönderilmesi hakkmda 
Meclisten kendisine resmî bir yazı 
gönderilip gönderilmediğinin bildiril
mesi hakkmda 

Muameleli 

tdare heyetine. 

İdare heyetine. 

tdare heyetine. 

tdare heyetine. 

Evrak kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne, 

tdare heyetine, 

tdare heyetine. 

Evrak'Kalemine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne, 

tdare heyetine/ 

tdare heyetine. 

tdare heyetine, 

tdare heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 



Arzuhaller 

Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

ikinci içtima sarfında Arzuhal encüme
nine (1081) arzuhal verilmiş olup bunlardan 
(119) u vekâletlere, (1) i encümenlere 
gönderümij, (2) si Evrak kalemine iade 

edilmiş, (212) si karara raptedilmiş, (747) 
si encümende kalmıştır. Kararlar 31 • 40 nu
maralı haftalık karar cetvellerinde münde-
riçtir. 

Kayit 
No. 

2470/2592 
2471/2593 

2472/2594 

2473/2595 

2474/2596 

2475/2597 

2476/2598 

2477/2599 

2478/2600 Ankara : Gümrük ve in. 
V. eski Z. ve S. İş. mü
dürü Safi Dümer. 

2479/2601 Ankara : Akbaş mahal
lesi Bayar sokak No. 1/3 
Hasan Kabadayı. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Artvin: Cezaevinde Celâl. 
Birecik : Sancak mahalle
sinde Kadir Topçu ve ar. 

Ankara : Etlik mevkii 
Aşağıeğlencede No. 24 
Celâl usta, 
Sarayköy - Denizli : Ku-
eadalı mütekait bankacı 
Talât Korkut. 
Edime : Mitatpaşa ma
hallesinde Kız orta mek
tep sokak No. 24 Ziya 
Sayhk. 
Edirne : 54. Top. A. 7. 
S. Kamacı Me. Bahri 
Gürtek. 
Edirne : 54. Top. A. De
mirci Me. Mv. Salih Gül
dür. 
Maraş : Belediye sinema
sı karşısı No. 14 Ali Rıza 

Arzuhal hulâsası 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. 
Alış verişte suiistimal yapan memle
ket zenginleri hakkında takibat yapıl
masını istiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine ka
bulünü istiyor. 

Tekaüt maaşı tahsisi hakkındaki dile
ğinin nazan itibare alınması hak
kında. 
26 - X -1940 tarih ve 2578 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Sanayii harp subaylığı hakkı mükte
sebinin tanınmasını istiyor. 

Sanayii harp subaylığı hakkı mükte
sebinin tanınmasını istiyor. 

Müterakim maaş matlubunun tesviye
si dileğine dair. 

Karara raptedilmiştir. 
Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

21 - III -1940 tarih ve 1737 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Tekaütlüğünün refi ile memuriyete ta- Karara raptedilmiştir. 
yin edilinceye kadar vekâlet emrine 
alınmasına dair. 

2480/2602 Karasu : Sıhhat memura Kaymakam tarafından hakarete ma- Dahiliye vekâletine, 
Necati Topso. ruz kaldığından şikâyet ediyor. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2481/2603 Ankara ; Atrfbey mahal- Münasip birvazifede istihdanunm te- Karara raptedilmiştir. 
leşi telsizler cephesi No. minine dair. 
307 Süleyman Sarıbalan 
Tekin. 

2482/2604 Kayseri : EaUnltar çarşı- Oğlu'NevzaSm ırk ve milliyetinin te- Karara raptedilmiştir. 
sı No. 22 Veysel Gözübü- barüz ettirilmesine dair. 
yük. 

2453/2605 fbzgaft TCezaevincU Os- Af kanunundan istifadesinin teminine Karara raptedilmiştir. 
man*KUı$. dair. 

2*8472606 "Elâzığ fMustafapaşa ma- 'Malûl olduğundan tekaüt maaşının Karara raptedilmiştir. 
hailesinde M. S im Kay- ona göre tahsisine dair. 
maz. 

2485/2607 Giresun : Çınarlar ma- Devlet şûrası kararının infaz «dilme- Maljye vekâletine. 
hailesi Y. Ziya Yosma- djğinden .şikâyet ediyor. 
oğlu. 

2486/2608 Bor : Satılık mahallesin- Jandarmadaki on. yıl ikiaykkibizme- Karara raptedümjştir. 
destem Ağırbaşlı. tinin tekaütlük hizmetine ilâvesile 

•emekli maaşının ona göre .tahsisine 
dair. 

2487/2609 54. Top. A. 8. Saraç. Me. Sanayii harp subaylığı hakkı mükte- Karara raptedilmiştir. 
Ömer Ulu. sebinin temin ve istikmalini -istiyor. 

2468/2610 Havza • Edirne : Necati- Serpiştirmeden affı ile memleketine .Dahiliye vekâletine. 
ye köyünde İbrahim Dö- iadesini istiyor. 
men. 

2489/2611 Ankara :Hamamönü Aka- Münasip bir işte istihdanunm temini Karara raptedilmiştir. 
lar mahallesi Bulduk «o- dileğine dair. 
kak No. 2 Hüseyin Er
dem. 

2490/2612 Tekirdağ : Df. Tyy. S. Sanayii harp subaylığı hakkı mükte- Karara .raptedilmiştir. 
Y. ışıldak makinist Şük- sebinin teminine dair. 
rüt)ktem. 

2491/2613 Samsun : Salâhiye ma- Belediyece aşağı fiatla istimlâk edi- Dahiliye vekâletine. 
hailesi Karanfil sokak <len dükkânlarının kıymetinin hattılâ-
"No. 4'P. Rakibe Akaydın, yıkma ireama dair. 

2492/2614 Erzurum : Cedit mahal- Maarif vekâleti tarafından orta okul Evrak kalemine iade 
leşi Hacı Hasan sokak .mezunu olduğuna dair diploma veril- edilmiştir. 
No. 15 Zakir Congar, meşini istiyor. 

2493/2615 Bursa : Cezaevinde Ka- Mahkûmiyet cezasmm affine dair. Karara raptedilmiştir. 
dir Dikmenler. 

"2494/2616 İstanbul : Erkek lisesi Devlet şûrasmca hakkında verilen »Karara -raptedilmiştir. 
türkçe öğretmeni ve yar- terfi kararının Maarif vekâletince 
direktörü Murat Tekiner. tatbik edilmediğinden şikâyet ediyor. 

•2495/2617 Reyhaniye - "Hatay :.Diş- Dişçilik ruhsatnamesi verilmesi için Karara raptedilmiştir. 
çi Beşir Zihni. yeniden imtihana tâbi tutulmasına 

dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2498/2818- İzmir: Karantina 140 irer Oayrimenkullerinirr vergi borçları- Encümendedir. 
Halepli sokak- No; 27' hakkında verilen haeiz kararmm refî* 
Emin Bdiz. ve borçlarının sureti" tesviyesine dair. 

2407728» Kayseri : Gülük* mahal- 2T- XH'- 1939 tarih ve 1391'ırama: Karara*raptedHmisttr. 
leşi No. 48 eski'polis me- rah arzuhaline ektirr 
muru Hakkı Teoman. 

2498/2620' Akhisar: Cezaevinde Sad- 15 - VI -1940 tarih ve 2116 numaralı Karara raptedilmistir. 
retthrSîtgur. arzuhalme ektir. 

2499/2622 Ordu : Masfi Müldûr ote- Mûhasebei hususiyeden taksitle satın Karara raptedilmistir.. 
ünde marangoz İsmail Şa- aldığı arazinin mütebaki taksit b'or-
hin öz. cunun sureti tesviyesi hakkındaki di-

leğîhin nazan itibare almmasma dair. 
2509/28& Sinop-: Cezaevinde Mfcs* Sinop C Hfiddeiırmumisinâeır şikS- Adliye vekâletine. 

tafa Atalay. yet ediyor/ 
2501/2624- FatihS Istnnbtü :• Matta* Vazifeden mütevellit maluliyetinin Karara raptedilmiyor 

Sangüzel caddesi'NtK 72' tevsiki ile-tekaüt maasmm derece 
Kadri Kırılmaz. üzerinden tahsisi dileğine dair. 

2502/2985 Atearay--İstanbul : Mü- Müddeti hizmetine mukabil taaminat* DaMüy^vekâletinev 
ratpaşa mahallesi Tanbn- itası veyahut- b»-memuriyete* tajmri*-
ri Cemil sokak No. 41 Ah- ne dair. 
met Diçmen. 

25037K886S Saimbtyli- Bayjra»wkö* İskân edSaaâeri mahaldeır başkam bîr Bncttmend&lirf 
yn muhtar Ramazan öz- yere nakledilmelerini ye bfaniarnıaı-
gürer. yaptırılmasının teminine dair. 

2504/2888* Nişantaar-Istantalt îna- Haydarpaşadaki köprünün-inşasf-hafe- Encümendedir; 
yet apartımanı H. R. Yo- koda* İhale* kanununun tatbik? ed& 
rulmaz. meşinin teminine dair. 

2505/2629' Balıkesir - Birinci B; Mv Divanı muhasebatça» tekaüt nmassviatt'- Maliye*» eBÖfün*8B)**rwŝ  
M. Azasından H. Basri »isindeki hatanın- tashihini istiyor. ligine; 
Çantay. 

2508/269Ö- Adana* : İstiklâl okulu- Hususî' muhasebeye ait Â EbbadaM BJ»SJ» rapi^lnriçtir. 
karşısında No. 82 Remzi Tan1 skremasmiH icar bedelinin' yük-
Turhal. seltilmesi ve Hazine hukukunun vi

kayesini istiyor.1 

2507/2631 Pütürge : Belediye- reisi! Kişbk mahrukatlarmnr temni içime»»- Karaıvraptedilmiştir. 
Yusuf İnan. mandan katiyat yapılmasına müsaa

de- edilmesi haklönda.-
2508/2632 Akhisar: Yeniçarşıâa Ali Kışlık mahrukatlannın temini için or- Kara» raptadilmiştir. 

YddKP babası Ali Çavuş, mandan katiyat' yapdmasma' m&saap 
de edilmesi hakkında; 

2509/2633 Hereke : Memet Demir İstanbul idrofil pamuk fabrikasında Karara raptedilmistir. 
Çolak?. çalışırken kolunu makineye1 kaptır*-

mak-suTetife malûl kaldığından-ta**-
mmat verilmesi veya mezkûr fabri
kada- münasip bir İsta-istihdam edü~ 
ntesı hurlrâıiw& 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2510/2634 Irmak : Irmak istasyo- Ankara Devlet demiryollarındaki hat Karara raptedilmiştir, 
nunda makasçı Ömer Ba- bekçiliği veya odacılığa tahvilini isti-
kalajc. yor. 

2511/2635 Çankırı : Karata» mahal- Mahkûmiyet cezasını bitirdiğinden Karara raptedilmiştir. 
leşinde. Eski Buğday pa- verilen mahkûmiyet cezasının affına 
zarroda aşçı kalfası Is- dair. 
mail Sarıkaya. 

2512/2636 Yozgad : Yozgadlı Va- Ciheti askeriyece işgal edilen ahırmm Karara raptedilmiştir. 
hidoğlu Sabri Tozgad. tahliye edilmesine dair. 

2513/2637 Burhaniye : Musa Du- iskân suretile verilen zeytinliklerin Sıhhat ve iç. Mu. V. 
ranlar ve ar. bir kısmının istirdadı mağduriyetini 

mucip olduğuna dair. 
2514/2638 Fatsa: Mahmut Çalışkan. Mahkûmiyet cezasının hususi af ile Karara raptedilmiştir. 

refini istiyor. 
2515/2639 İstanbul : Sarıyer Orta- Devlet demiryolları tekaüt sandığı ta- Karara raptedilmiştir. 

çeşme No. 2 Nihat Dor- rafından kesilen parasının iadesinin 
kan. teminine dair. 

2516/2640 Fatih - istanbul : Zeyrek Kesilen tekaüt maaşmın iadeten tan- Karara raptedilmiştir. 
Sinanağa mahallesi Akm sisine dair. 
sokak No. 7 Hasan Basri 
Eren. 

2517/2641 İstanbul : Sultanahmet Tekaüt maaşı tahsisindeki hatanın dü- Karara raptedilmiştir. 
Divanyolu No. 66 Osman zeltilmesine dair. 
Kü^oğlu. 

2518/2642 İstanbul : Anadolukava- Sanayi harp subaylığı hakkı mükte- Karara raptedilmiştir. 
ğı 150. Top. Alay saraç- sebinin teminini istiyor. 
çı M. Faruk Pakiş. 

2519/2643 Sındırgı: Düvertepe Dev- Tütün ekmelerine müsaade edilmesi- Karara raptedilmiştir. 
letHbaba köyü muhtarı ne dair. 
İsmail Altın ve ar. 

2520/2644 Çanakkale : Bulgaristan 20 • III • 1940 tarih ve 1731 numa- Karara raptedilmiştir. 
göçmenlerinden Hasan ralı arzuhaline ektir. 
Okaj. 

2521/2645 Yarhisar - Bilecik : Ha- Eşi Elifenin yanına gelmesi için Hü- Encümendedir. 
sandere köyünden S. Ali kûmetçe müsaade edilmesine dair. 
Yılmaz. 

2522/2646 Kemah : Cezaevinde İd- Bakiyei müddeti cezaiyesinin affine Karara raptedilmiştir. 
ris Gürbüz. dair. 

2523/2647 Malay?» : 5 nei işletme Vazifesine iade edilmesinin teminine Karara raptedilmiştir. 
deposunda ateşçi Yahya dair. 
Yaman 

2524/2648 Gemlik : .Balıkpazarmda Millî mücadeledeki emlâk ve eşyası- Encümendedir. 
Yedievlerde No. 44 Ali nın düşman tarafından tahrip edildi-
Tokay. ğinden bu ziyanının tazminini istiyor. 

2525/2649 Yenişehir - Ankara : Ka- Tekaüt maaşının tahsisindeki yanlış- Karara raptedilmiştir. 
ranfil sokak No. 17 Ham- lığın düzeltilmesini istiyor. 
di Derman. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2526/2650 Iraralı : Yeni cezaevinde Cezasının tahfifini istiyor. Karara raptedilmiştir. 
Dilâver Besne. 

2527/2651 M. M. V. Hava müsteşar- Emsali gibi tashihi nasıp ile terfi mu- Karara raptedilmiştir. 
ligi şube 3. S. 3. ML Me. amelesinin teminine dair. 
Osman Ferit Sükan. 

2528/2652 Ankara : Atıfbey mahal- Menafii umumiye namma istimlâk Encümendedir. 
leşi Yesilağanın evi No. edilen bahçesine takdir edilen 2 700 
508 Pamuk Çavdar. liranın belediyece tesviyesinin temini

ne dair. 
2529/2653 Edirne : Sütoğlu askerî Mütekaiden istihdam edilen askerî Karara raptedilmiştir. 

posta No. 1018 kamacı memurların terfi ettirilmemesi hak-
sanatkârı 326/1 Hasan kındaki müddetin tadiline dair. 
Çelikalp. 

2530/2651 Seydişehir : Pülümür es- 18 - V - 1940 tarih ve 390 numaralı Karara raptedilmiştir. 
ki hâkimi Burhan Ana- arzuhaline ektir. 
dolu. 

2531/2655 Trabzon : Yemiş mahal- Belediye tarafından istimlâk edilen Encümendedir. 
leşi Işık caddesi No. 191 emlâklerinin bedelinin tamamen ve-
Ziya Sadır. rilmesi hakkında. 

2532/2656 Fatih • İstanbul: Hırkai- Askerî lisede okumasının teminine Karara raptedilmiştir. 
şerif Mimar Sinan ma- dair. 
hailesi Zenbilli sokak No. 
5 İbrahim Hakkı Yavuz-
türk. 

2533/2657 Samsun : Kefeli apartı- 3835 sayılı kanundan istifadesinin te- Karara raptedilmiştir. 
man No. 4 Lûtfi Perim, mini ile tekaüt maaşma ona göre zam 

yapılmasını istiyor. 
2534/2658 Saimbeyli : Ali Hatun Kaza kaymakamının yolsuz muamele- Dahiliye vekâletine. 

Kızoğlu. sinden şikâyet ediyor. 
2535/2659 Antakya : Oruç bölüğü Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı- Dahiliye vekâletine. 

Mayor mahallesinde No. ğmdan şikâyet ediyor. 
8 Hüsnü Karaman. 

2536/2660 İzzettin : 64. Tümen, 194. Kesilen mesken bedelinin verilmesini Karara raptedilmiştir. 
ncü alay, 3. Tb. Hesap istiyor. 
Me. Tabir YurdaL 

2537/2661 Ankara : Atpazan Yeni- Münasip bir işte istihdamının temini- Karara raptedilmiştir. 
han No. 12 Âdem Başa- ne dair. 
ran. 

2538/2665 Bayburt : Zahit Ef. ma- Kesilen eytam maaşnun iadeten tah- Karara raptedilmiştir. 
hailesinde Şükriye Mara- sisi dileğine dair. 
ba. 

2539/2666 Bitlis : İsmet İnönü ma- Bitlis vilâyetinde açık bulunan Ahlat Karara raptedilmiştir. 
hailesi Çeşme sokağı No. nüfus kâtipliğine tayinini istiyor, 
39 Cemil Biçer, 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsam Muamelesi 

254Q/2<âtif Torbalı : Arpacı koyun- îskâüsuretile verilen araziden 200 Encümendedir, 
de A. Hamdi ye ar. dönümden fazla arazisi olanların elin

den fâzlâsttün istirdat edilmemesini 

2541/2668 Karacabey : Seyran kö- İskân suretile verilip istirdatf edilen Karara raptedilmiştir. 
yünde Nuri Çoban^ve ar. arazilerinin iadesi ve emvali metru-

keden miktarı» kâfi arazi verilmesini 
istiyon 

2542/2669 Bursa: Cezaevinde emek- 5 - III -1940 tarih ve 1728 nttma- Karara raptedilmiştir. 
li binbaşı Hüseyin Yeşil- rah arzuhaline, ektir. 
tepe. 

2543/2670 Kilis : Tekiye mahalle- iskânının temini dileğine dair. Encümendedir. 
sinde Şakir Sönmez. 

2644/2d71> Pınarbaşı - Kayseri: Ber- Iskânınm temini dileğine dair. Karara raptedilmiştir, 
ber İbrahim yanında göç
men Hasan Savaş. 

2545/267-2 Hatay : Gümrük'muhafa- Divanı muhasebatın 8 - VII - 1040 Karara rapted^miştir. 
za taburu satmalma ko- tarih ve 1353 numaralı karanna iti-
misyonu reisi Ramazan raz ediyor. 
Yalmpala. 

2546/2673 Havran • Edremit : Mes- Değirmeninin işletilmesine müsaade Karara raptedilmiştir. 
cit mahallesinde Kâzım edilmesi dileğine dair. 
Aslan. 

2547/2674 Ankara : Leblebici ma- tadei memuriyeti dileğine dair. Karara, raptedilmiştir. 
hailesi Argın sokak No. 
10 Tahir Yetginer. 

2548/2675 Yozgad : Mustafaoğlu Vazifei askeriyesini ifaya giden eşinin Karara raptedilmiştir. 
mahallesinde Leylâ öz- odacılık maaşının verilmesine dair. 
dinç. 

2549/2677 Sungurlu : Arfeyazılı Vazife esnasında malûl kaldığından Karara raptedilmiştir. 
köyünde Satılmış Uyan. ikramiye verilmesini istiyor. 

2550/2678 Ortaköy : Türkiye tütün- Orduya hibe edilecek tütünler hak- Karara raptedilmiştir. 
leri birliği. kındaki dileklerinin nazarı itibare 

alınmasına dair. 
2551/2679 Nafia vekâleti : Teknik On senelik hizmeti askeriyesinin' hiz- Encümendedir. 

okulu dahiliye memuru meti mülkiyesine ilâvesini istiyor. 
Ferit Aygen. 

2552/2680 Ankara : Harbokulu deb- Tekaütlük kararının refi hakkında Karara raptedilmiştir. 
boy subaylığında müte- Askeri temyiz mahkemesine salâhiyet 
kaiden müstahdem üsteğ- verilmesini istiyor. 
men Bekir Fikri Alpmar. 

2553/2681 Afyon : Un fabrikası sa> Muamele vergisinin ciheti askeriyeye Karara raptedilmiştir. 
hibi Hasan Bıdık. maloîan bir kilo unun % 10 u üze

rinden almmasnıa dair. 
2554/2682 Elâzığ : Mustaf apaşa ma- iskânlarının teminine dair, Karara raptedilmiştir. 

hailesinde Murat Sürer. 



Kayıt 
No. 

2555/2684 

2556/2685 

2557/2686 

2558/2687 

2559/268S 

'2560/26JB9 

2561/2696 

2562/2691 

2563/2692 

2564/2693 

2565/2694 

2566/2696 

2567/2697 

2569/2699 Tozgad 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İstanbul: Maçka Fen tat
bikat okulu fennî malze
me depo müdürü önyüz-
başı Galip Alten. 
Siverek : Camiikebir ma
hallesinde Memet Fahri 
Özbay. 
ödemiş : Bademiye kö
yünde Memet Babbaloğlu. 

Edirne : İpsala jandarma 
bölük komutanı Halit Zi
ya Baykara. 
Akhisar - Manisa : Tabak 
esnafından Sahi Arpacı. 

144. A. S 7. Tüfekçisi 
Halil Eroğlu. 
64. Tüm. 194. A İÜ Teb. 
12 Bl. Tekin Tutak* 
Tarsus : Müftü mahalle
sinde sokak 32 No. 17 
Ali Sungur. 
54. Tp. A. S. 8. maran
goz Me. Sabri Panm. 
Trabzon : Gazipaşa cad
desi No. 4 Torul sulh hâ
kimliğinden emekli Ali 
Eıza Gürel. 
Silivri :BüyüktaüçIı çift
liği muhtarı Recep Tar-
han. 
Konya : Kasap-Sinan ma
hallesi No. SıFehmiıöz-
tütüncü. 
Kemaliye : Ergü köyün
den İsmail İnce. 
Kadıköy - İstanbul : Yel-
değirmeni eski Ankara 
apartımanı zemin katın
da Emrullah Başakmcı. 

Yukan Nohut
lu .mahallesinde 
YüceL 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Nasbmm tashihi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt maaşmın yeni Tekaüt kamı- .Karara raptedilmiştir. 
nüna göre tahsisini istiyor. 

11 - 1 -1939 tarih ve 1824 numaralı Sıhhat ve to. Mu. V. 
Arzuhal encümeni kararının temini
ne dair. 
10 - IX -1940 tarih ve 2419 numa- Encümendedir, 
rah arzuhaline ektir. 

3843 sayılı Muamele vergisi kanunu- Encümendedir, 
nun 12 nci maddesinin B fıkrasında 
yazdı (Debagat müesseseleri muame
lâtı) tabirinin tefsiri hakkında. 
Sanayi harp subaylığı hakkı mükto- Karara raptedilmiştir. 
sebinin teminini istiyor. 
Ankara zammile mesken bedelinin Eneümendedir. 
kesilmemesi hakkında. 
Maaş ve ikramiyesinin verilmesi hak- Encümendedir, 
kında. 

•Sanayi harp subaylığı hakkı 
sebinin tanınmasını istiyor. 
Tekaütlüğünün tecilini istiyor, 

Karara saptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

"7 - XII -1938 tarih ve 5110 numara- Karara raptedilmiştir. 
lı arzuhaline ektir. 

Esarette malûl kaldığından derece Encümendedir. 
üzerinden maluliyet maaşı tahsisi 
ba-lrkında, 
Tekaüt maaşının kemafişa&mk veril- 'Karara raptedilmjşfcir. 
meşini istiyor. 
'M. M. Y. tarafından müterakim maaş ı Karara raptedftnjşfcİF, 
matlubunun verilmesine dair. 

Tütün ikramiyesinin verilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 



Kayit 
No. 

2570/2700 

2571/2701 

2572/2702 

2573/2703 

2574/2704 

2575/2705 

2576/2706 

2577/2707 

2578/2708 

2579/2709 

2580/2710 

2581/2711 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ankara : Orduevi arkası 
Hüsnü Saraçoğlu apartı-
manı No. 5 Safi Dûmer. 
Edirne : Asker! posta 
No. 1216. Pıravali köy P. 
A. 70. S. 5. hesap memu
ru Halit Engin. 
Kütahya : Pekmez paza
rında demirci tüccarı Hü
seyin Balaban. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Diş tabibi Der
viş Uzman. 
Malatya : 68 nci alay fı
rınında usta Mustafa Yıl
maz. 
Istanbnl : Beşiktaş Aka
retler No. 3 müteahhit 
Zühtü S. Bilimer. 
Manisa : Eski orman me
mura Nuri Coşkun. 
Orda : Sulh hâkimi M. 
Ali Derinos. 
Ankara : Tekke köyünde 
Tire ölçme alayı III ta
bur ses Bl. Od. üstçavuş 
İbrahim önaL 
İstanbul : Mahmutpaşa 
Bezciler Güzin han işle
meci Hamdi Narin ve ar. 
Bilecik : İstiklâl mahalle
si No. 16 Ahsen Çelik. 

Kadıköy : Yoğurtçu Çeş
me -caddesi No. 115 avu
kat Saip Şevket Korsan. 

2582/2712 Edremit: Zeytinli köyün
de Memet İhsan Aydoğdu. 

2583/2713 Cide : Hoşalay nahiye 
müdürü Nurettin Peker. 

2584/2714 Sapanca : Ayvalık kay
makamlığından emekli M. 
C. Pulat. 

2585/2715 Eskişehir : Memleket içi 
hastanesi tabibi emekli 
binbaşı Dr. Mazhar tfl-
gen. 

6 • XII • 1940 tarih ve 260C numara- Karara raptedilmiştir. 
lı arzuhaline ektir. 

7 nci kolordu muhasebeciliği zamanı- Encümendedir, 
na ait hesaplarının tetkiki ile fuzulî 
olarak maaşma konan haczin fekkine 
dair. 
Kütahya Aslî hukuk mahkemesince Karara raptedilmiştir. 
hakkında verilen kararın Temyiz mah
kemesi Deavi dairesince tetkikmı isti
yor. 
Nisbeti askeriyesinin katı hakkındaki 
hükmün refine dair. 
Arzuhal encümeninin hakkında itti
haz ettiği 2096 numaralı karara itiraz 
ediyor. 
ladei hukuku memnuasmm teminine 
dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

ladei memuriyetinin temini, dileğine Encümendedir. 
dair. 
Müterakim maaşlarının tesviyesi dile- Karara raptedilmiştir. 
ğine dair. 
On senelik babasından şehit maaşı- Karara raptedilmiştir. 
nın verilmesini istiyor. 

Muamele vergisinden tenzilât yapıl- Encümendedir, 
masma dair dileğinin nazan itibare 
abnması hakkında. 
Tedahülde kalan maaşlarının verilme- Karara raptedilmiştir. 
sine ve 279 madenî liranın tutarının 
Hazinece tesviyesine dair. 
Polanyalı müvekkili Stefani Etiyen Encümendedir. 
Kovalakinin tâbiiyeti meselesi hak
kında. 
Tekaüt maaşı tahsisine dair. Karara raptedilmiştir. 

Halen istihdam edilmekte olduğu ma- Encümendedir, 
halde terfihtin teminine dair. 
Emvali metruke arazilerinden kâfi Encümendedir, 
miktar verilmesine dair. 

Tekaüt maaşmm 
kında. 

kesilmemesi hak- Karara raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2586/2716 Erzincan : Deniztamı kö- Erzincan felâketzedesi olduğundan Encümendedir. 
yünde Süleyman Yılmaz. Kızılay tarafından yardım edilmesi 

ve bir baraka verilmesini istiyor. 
2587/2717 Denizli : Eski jandarma îadei memuriyetinin teminine dair. Karara raptedilmistir. 

komutam Ziya Kökalp. 
2588/2718 Ergani : Maden bakar Eytam sandığına evvelce verilen pa- Maliye vekâletine. 

şirketi maden üstü servi- ranm iadesinin teinini dileğine dair. 
sinde Ahmet Bide. 

2589/2719 Çarşamba : öğretmenler Erzincan felaketzede memurlarına Encümendedir. 
namma Maarif memur ve- avans olarak verilen iM maaşın ma-
kili Salih Türkmeneri. aşlarından kesilmemesini istiyorlar. 

2590/2720 Mardin : Medrese mahal- 1336 numaralı kanunun D fıkrasmm Encümendedir. 
leşinde emekli subay M. ahkâmı hakkında tatbik olunduğun-
Rifat Altay. dan gayri kanuni yapılan muamele

den şikâyet. 
2591/2722 Bursa : Çırapazarı ma- Millî mücadeledeki hizmetlerine mu- Karara raptedilmistir. 

hailesi Kalburcular cad- kabil tekaütlüğünün yüzbaşılık üze-
desi No. 12 Ali Haydar rinden yapılması veyahut iadei me-
Merter. muriyeti dileğine dair. 

2592/2723 Dinar : Pancar zürraın- Pancarın kilosunun 50 para üzerin- Encümendedir. 
dan Memet Tok ve ar. den alınmasının teminine dair. 

2593/2724 Mamak - Ankara : Kah- iskân suretile verilip istirdat edilen Karara raptedilmistir. 
veci Hüseyin elile Mus- bir kısım arazisi hakkmda Devlet şû-
tafa Yılmaz. rası tarafından verilen ret kararı

nın düzeltilmesini istiyor. 
2594/2725 İstanbul: Çemberlitaş Di- Vekili bulunduğu Ali Küçüğün mah- Karara raptedilmistir. 

yarbakır kıraathanesi so- kûmiyeti hakkmdaki hükümde hata-
kak No. 13 avukat M. yi adlî vaki olduğundan hususî af ile 
Nuri A. Osmancıkoğlu. cezasının refini istiyor. 

2595/2727 Çorum : Velipaşa otelin- Sungurluda ika edilen cinayet faille- Karara raptedilmistir. 
de Ömer Emirali ve ar. rinin serbest bırakılmaması için Da

hiliye ve Adliye müfettişi gönderil
mesine dair. 

2596/2728 Edirne : 23. Tüm. Sy. îzmit belediye reisi hakkmda on mad- Dahiliye vekâletine. 
Shh. Bl. Yzb. As. Posta delik şikâyete dair. 
No. 1223 H. Ömer Erim. 

2597/2729 Karadeniz Ereğlisi : 138 Devlet işletmesine alınan ocaklarının Karara raptedilmistir. 
Çamlıocağı hissedarların- istimlâkinde hissedarların mutazarrır 
dan T. Akman ve ar. olmamalarının teminine dair. 

2598/2730 Salihli: Mitatpaşa Oyma- 500 lira para cezasile üri sene sürgün Karara raptedilmistir. 
bhavuzlar sokak No. 2 olmasına dair verilen mahkûmiyet 
Ahmet özcaner.- kararının rafine dair. 

2599/2731 Giresun : Tüccar Fikret Tarnn. satış kooperatifi hakkmdaki Ticaret vekâletine. 
önbayrak ve ar. dileklerinin nazarı itibare alınmasına 

dair. 



Kayit Arzuhal sahibinizi 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2600/2732 Kırşehir : Emniyet kad
rosu 1/370 No. Başkomi-
ser 1. Hakkı Erdeni! 

2601/2733 Ankara : Yenihal Urfa 
bakkaliyesi sahibi Osman 
Yenice eîile Şefik Temu-
çin. 

2602/2734 Düzce : Develi Besni kö
yünde muhtar Abdüsse-
lâm Yıldız. 

2603/2735 Malatya : Cirikpmar ma
hallesinde Memet Dağge-
zen. 

2604/2736 Eleşkirt - Ağrı : Merkez 
okulu öğretmeni A. Fa
ruk Salcı. 

2605/2737 Sivas : Aydoğan mahalle
sinde Memet Aktem. 

2606/2738 Bursa : Çırapazan Kal
burcular caddesi No. 12 
A. Haydar Meter. 

2607/2739 Ağrı : Diyadin nüfus me
muru Salim Arkan. 

2608/2740 Edirne : Ankara kıraat
hanesinde Salâhattin Ce-
miloğlu. 

2609/2741 Ödemiş : Turgut mahalle
si Arif sokak No. 42 Şük
rü Konuk. 

2610/2742 İzmir : Defterdarlık mil
lî emlâk müdürlüğünde 
müstahdem Tevfik Caner. 

2611/2743 îzmir : Müst. Mv. Top. 
6. A. 7. S. Kâzım Alın
mış. 

2612/2744 Merzifon: Mahzen mahal
lesinde emekli jandarma 
yüzbaşısı Ahmet Hatun-
gil. 

2613/2745 Bize : Eminiddin mahal
lesinde eski nüfus memu
ru Bıza Biber. 

2614/2746 Kınık - Bergama : Aşağı 
mahallesinde Osman özet. 

Açıkta kaldığı müddete ait mütera- Karara raptedilmiştir. 
kim maaşlarının tesviyesinin temini
ne dair. 
Polis meslekinden ihracı hakkındaki Karara raptedilmiştir. 
kararın refi ile iadei memuriyetini is
tiyor. 

Jandarma tarafından hapis ve işken- Dahiliye vekâletine, 
ceye maruz kaldığından şikâyet edi
yor. 
Çocuklarının nüfusa tescilinin temi- Dahiliye vekaletine, 
nine dair. 

Barem derecesinin tayinine dair. Encümendedir. 

1683 numaralı kanunun 37 nci mad- Encümendedir, 
desinin malûl ve terfih zamlarının 
kesilip kesilmiyeceğinin tetkikile bil
dirilmesini istiyor. 
3 - XII • 1940 tarih ve 2722 numa- Karara raptedilmiştir. 
ralı arzuhaline ektir. 

21 - V -1935 tarih ve 514 numaralı 
arzuhaline ektir. 
2 - IX - 1940 tarih ve 2397 numa
ralı arzuhaline ektir. 

23 - VII -1940 tarih ve 2248 numa
ralı arzuhaline ektir. 

Hastalandığı günlere ait ücretinin 
verilmesine dair. 

17 - 1 -1940 tarih ve 1508 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Tekaüt maaşma zammı lâznngelen 
120 kuruşun ilâvesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Nüfus memurluklarından birine tayi- Dahiliye vekâletine, 
nüıî istiyor. 

Kendine ait olmayan bağ, tarla ve Dahiliye vekâletine, 
zeytin kayitlerinin terkimle tarhedi-
len verginin kaldırılmasına dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2615/2747 Ankara : Yenişehir Yeni» 
gün sokak No. 3 Ekrem 
Vardar. 

2616/2748 Ayam : Umurlu eski Zi
raat bankası memuru Hü
seyin Hilmi Armağan. 

2617/2749 Yeşilköy ; Orhangazi cad
desi No. 19 Ali Rıza Hay
mana. 

2618/2751 Ankara : Gümrük muha
faza genel komutanlığı 
genel heyetinde Ahmet 
Berati Aybar. 

2619/2752 Çarşamba : Karamadı o-
kulu -öğretmeni İbrahim 
Altay. 

2620/2753 Seyran - Gümüşane : Zi-
mon köyünde Mustafa 
Yılmaz. 

2621/2754 Bandırma : Askerî saha
lar kontrol fen memuru 
Tevfik Oktay. 

2622/2755 Hakkâri : Saip Banşkan. 

2623/2756 Rami - Eyüp : Yenima
halle Taşlıtarla No. 9 Ha
san Akcadağı. 

2624/2757 Bitlis : 18. P. A. 6. Bl. 
Tk. E. Asteğmen A. Mu
zaffer Atayman. 

2625/2758 Bozüyük : Yenimahalle-
de ölü başçavuş Ahmet 
Erdem eşi Hafize Erdem. 

2626/2759 İstanbul : Yenipostane 
Kısmet han No. 11 Ab-
durrahim Zapsu etile es
ki muallimlerden F. Hi
dayet Zapsu. 

2627/2760 Akka - Filistin : Emekli 
deniz subayı M. Müeyyet 
Büğe. 

2628/2761 Suşehri : öğretmenlerden 
Ali Atalak ve ar. 

Âli tahsilini ikmal için askerliğinin Encümendedir, 
tecilini istiyor. 

Ziraat bankası tarafından ikramiye 
verilmesine dair1. 

Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt maaşı az olduğundan ikrami- Encümendedir, 
ye veya tazminat verilmesini istiyor. 

Bareme intibak hakkındaki dileğinin 
nazarı itibare alınarak mağdur edil
memesine dair. 

24 - IX - 1940 tarih ve 2455 numa
ralı arzuhaline ektir. 

İskânının teminine dair. 

8 maddelik dileğinin nazan dikkate 
alınmasına dair. 

Jandarma komutanından şikâyet edi
yor. 
4 - IV - 1940 tarih ve 2086 numa
ralı arzuhaline ektir. 

3041 saydı kanunun 25 nei maddesi 
hükmünün tatbiki ile guzeşte maaş
larının verilmesine dair. 
Ölen eşinden maaş tahsisini istiyor. 

öğretmenlikten haksız yere müstafi 
addedildiğinden müterakim maaşla-
rile ikramiyesinin verilmesini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir, 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Müterakim maaşlarının verilmesi ve Encümendedir. 
tekaüt maaşının iadeten tahsisile ai« 
leşinin ana vatana gelmesinin Devlet 
tarafından teminine dair. 
3656 sayılı Barem kanununun ilk öğ- Karara raptedilmiştir. 
retmenlere tatbikinin teminine dair. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2629/2762 Amasya: Cezaevinde Fev
zi Güçiz. 

Ankara : Belediyeler ban
kası başveznedan elile 
Yusuf Alptekin. 
İstanbul : Ali Küçük ve
kili avukat Nuri. 
Beşiri : Almadın köyün
den Bahri Demirhan. 

Yomra - Trabzon : Bü
yük Samaruksa köyünde 
Ali Alemdağ ve ar. 
Adapazarı : Arifiye kö
yü enstitü öğretmeni İh
san Ataç. 
Yan : Tebrizkapı ilk okul 
öğretmeni Ahmet Aytu-
ran. 
Sanyer - İstanbul : Ma
den mahallesi Maden so
kak No. 14/18 harp ma
lûllerinden emekli piyade 
önyüzbası Edip Aksoy. 
Orda : Eski Hazine veki
li avukat ölü İbrahim 
Hakkıoğlu Zeki Yalçın. 
Üsküdar : İnsaniye Na-
mıaziz sokak No. 8 Hhami 
Türkoğlu. 
Tirebolu : BsH Hmıs hâ
kimi H. Fehmi Er. 

İstanbul : Ankara cad
desi Neşriyat yurdu Ada
let han No. 9 Şeref Kaya-

2630/2763 

2631/2764 

2632/2765 

2633/2766 

2634/2767 

2635/2768 

2636/2769 

2637/2770 

2638/2771 

2639/2772 

2640/2773 

2641/2774 Ankara : Nf. V. D. Y. 
İnşaat reisliği fen heye
tinde desinatör Fikri Taş-

Askerî ceza kanununun 94, 64; 148 Encümendedir, 
nci maddelerile Türk ceza kanunu
nun 17 nci maddesinin son fıkrası
nın tefemle Kocaeli cezaevinde kal
mış olan 179 lira matlubunun veril
mesine dair. 
öğretmen muavini olarak istihdam Karara raptedilmiştir. 
edilmesinin teminine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

5 - XII - 1940 tarih ve 2725 numa
ralı arzuhaline ektir. 
Hukuku tasarrufiyesinin temini için 
tapu muamelesinin ikmalinin temini
ne dair. 
Millî emlâkten muhtaeini zürraa tev- Encümendedir, 
a edilen arazinin tevzünde yapılan 
haksızlıklardan şikayet ediyorlar. 
Mesken bedeli ve maaş matlubunun Encümendedir, 
verilmesine dair. 

Maaşının 30 lira üzerinden verilmesi
ne dair. 

Encümendedir. 

İskân suretile bir ev verilmesine dair. Encümendedir. 

Ordulu Fapuçoğlu, namı diğeri Ömer- Encümendedir, 
ağaoğlu Hüseyin Avninin sahtekâr
lıklarından şikâyet ediyor. 
2 - VII - 1940 tarih ve 2164 numa- Encümendedir, 
ralı arzuhaline ektir. 

Adliye vekâleti komisyonunca hak
kında verilen kararın refi ile avukat
lık yapmasının teminine dair. 
1 - İÜ - 1940 tarih ve 1724 numa
ralı arzuhaline ektir. 

Yedek subaylık haklarının temini di
leğine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2642/2775 

2643/2777 

Balıkesir, : Yenice ma
hallesinde No. 88 Sami 
Kayyım. 
Ankara Î Cebeci Önüme 
sokak No. 24 inşaat mü
teahhidi Muzaffer Eren-
gezgın ve ar. 

Değirmeninin işletilmesi için mukta-
zi ruhsatnamenin verilmesine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

2644/2778 

2645/2780 

2646/2781 

2647/2782 

2648/2783 

2649/2784 

2650/2785 

2651/2786 

2652/2788 

2653/2789 

2654/2790 

2655/2791 

Fatih - İstanbul : Atik-
alipaşa Lüleci- Yekta so
kağı No. 3' Muammer 
özüs. 
Ankara : Devlet meteoro
loji îş. U. Mü. de ressam 
Doğan Kahraman ve ar. 
Manisa : Demircipazar 
mahallesinde Mustafa 
Yünlü. 
istanbul : Haliç Karaa
ğaç Türk sanayii harbi
ye ve madeniye fabrikası 
Şakir Zümre. 
Ankara : 41. Top. A. 
Kamacı ustası S. 8. Yu
suf Durutürk. 
Eceabat Kaymakam 
Muhsin Güloğlu. 
Ankara : Hukuk fakül
tesi ikinci smıf talebesin
den No. 4316 Cemal Gü
zey. 
Ankara: Harp okulu. Oto. 
Bl. K önyüzbaşı Remzi 

Beyoğlu - istanbul : Te-
pebasr Miremie sokak No. 
43/13 t Şükrü Bilgin. 
Birecik : Saha mahalle
sinde eski polis memuru 
Galip Demirci. 
Balıkesir : Okçu Kara 

^mahallesinde Suna sokak 
No. 13 Selman Boğuşkan. 
Ankara : Doğanbey ma
hallesi Suluhan sokak 
No. 30 Ahmet Ekinci. 

Toprak mahsulleri ofisine ait ve mü- Encümendedir, 
teahhidi bulundukları buğday ambarı 
inşaatından dolayı istenilen tazminat 
hakkındaki dileklerinin nazarı dikka
te alınmasına dair. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. Karara raptedilmiştir. 

Yedek subay haklarının tanınmasını 
istiyor. 

Sürgün cezasmm affine dair. 

Demir kazıkların muamele vergisi 
hakkında. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

ihtiyattan muvazzafa naklini istiyor. Karara raptedilmiştir. 

Kadro maaşı olan kırk liranın veril
mesi ile mağdur edilmemesi hakkında. 
Sınıfta kalan arkadaşlarile birlikte 
yeniden imtihana tâbi tutulmalarının 
teminine dair. 

3 - VIII -1940 tarih ve 2293 numa
ralı arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Emniyet sandığınca haksız olarak sa- Karara raptedilmiştir. 
tısa çıkarılan evinin satılmamasına 
dair. 
tadei memuriyeti dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

2330 sayılı Af kanunundan istifade Adliye vekâletine, 
edip etmediğinin bildirilmesine dair. 

ladei memuriyeti dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2656/2792 Çanakkale. : Tapu sicil İhtiyat subay hakkmm tanmmasmın Karara raptedilmiştir. 
kâtibi Kemal Erkal elile teminini istiyor. 
Galip Esmer. 

2657/2793 Hakkâri : Nafia müdür Haksız olarak işten el çektirildiğin- Nafia vekâletine. 
vekili Saip Banşkan. den şikâyet ediyor. 

2658/2794 Çankırı : Kurşunlu Parti İdarî bazı yolsuz muamelelerin düzel- Encümendedir, 
ve Halkodası azasından turnesinin teminine dair. 
Recep İnce. 

2659/2795 Kadıköy - İstanbul : Mü- Hakkı müktesebi nazarı dikkate ah- Karara raptedilmiştir. 
hürdar civarı Gündoğdu narak kontrolluğa terfi ettiği tarihten 
sokak No. 21 Mığzrdrçyan itibaren 22 lira ile 25 lira arasındaki 
Ap. Sadullah Sulaklı. farkm verilmesi ve tekaüt muamele

sinin ona göre tashihine dair. 
2660/2796 Fındıklı - İstanbul : Sü- Hazinece matlubunun verilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 

heyilbey Cami sokak No. 
12 Hulusi Ongül. 

2661/2798 Şişli - İstanbul : Küçük- 25 - VI - 1940 tarih ve 2153 numa- Karara raptedilmiştir. 
bahçe sokak Meşrutiyet rah arzuhaline ektir. 
Ap. No. 6 Refet Kutbay. 

2662/2799 Merzifon : Eskicami ma- Asker ailelerine yardım için belediye- Encümendedir, 
hailesinde emekli topçu <*e yapılan haksız muamelenin düzel-
yarbayı İhsan Uğurlu. tilmesine dair. 

2663/2800 Gerede : Demirciler ma- On yedi buçuk senelik Devlet hizme- Encümendedir, 
hailesinde eski maliye tine mukabil malûl olduğundan ikra-
tahsildarı Süleyman Gü- nıiyesüıin verilmesine dair. 
rel. 

2664/2801 Niksar : Kızıldere köyün- Halî arazinin kendilerine verilerek ta- Maliye vekâjetine. 

de Nuri Yiğit ve ar. puya tescilinin teminine dair. 
2665/2802 Aksaray - İstanbul : Se- Tekaüt maaşının malûl olduğundan Encümendedir, 

limpaşa sokak No. 15 Hü- derece üzerinden verilmesine dair. 
şeyin Avni Yardımcı. 

2666/2803 Galata - İstanbul : Arap- Tekaüt maaşlarının tezyidinin temi- Karara raptedilmiştir. 
camii Fütuhat sokağı No. nine dair. 
7 mütekait kaptan Halit 
Derin. 

2667/2804 Yozgad: Penbecik köyün- Yedek subaylık hakkmm tanınmasını Karara raptedilmiştir. 
de Sadık, ibtiyor. 

2668/2805 Amasya: Piriççi mahal- M. M. V. tekaüt şubesinin yolsuz mu- Encümendedir, 
leşinde Alay 96. Tb. 3. amelesinden şikâyet ediyor. 
Bl. 12. zabit vekili Vey
sel Uçak. 

2669/2806 Karaman: Ceza evinde Ereğli cezaevine naklinin teminini is- Karara raptedilmiştir. 
mahkûm Dede Dönmez, tiyor. 

2670/2807 Afyon: Zaviye mahalle- Hazineye olan borçlarının faizden af- Encümendedir, 
sinde Zehra Çelebi. fi ile satılacak arazisinden bir mikta

rının kendisine bırakılmasına dair. 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

2671/2808 Adana : Sofubahçe ma
hallesi No. 31 Halim üz. 

2672/2809 Hekimhan : Bava vekili 
Süreyya Başaran. 

2673/2810 Ankara : T. C. Ziraat-
bankası U. Mü. muhabe
rat 19leri müdürlüğü me
murlarından Ahmet Kâ
mil Vardar. 

2674/2811 Ankara : Maliye V. va
ridat muhasebe memurla
rından Emin Erdoğdu ve 
ar. 

2675/2812 Düvertepe - Sındırgı De
recik Viranköyü muhta
rı Memet Can ve ar. 

2676/2813 Tirebolu : Zelzele felâ
ketzedeleri namına Hüse
yin Dikmen. 

2677/2814 Ankara : Anafartalar 
eaddesi Zincirli cami üs
tünde pansiyonda Musta-
tafa Kâmil Kaptan. 

2678/2815 Ankara : Ismetpaşa ma
hallesi Ulucak sokak No. 
43. Hilmi Işıkoğlu. 

2679/2816 Erenköy - istanbul: Koz-
yatağı Kayasultan sokak 
No. 27. Refet Özalp. 

2680/2817 Sultanahmet - İstanbul : 
Divanyolu Sıhhiye müze
si karsısında No. 41 Ad
liye kıraathanesi müdürü 
Şerafettin yanmda Me
met Alasulu. 

2681/2818 Arapkir : Belediye reisi 
Nâzım Fadıllıoğlu. 

2682/2819 Silvan - Diyarbakır: Sa-
lâhattin mahallesinde 
Mevlûde Yıldırım. 

2683/2820 Adana : Gümrük muha
faza memuru Memduh 
yanında Esmer Falay. 

2684/2821 Çorum : Gülâbibey ma
hallesinde Abdullah öz-
daa. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Karara raptedilmiştir. 

Dava vekilliği yapmasına müsaade Encümendedir. 
edilmesinin teminine dair. 
iskânının teminine dair. Encümendedir. 

3773 sayılı kanunla verilen avansın Encümendedir, 
bakiye borçlarının kesilmesi hakkın
da. 

Tütün ekmelerine müsaade edilmesi- Encümendedir, 
nin teminine dair. 

Kızılay ve Hükümetçe yardım edil- Karara raptedilmiştir. 
meşini istiyor. 

Maliye vekâletindeki matlubatına ait Karara raptedilmiştir. 
Arzuhal encümenindeki dosyasının 
Maliye vekaletine devrini istiyor. 

Ücretle istihdamına müsaade edilme- Encümendedir, 
sinin teminine dair. 

ladei memuriyeti veya açıkta kaldığı Encümendedir. 
müddete ait maaşının verilmesine 
dair. 
ladei muhakemesinin temini dileğine Encümendedir. 
dair. 

Mahkeme tarafından bir hafta mah- Karara raptedilmiştir. 
k :miyet hakkşnda verilen kararın re-
fine dair. 
Eytam maaşmm on senelik tutarının Karara raptedilmiştir. 
defaten verilmesinin veya maaşmm 
tezyidini istiyor. 
Şehit kocasından maaş tahsisini isti- M. M. vekâletine 
yor. 

MM mücadelede malûl kaldığından Encümendedir, 
ikramiye verilmesine dair. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2685/2822 .Erzurum : Çırçır mahal
lesinde No. 12 Abdullah 
Dede. 

2686/2823 Akseki : Emekli önyüz-
başı şube başkanı Kasım 
Dalkılıç. 

2687/2824 İstanbul : Yeni cami Ma
liye tahsil şubesi icra me
muru Memet Oğuz. 

2688/2825 izmir : Fosta kutusu No. 
123. Ali Tabak. 

2689/2827 Diyarbakır : Hoca Ah
met mahallesinde H. Ni
yazi Caylan. 

2690/2828 Söke • Aydın : Köy göl
başında Yusuf ve çocuk
ları. 

2691/2829 Beyoğlu : Sıra serviler 
No. 87/5 Hamdi Danış-' 
dal 

2692/2830 Diyarbakır : Hoca Ah
met mahallesi Karabulut 
sokak No. 11. Pakize Pi
rinç. 

2693/2831 Ankara : Akköprû cad
desi No. 6 Kereste tüc
carlarından Mümtaz Yağ-
cıoğlu. 

2694/2832 Kuşadası : Ceza evinde 
Necip Emrin. 

2695/2833 İnegöl : Sinan bey ma
hallesinde No. 3 6 1 Hak
kı Demirpençe. 

2696/2834 Manisa : Çapraz sağır 
mahallesinde Memet Ak-
öz ve ar. 

2697/2835 Edirne : Ortakçı köy bi
rinci BL erlerinden Ha-
mit İnal. 

2698/2836 İstanbul : Bebek - Kü-
çükbebek Dereboyu Da-
yıbey sokak No. 6 Memet 
Fırat. 

Tekaüt maaşı tahsisini istiyor. 

Ücretinin temini dileğine dair. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Mubayaa ettiği demir için Merkez Encümendedir, 
bankasına tediye ettiği paranın iade
sini istiyor. 
Vazifesinden haksız olarak- çıkarıldı
ğından bir vazifeye tayinini istiyor. 

Şokede nüfusa kaydinin temini dile
ğine dair 

Yeni tekaüt kanununa göre tekaüt 
edilmesini istiyor. 

Terhise müstahak olan kardeşi Dur
sun Pirincin terhisi hakkında. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

3843 sayılı Muamele vergisi kanunu- Encümendedir, 
nun tadili hakkındaki lâyihanın mü
zakeresinde dileklerinin nazarı itiba-
re alınması hakkında. 
3780 sayılı kanunun 32 nci maddesi- Encümendedir,, 
ne istinaden tevkif edildiğinden şi
kâyet ediyor. 
Uhdesindeki arazinin başkalarına ve- Encümendedir, 
rildiğinden şikâyet ediyor. 

Hazineden taksitle satın aldıkları Encümendedir. 
gayrimenkuUerinin taksit borçları 
hakkındaki dileğinin nazarı itibare 
alınmasına dair. 
Memuriyet maaşının kesilmemesi di
leğine dair. 

Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı
ğından şikâyet ediyor. 

Dahiliye vekâletine 

Encümendedir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2699/2837 Kars : Orta kapı mahal
lesinde îbrahim Zorlu-
tûrk. 

2700/2838 Yan : Hususi muhasebe 
müdürü Şükrü Aksoy. 

2701/2839 Sürmene : Kakura kö
yünde Mahmut ye ar. 

2702/2840 Bilecik : Yezirhan köyü 
halkından Hasan Başhan 
ve ar. 

2703/2841 Siirt : Nazif mahallesin
de Cemil Alpdemir. 

2704/2842 îsmetpaşa - Malatya: Ka-
rahan köyünde Yusuf Sa-
tıkaya ve dokuz ar. 

2705/2843 ürfa : Hacı Hamza ma
hallesinde No. 1 Haydar 
Alpan. 

2706/2844 Maraş : Yürük Selim ma
hallesinde Muharrem Te
kin, 

2707/2845 Bolu : Ceza evinde Ah
met Candemir. 

2708/2846 Bolu : Ceza evinde Hıdır 
Demir. 

2709/2847 Yahyalı Çivitler köyün
den İsmail Kurali ve kar
deşleri. 

2710/2818 Mersin : Mahmudiye ma
hallesinde 50nci sokak 
No. 8 Memed Edip öz-
ruh. 

2711/2849 ödemiş : Camii cedit ma
hallesinde Katrrcıoğlu so
kak No. 24 Haydar Saru-
oan. 

2712/2850 Diyarbakır: Avukat Hik
met Taşlı. 

2713/2851 İlgaz : Yukan mahalle
sinde Asker Hasan eşi 
Sabriye Çmar. 

2714/2852 Erzurum : Yukan Mum
cu mahallesi No. 17 Hü
seyin Hüsnü Hatunoğlu. 

Devlet şûrasmea hakkında verilen 
kararm tatbik olunmadığından şikâ
yet ediyor. 
Terfi zammının verilmesini istiyor. 

Köylerinde muhtarlık teşkilâtı yapıl
masını istiyor. 
Borçlanma kanununa göre tahsis edi
len gavrimenkuüerinm tesciline dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine 

Encümendedir. 

13 ncü derece üzerinden maaş veril- Karara raptedilmiştir. 
meşini istiyor. 
Hazine tarafından verilen arazinin Encümendedir, 
bir kısmının istirdat edilmemesi hak
kında. 
Tevliyet vakfına Evkaf tarafından Karara raptedilmiştir. 
vaki müdahalenin refine dair. 

16 - VII -1940 tarih ve 2219 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Mahkûmiyet hakkındaki kararın ye
niden bakılmasını istiyor. 
Mahkûmiyet hakkındaki kararm ye
niden bakılmasını istiyor, 
ölü babalarından intikal eden arazi 
hakkındaki mahkemeye vaki son 
müracaatlarının bir an evvel tetkiki 
ile bir karara raptmı istiyorlar. 
İskânının temini dileğine dair. 

Karara .raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir, 

Karara raptedilmiştir. 

Yugoslavyada terkettiği gayrimen- S. ve 1$. Mu. V. ne 
kul emvaline mukabil gayrimenkul 
emval verilmesi hakkında. 

Müvekkili Nüzhet Nncunun mahkû- Karara raptedilmiştir. 
miyet cezasının refine dair. 
Etibankta istihdam edilip askere gi- Encümendedir, 
den eşinin maaşmın verilmesi hak
kında, 
Batapu mutasarrıf olduğu arazilerine Maliye vekâletine 
vaki olan müdahalenin menine dair. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2715/2853 Çine : Hace tepeledi kö
yünde Durmuş AlıAk-
kaya. 

2716/2854 Sarıkamış : 9. Tümen 9. 
topsu alayı batarya ko
mutan vekili Üsteğmen 
Kemal Köprülü. 

2717/2855 Fatih - istanbul : Kara-
gümrük, Muhtesip İsken
der mahallesi Mevlûtçu 
sokak No. 11 Seyfettin 
Erelmalı. 

2718/2856 Çivril : Koçak köyünde 
Ahmet Eryılmaz. 

2719/2857 iznik : Mahmudiye köyü 
Hasan Ateş ve ar. 

2720/2858 Eyüp - Bahariye : iplik
hane mensucat fabrika
sında No. 33 Osman Me
riç. 

2721/2859 Nazilli : istasyon cadde
si No. 9 Mustafa Dövez. 

2722/2860 Manisa : Fatış tımarı 
bağdammda No, 36 Mak
bule Tuncay ve çocukları. 

2723/2861 Hozat : Ölü nahiye mü
dürü Ahmedoğlu Salih 
Tuncer. 

2724/2862 Olti : Zürradan Ah* Tür
ken ve ar. 

2725/2863 Araç : Maliye dairesi 
odacısı Hüsnü Çanka. 

2726/2864 Kızılırmak - Çankırı: Yu
karı Alagöz köyü Memet 
öztürk ve ar. 

2727/2865 Edremit : Zeytinli kö
yünde Memet ihsan eşi 
Fatma Aydoğdu. 

2728/2866 Gemlik : Zeytinci Harun 
Firoğlu. 

Köy derneği tarafından muhtar seçil- Encümendedir, 
diği halde kaymakam ve jandarma 
komutanı tarafından keyfi olarak 
muhtarlığı tasdik edilmediğinden şi
kâyet ediyor. 
Nasıp tashihi hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
nazarı itibare alınmasına dair. 

ladei muhakemesini istiyor. Dahiliye vekâletine 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine 

26 - H -1940 tarih ve 2141 numaralı 
arzuhaline ektir. 
ihya ettikleri arazilerinin namlarına 
tapuya raptı ile miktarı kâfi arazi ve
rilmesine dair. 
Fabrikadan haksız olarak işten el Encümendedir, 
çektirildiğinden şikâyet ediyor. 

Arzuhalcilik ve iş takibinden mene-
dilmemesi dileğine dair. 
Yetim maaşlarından borçtan mütevel
lit yapılan fazla tevkif atın haddi lâyi-
kma ircamı istiyor. 
Zabıta tarafından işkenceye maruz 
kaldığından şikâyet ediyor. 

Kendilerine tevzi edilen arazinin tef
rikinde yapılan haksızlığın düzeltil
mesini istiyor. 
P. T. T. idaresi tarafından münhal 
müvezziliğe tayinini istiyor. 
Çalınan hayvanlarının kendisine ia
desinin teminine dair. 

3 - XII -1940 tarih ve 2712 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Tedindeki çürük ceviz kütüklerinin Encümendedir, 
harice verilmesine müsaade edilme-
sins dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2729/2867 Niğde : Burhan mahalle- Tekaüt maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 
sinde eski varidat kâtibi 
Rasih Altay. 

2730/2868 Ankara : Doğanbey ma- ladei memuriyetinin teminine dair. Karara raptedilmiştir. 
hailesi Suluhan sokak 
No. 30 Ahmet Ekinci. 

2731/2869 Fmdıklı - îstanbnl : Sü- Maliye vekâletince matlubunun te- Karara raptedilmiştir. 
heyil bey sokak No. 12 mini tesviyesine dair. 
M. Hulusi öngül. 

2732/287*0 İzmir : Karantina • tnö- Teffiz suretile verilip istirdat edilen Encümendedir. 
nü caddesi 746 saydı ev- emlâkinin iadesi ile iskân işinin dü-
de Mustafa Barutçuoğlu. zeltilmesi hakkında. 

2733/2871 Şarkışla : Gömerek nahi- ölen babalarından muhtaç oldukla- Encümendedir. 
yesinde Faik ve kardeşi rından maaş tahsisini istiyorlar. 
Nezihe. 

2734/2872 Araç : Süzey köyünde Maluliyet maaşı tahsisine dair. Karara raptedilmiştir. 
Hava Karaoğullanndan 
Niyazi Babaoğlu. 

2735/2873 Ankara : Kurtuluş ma- 24 - VII -1940 tarih ve 1921 numaralı Karara raptedilmiştir. 
hailesi Beykoz sokak No, arzuhaline ektir. 
10 -14 Mahir Esen. 

2736/2874 Balıkesir : Okçu Kara- Mahkûmiyet cezasının affini istiyor. Adliye vekâletine 
mahallesi Suna sokak 
No. 11 Selman Boğuskan. 

2737/2875 Giresun : Çınarlar mahal- Dimağı hastalığa maruz kalan baba- Karara raptedilmiştir. 
leşi Harun Kanber. sının yerine mallarını idare edecek 

bir aile reisi tayinine dair. 
2738/2876 îvrinde - Balıkesir : Os- Hazineye ait mütebaki borcunun tah- Encümendedir. 

manlar köyünde Ahmet sil edilmemesine dair. 
Tırhan. 

2739/2877 Çiçekdağ : Maliye vezne- Derecesine, muadil bir memuriyete ta- .Dahiliye vekâletine 
dan A. .Turhan Akdağ. yinini istiyor. 

2740/2878 Alaşehir ; Sakarya ma- tskân suretile verilen 25 dönüm tar- Encümendedir. 
hailesi No. 3 Ahmet Ayva. ladan istirdat edilen 8 dönümün ia

desinin teminine dair. 
2741/2879 Sivas : Asker! posta No. Adliye vekâletince hâkim muavinli- Encümendedir. 

24665 Bl. 5. K. V. Tedek ğine terfiinin teminine dair. 
teğmen Şevki Ecevit. 

2742/2880 S'verek : Türközü ilk 25 lira asli maaş tahsis edilmesinin te- Encümendedir. 
okulu öğretmeni Mahmut mini dileğine dair 
Atillâ. 

2743/2881 Ankara : H»C'b«yram - Ziraat bankasına olan borcunun tak- Karara raptedilmiştir. 
Ballı sokak No. 12 M. Ali site raptile dileğinin nazarı itibare 
Tekin. alınmasına dair. 

2744/2882 Genkur. T. Yar. Bşk. Temyiz mahkemesi kararının tatbiki- Karara raptedilmiştir, 
emir subayı Piyade bin- m istiyor. 
basısı A. Faiz Çakı. 
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Kayit 
No. 

2745/2883 

2746/2884 

2747/2885 

2748/2886 

2749/2887 

Arzuhal sahibinin 
isim. ve adresi 

îstanbul : Saltan hamam 
Mesadet han No. 16 avu
kat Ziya Kaçar. 
Kars: Karadağ caddesin-
de Nusret F. Alaydın. 
Konya : 8a evliya ma
hallesi Ahmet Şalvara. 

İnebolu ; Uluyol köyü 
muhtarı Mustafa Karaş. 

izmir : Halil Rifat Paya 
caddesi No. 176 Fehime 
Akaçça. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Kdıköy - îstanbul : Os-
manağa mahallesi Halit 
Pş. sokak No. 45 Nahide 

2750/2888 

2751/2889 Fatih - îstanbul : Şeyh-
resmi mahalleesi Yedie-
mirler sokak No. 45 Şefi-
ka Güner, 

2752/2890 Samsun : Polis memurla-
nndan No. 12 Halim 
Akm. 

2753/2891 Siirt : Jandarma önyüz-
başılığından emekli Me
lek Aslan., 

2754/2892 îstanbul: Şehremini Elek-
trik sokak Teni çeşme 
No. 23 Aliye Bulayır. 

2755/2893 Keskin : Yukanşeyh kö
yünde Kanbar. 

2756/2894 Rami - îstanbul : Aske
rî posta No. 868 Kh. mda 
Mahmut Yurdaer. 

2757/2895 Ankara : Akalar mahal
lesi bici sokak No. 22 M. 
Tevfik Helvaaoğlu. 

2758/2896 Yoz*ad: Zakir Yağlı. Ho-
caoğlu. 

2759/2897 Balıkesir : Martlr mahal
lesi No. 31 Havva Acar. 

13 - IX -1940 tarih ve 2434 numara
lı arzuhaline ektir. 

Kars doğum evindeki vazifesine bir 
an evvel alınmasına dair. 
Efradı ailesinin iaşesinin temini için 
satın aldığı otomobilinin işletilmesi 
için muktazi ruhsatm belediyece ve
rilmesine dair. 
Tapulu yerinden ağaç kesmesi için 
orman idaresi tarafından gösterilen 
müşkülâttan şikâyet ediyor. 
Vazifesini ifaya muktedir olmadığı 
doktor raporile sabit olduğundan 
gümrük idaresince ikramiyesinin ve
rilmesini istiyor. 
ölen babasından iadeten eytam maa
şı tahsisine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Tekaüt kanununun 45, 46 ncı madde- Karara raptedilmiştir. 
lerinin tefsiri ile maaş tahsisi hakkın
daki dileğinin nazarı itibare alınma
sına dair. 
Aşar borcundan mütevellit maaşına Encümendedir, 
konan haczin 2566 sayılı kanunun 3 
ncü maddesi mucibince kaydinin ter
kini ve maaşındaki haczin refine dair. 
Belediye reisi intihabmdaki haksız- Encümendedir, 
lıktan şikâyet ediyor. 

Babasından muhassas maaşm veril
mesini istiyor. 

Köy muhtarından şikâyet ediyor. 

Terhisi hakkında. 

Devlet demiryolları idaresi tarafın
dan yapılan arazi istimlâki hakkında
ki kararın refine dair. 
Hazinece hukuku tasarrufiyesine va
ki müdahalenin menine dair. 
İskânının temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Maliye vekâletine 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi 

2760/2898 Üsküdar : îhsaniye Orta 
sokak No. 90 Asım Dur
gun. 

2761/2899 Muğla:EmirBayazıtma
hallesinde Sıddıka Sat-
kan. 

2762/2900 Malatya : Zabıt kâtibi 
Kemal Kireççi elile Hati
ce Kireççi. 

2763/2901 Urfa : 3. Süvari alayı 
ağır makineli tüfek ta
kım komutanı teğmen 
Eütfi Kezer. 

2764/2902 Akşehir : Çimenli mahal
lesi Çimeni! sokak No. 3 
Hnlûıri Çıkmtas. 

2765/?903 Alacak - tjsmir : Sera-
fettinbev coddesi Yıldmm 

sokak No. 3 İbrahim Er-
zen. 

2766/2904 Fevzinasa- Malatya: Sün
en1 kfivünde öğretmen Do-
fcmsehin. Ali Temir. 

2767/2905 tst«mbnl • Ka«nrmft«a Kurt 
O>1TI sökük No. 4 Remzi 
Gûlervflz. 

2768/2906 Cide : Gümrük idare me
muru Sanri Mükân. 

2769/2907 Burdur : Sakarya mahal
lesi No. 27 Ali Terketmig. 

2770/2908 Gerede : Jandarma ko
mutam önyüzbaşı Saip 
Uluç. 

2771/2909 Ankara : M. M. V. Fen 
ye sanat ü. Mü. topçu 
şubesinde Kâzım özsoy. 

2772/2910 Ankara : B. M. M. Daire 
müdürlümü memurların
dan Reşat Demirkazık. 

2773/2912 Kakkâri : Posta, telcraf 
sfivcri başmuavini Tahir 
Gültekin eşi Firuze Gül-
tekin. 

2774/2913 Kayseri: Ağır topçu bin
başı Müh. dep. Müd. mu
avini Necati Bülbülen. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

istenilen bina yergisine ait borcun Encümendedir, 
tekaüt maaşından kesilmemesi hak
kında. 
Asker oğlunun yefatı dolaynile maaş. 
tahsisini istiyor. 

ölü eşbden tahsis edilen maaşın tez
yidine dair. 

Tashihi nasıp hakkmda. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 

Yazifei askeriyesini ifa etmek üzere Encümendedir, 
orduya alınmasına dair. 

Talebe yurduna alınmasına dair. Encümendedir. 

Kısa hizmete tâbi tutulması ye aske
ri durumunun tayinine dair. 

Çubuklu gaz deposundaki vakfesin
den haksız yere çıkarıldığından şi
kâyet ediyor. 
Harcırah ve yevmiye matlubunun ve
rilmesine dair. 
Vazife esnasmda malûl olduğundan 
tekaüt maaşının ona göre tahsisini is • 
tiyor. 
1979/2077 sayıb arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir 

NBSTD tashihi hakkındaki di'eğinin 
nazarı itibare alınmasına dair. 

Karara raptedilmistir 

Karara raptedilmistir 

Askerî durumunun tashihi hakfard*». Karara raptedilmistir 

Esinin askerî durumu hakkındaki di- Encümendedir, 
leğinin nazarı itibare alınmasına dair. 

Ücretinin 170 lira üzerinden yerilme
sine dair. 

Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2775/2914 Bursa : fŞiple mahallesi 8875 sayılı kanun ahkâmından isti- Encümendedir. 
Kaymakam 3fthat sokak iade etmesmiîstiyor. 
No. 4UNecip lyisözlü. 

2776/2915 'Çayfarhaşı - Siverek :-Ça- Eöy bütçesi vergisinin haddi lâyikı- Dahiliye vekâletine 
nakçı köyünde Hasan- na indirilmesini istiyor. 
oğlu Osman ve ar. 

2777/2916 »Ctebse : 'Orhan mahalle- öayri kanunî D. fttoası önerinden-te- Karara raptedilmiştir. 
sinde No. 5 emekli jan- kaüt edildiğinden şikâyet ediyor. 
darma teğmeni Şahap 
^tlkan. 

2778/2913 Muğla: Cezaevinde Emin Ceza evine teshin tahsisatı verilme- 'Encümendedir. 
Gün. sini istiyor. 

2779/2918 İstanbul : Mecidiye köyü Şehit oğlundan maaş tahsisini isti- Encümendedir. 
-Mecidiye caddesi No. î l yor. 
Seher Adatepe. 

2780/2919 Taşköprü C.müddeiumu- 21 - X -1940 tarih ve 2554 numaralı -Karara »aptedilmiştir. 
«tisi A$$h Was. smthatme öktir. 

2781/2920 Trabzon : Ayafilbo ma- 12 - X -1940 tarih ve 2432 numaralı Karara raptedilmiştir. 
hailesi No. 95 Ziver Elbi. arzuhaline ektir. 

2782/2921 Fatih - îstanbul : Mimar 16 - XI -1940 tarih ve 2656 numaralı Karara raptedilmiştir. 
'Sinan mahallesi Zembilli arzuhaline ektir. 
sokak No. 5 t. Hakkı Ta-
vuztürk. 

2783/2922 Ankara : tsmetpa&a ma- Mahkûmiyet cezasının affi dileğine Encümendedir. 
haildi Beliler sokak No. dair. 
32 Tevfik özbilen. 

2784/2923 Mudanya : Polis memur- Millî mücadeledeki hizmetinin teka- Karara raptedilmiştir. 
larmdan Süleyman To- ütîük hizmetine ilâvesine dair. 
runoğlu 

2785/2924 M. M. V. Ordu dairesi 11 - VI -1937 tarih ve 3282 numaralı Encümendedir. 
m . şubesinde muamele arzuhaline ektir. 
msnrasvBefet Topeâoğlu. 

2786/2925 Uşak : Emniyet komiseri Şehit kardeşinden müstetıafekı maaş Encümendedir. 
Y. N. Topuzoğlu. tahsisine ve harcırah matlubunun ve

rilmesine 'dair. 
2787/2926 Bursa : Umurbey mahal- îaöei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

leşi Çeşme sokak No. 2 
-Salâfcattiri îvgkı. 

2788/2927 Erenköy : Erenköy Etem ikramiyesinin tam maaş üzerinden Sarara raptedilmiştir. 
E l caddesi No. 21 İbra- verilmesi hakkındaki Şûrayî devlet 
fcim Urgun. kararmm infazmra teminine dair. 

2789/2928 Of: Akşehu köyünde Ah- Köylerinin Sftrmeneye raptı âihs&ae 'Encümendedir. 
met Aslan ve ar. dair. 

2790/2929 Bilecik : Ziraat kâtibi Açık maaşlarının verilmesi dileğine Karara raptedilmiştir. 
Çakvü AğebHgüm. dair. 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No; isim ve adresi Aıfnhal hulâsası Muamelesi* 

2791/2930 Ankara.: Atıfbey mahal'- 6 - II -1040'tarih ve-2603 numarfeh Hara* rispteliilftîfCİ* 
leşi Telsizler caphesinde arzuhalin* ektir», 
Kasap Şakır Yamaner eli-
le Süleyman Sun. 

2790/2931 Mardin : Şar mahallesin- Damızlıktan menedüen atı hakkm- Karara, raptedilmiştir. 
de Abdi Eker. daki kararın refine dair. 

2793/2932- Karaman : Cedit mahal* Belediyece tarlalar ma vaki müdafaa-. Dahiler* vek61«ün» 
leşinde zûrradan Rama- lenin menine d&ir. 
zan Terlemez ve ar. 

2794/293$ Osmaneli : Nüfus memu- Askerlik durumunun' tesbiti dileğine M. M. vekâletine* 
ru Memet Sezgin. dair. 

2795/2934 iskenderun : Kurtuluş Ziraat bankasına olan borcunun tak- Eucnmetiiedir. 
mahallesinde No. 233 Sad- sitlendirilmesi ve çütüğinb1 tesahfip. 
rettin Akçay. etmesinin1 tejaiöiâe' dair. 

2796/2935 İstanbul : Yüksek iktisat Şehit maaşı tahsisi hakkında. KareSte* röptedilmiçtir. 
ve tieajpet.mektebi talebe
sinden No. 303 Osman Ci-
nan. 

2797/2086 Rami - Eyüp : Kışla-ar- Askerlik-durumunun tesbitine dair. Encümendedir. 
kası Uluyol Maltepe cad
desi No. 15 Halit Turan. 

2793/2937' Aydın : Seyyar manifa- Seyyar satıcılık yapmaktan menedil- Encümendedir. 
turacı Papuççu Hasan. memesine dair. 

2799/2938 Kadirli : Ali İçmibırgık. Yeni Adana gazetesinin yaptığı yol- Karara raptedilmiştir. 
suz neşriyattan şikâyet ediyor. 

2800/2939 Ankara: Muntazam lıorç,- öğretmen olmasının temini- dileğiutt Kararâ  raptedilmiştir. 
lar umum Mü. memuru d a » 
Mukaddes Yoru. 

2801/2940< Ankara : Mühendi* ha- 3 - XII -1940 tarih ve 2710'nUmarftb Karar* rsptediltaiştÖS 
nında Ahsen Çelik. arzuhaline ektir, 

2802/2941 Koçak : Ahmet Eryıl- 22 - IV - 19#8!tarih ve 2141 numaralı Harara» raptedilmigtir. 
ma& arzuhaline ektir. 

2803/2942 Ankara : Dil • Tarih ve Terfilerinin temini dileğine dair. Encümendedir. 
Coğrafya fakültesi coğ
rafya enstitüsü- asistanı 
Ferruh Sanır ve ar. 

2804/2943- M. M. V. matbaasında Farkı maaş muhassasatmın verilme- Karara raptedilmişim 
S. 3. muamele memuru sine dair. 
Enver Türksal. 

2805/2944* Kırıkhan.: Kurtuluş ma- 13 - V -1940 tarih v* 1978-numaralı .Karara raptedilmişim 
hailesinde No. 4 Avadis arzuhaline ektir. 
Kocaoğlanoğlu. 

2806/2945- Yalvaç : Abacılar mahal- Askerlikdurumunun tesbittofrâa». Karara raptedilmiş^» 
leşinde Salih Özçelik. Muhtacı muavenet olduğundan yar-

•2807/2946 Ankara : Erzurum ma- dım yapılmasını istiyor. Enenmekledir. 
hailesi Taşlı sokak No. 
U 0 - 1 1 2 Ali, 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

2808/2947 Niğde : Kütüphane altın
da arzuhalci İhsan Ba-
nüüoğlu. 

2809/2948 Antakya : Halk yazı evi 
sahibi Kâmil Keskin eli» 
le Memduha Ülger. 

2810/2949 istanbul : Lâleli, Şair 
Haşmet sokakağı No. 31 
Faika üzturga. 

2811/2950 Bakırköy : Zeytinlik Ya
kut sokak No. 52 Memet 
Mağmumi. 

2812/2951 Sofya - Bulgaristan: Ak-
sakof caddesi No. 32 Ha
tice Refik. 

2813/2952 İstanbul : Balıkhane AT 
vergileri memuru Murat 
Murater. 

2814/2954 Bitlis : Hayvan sağlık 
memuru Nevzat Civelek. 

2815/2955 Karacabey: Manastır ma
hallesinde Hüseyin Yıldı
rım. 

2816/2956 Eskişehir: Mihalıççık ka-
yi köyünde Hasan İnal. 

2817/2957 Akhisar: Cezaevinde Nu
ri Boya. 

2818/2956 Konya Ereğlisi : Ambar 
köyünde Ayrancı Bekir 
KrİTfiimlaTt, 

2819/2959 Samsun: Selâhiye mahal
lesi Karanfil sokak No. 
4 Fatma Ragıba Akaydm. 

2820/2960 As. Fosta No. 1018 kama
cı ustası Hasan Çelikalp. 

2821/2961 Ankara: Altmdağ mahal
lesinde No. 447 Yusuf 
Akız. 

2822/2962 Ticaret vekâleti zat işleri 
ve levazım mümeyyizi Ce
mal Çakır. 

2823/2963 Karagümrük: Sof alı çeş
me sokak No. 36 Salih 
Sakarya. 

26 - II -1940 tarih ve 1632 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Tekaüt maaşı tahsisi veya ikramiye 
verilmesine dair. 

Hereke fabrikası tarafından Ölü eşin
den yardan edilmesini istiyor. 

Malûl olduğundan tütün ikramiyesin
den müstefit olmasına dair. 

Ana vatana avdetine müsaade edil
mesi hakkında. 

30 - VII -1940 tarih ve 2268 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Yedek subay olmasının teminine dair. 

Köyündeki arazi ve emlâkini icara 
vermek üzere ailesi efradından biri
nin köyüne gitmesine müsaade edil
mesi hakkında. 
Nuri Demirağ şirketindeki matlubu
nun verilmesinin teminine dair. 
Cezasının affini istiyor. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. Ali Kılıç Aslanın hayat ve memat* 
na dair bir malûmat verilmesinin te
minine dair. 
9 - XI -1940 tarih ve 2613 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

16 - XI -1940 tarih ve 2653 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Şehit babasından muhassas mütera
kim maaşlarının verilmesini istiyor. 

Hazinece matlubunun verilmesi dile
ğine dair. 

Milli mücadeledeki hizmetinden do- Encümendedir, 
layı yardım yapılmasını istiyor. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2824/2964 Sandıklı : Un değirmem İşlettiği değirmenine ait tarhedilen Encümendedir. 
sahibi Ali Akayta. verginin fazlalığından şikâyet edi

yor. 
2825/2965 Kırlareli : Elmacık kö- Mahkemece verilen veraset hükmün- Karara raptedilmiştir. 

yünde îzzet Yılmaz. deki isabetsizlikten şikâyet ediyor. 
2826/2966 Milas . Kemikler köyün- Hazineye olan taksit borçlan hak- Maliye vekâletine 

de Ali Kavalan. kmdaki dileklerinin nazarı itibare 
alıımmıaTift dair. 

2827/2967 Beyoğlu : Sakız ağacı, 13 - Vffl -1940 tarih ve 2330 mıma- Encümendedir. 
Büyük kırlangıç sokak ralı arzuhaline ektir. 
No. 4 Ahmet Yılmaz. 

2828/2968 Fatih • İstanbul : İtfai- Teffiz edilip istirdat edilen gayri- Encümendedir. 
ye müdüriyeti kargısında menkullerinin iadesi dileğine dair. 
No. 32 Zihni însel. 

2826/2969 Bilecik : Avukat M. Ke- Mukataai zemin hakkında Temyiz Encümendedir. 
mal Güney. mahkemesi ve Devlet şûrası tarafın

dan verilen kararların tetkiki ile bu 
davanın rüyeti için merci tayinine 
dair. 

2830/2971 Muş : Bulanık kazası Si' Muhtaç kaldığından yardım edilmesi- Encümendedir. 
mo köyünde Üyas Kuş. ni istiyor. 

2831/2972 Ankara : Cezaevinde İs- Yeni ceza evlerine nakillerinin temi- Karara raptedilmiştir. 
mail Hakkı Aydemir. nine dair. 

2832/2973 Ankara : Deliler tepesi Ankara belediyesinden şikâyet edi- Encümendedir. 
No. 53 Ahmet Kalender, yor. 

2833/2976 İstanbul : Çırçır caddesi Hakkında tatbik edilen tekaüt mua- Encümendedir. 
Hattat İzzet sokak No. 7 melesinin yanlış olduğundan şikâyet 
Salâhattin öteş. ediyor. 

2834/2977 Sivas : Sularbaşı mahal- Sivas mebusu iken Ölen kocası Halis Encümendedir. 
leşinde ölü Sivas mebusu Turgudun senelik tahsisatının yarısı-
Halis Turgut eşi Nazife nın ikramiye olarak verilmesini isti-
Tari Kâhya. yor. 

2835/2978 Trabzon : Keresteci Be- Fostroplu nammdaki eşhastan ala- Maliye vekâletine 
cep yanında Besim Sabri- caklarmın tahtı temine alınması için 
oğlu. Şûradaki dava neticesine kadar mu

amele yaptırümamasma dair. 
2836/2979 İstanbul : Maliye muha- Son kabul olunan İstimlâk kanunu- Karara raptedilmiştir. 

kemat müdüriyeti Hazi- nun yeniden tadili cihetine gidilme
ne avukatlarından Z. Mu- mesi hakkında 
zaffer Baysal. 

2837/2980 Söke : Konak mahalle- Zeytin fidanlığının vergiye tâbi tu- Encümendedir. 
sinde Asım Killi. tulmasmdan şikâyet. 

2838/2981 Pınarbaşı - Kayseri: Ye- 26 - YUL -1940 tarih ve 2381 numara- Karara raptedilmiştir. 
ni ocak mahallesinde 1b- lı arzuhaline ektir. 
rahim Yılmaz. 
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2839/2981 İstanbul : Anadoluhisar Harcırahındaki yanlışlıktan şikâyet; Encümendedir. 
Kandilli caddesi No. 38» ediyor. 
Rasim Çagm. 

2840/2983 . Beyoğlu-İstanbul : Ham-, Millî mücadeledeki hizmetinden dolayı M. M. vekâletine. 
malbaşı caddesi Karakol istiklâl madalyasile taltifini istiyor. 
sokak No. 94 ap. ikinci. 
kat. Cemil Çetiner 

2841/2984 Keskin : İnhisar odacısı Zail olan tekaüt hakkının meydana Encümendedir. 
Yusuf Balık. çıkarılması hakkında 

2842/2985 Budapeşte : IV. Regi-Posta. Türk vatandaşlığından ıskat olun-. Encümendedir. 
utça. 10 Aram Hagop Kal- duğundan şikâyet ediyor. 

pakyan. 

2843/2986 Kadıköy-İstanbul : Yel-. Oğlunun askere alınması dolayısileı- Encümendedir. 
değirmeni Uzun hafız No. malûl olduğundan yardım yapılmasını 
187 Hüseyin Yavuz istiyor. 

2844/2987 İstanbul : Yüksek deniz-1 15-VI-1940 tarih ve 2114 numaralı ar- Encümendedir 
ticaret mektebi ayniyat, zuhaline ektir. 
muhasibi A. Hazım Evren-. 
gü. 

2845/2988- Arapkir : Çırsancak hu- 16-V-1940 tarih ve 1991 numaralı ar-* Ettcümenrfcdir: 
susî muhasebe eski me - zuhaline ektir. 
murlanndan Cemal Ka ra 

2846/2989 İstanbul : Piyerloti caddesi 30-VII-1940 tarih ve 2775 numaralı ar- Karara raptedilmiştir. 
Göktaş sokağı No. 14 Cev- zuhaline ektir. 
det Kutadgu. 

2847/2990 Ankara : Nafıa vekâleti 3656 sayılı kanuna göre derecesinin Encümendedir. 
seferberlik müdürü Sala - tayini ve mağdur edilmemesine dair 
hattın Yurdoğlu. 

2848/2991 Cebeci-Ankara : Tanyeli İnhisarlar idaresince tazminatının tam • Karara raptedilmiştir. 
sokak No. 15 Mustafa Öz- olarak verilmesi dileğine dair. 
dil. 

2849/2992 Tize-İzmir : Cumhuriyet Tekaütlüğünün refi dileğine dair. Encümendedir. 
meydanı Yanıkkonak cad--
desi No. 13 Hulusi Göy
men. 

2850/2993 Tire-İzmir : Cumhuriyet Tekaütlüğünün refi dileğine dair. Encümendedir. 
meydanı Yanıkkonak cad-. 
desi No. 13 Hulusi 
Göymen. 

2851/2994 Hayrabolu : 54, Sv. A. Muvazzaflığa naklinin temini dileğine Karara raptedilmiştir. 
ücretli Tf. Us. Emin Aksel. dair. 

2852/2995, İzmir : Mirali mahallesi, Evine tarhedilen verginin temyiz Encümendedir. 
Karakapı caddesi No. 56 komisyonunca karar ittihazına kadar 
H. Gülistan Gelbiş. tahsil edilmemesini istiyor. 

2853/2996 Oltu : Halk namına Bahri 28-1-1941 tarih ve 2862 numaralı ar- Encümendedir. 
Keleş. zuhaline ektir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
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2854/29â7 Akdağmadeni: İbrahim 26-IV-1940 tarih ve 1900 numaralı ar- Karara raptedilmiştir. 
Ağa mahallesinde Hasan zuhalinc ektir. 
Karaaslan. 

.2855/2988 Kütahya : Cmaiiimam Me Almakta olduklan maaşın azlığından Encümendedir. 
müezzinleri namına Fa- şikâyet ediyorlar. 
ruk Dikilen. 

2856-2999 Fatih - İstanbul : Turam- Ziyaa uğratılan terfi hakkının tahtı tem- Encümendedir. 
vay durak mahalli Ça- ine alınmasını istiyor. 
maşırcr sokak No. 1 Esat 
Apaydın. 

2857/3000 Malatya : Pamrik jalah Yüksek ziraat ve ihtisas tahsili olduğun- Ziraat vekâletine. 
istasyonunda makinist dan bahsile Ziraat vekâletinde esaslı bir 
Mahmut Gençer. "vazifede istihdamını istiyor. 

2858/3001 İzmir : Damlacık mahal- Tekaütlük muamelesindeki yanlışlıktan Encümendedir. 
leşi Berber Osmanağa so- şikâyet ediyor. 
kak No. 13 Osman Gele-
son. 

2859/3002 Gönen : Tozakçı köyün- Kocasının mahkûm bulunduğu para Encümendedir. 
de Gülizar Yeşilay. cezasının affı dileğine dair. 

2860/3003 İstanbul : Haliç feneri Hazineye ait 2 400 liralık borcunun affi Karara raptedilmiştir. 
Baki dede sokak No. 15 dileğine dair. 
Mustafa Dinç. 

2861/3004 Seyhan: Kuşluhanda.Bo- Devlet Denizyolları idaresindeki Encümendedir. 
yacı Ahmedoğlu Halil matlubunun verilmesine dair. 
• Sezer. 

2862/3005 Malatya : Nafıa kâtibi Maaş farklarının verilmesinin teminine Karara raptedilmiştir. 
Fazlı Yalçın. dair. 

2863/3007 Beşiktaş - istanbul: Aka- Tekaütlük ikramiyesinin verilmesine Encümendedir, 
retler Şair Nedim cadde- dair. 
•si No. 29 Kâmil Ülgen. 

2864/3008 Menemen : 98 hane göç- iskânlarının biran evvel temini dileğine s. ve îç. Mu. V. ne 
men namına Salih Müdaim J j 

2865/3009 Menemen : 98 hane göç- İskânlarının biran evvel temini dileğine s y e j M u y n e 
men namına Salih dair. 
Müdaim. 

2866/3010 İstanbul : Anadoluhisar Riyaziye grupundan imtihan edilerek Encümendedir. 
Kandilli caddesi No. 38 l i se mezuniyet diploması verilmesine 
Sabahattin Çağın. dair-

2867/3011 Oltu : Temrut köyünde Toprak tevziatında yapılan haksızlıktan Maliye vekâletine. 
Emin Keleş. şikâyet ediyor. 

'2868/3012 Ankara : M. M. V. Zatiş- Nasbinin tashihi dileğine dair. Encümendedir. 
leri dairesi levazım 
memurlar şubesinde ikinci 
sınıf Mİ. Me. Şükrü 
Niron. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
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2869/3013 Gazianteb : Cevizlice ma» 
hallesinde İbrahim Ha
mut ve ar. 

2870/3014 Bünyan : Dervişağa ma
hallesi No. 3 Nazire. 

2871/3015 Gazianteb : İs bankası 
caddesi No. 13 Sabri Gü
rel 

2872/3016 İstanbul : İnhisarlar U. 
M. Muamelât şubesi Mü. 
AKIK Akmcan. 

2873/3017 Bursa : Umurbey mahal
lesi Çeşmeli sokak No. 2 
Salâhattin İvgin. 

2874/3018 Beyoğlu : Maliye tahsi
lat müdürlüğü mümeyyizi 
Remzi özdeyeu. 

2875/3019 İzmir : Kâğıt fabrikan 
nakliyat servisinde Ah
met Tamer. 

2876/3020 Hafik : Geyve köyünde 
Osman Caymaz. 

2877/2022 Ankara : Hususî muha
sebe memuru Zihni Eri-
mer. 

2878/3023 M. M. V. Ordu dairesi 
şube III. muamele me
muru Ref et Topuzoğlu. 

2879/3024 Antalya : Noter H. Edip 
Şakrak. 

2880/3025 Zonguldak : Amele birli
ği idare memuru emekli 
jandarma binbaşısı Tah
sin Aydan. 

2881/3026 İstanbul : Lâleli Şair 
Haşmet sokak No. 31 Fa
ika Ozturga. 

2882/3027 Çarsrkapı - İstanbul : Ir
gat pazarında Mollafeneri 
Çilingir sokak No. 60/62 
Hatice. 

Altm olarak tediyeye mecbur olduk- Encümendedir. 
lan borçlarının tesviyesi için altma 
muadil bir kıymet tayinine dair. 
Alaya çıkarılan oğlunun Kuleli as- Encümendedir. 
kerî lisesine alınmasının teminine 
dair. 
Askeri vazifesinin yapmasının temini Karara raptedilmigbr. 
dileğine dair. 

Arzuhal encümeninin 23 sayılı hafta- Encümendedir, 
lık karar cetvelinin 870 numaralı ar
zuhaline itiraz ediyor. 
6 - İÜ -1941 tarih ve 2926 numaralı Encümendedir 
arzuhaline ektir. 

Maaşınm 30 lira aslî maaşı üzerin- Encümendedir, 
den verilmesini istiyor. 

Tarhedilen kazanç vergisinden affinî Maliye vekâletine, 
istiyor. 

Tapulu arazisine tesahup edilmek is- Encümendedir. 
tenildiğinden şikâyet ediyor. 
ladei memuriyet etmesinin teminine Karara raptedilmigta. 
dair. 

27 - II - 1941 tarih ve 2925 numa- Encümendedir, 
ralı arzuhaline ektir. 

Recebin hukuku tasarrufiyesi hak- Encümendedir, 
kında Evkaf idaresi tarafından yapı
lan haksız müdahalenin menine dair. 
Damat Ferit Hükümeti tarafından Encümendedir, 
tekaüt edildiği 25 temmuz 1335 ve 
Millî Hükümet tarafından tavzif 
olunduğu 16 teşrinievvel 1336 tarih
leri arasındaki muvazzaf maaşlarının 
verilmesini istiyor. 
10 • III - 1941 tarih ve 2949 numa- Encümendedir, 
ralı arzbuhaline ektir. 

Arsası için belediyece vaki müdaha
lenin refine dair. 

Dahiliye vekâletine. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2883/3028 İzmit : Çarsıbaşında Kö
mürcü Mümin eşi Tenzi
le öter. 

2884/3029 Kadirli : Tüccardan Urrî 
Bilgili. 

2885/3031 Trabzon : Emekli binba
şı Süleyman Gürcan. 

2886/3032 Bafra : Gazipaşa mahal
lesi No. 4 Nasrettin Aral. 

2887/3033 Fethiye : Köçek köyü 
madenlerinde eski tahsi
lat kâtibi Muharrem Kos-
tepen. 

2888/3034 İstanbul : ölçü alayında 
4. sınıf Bs. Me. Zihni 
Günay. 

2889/3035 İstanbul : Şişli Mansor 
sokak No. 71 A. Bıza 
Göker. 

2890/3036 Kastamonu : Balabanlar 
köyünde Devrekani Esat 
Aydın. 

2891/3037 Müâs : Meşelik köyünde 
Memet Avcı ve ar. 

2892/3038 İstanbul : Harp akade
misi öğretmenlerinden e-
mekli kurmay albay Sa-
lâhattin Kib. 

2893/3039 Edirne : İstanbul yolu 
Kadı Bedrettin mahalle
sinde Süleyman özkavak-
lılar. 

2894/3041 Adapazan : Gazeller ma
hallesi No. 131 Hasan 
Pala. 

2895/3042 Kayseri : Ulucami Ulu 
sokağı No. 14 Sadi Eker. 

2896/3043 Ayvalık : Kemalpaşa ma
hallesi Safa mevkiinde 
Abdülkerim Karanda. 

2897/3044 Konya : Karamanlı Me
met Edalı ve ar. 

2898/3045 Ankara : M. M. V. Anka
ra kışlalar subayı yarbay 
Ali Baykal 

Mübadil hakkmm verilmesine dair. Encümendedir. 

Hâkimden şikâyet ediyor. Adliye vekâletine 

Tekaüt maaşlarına zam yapılmasına Encümendedir. 
dair. 
Tekaüt maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

Açıkta kaldığı müddete ait maaş mat- Encümendedir, 
tabunun verilmesine dair. 

Divanı muhasebat tarafından tazmi- Di. Mu. Reisliğine, 
ni talep edilen 11 193 kuruş hakkın
daki dileğinin tetkiki ile karan âdile 
raptma dair. 
Kaçak vergi ihbarından dolayı ikra- Encümendedir, 
miyesinin. verilmesine dair. 

Eşhas tarafından hukuku tasarrufiye- Encümendedir. 
sine vaki fuzulî müdahalenin refine 
dair. 
Milli emlâke olan taksit borçlan hak- Maliye vekâletine. 
kındaki dileklerinin nazan itibare 
alınmasına dair. 
Askerî rütbe farkı hakkındaki dileği- Encümendedir. 
nin nazarı itibare alınmasına dair. 

Acemi ihtiyat tarafından muallim ih- M. M. vekâletine 
tiyat sımfma naklini istiyor. 

Oturduğu evin iskânına tahsisini is- Sıhhat ve İç Mu V. ne. 
tiyor. 

28 - V - 1940 tarih ve 2050 numa- Encümendedir, 
rajı arzuhaline ektir. 
Tasfiye vesika ve bonolarının veril- Encümendedir, 
meşine dair. 

Beşinci tümene mubayaa ettikleri er- Encümendedir, 
zak bedelinin tesviyesine dair. 
400 numaralı kanundan istifade et- Encümendedir, 
inekliğini istiyor. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsa» Muamelesi 

2899/3046 MlşeMî1 : Muttatp <5a# Münasip-bir iste çalışmaaıtiiö tttsia^ BncümetSiediK 
desi Mamure mahallesi ne dair. 
Dernek sokağı No. 3 Yu
suf* DfriâĞğkn. 

2900/3047 Ankara -: Nafia V. T. t. 1937 senesinde hususi muhasebeden Encümendedir. 
Ü&. ftin- mentttflr Safeft tah^klhik ettîrllfertk aldığı 4>a^4* hbr-
Güzelsu. eırahınm Divanı muhasebat ilâW ile 

iadtfintt'âatfö 
2901/3048 Diyarbakır : Pakize. 7 - I - 1941 tarih ve 1830* numtfrair İmcİhma&dir. 

arzuhaline ektir. 
2902/3049 Gazianteb: Eyüboğluma- tekaüt maaşı tahsisini istiyor*. EnVa^Hdedir. 

hailesinde No. 50 Ab-
durrahman Baysoy. 

2903/$fö# Nfitfp* : Oezaevhide Sb'- Para cttasmm takdim wp*i ite tsfcH- EncMetfSadirl 
dülkadir Sava$ yösine dair: 

2904/3051 Urfa : Belediye- Atfhaf Üagsmb erba$ vahşinin iadesini Encüdnefidedir. 
memuru Faiz Sözen elile istiyor. 
Yafaya*1 BeVfc. 

2905/3052 Pmdıklı - istanbul : Hi- tekaüt maaşının tahsili ijjnt M. M EtR^inHttdMr. 
lâl eczanesinde Arşen 
$g l î . 

2906/3053 Siird : İnhisarlar nro- Vekaletine' emir verftrfelu^iftiyft». £nc#MHiffiifdir. 
düdüğü takibat şubesi Terfiinin temini dileme dair. 
btti$su ntemtttu SV Sr 
vasoğlu. 

2907/3054 İstanbul : Amerikan kol- Uçtuğu mtiddete ait1 ücretinin veril- Encümendedir. 
teinde ytteba$f Mu«HI » « m i istiyor. 
Sezel. 

2908/3055 Mudurnu : Hızır Fakın Bakaya namile alınan partaun inde- Mtisfef f i t letme. 
mahallesinde Meraet Kes- sini istiyor. 
kin', 

2909/3056 Kelkit : Pöküt köyüMfr Kdeasüö ytttmst Kskkntda tft&ibat EıW*m*&&dir. 
ölü Sadettin esi Fatma yapılmasını istiyor. 
Mecit. 

2&0/&59 Suüaöahttfet • IstW*trt : BaSjmöretzilîğe tayiftini istiyor, VriöSâ* Ü, MÖ. ite; 
Tavukhane sokak No. 24 
Ali Akpak. 

2911/3060* fieşffit% - fsts^bııl : Şı*ir îhhfe*r!ar idaresi tarfcfnıdto' yeatiee KBc«8S8ld<$diA 
Nedim caddesi Afacan so- vazifeye titmmm. dâir. 
mm. U İJHöet'Şev
ket Eber. 

2912/3061 Adapazarı : Kuyudibi Memuriyete tayininin temini düe^l- ESCüö«Bâ*dir. 
îÖÖrâlksi Keffifcr sokak nfe dSir. 
No. 15 Fahrettin Sfctoî 

3833 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi ^rzuhal hulâsası Muameleli 

2913/3062 -Ger^aenaik : Nahiye mü
dürü eşi Hatice Rıza Kü-
nutku. 

28^/3063 N$de : Yeiste { .nüve
sinde Abidin Bayhan. 

2915$064 SFaj^-'Jstanhui :$&&*> 
paşa caddesi No. 72 emek
li .yüzbaşı Ali Münir Sa-
yaner. 

2916/3065 Çorum : Akmemedoğlu 
îsmet, Akaydı ,TB ar. 

2917/3066 ,&â*K»t : ıBgftpi ge
rinde No. 19 Samtra Tedü. 

2918/3067 Bursa : Yeni ay&allede 
Yidinli sokak No. 1 Ha-

2919/3068 

2920/3069 

2921/3070 

2922/3071 

2923/3072 

2924/3073 

2925/3074 

2926/3075 

2927/30*6 

re .ma
hallesi No. 14 Mustafa 
ftnnofrln 
Mardin : Şehidiye ma-

^ D ş s i N o . ^ ^ f l k a k N o . 
5 Abdurrahmap. Alpte
kin. 
Pmarbaşı : İkinci okul 
fcas^fcetmejü- Qfc»z kara
muk. 
Akhisar: Cezaevinde mah-

.kÛHaardan. Njwi Jfcya. 
Balya: Hor..kj>yüflderFer
hat eşi Besa.Byâ». 
Trabzon : Avukat Salih 
M i Toğtekin. 
Selimiye - İstanbul: Hay-
vajusağhk tnejnurjbruo-
kulu talebeleri namına 
Ne.;274 Şükran rBeniç. 
Artvin > ÇgrMjh : Oria o-
kul son sınıf talebesin
den Ali Yalçın. 
,$fftT«fjın : Eski.,ııüfus kâ
tibi Hamit InaL 

Nahiye .müdürü olan zeyejnin ̂ aaker- :Bncüm»de4ir. 
$tt*n .tevhj&inin temim* dileğine ..dair. 

P.rJT. .T.;4âaresi,^in igtim|âk edjien Eneftm*nde$r. 
mağazaları hakkındaki .diledin bir 
kararı âdile raptma dair. 
fjğljannjı- nüfusa tescilinin temini di- Encüme»dejl>. 
leğinecdair. 

Hukuku tasarrufiyelerine vilâyetçe 
vaki «üAahaleden ^mutajarflr ûiduk-
larmdan şikâyet ediyorlar. 

• Maliyece. Mlıftpilfv rha*flTtft vfffgfsir baV-
kmdaki dileğinin nazarı itibare alına-
,.r^..majjdnj £{Ulmemesinfi,dair. 
.Oğhı.jgerifin,mütebaki flijrgau Betası
nın affine.dgair. 

Fabrikalardan birinde istihdamının 
temini ile perişaniyetten vikayesine 
dair. 
Ordudaki vazifesine iadesi hakkında. 

Kgcara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Eacümejıdedir. 

Hjkkt .maktesebejsi olan 25 maaşile Encümendedir, 
-birlikte jnüterjakimTmatlubunun, i r i l 
mesine, diir. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair 

Samsunun pukurbük köyündeki Jnzı-
njn^nezdine verilmesine dair. 
Hazinece matlubunun tesviyesi dile-

.ği.ne dair. 
Veteriner hayvan sağlık memgrja ı̂-
nm #edek subaylık Çileklerine, jdair. 

Okuldan, ihracı lıakkındakLjlta^arttun 
ref ine dair. 

•Oerjkjka^ası nüf^ t midürlüğüjy^ 
yini üe Mardin Nüfus müd#ılti$jn-
den şikâyet ediyor. 

Encümendedir. 

Encümendedir 

Maliye vekâletine. 

En<aja^dedir. 

Dahiye R e t i n a 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelen 

2928/3077 

2929/3078 

2930/3079 

2931/3080 

2935/3085 

2938/3089 

2939/3091 

Bursa : Çırapazan Kal
burcular caddesi No. 6 

Ali Haydar Meter. 
Garzan - Kurtal : Hüse
yin nahiyesi muhtarı Ab-
dülkerim Baltacı. 
Bartın : Maliye varidat 
memura Maşuk Bozuk.' 
Osmaniye - Cebelibereket: 
Cumhuriyet -mahallesinde 
Akif Çetin. 
Seyhan : Ceffan köyün
de muhtar M. Ali Yılmaz. 
Kayseri : Mütekait komi
ser Emin. 
İzmir : Halil Bifatpaşa 
caddesi No. 205 Hicriye 
Çamlıca. 
Yalova: Cumhuriyet cad
desi No. 52 Emine Tür-
keL 
Vize : Cezaevinde mah
kûm Memet OraL 
İzmit : Muhasebe Tb. K. 
Maltış Terim. 

Çine : Avukat Niyazi Çe-
tintürk. 

Edremit: Bayramyeri No. 
19 eski noter Samura Te-
dü. 

2940/3092 Karakocan : Tepe köyün
de Cemal Doğan. 

2941/3093 İnegöl : Yeniyürük kö
yünde Halil Balaban. 

2942/3094 Turgutlu : Albayrak ma
hallesi Koyun sokak No. 
1 Osman Tabak Çetin ve 
ar. 

2943/3095 Milas : Askerlik şubesi 
muamelât memuru Aziz 
Eraoy. 

5 • XII - 1940 tarih ve 2722 nama- Karara raptediimiştir. 
ralı arzuhaline ektir. 

Nahiye müdüründen şikâyet ediyor. Dahiliye vekâletine 

11 - VII - 1940 tarih ve 2207 numa
ralı arzuhaline ektir. 
Ziraat vekâleti tarafından memuriye
te tayinine dair. 

M. M. Vekâletine. 

Encümendedir. 

Nahiye müdüründen şikâyet ediyor. Dahiliye vekâletine 

Tekaüt maaşmm tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 

Usulsüz muamele yapan ve mesken Encümendedir, 
masuniyetini ihlâl eden polisten şi
kâyet ediyor. 
Apartımanmm Evkaf umum müdür- Encümendedir, 
lüğünce taksite raptnu istiyor. 

Askere alınmasını istiyor. 

Krzmın Devlet orta okul imtihanına 
girmesi için maarif vekâleti nezdin-
de yaptığı teşebbüsünün akim kaldı
ğından şikâyet ediyor. 
Nafaka borcundan dolayı verilen bir 
hafta hapis kararının infaz edilme
mesine dair. 
Bandırma maliyesi vergi yanlışlığını 
düzelttiğinden evvelce sunduğu arzu
halinin muameleden kaldırılması hak
kında. 
Mütegallibeden şikâyet ediyor. 

Kooperatife müteselsil borcundan 5-
türü vaki haczin refine dair. 
Haksız olarak tarhedilen istihlâk ver
gisi borcunun kaydinin terkinine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Ticaret vekâletine. 

Encümendedir. 

İkamet yevmiyelerinin verilmesine Encümendedir, 
dair. 



Kayİt 
No. 

2944/3096 

2945/3097 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Elâzığ : 61. Tüm. 190. A, 
3. Bl. K. E. Yüzbaşı Naz-
mi Fırater. 
Demirci: Kasrm FaH ma
hallesinde Hükümet tabi-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Vazife başında hastalanıp adiyen te- Encümendedir. 
kaüt edildiğinden malulen tadili hak
kında. 
23 - VII -1940 tarih ve 2239 numa- Karara raptedilmiştir. 
ralı arzuhaline ektir. 

bi emrinde köy sağlık 
memuru Niyazi Narhdere. 
Kars : Ortakapı mahal
lesinde İbrahim Zorlu-
türk. 

2947/3099 Artvin : Hususî muhase
be varidat memuru Ser
vet Yalçın. 
Sarayköy : Hâkim Dr. 
Salih Engin. 
Maraş : Kılılı köyünde 
Memet Kekece. 

2948/3100 

2949/3101 

2950/3002 İstanbul : Sultanhamam 
Mesadet han kat No. 1 
avukat Ziya Kaçar. 

2951/3103 Samsun : Çmaralan kö
yünde Safer Taşçı. 

2952/3104 Kayseri : VI. Kor. 4. Ş. 
I. kısan 7. S. ML Me. 
M. Kemal Bülbülân. 

2953/3105 Ankara : Şeref otelinde 
Dilâver Besne. 

Ankara : Harita genel 
direktörlüğünde topograf
ya şubesinde haritacı üs
teğmen Sabri Ütekin. 

2955/3107 Ankara : Samanpazarı 
Çocuk sarayı caddesinde 
Asrî berber Abdullah De
va. 
Ankara : Ankara otelin
de Ömer Sesli. 
İstanbul: Bayazrt Kemal
paşa mahallesi Çukurçeş-
me sokak No. 42 Fethi 
Oral. 

Otelci Halil 
İpek. 

2956/3108 

2957/3109 

2958/3111 Yozgad 

14 - 1 -1941 tarih ve 2837 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

3656 sayılı kanundan istifade edip et- Dahiliye vekâletine. 
miyeceği hakkındaki dileğinin tetki-
kma dair. 
Terfiinin temini dileğine dair. Encümendedir. 

Kaçakçılıktan mahkûmiyet cezasını Encümendedir. 
çektiği halde ayrıca para cezası için 
muhlrflfu edilmemesine dair. 
13 - IX - 1940 tarih ve 2434 numa- Encümendedir. 
ralı arzuhaline ektir. 

Balkan harbinde malûl olduğundan Encümendedir, 
maaş tahsisini istiyor. 
Gediklide geçen hizmetinin sınıf tes- Encümendedir, 
bitinde sayılmasına dair. 

Elinden alınan bahçelerine mukabil Sıhhat ve İç Mu V. ne. 
ayni kıymette mal verilmek snretile 
iskânının teminine dair. 
Devlet demiryolları tarafından istim- Dahiliye vekâletine, 
lâk edilen Cebecideki arsasmın kıy
meti üzerinden bedelinin verilmesini 
istiyor. 
Türk vatandaşlığına kabul edildiğin- Encümendedir, 
den nüfus idaresi tarafından muha
ceret vesikasının verilmesine dair. 

26 - III - 1937 tarih ve 2800 numa- Karara raptedilmiştir. 
ralı arzuhaline ektir. 
Tekrar vazifeye almmasmm teminine Encümendedir. 
dair. 

Belediye tarafından yıkılan otelinin Dahiliye vekâletine, 
bedelinin verilmesi veya yeniden in
şasına müsaade edilmesi hakkında. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamele* 

2959/3-112 .Ankara : Sanaji oaddesi -Vergi .ihbar ikramiyesinin • tesviyesi Eı^ümendedir. 
Arpacı Nuri apacfcma- hakkında .De t̂et ;»ûr«sıjçaıarınm-rtat-
nında Hafız Nalbantoğlu. bikini istiyor. 

.2090/3018 Maraş üEskisayniyat-me- Haksns,'Oİarak vakfesinden cjkanldı- Dahiliye veJbJÜ îaj. 
muru Ali Kuşçu. ğrodan..sik$jret ediyor. 

2961/3114 Şile : Karabeyli köyünde Tapulu ormanlarına -iöailetije vaki .Encümendedir. 
ihtiyar heyetinden A. öz- müdahalenin menine dair. 
k8»*ve*r. 

2962/3115 Erzurum : Askeri posta Nasb«»n tashihini ve .dört' sene ki- Eniştendedir. 
No. 246.0 Askerî adlî hâ- dem verilmesine dair. 
kan1 Terafik s Arsalı. 

2963/3116 Diyarbakır : Eski âeva lera.;kannnunnn 33 )ncü <maddesiaâe- Jtotümandedir. 
memuru Fahri Bayoğlu. ki azil keyfiyetinin kaldırılarak yeri-

ne jbirs başka .cezayi müeyyide JBBHÜ-
ması hakkında. 

2964/3117 -Saittbejtti : Belediye -wi- Müeccel rfdoğmiıakfe gayrfeamınîias- M. M- Vekfihltitte. 
si Şinasi Yıktıran, tease Ahntigaıâtn »şikâyet ediyor. 

2965/3118 Antakya : Şehitler -roa- JJateydaıaJtra^Masına müstenit ipo- Encümendedir. 
hatiesiöde Ayşe fKâ tok. ,t»tosizvve ipotaek mHamfitato&defcjr 

tecili düyun kabulüne jdair. 
2966/3119 Nazilli : Aydmoğlu ma- Haksız olarak vazüesinden.-<pjB«iIdt- ü&vnk jjtalemine iade 

kafesinde Ziya:Qflkmen. -ğmdan şikâyet .ediyor. edflnriftir. 
2967/3120 Elbistan : Küçükyapalak Ziraat hankasından satın alchgs, ara- En4ünwndedir. 

ıkdyönde Haydar uY&tgm. rinin-ibe^lmitesyiye ettiği halde.ye
niden paraâsteaiiaiğindan .$Kâyet. 

2968/3122 İçel : Kambiyo murakibi Terfiinin temini dileğine dair. }E*MÜn>ındedir. 
Kadri; BdlgsL 

2969/3125 Ankara : Akba^mahalle- Maliye -vtkâktinoe jnemuriyete tşji- En.e»nwpdedir. 
si Bayar sokak No. 13 jû,dil$$taedajr. 
Haaan/Kahadftyı. 

2970/3126 Malatya :.Büyük Mae- Vazife b&şmdamaiâ! kddfMan te- :KJ»r*w;raptedilmi§tir. 
yinbey mahallesinde No. .kant maaşına zam yapj&nas»ta>dair. 
13 Tevfik Ulusan. 

2971/3127 Jtastaacî - latantral: B$ğ- 27- XII - 1940ı tarih ve.2800.j«una- %ta*& raflkdib»*#û\ 
dat caddesi No. 457,Ha- -rah -arzuhaline. ektir. 
Ut Derin. 

2972/3128 68. piyade alayı komuta- Nasbinin düzeltilmesini istiyor. Encümendedir. 
m-atoay A^foza flran. 

2973/3129 Elâzığ : Ziraat bankası Ziraat bankasından tekaüde sevkedi- .Encümendedir. 
«sktaüdüraiıAgâh Taw»l Jen.memıurların.t^üt.ınaasv ve. ikra-
ve ar. miyesi hakkındaki 4ileJdeo»in> nazarı 

itibare alınmasına dair. 
2974/3130 Bartın : Bakkal mahalle- Jandarmadaki hizmetinin Gümrük Encümendedir. 

sinde .M. Tevfik ,Çelik. muhafaza memurlafuaa iJammedile-
rek 30 -sene..ü«8rjmden tekaüde sevki-
|e ilu?amâesiûm-««dlmesi hakkında, 



Kayit Arzuhal «*hflıfajw 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

2975/8131 Birecik : Saha mahf i l 
sinde eski polis* memuru7 

Galip Demirel. 
2976/3132 Dinar : Cumhuriyet Möd-

deiıımumisi Sırrı Kalay. 

2977/3133 Antakya : Cumhuriyet 
mahaltesrad» Memet'Ka
ragül ve Yusuf Sipahi. 
Bir İM'ar. 

2978/3134 Mersin : Gümrük müdür
lüğü memurlarından Me-
met Nuri Demirdağ. 

2979/3135 istanbul : Kurbağabdere 
Ali Ruhi sokak* No. 14 
Arif Tüzüngüç. 

2980/3139 Arrtfikya : Atesür-mahal-
lesi Uzunçarşı Ulus-sokak 
No. 41 Sadettin Brciyaş. 

2981/313/ Şehmmnr • istanbul : 
Nevbahar mahallesi Türk
çü Hamdullah sokak* No. 
21/1 M. Sabri Dayıoğlu. 

2982/3138 Darende: Baytarbağı ma-
hettesmd* Ali1 Buabay. 

2983/3139* HftHefeneri - İstanbul : 
Abdisubaşı mahallesi Mi
mar yokuşunda No. 7 Nu
ri Deniıseieğlu. 

2984/3140' Ankara : Adliye vekaleti 
seferberlik memuru Baha 
Yüoer. 

2985/8141 Gaziaırtefc-: Esfcrbeiediye 
reisi M. Ali Kayaaip ve 
ar. 

2986/3142 Antakya: Hoca Abdi ma
hallesinde Osman Yoz-

2987/3143 Antakya : Maliye tahsil, 
darlarmdan Yahya Zorba. 

2988/3144 Korkuteli : Yelten kö
yünde Zehra Ceylân ve 
ar. 

1452 sayılı kanonun' 6 ncı maddesinin 
ttefeirile açık maaşlanten verflmeBİne 
dair. 
Memurin kanununun 84 neft maddesi 
hükmile Maaş kanununun bükümleri' 
arasındaki mübayenetin tefiira»dâir. 
Hatayda altın esasma müstenit' ipo-
teMI ipoteksiz nwmmel«lerîn<lei,birte
cili düyun tatbibna dair. 

Bneümendedir: 

İtaimeadedir. 

Küçük zabitlikte geçirdiği 
müddetinin halihazırdaki meHrariyeÜ-
ne ilâvesine dair. 
13 seneyi mütecaviz hizmetinden do- Encümendedir. 
layı tekaüde şevkini istiyor. 

isçilik ruhsatname» verilme» hak- Eueümeadedir; 

Maiıffiyetivamfe görmeğe mâni ohaB"- EncintteBdedir: 
dığından iadei memuriyetine datifi 

Umuma ait belediye hududu dahilin- Dahilîye- vekâletine, 
deki arazi tahrirde namına^ yazdıran 
Halilögiö' lbrahûndea alınarak me-
nafii umumiye?* bırahllmaama dak, 
18 - XII -1932 tarih ve 189 numara- Encümendedir, 
lı karar dosyasındaki vesa&nas iade
sini istiyor. 

24 - IV - 1940̂  tarih- ve 1872 numa
ralı arzuhaline ektir. 

Bneümendedir. 

Hatayda attın esasma müstenit ip©- Eneümaadedir. 
teksir ve ipotekli muamelelerinde bir 
tecili düyun kabulüne dair. 
Hatayda altın esasma müstenit ipo- Bneümenâedir. 
teksiz ve ipotekli muamelelerinde- bir 
teeUi duyu» kabulüne dair. 
Hatayda altın esasına müstenit ipo- Encümendedir. 
teksiz ve ipotekli muamelelerinde bir 
teeitt düyun kabulüne dair. 
Eşinin askerden terhisini istiyor. M. M. Vekâletine, 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsam Muamelesi 

2989/8145 Gördes : Nakibağa ma
hallesinde Emin ÇivicL 

2990/3146 Gebze : Merkez alayında 
ikinci tabur K. Erlerin
den inhisarlar muhafaza 
memuru Mızrap Sağır. 

2991/3147 Kemah : Dedek köyünde 
Osman özer. 

2992/3148 Kars : Ortakapı mahalle
sinde İskân müdürlüğün
den mütekait H. Hüsnü 
Baran. 

2993/3149 Söke : Doğanbey mahal
lesinde Mümin Bayer. 

2994/3150 Cebelibereket : Ziraat 
bankası eski memura B. 
Sıtkı Sakallı. 

2995/3151 Ankara : İstiklâl otelin
de Kenan Alpugan. 

2996/3152 Tekirdağ : Zafer mahal
lesinde No. 28 A. Rıza 
Günaydın. 

2997/3153 İzmir : Bozyaka mahal
lesi 531 nci sokak No. 51 
İbrahim özalkan. 

2998/3154 Yıldız - İstanbul : Nafia 
teknik okulu talebeleri 
Bifat Ersoy ve ar. 

2999/3155 Aksaray - İstanbul : Kü
çük Lânga Dudu Odalar 
sokak No. 484 Rauf Er-
sipahi. 

3000/3156 Ankara : Orman koruma 
genel komutanlığı şube 3. 
müdürlüğü ikinsi sınıf 
ikinci As. Adlî bakimi 
Y. Ziya Vardarman. 

3001/3157 Ankara : Ağır ceza mah
kemesi flmfptHfen M. Sıt
kı Tüzemen. 

3002/3158 Ankara : Keçiören Kub
beli No. 1 evde Kudret 
Koray. 

1940 senesinde asker olduğundan yol Dahiliye vekâletine, 
parasının alınmamasının teminine da
ir. 
Memuriyet maaşının Verilmesi hak- Encümendedir, 
kında. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Harcırah matlubunun tesviyesinin te- Dahiliye vekâletine, 
minine dair. 

İskân dairesince Hüseyin Oktay na~ Encümendedir, 
mına çıkarılan tapunun iptalile ken
disine verilmesi hakkında. 
3202 sayılı kanundan istifadesinin Encümendedir, 
temini ile tekaüt maaşı tahsisine dair. 

ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Eski tekaütlerin maaşma zam yapıl- Encümendedir, 
masma dair. 

Bakaya bina vergisinden konulan Maliye vekâletine, 
haczin kaldırılarak verginin terkini
ne karar verilmesini istiyor. 
Kısa hizmete tâbi tutulmalarına dair. Encümendedir. 

Aldığı rapor mucibince iklimi mute- Encümendedir. 
dil bir mahalle nakli memuriyetine 
dair. 

Hukuku tasarruüyesine ait Devlet Dahiliye vekâletine, 
şûrası kararının infazını istiyor. 

Terfihinin temini dileğine dair. Encümendedir. 

Tekrar öğretmenliğe alınmasına dair. Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3003/3159 Ankara : Merkez bankan Arzuhal encümeninin 16 - V - 1940 Encümendedir. 
emisyon servisinde îbra- tarih ve 1853 numaralı kararma iti
nim Şener. raz ediyor. 

3004/3160 Fatih • tstanbnl : San- Tekaüt maaşı tahsisine dair dileğinin Encümendedir. 
güzel caddesi No. 42 Cev- nazan itibare alınması. 
det Tangut. 

3005/3161 Kırkağaç : Eadriye ma- Eşinin askerlikten terhisine, oğlunun Encümendedir. 
hailesinde Emine özkaya. askerlikten teciline dair. 

3006/3162 Ankara : Askerî müdürü Tekaütlük muamelesini mebdeinden Encümendedir. 
sınıf 3. muamele memura itibaren refedüerek mahrum kaldığı 
Ahmet Cankurtaran. haklarından istifadesinin teminine 

dair. 
3007/3163 Erzincan : 1077 numaralı Asker ailesi ve muhtacı muavenet ol- Dahiliye vekâletine. 

pavyonda asker Battal duğundan yardım edilmesine dair. 
eşi Fikriye Baltacı. 

3008/3164 Gümüşane : Cezaevinde Af kanonundan istifadelerinin temi- Encümendedir. 
Sıtkı Ocaklı ve ar. nine dair. 

3009/3165 Bursa : Kozahan Mesnet 2692 numaralı kanunun derecei meri- Encümendedir. 
İpekçi. yeti ve sureti tatbiki hakkında. 

3010/3166 Kars : Lise onuncu n- Yenide» eyiftlde imtihanının icrası Encümendedir. 
nıfta No. 354 Bekir Ulu. veya gelecek yıl okula devamının te

minine dair. 
3011/3167 Taksim - İstanbul : Ta- Vazife basında malûl kaldığından de- Encümendedir. 

limhane Şehit Muhtarbey rece üzerinden maaş tahsisine dair. 
caddesi No. 24 Yücel Ap. 
kat 1 N* 1 Recep Imtf i 
Üstün. 

3012/3168 Urfa : Kızdın köyünde Jandarma tarafından işgal edile» evi- Dahiliye vekâletine 
Müslül Acar. nin tahliye ve ecri misli verilmesine 

dair. 
3013/3169 Birinci ordu müfettişliği Nasbinin düzeltilmesi hakkında. Encümendedir. 

istihkâm mütehassısı yar
bay Cemal Ertem. 

3014/3171 Of - Trabzon : Şar ko- Satra aklıkları yaylanm taksrüermm Vakıflar U. Mü. ne. 
yünde muhtar Ahmet temdidi veya yemden kıymet konma-
Turgun. sının teminine dair. 

3015/3172 Ankara : Atatürk bulva- Tekaüt kanununun 3 neft maddesinin Encümendedir. 
n Alemdar AprNo. 8 tefsiri ile uğradığı haksız muamele-
Cemal Ungan. nin düzehihneısine dair. 

3016/3173 Antakya : Yusuf Sipahi Altın esasma müstenit ipotekli ve Encümendedir. 
ve ar. ipoteksîz borçlar hakkındaki dilekle

rinin nazarı itibare alınması. 
3017/3174 Yenişehir - Ankara : Ne- Mahkûmiyet cezasının affi dileğine Adliye vekâletine, 

"catibey caddesi Dural A>. dair. 
No. 7 tayyareci mühendis 
Vecihi Türkkuş. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3018/3175 Manisa: Çaprazkebir ma- ölü zevcinin Hazineye olan borcu- Maliye vekâletine, 
hailesinde Salure Kara. nun taksitle ödenmesinin teminine 

dair. 
3019/3176 Ünye ; Kadir. Ünye hukuk hâkiminden şikâyet edi- Encümendedir. 

yor. 
3020/3177 Erzurum: Cezaevinde İd- Mahkûmiyet cezasının af fine dair. Encümendedir. 

ris Gürbüz. 
3021/3178 Kırkağaç : Kadriye ma- Kocasının ve oğlunun, askere ahuma- Encümendedir, 

hailesinde Emine özkaya. smdan dolayı zaruret içinde kaldığın
dan birinin askerlikten teciline dair. 

3022/3179 Tarsus : Karaf akı köyün- Talebedilen belediye rüsumu hakkın- Dahiliye vekâletine 
de Terfik Yıldırım. daki dileğinin nazarı itibare alınarak 

mağdur edilmemesi hakkında. 
3023/3180 Ardahan : Tüccar İsken- Lise imtihanına eylül 1941 tarihinde Encümendedir, 

der elile Ali Kaya. tekrar girmesinin temini veya gele
cek yıl okula devamının teminine dair. 

3024/3181 Adana : Eski tabakhane Gayrimenkullerinin vergi borcu hak- Dahiliye vekâletine 
mahallesinde Hüseyin Ni- kmda yapılan kanunsuz hacizden şi-
yazi Tabakoğlu. kâyet ediyor. 

3025/3182 Hafik : Gevre köyünde 31 - III - 1941 tarih ve 3020 numa- Encümendedir. 
Osman Caymaz. ralı arzuhaline ektir. 

3026/3183 Trabzon : Tekke mahal- Devlet şûrası ilâmı ahkâromm Mali- Encümendedir, 
leşi Haşmet sokak No. 21 yece infazı ile oturduğu evin namına 
Fahriye Büyükbilgin ve tesciline dair. 
kardeşi. 

3027/3185 Giresun : Asliye ceza hâ- 17 - IX - 1940 tarih ve 2437 numa- Encümendedir. 
kimi Orhan Babaoğlu. ralı arzuhaline ektir. 

3028/3186 Samsun : Eski mahnü- Münhal bulunan Samsun Lâdik mal- Encümendedir, 
dürlerinden. Mıntaka ti- müdürlüğüne veya defterdarlık tah-
caret müdürlüğünde Lût- silât memurluğuna tayinine dair. 
fi Evren. 

3029/3187 Garianteb : Eski F. T. T. jtadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
Şefi Memet Aykan. 

3030/3188 131. P. A. 9. Bl. K. ön- 8 nci tümen askerî mahkemesi tara- Encümendedir, 
yüzbaşı M. Sırrı Kızüöz. fmdan verilen usulsüz kararın tetki-

kile mağdur edilmemesine dair. 
3031/3189 Trabzon : Cezaevinde Mahkûhiyet cezasmm affine dair. Encümendedir. 

Mahmut Turan. 
3032/3190 Bilecik : Cezaevinde Me- Geri kalan cezasının bir müddet Tçin Encümendedir. 

met Yıldız. tehirine dair. 
3033/3191 Adana : Borsa simsarla- Simsariye ücretinin alıcıdan tahsili- Encümendedir, 

rından Muhittin Akça ve ne dair. 
ar. 

3034/3192 Mudanya : Gümrük am- Maaşlarının verilmediğinden* şikâyet Encümendedir, 
bar memuru Burhanettin ediyor. 
Mutlusoy. 
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İtayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3035/3193 Ordu : Şahincili köyünde Mütegayyip eşhastan aldığı bahçesi- Maliye vekâletine. 
Osman Kırış ye ar. ne Hazinece vaki olan müdahalenin 

menine dair. 
3036/3194 Tokad : Soğokpmar ma- Malûl olduğundan babasından maaş Encümendedir. 

hailesi Perviz sokak No. tahsisine dair. 
30 Niyazi Çizmeci. 

3037/3195 İstanbul : Büyükçamlıca Biraderlerinden kendilerine maaş tah- Encümendedir. 
No. 77 Tophanelioğlu Ze- sisini istiyorlar. 
kiye Kocaeli ve kar. 

3038/3196 Çarşamba : Kurdahmetli Çarşamba Asliye hukuk mahkemesi- Encümendedir. 
köyünde Osman Tanlar nin verdiği kararm tatbik edilmedi-
ve ar. ğinden şikayet. 

3039/3197 Gülpazan : Orta mahalle- Tekaüt kanununun 6 ncı maddesi mu- Encümendedir. 
de Kâzım Oto. cibince müktesep hakkmm yerilmesi

ne dair. 
3040/3198 Ankara : Güneşli mahal- Tekaütlüğünü ikmal için bir vazifeye Encümendedir. 

leşinde eski telgraf mü- tayinine dair. 
vezzii Abdülkadir Yıldı
rım. 

3041/3199 Üsküdar : İnsaniye Orta 14 - XI - 1941 tarih ve 2898 numa- Encümendedir. 
sokak No. 90 Asım Dur- ralı arzuhaline ektir. 
gun. 

3042/3200 Diyarbakır : Pakize Pi- 7 - 1 - 1941 tarih ve 2830 numaralı Encümendedir. 
rinç. arzuhaline ektir. 

3043/3201 Diyarbakır : Pakize. 7 - 1 -1941 ve 22 - V -1941 tarih ve Encümendedir. 
2830/3200 numaralı arzuhallerine ek
tir. 

3044/3202 Çarşamba : Kurdahmetli 20 - V - 1941 tarih ve 3196 numa- Encümendedir. 
köyünde Osman Tankrr ralı arzuhaline ektir. 
ve ar, 

3045/3203 Erzincan : Yeniçaışı No. Yıkılan evi için tazminat verilmesini Dâhiliye vekâletine 
20 Selim Demir. istiyor. 

3046/3204 Haliç - İstanbul : Küçük îadei vazife etmesinin teminine dair. Dahiliye vekâletine 
Mustafapaşa Haraççıbaşı 
sokak No. 34 Basri Ede, 

3047/3205 İstanbul : Eyüp Maliye Asli maaştan ücrete alındığından şj- Encümendedir. 
tahsil şubesi tebliğ me- kâyet ediyor. 
muru Fuat Büyükergün. 

3048/3206 Pasafin : Caburya kö- Sovyetler tarafından yakalanan kar* Hariciye vekâletine. 
yünde emekli İnayet elile deşinin hayatta olup olmadığının Ha-
Kadim Yalçm. riciye vekâletince tahkikine dair. 

3049/3207 Eyüp - İstanbul : Abdur- Maaşma zam yapılmasını istiyor. Encümendedir. 
rahman Şerefbey caddesi 
No. 120 Azmi Ali Bos
tana 
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Kayit 
No. 

3050/3208 

3051/3209 

3052/3210 

3053/3211 

3054/3212 

3055/3213 

3056/3214 

3057/3215 

3058/3216 

3059/3217 

3060/3218 

3061/3219 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Adikevaz - Ahlat : P. T. 
T. Müdürlüğünden emek
li Kâmil Onay. 
Tokad : Avukat Osman 
Nuri İris elile M. Hak
kı Tümer. 
İzmit : İstiklâl caddesi 
No. 62 Kâğıtçı Ahmet 
elile İsmail Kumantan. 
Ankara : öztürk mahal
lesi Altıok sokak No. 30 
Şuayp Tanbay. 
Oltu: Sunadan Ali Tür
kan ve ar. 
İstanbul : Takas limitet 
şirketi memurlarından 
Fethi özışık. 
Erenköy • İstanbul : E-
temefendi caddesi İkinci 
orta sokak No. 28 Befet 
Özalp. 
Adana: Harapbahçe ma
hallesi No. 14/71 Hulusi 
Bilici. 
Tarsus : Belediye muha
sebecisi Nanni Aydos. 
İstanbul : Emlâk ve ey
tam bankasında Nimet 
Gulet elile Memet Nuri 
Gulet. 
Gebze : Askeri porta No. 
1327 Fethi Can. 
Suruç. : J. BL K. V. Üs
teğmen Orhan Budak. 

Arzuhal hulâsası 

Kaymakamdan şikâyet ediyor. 

2330 sayılı kanundan istifadesinin te
minine dair. 

18 - XII - 1939 atrih ve 779 numa
ralı kararın tefsirine dair. 

Yedek subaylık hakkına malik olma
sına dair. 

Tevzi edilen arazide yapılan haksız
lığın düzeltilmesine dair. 
Barem derecesinin tesbitinde maruz 
kaldığı haksızlığın düzeltilmesine dair. 

4 - I • 1941 tarih ve 281« numaralı 
arzuhaline ektir. 

Maluliyet derecesinin tayini ile ona 
gere maaş ve ikramiye verilmesine 
dair. 
1683 numaralı Tekaüt kanunundan 
istifadesinin teminine dair. 
Tekaüt ikramiyesinin verilmesine dair. 

İhlâl edilmiş olan yedek subay hakkı
nın korunması hakkında. 
Kaymakamdan şikâyeti hakkındaki 
tahkikatın biran evvel yapılması ik 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Sıhhat ve İç Mu V. ne. 

Encümendedir. 

Sıhhat ve 1« Mu V. ne. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir.. 

Encümendedir. 

3062/3220 Kütahya : Sarayardı ma
hallesinde Eşik sokak No. 
19 Simav emekli malmü
dürü Oalip Temir. 

3063/3221 Alaçatı : Belediye muha
sibi Nedim Knvaü. 

3064/3222 Kartal - İstanbul : An
kara caddesi Yusuf Bu
yuranın kahvesinde Baif 
Köse, 

mağdur edilmemesi hakkında. 
Tekaüt maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir, 

24 gene 7 ay 11 günlük hizmetinin Encümendedir, 
nazan itibare almarak tekaüt maaşr 
tahsisine dair. 
Kartal çimento fabrikası mühendisi
nin kayfî hareketinden şikâyet ediyor. 



&ayit Arzuhal sahibinin 
Ha. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelen 

3065/3223 Suruç - Urfa : Koşan ko- Himayeye mazhar olan Abdioğlu Mus- Dahiliye vekâletine. 
yünde Müslüm Yıldız. tafa hakkındaki ihbarının nazarı dik-

kate alınarak kanunî takibat yapıl-
ypMf^ft dair. 

3066/3224 Malatya: Cezaevinde Mev- Mahkûmiyet cezasram affine dair. Encümendedir. 
lût Azizoğlu. 

3067/3*225 Gazianteb : Cevizlice ma- Altın olarak tesviye etmek mecburi- Maliye vekâletine. 
hailesinde Memet Hamit yetinde kaldıklan borçları hakkında 
ve ar. bir kararı âdil ittihazına dair. 

3068/3226 Bozkır : Üçpmar nahiye- Maasınm tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 
si müdürü Memet Hilmi 
Azöcel. 

3069/3229 Samsun .- Kamyon sahip- Kamyon lâstiğinin tedarikinin temi- Encümendedir. 
leri Fehmi Kılıç. nine dair. 

3070/3230 Gazianteb : Cezaevinde Kaçakçılıktan dolayı verilen mahkû- Encümendedir. 
Memet Kaya. miyet cezasını çektiğinden naktî ce

zanın teciline dair. 
3071/3231 Balıkesir : Hastanede ye- 50 lira asli maaş üzerinden tekaüt ma- Encümendedir. 

dek sınıf 8. Faik Topuzlu, aşı tahsisine dair. 
3072/3232 Elâzığ : Cezavinde Ali Bakıyei müddeti cezaiyesinin affine Karara raptedilmistir. 

Polatoğlu. dair. 
3073/3233 Trabzon : Uzun sokak No. Arzuhal encümeninin 19 - III - 1941 Encümendedir. 

122. Avukat Hamdi Er- tarih ve 2457 numaralı kararına itiraz 
güney. ediyor. 

3074/3234 Tirebolu : Hınıs eski hâ- 18 - XII - 1940 tarih ve 2772 numa- Karara raptedilmistir. 
kimi H. Fehmi Er. ralı arzuhaline ektir. 

3075/3235 Kelkit : Cezaevinde Be- Mahkûmiyet cezasının infazının tehiri Encümendedir. 
kir Yılmaz. dileğine dair. 

3076/3236 Kelkit : Cezaevinde Kâ- Mahkumiyet eezasmın infazının te- Encümendedir. 
mil Çelik. hiri dileğine dair. 

3077/3237 Samsun : Cezaevinde Ce- Mahkûmiyet cezasına ait hükümde Encümendedir. 
mal Gündüz. isabeti kanuniye olmadığından yeni

den tetkikini istiyor. 
3078/3238 Kayseri : Gülük mahalle- 31 - XII -1939 tarih ve 1391 numaralı Karara raptedilmistir. 

sinde eski polis memuru arzuhaline ektir. 
Hakkı Teoman. 

3079/3239 Malatya: Cirik pmar ma- Çocuklarının nüfusa tescilinin temini Dahiliye vekaletine. 
hailesinde Memet Dağ- dileğine dair. 
gezen. 

3080/3240 İzmir: Telgraf müdür Mahkûmyiet eezasmın affi dileğine Encümendedir. 
muavini Ali Refi özerson dair. 
esi Bcdia özerson. 

3081/3241 Bursa : Sahabettin P§. Almış olduğu avansın bakiye borcu- Encümendedir, 
mahallesi Cami çıkmaz nun maaşından taksitle kesilmesine 
sokağı No. 1. Malûl Mus- dair. 
tafa Yalçmdağ. 



Kayıt 
No. 

3082/3242 

3083/3243 

3084/3244 

3085/3245 

3086/3246 

3087/3247 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Malatya : Dernek ma
hallesinde Kemal Sayın. 

Kuşadası : Cezaevinde 
Hasan Kubur. 
Suruç : Eski belediye re
isi Bemziye Sebcil. 
Denizli : Kayalık mahal
lesinde Hayriye özağrr 
ve çocukları. 
Konya : Hükümet civa
rı Berber sabuncular elile 
Kemal Yücetürk. 
istanbul: Ebekız So. No. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

11 Şişli Tapayanopulos 
No. 4. Yüksek T. mekte

bi İngilizce muallimi î. 
Etem Babçum. 

3088/3248 Yozgad : Belediye reisi 
Sefer Eronat. 

3089/3249 Niğde : Abidin Bayhan 
ve ar. 

3090/3250 Oazianteb : Kozluca ma
hallesi Hurşit çıkmazı 
No. 1. Memet Hamut ve 
ar. 

3091/3251 Akasaray - İstanbul: Lâ
leli Cumhuriyet mahalle
si No. 20 Şevket Balcı. 

3092/3252 Gazianteb : Eski muhase
be kâtibi M. Ali GüL 

3093/3253 Kelkit : Cezaevinde Ha
san Taşdemir. 

3094/3254 Osmaniye : Dereli köyü 
muhtarı K. Karadağ ve 
ar. 

3095/3255 Kavala köyü ilkokulu 
öğretmeni Sabri Ava. 

3096/3256 Ankara : Dahiliye V. M. 
S. M. U. Mü. Ş. 1. mua
melât memurlarından Ka
mi Sakbaa. 

Fırat nehrinde işlettiği gemi için Ma- Encümendedir. 
latya hususi muhasebesi tarafından 
istenilen para hakkında bir kararı 
adil ittihazına dair. 
Meşruten tahliyesinin teminine dair. Encümendedir. 

Memuriyetten ihraç kararmm ref ine Encümendedir. 
dair. 
Bir kat ceza ile istenilen veraset ver- Encümendedir. 
gisi hakkındaki dileğinin nazarı iti-
bare alınmasına dair. 
Herhangi bir lisede olgunluk imtiha- Encümendedir. 
nınm yapılmasının teminine dair. 

Haksız olarak işten el çektirildiğin- Encümendedir. 
den tahkikatın bir an evvel icrasma 
dair. 

Otobüs işletme hakkının kendilerine Encümendedir, 
verilmesi hakkında. 
16 - IV -1941 tarih ve 3063 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
Altın olarak tediyeye mecbur olduk- Encümendedir, 
lan borçlarının tediyesi için bir kıy
met konulması hakkında. 

Harcırah matlubunun verilmesi hak- M. M. Vekâletine, 
kmda. 

Maaşından kesilen 71 lira 47 kuru- Encümendedir. 
şun iadesine dair. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Sıhhati umumiyenin vikayesi için ba- Encümendedir, 
zı yerlerde çeltik ekilmemesini isti
yorlar. 
İstimlâk edilen arazi hakkındaki di- M. M. Vekâletine, 
leğinin nazarı itibare almması hak
kında. 
Kadro maaşının verilmesi hakkında. Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3097/3257 Denizli : Kaplanlar ma
hallesinde No. 10 Ahmet 
Yalla. 

3098/3259 Ankara : Yenişehir Meş
rutiyet cad. Yüksek ap.' 
No. 5 Nazmiye Yfieeada. 

3099/3260 Ankara : B. M. M. Dai
re müdürlüğü memurla
rından Reşat Demirka
zık. 

3100/3261 Ankara : Altıntaş mahal
lesi Kutlu sokak No. 28 
Zühtü Çıdam. 

3101/3262 Arif iye : Köy enstitüsü 
öğretmeni İhsan Ataç. 

3102/3263 Yan : Cezaevinde İsmail 
emre ve ar. 

3103/3264 Hekimhan : Dava vekili 
Süreyya Başaran. 

3104/3265 Antakya ': A. Remzi Be
reket. 

3105/3266 Adana : Hamam kurbu 
mahallesi No. 52 Şükrü 
öztopçn. 

3106/3267 Manisa : Horoz köyünde 
Değirmenci Murat Pekiyi. 

3107/3268 Adapazarı : Kuyudili fi
rmalar geçit çıkmazı So
kak No. 218 Nusret Kuzu-
oğlu. 

3108/3269 -Çorum : Üç mahallesinde 
Sabire Hakdar. 

3109/3270 İzmir: Kızılçullu istasyo
nu makasçı Mustafa 
Bekçe. 

3110/3271 Rize : Mülga seriye ve 
eski adliye mahkemeleri 
başkâtibi O. Zeki Kara
deniz. 

3111/3272 Kalecik : Terme Yenice 
köyünden tsmail Karcı. 

3112/3273 Kalecik : Terme Yenice 
köyünden tsmail Karcı. 

Tophane ve silâh fabrikalarından bi- Encümendedir, 
rinde vazife verilmesi hakkında. 

Kaçakçılıktan mütevellit cezanın af- Encümendedir, 
fine dair. 

3801 sayılı kanundan istifadesinin te- Encümendedir, 
mini ile stajının kabulü hakkında. 

Hukuk fakültesi tarafından Maliye Encümendedir. 
dersi imtihanına girmesine müsaade 
edilmesine dair. 
18 - Xn • 1940 tarih ve 2767 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Mahkûmiyet cezalarının af fi dileğine Encümendedir. 
dair. 
30 - Xn -1940 tarih ve 2809 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Altm kayitli borçlarının ödenmesinde Encümendedir. 
altma bir had tayinine dair. 
Hukuku tasarrufiyesine vaki müda- Encümendedir. 
altına bir had tayinine dair. 

Değirmenine tarhedilen muamele ve Encümendedir. 
kazanç vergisi hakkındaki dileğinin 
nazarı itibare alınmasına dair. 
Tahsis edilen tekaüt maaşının tezyi- Encümendedir. 
dine dair. 

Şehit ikramiyesi alan anasının vefatı Encümendedir, 
dolayısile ikramiyenin kendisine tah
sisine dair. 
D. demiryolları idaresi tarafından Encümendedir, 
maaşmın tezyidi dileğine dair. 

Tekaüt maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

Askerlikten ihracından itibaren bakı- Encümendedir. 
ye müterakim sakat maaşlarının ta-
dilen tahsisi dileğine dair. 
Askerlikten ihracından itibaren bakı- Encümendedir. 
ye müterakim aakat maaşlarının ta-
dilen tahsisi dileğine dair. 

3846 



Kayit 
No. 

3113/3274 

3114/3275 

3115/3276 

Arzuhal sahibinin 
irim ve adresi 

Eskişehir: Hükümet ead-
No. 121 Avukat Basri 
Aytöre. 

Ankara : Karakegeli ma
hallesi No. 1/2 Mustafa 
Kalelioğlu. 
Kars : Ortakapı mahalle-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

sinde eski polis komi
serlerinden Mûnip Atase-
ver. 

3116/3277 Karaman : Bulgur tüc
carlarından Lâtif Dirik 
ve ar. 

3117/3278 Ankara : M. M. V. leva
zım îş. D. Ş. 6. emekli 
muamele memuru M. Eş
ref Şilit. 

3118/3279 Bornova - İzmir : Yenice 
sokak No. 4 Adile. 

3119/3280 Bursa : Kocailyas mahal
lesi Kocailyas çıkmaz so
kak No. 6. Memet özhan. 

3120/3281 İstanbul : Eski Zile şube 
muamele memuru Ziraat 
okulu muhasibi Rıza Ça-
ğmalp. 

3121/3282 Adana : Postane karşı
sında makina evi sahibi 
Aziz Çokşen elile Sait 
Pişirici. 

3122/3283 Ankara : Kuıacıhan No. 
19 Avukat İbrahim Ke
mal Oran elile Nâzım İm
ren. 

3123/3284 Ordu : Maarif müdürü 
Nami özay ve ar. 

3124/3285 Osmaneli; Nüfus memur
larından Memet Sezgin. 

3125/3286 Manisa : Hükümet kona
ğı karşısında No. 73 pul 
bayii Şevki Baydar. 

3126/3287 Ordu : Cezaevinde Me
met Kırca. 

Maktu verginin buhran vergisi na- Encümendedir, 
mı altmda hilafı kanun tarh ve tah
sil edilmek istenilen paranın kaldı
rılması hakkında. 
On senelik DevlM hizmetine mukabil Encümendedir, 
ikramiyesinin verilmesine dair. 

ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Bulgurun muamele vergisine tâbi tu- Maliye vekâletine 
tulmamasma dair. 

17 numaralı kararın tefsiren tavzihi- Encümendedir, 
ne dair. 

Rodosta teıkettiği evine mukabil bir Eneümearîedir. 
ev verilmesine dair. 
Arzuhal encümeninin 37 sayılı hafta- Encümendedir. 
lık karar cetvelindeki 2480 numaralı 
karara itirazı hakkında. 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. Adliye vekâletine 

Umumî harpte malûl kaldığından Encümendedir, 
maluliyet maaşı tahsisi dileğine dair. 

Tıp fakültesinden diplomasının veril- Maarif vekâletine 
meşine dair. 

Zelzeleden müteessir olan memurlara Encümendedir, 
verilen avanastan mütebaki borçları
nın kesilmemesi dileğine dair. 
Askerlik durumunun tesbit ve tevsi- Encümendedir, 
kine dair. 
Posta pulu satımına müsaade edil- Encümendedir, 
meşine dair. 

Mahkûmiyet cezasının affine dâir. Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

3127/3288 Ünye : Göbükmkh kö
yünde Memet Ali Kalkan 
ve ar. 

3128/3289 Ezine : Nakliye Tb. 113: 
6 ncı A. KL K. AB. PO. 
No. 1590 Teğmen İhsan 
Oröğta. 

3129/3290 Malatya : Cezaevinde 
Remzi Uzun. 

3130/3291 Adapazarı : Semerciler 
mahalleli Saraçlar sokak 
No. 6 Emine özsaraç. 

3131/3292 İstanbul : Bahçekapı A-
nadolu han No. 31 avu
kat kâtibi Memet Bektaş. 

3132/3293 Bafra : Martala köyünde 
Nuri YükseL 

3133/3294 İzmit : Kozluk mahallesi 
Şerefiye sokak No. Hüs
nü Cansoy. 

3134/3295 İzmir : Alsaneak Dilküşa 
sokak No. 3 Mustafa Ma
hir Orfanlı. 

3135/3296 Çaycuma - Devrek: San
dallar köyünde öğretmen 
Hüseyin Pekçetin. 

3136/3297 Divrik : Karayusuf ma
hallesinde Hususî muha
sebe tahsildarı Sıtkı öz-
yurt. 

3137/3298 Traklı : Trakh merkez 
muhtan Memet Aydın. 

3138/3299 Şam : Şüheda Salan ma
hallesi No. 69 Necmettin 
Doğan, 

3139/3300 Samsun : İsmail Hakkı 
Kobak. 

3140/3301 Fatih - İstanbul : İtfaiye 
müdüriyeti karşısında No. 
32 Nurettin Ap. Zihni In-
sel 

3141/3302 İzmit : Solaklar köyünde 
M- Sami Baykal, 

Arzuhal hulasam Muamelesi 

Borçlanma kanununa tevfikan arazi Sıhhat ve İç Mu Y. ne. 
verilmesine dair. 

Askerlikteki hizmetinin tekaütlüğün- Encümendedir, 
de nazarı itibare alınmasına dair. 

Yerilen mahkûmiyet kararında isa- Encümendedir. 
beti kanuniye olmadığından iadei 
muhakemesini istiyor. 
ladeten eytam maaşının tahsisine Encümendedir. 
dair. 

Devlet hizmetinde istihdamının te- Encümendedir, 
minine dair. 

Gayrimenkul tedahülünün temini di
leğine dair. 
Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı
ğından şikâyet. 

Ticaret vekâletine 

Encümendedir. 

Alacak davası hakkında verilen ka- Encümendedir. 
rarm mağduriyetini mucip olduğuna 
dair. 
Hakaret ve darp edildiğinden şikâ- Encümendedir. 
yet. 

Yazife başmda malûl kaldığından te- Encümendedir, 
kaütlüğünün ona göre icrasına dair. 

Kaymakamdan şikâyet ediyor. Encümendedir. 

3527 sayılı Af kanunundan istifade- Encümendedir, 
sinin teminine dair. 

Maliye vekâleti tarafından ikrami- Encümendedir, 
yesinin verilmesine dair. 
14 - TU -1941 tarih ve 2968 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Köylünün arazisi hakkındaki dileği- Encümendedir, 
nin nazan itibare alınmasına dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3142/3303 Da. V. memurlar sicil ve 
muamelât TJ. Mü. birinci 
Ş. tahsis şefi Sedat Gü-
ner. 

3143/3305 Beyoğlu • İstanbul: İstik
lâl caddesi Kuloğlu so
kak No. 4 Sabri Can Şem-
gül. 

3144/3306 İstanbul: 61. tümen Top. 
kamacı sanatkarı 1018 
askerî posta Hasan Çe-
likalp. 

3145/3308 Fatsa: Kabakdağ köyün
de muhtar İsmail ve ar. 

3146/3309 Kalecik : Terme Yenice 
köyünde İsmail Karcı. 

3147/3310 4. ordu 1000 yataklı ne-
kahathanede kantinada 
yazıcı. Recep Turgut öz-
demir. 

3148/3311 Ankara: Hacıbayram ma
hallesi Gazianteb sokak 
No. 66 Neşet Bıkmaz. 

3149/3312 İstanbul : Şişli tahsil şu
besinde tahsil kâtibi Tah
sin Besin. 

3150/3313 Seydişehir : Pülümür es
ki hâkimi Burhan Ana
dolu. 

3151/3314 Elmalı: Cezaevinde Yü
rük Ali Camuz., 

3152/3315 Bursa : Altı parmak cad. 
Anadolu palas oteli 
karşısında No. 82 H. Hul-
ki Kurtkaya. 

3153/3316 Trabzon : Cezaevinde İz-
zetoğlu Osman Büyük. 

3154/3317 İzmir : Müstahkem mev
ki müstakil onuncu Top. 
Tb. Oğuz bataryası Tk. 
K. Top. Üsteğmeni Ek
rem Ünal 

Mektupçuluk veya kaymakamlığa Encümendedir, 
tayinine dair. 

Yolsuz tarhedilen vergiden dolayı Sıhhat ve İç Mu V. ne. 
eriyor. 

Terfiinin temini dileğine, dair. Karara raptedilmiştir. 

Mısır verilmesi için Ziraat vekâle- Encümendedir, 
tince vaki müracaatlarının bir an ev
vel intaç edilmesine dair. 
10 - VI -1941 tarih ve 3272 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
Yedek subaylığa alınması hakkında. Encümendedir. 

Tekaütlük hakkının verilmesine da- Encümendedir, 
ir. 

Terfiinin gözetilmesi hakkında. Dahiliye vekâletine. 

Sicil kaydinin tashihi dileğine dair. Encümendedir.» 

Geri kalan cezasının affi dileğine Encümendedir. 
dair. 
ladei rütbe etmesinin temini dileği- Encümendedir. 
ne dair. 

Yerilen on beş sene mahkûmiyet ce- Encümendedir, 
zası mağduriyetini mucip oldu
ğundan hukukunun vikayesine dair. 
Askerî ceza kanununda tadilât yapıl- Encümendedir, 
masına dair, 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 
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3155/3318 Kırıkkale : Yeni doğan Malûl olduğundan sigorta ve teavûn Encümendedir. 
mahallesinde Kırık köyü sandığından icabeden yardımm ya-
yolu üzerinde No. 81 Be- pumasını istiyor. 
cep Akarsoy. 

3156/3319 Fatih - istanbul : Hüsam Oğlunun yedek subay hakkınm ta- M. M. Vekâletine. 
Bey mahallesi itfaiye nınmaamı istiyor. 
caddesi serdap sokak No. 
2 A. Rıza Sümer. 

3157/3320 Bursa : Yeşil mahallesi Tekaütlük hakkının tanınmasını isti- Encümendedir. 
Sağlık sokak No. 20 Nu- yor. 
rettin Borar. 

3158/3321 Bilecik : Cezaevinde Ah- Geri kalan cezasının tecili dileğine Encümendedir. 
met Kırkız. dair. 

3159/3322 Burdur : Cemil mahalle- Yanan evinin yerinde yeniden ev ya- Encümendedir. 
sinde Hamdi Süzel. paeağmdan lüzumlu kerestenin ve

rilmesi dileğine dair. 
3160/3323 Dikmen • Ankara: Kızıl- îmar ettiği bağ ve hanesinin kendisi- Maliye vekâletine, 

yokuş üstünde aşağı U- ne verilmesine dair. 
veçyatağt No. 1 Bektaş 
Sait. 

3161/3324 Balıkesir : Halalaca kö- Askerlikten terhis edilmediğinden M. M. zekâletine 
yü Memet Başağa. oğlu için verdiği bedeli naktinin ia

desini istiyor. 
3162/3325 Şavşat : Yamaçlı koyun- Tapulu arazilerinin kendilerine veril- Adliye vekâletine 

de Hatice ve Atabak ve meşinin teminine dair. 
kardeşleri. 

3163/3326 Çorum : Abdürrezzak. Hakkında isnat olunan suçtan dolayı Encümendedir. 
gayri kanun! takibat yapıldığından 
şikâyet ediyor. 

3164/3327 İzmir: Kahramanlar 1261 21 - VIII -1940 tarih ve 2368 numara- Karara raptedümistir. 
nci sokak No. 4 Zekiye İl arzhuline ektir. 
Gündoğdu. 

3165/3328 Ankara : Kurtuluş ma- ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
hailesi Suğlün sokak No. 
31 Eski polis memuru 
Musa Sevin. 

3166/3329 Viranşehir : Nüfus me- Tapulu arazisine mektep yapıldığın- Dahiliye vekâletine. 
muru A. Rıza Altıpar- dan istimlâk bedelinin verilmesine 
mak. dair. 

3167/3330 Ankara : Harp akademi- Nasıp tashihi dileğine dair. Encümendedir. 
sinde muallim muavini 
Kurmay binbaşı Zeki Ü8-
tünkaya. 

3168/3331 Çağaloğlu - İstanbul :Nu- Yeni sabah matbaasının geceleri yap- Dahiliye vekaletine 
ru Osmaniye caddesi Ba- tığı gürültü istirahati umumiyeyi sel-
ha B. apartnnanı kat L bettiğine dair. 
Niyazi Erman ye ar, 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

8169/3332 Adana: Mermerli mahal- İskânının teminine dair. Encümendedir. 
leşi No. 121 Fethi Girit. 

3170/3333 Amasya : inhisarlar baş- tnhisarlardaki hizmetinin tekaüttü- Encümendedir. 
memuru Sadık Tosun. günde nazarı itibare alınarak maaşı

na zam yapılmasına dair. 
3J71/3334 Kayseri : Tanıkoğlu ma- Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı- Encümendedir. 

hailesi Tan sokak No. 11 ğından iadei memuriyeti dileğine da-
Hüsamettin Gürcüoğlu. ir. 

3172/3335 Karşıyaka - İzmir : Hacı Şehit oğlundan maaş tahsisini isti- Encümendedir. 
Hüseyinlerde Ramazan yor. 
hanesinde Şehit İbrahim 
anası Emine Şengül. 

3173/3336 Ordu : Türk hava kur- İskân suretile verilen evin kendisi- Maliye vekâletine. 
may Ş. muavini Memet ne terki hakkında. 
özfeul. 

3174/3337 Sinop : Deliler köyünde Askerlik durumunun tesbitine dair. Millî Müdafaa V. 
Kerim Kurt. 

3175/3338 Bursa ; Nihat sokağı No. 25 • H -1941 tarih ve 2914 numaralı Encümendedir. 
4. Şüe kaymakamı M. arzuhaline ektir. 
Necip tyisozlü. 

3176/3339 İzmir : Alsancak Mesu- İadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 
diye caddesi No. 9 Kadri 
Değer. 

3177/3340 Erzurum : Caferiye ma- İkramiyesinin verilmesi hakkındaki Gümrük ve İn. V. 
hailesi No. 13 Hamdi Işık. 2127 numaralı karara inhisarlar 

idaresince isaf edilmediğine dair. 
3178/3341 Mersin : Cezaevinde Ah- Bakıyei müddeti eezaiyesmkı affine Adliye vekâletine 

met Hallaç. dair. 
3179/3342 Seyhan: A. Mülhakı Bin- Tahdidi sinden istisnasının teminine Encümendedir. 

başı A. Şükrü Takar. dair. 
3180/3343 Çarşamba : Kurtahmetli 20 - V -1941 tarih ve 3196 numaralı Encümendedir. 

köyünde Osman Taner arzuhaline ektir. 
ve ar. 

3181/3344 Çanakkale : Müs. Mv. Askerlikten istif ade ettiği tarihten 14 Encümendedir. 
hastanesinde Lv. Yüz. gün sonra çıkan kararnamenin dairei 
Edip Onursal. şümulüne alınmasına dair. 

3182/3345 Beyoğlu : Suteraari soka- Maarif vekâleti tarafından emekliye Encümendedir. 
ğı No. 29 Eczacı mektebi çıkarılması hakkındaki kararın refi-
eski kâtibi Memet örten- ne dair. 
oğlu. 

3183/3346 İzmir : Karataş - 303 ncü Mektupçuluğa iadeten tayinile açık Encümendedir. 
Halil sokağı - dik yokuş- maaşlarının verilmesi hakkında. 
ta No. 12/1 Eski Aydm 
mektupeusu Mustafa Fev
zi Çini 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hülasan Muamelesi 

3184/3347 Menemen : Emiralem na- Oüoerti çiftliğisin arasisüna kendi- Sıhhat ve- İç. Mu» V. 
hiyesinde Davut Açık ve terine verilmesu» dair. 
ar. 

3185/35*8 Ankara: As. temyiz mah- Nassn tashihi düeğine dair. Eneünendedir. 
kemesi azasından, S. Ü. 
As. Ad. Hâ. H. Hüsnü 
Aydemir. 

3186/3349 Dördüncüdemiryolumu- Mesken; hedoKniff besUmemesine dair. Encümendedir. 
hafız tabura, bölük dört, 
beytikköprâ takaau Diva
nı muhasebat murakıple-
rinden Celâl ÇSJiei. 

3187/3350 Beyoğlu - İstanbul : Sf- 7 - I - 1S41 tarih ve 2839 nuuarak Encümendedir. 
raserviler 87 - 5. Mülga arzuhaline- akife. 
Duyum umumiye idaresi 
birinci sınıf müfettişle
rinden Hamdi Danişdal. 

3188/33» Bartın : Bakkal mahalle- 6 - V - 1941 tarih ve 3130 numarah Encümendedir. 
sinde eski muhafaza me- arzuhalin* aktir. 
mum Ahmet-Befik ÇeHfc 

3189/3352 Turgutlu : Turgutlar ma- Polislikten haksız olarak çıhanldığu* Encümendedir. 
hailesi Develi sokak No. dan şikâyet ediyor. 
71 ismail Yıldan. 

3190/3353 İzmir : Alaçatı îsmail Yolsuz tarhedilen vergiden ve nahi- Dahiliye vekâletine 
GüraL ye-müdüründen şikâyet ediyor. 

3191/3355 İstanbul : Karadeniz, bo- Albayhk nasbımB tashihi dileğine Encümendedir. 
gağı deniz* kvaatrtanı Sur- dair. 
may Albay Ruhi Deve-
tiBagfo 

3192/3356 Alaşehir : Maltepe as- Terfiinin teminine dair. Encümendedir. 
kerî asesinde-S. 7. mas-
mele memuru Cemal 
Dermen. 

3193/3357 Antakya : Koeaabdi ma- 13. - VJH . 1«& tarih ve 2334 »atta* Bnettmendedir. 
hailesinde Hüseyin Tar- rab arakana» ektir. 
tas. 

3194/3358 Zonguldak : Earamusa Şehit oğlundan »aa^ tahsisim isti- Encümendedir. 
köyünde Memet Altmok. yor. 

3195/335» Antakya r Tevaipasa «ad- Turfaya- Cumhuriyeti tabiiyetinde Bncftaendedir. 
desi Sanlar mahallesinde kalması v» nttts» hüviyet enadauınm 

İbrahim Beyçun. kendisinde kalmasına dair. 
3196/3360 Mırdıs - Petürge : Nefsi Teşkilâtı mülkiye hakkındaki dilek- Dahiliye vekâletine. 

Gerger köyünde» Memet krinvs nazarı itüaee abanmasına dair. 
Aslan ve ar. 

3197/3361 İzmir : Kemaraltı - Şam- Türk v&taadaşhğna kabulüne, dair. firötMndedir, 
lı sokak No. 4 Salâhattin. 
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Kayit 
No. 

3198/3362 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

Sivas - Gökçe bostan ma
hallesi sokak No. 3.5 ha
nede Hatice Çintay. 

3199/3363 Lüleburgaz : Turgutbey 
çiftliği sahibi Ramiz Çe
lik ye ar. 

3200/3364 Nevşehir : Müftü Hazım 
vakfı mazul mütevellisi 
Hazım Çelebi 

3201/3365 Daday : Nüfus memuru 
Refik Tuzcu. 

3202/3366 Şabanozü - Çankırı: Gü-
merdiğin köyünde Ömer 
Can. 

3203/3367 Şabanozü • Çankırı: Gü-
Merdiğin köyünde Memet 

Tosya: Gargı mahallesin
de 1. Bektaş ve ar. 
İzmir ; inhisarlar müdü
riyeti levazım memurlu
ğundan emekli E. Sabri 
Utkuman ve ar. 
Konya : Cezaevinde Ali 

Siirt : Ulus mahallesinde 
Akif Aytekin. 

Çankırı : Alibey mahal
lesinde Ahmet Keyifli. 
Elmalı : Külâhçılar ma
hallesinde Fatma Genim. 
Akyazı : Adapazarı Ku
ruçeşme köyünden Me
met Kutonbaşı. 
Bursa : Yeni mahalle yi-
dinli sokak Bakkal Şerif 
anası Hasibe Akçakaya. 
Maçka • İstanbul: Teşvi
kiye caddesi Kethane ba
yın No. 84/1 Neferiz 
Göknar. 

3213/3377 Susurluk : Mili! kuvvet-
ler caddesinde yemişçi 
Mustafa Duyuk. 

3206/3370 

3207/3371 

3208/3372 

3209/3373 

3210/3374 

3211/3375 

3212/3376 

Hazinece matlubunun temini tesvi
yesine dair. 

Maliye vekâletine. 

Hasatlarının yağan dolu ile ziyana Dahiliye vekâletine, 
uğradığından yardım yapılmasına 
dair. 
Evkaf umum müdürlüğü meclisi ida- Encümendedir, 
resi tarafından mütevellilikten azli 
hakkında verilen kararın refine dair. 
12 - IX -1940 tarih ve 2480 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
3107 sayılı kanunun harp malûlleri- Encümendedir, 
ne göre şümulü olup olmadığının tah
tı karara alınmasına dair. 
Maluliyet maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

Çeltik tarlalarının suyunun kesilme» 
mesi hakkında. 
İkramiyelerinin verilmesi hakkında. 

Meşrutan tahliyesinin veya bakryei 
müddeti eezaiyesinin affine dair. 
Muvazenei umumiyeye bağlı memur
lar gibi açık maaşlarmın verilmesi 
hakkında. 
3107 numaralı kanunun harp malûlle
rine şamil olup olmadığı hakkında. 
Eşinden eytam maaşı tahsisine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Adliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. İstiklâl harbinde malûl olduğundan 
maaş tahsisini veya ikramiyesinin ve
rilmesini istiyor. 
Sürgün cezasmm affi veya teciline Encümendedir, 
dair. 

Çocuklarının yatılı olarak okula alın
masına dair. 

Encümendedir. 

Balıkle dere köyüne hemhudutça ha- Encümendedir. 
2i arazinin kendilerine verilmesi 
hakkında. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

8214/3378 Şehremini- İstanbul: Oda
başı Şeyh Hüsamettin so
kağı No. 23 evde Ümmü-
gülsüm Türkoğlu. 

3215/3379 Döşemealtı- Antalya: Ba-
demağacı köyü muhtarı 
Kerim Basut. 

3216/3380 Adak - Salihli Hacı Ah
met veresesinden Hazım 
Uğur. 

3217/3381 Hereke : Hereke fabrika
sı Gayrimenkul ambar 
memuru Halim Diğer. 

3218/3382 Bünyan : Maliye vezne
darı Bekir Tuğrul. 

3219/3383 Keskin : İnhisarlar ida
resi odacısı Yunus Balık. 

3220/3384 Vezirköprü : Orta cami 
mahallesi Şükrü Uluçay. 

3221/3385 Siirt : Top. A. K. V. As
kerî posta No. 3058 Yar
bay Feyzi Tüzünalp. 

3222/3386 Haliçfeneri : Hacı Şakir 
sabun fabrikası 28/30 Be
kir AkyoL 

3223/3387 Altınova • Ayvalık : Se
limiye mahallesinde Ah
met Kadayıfçı. 

3224/3388 Mersin : Cezaevinde Ah
met Hallaç. 

3225/3389 İnegöl : Burhaniye ma
hallesinde Ahmet Bekar 
ve ar. 

3226/3390 Ankara : İncesu fidan
lığı bahçıvanı Osman Ka
rabiber. 

3227/3391 Kilis : Şeyh Ali mahalle
sinde zeytin yağı sahibi 
M. Kasım ve Ali Rıza Bi-
lecikli. 

3228/3392 Trabzon : Cezaevinde 
Mamhut Turan. 

3229/3393 Adana: Akmemet mahal-
sinde No. 55 Mustafa De* 
mirejoğlu. 

Muhtacı muavenet olduğundan bele
diyece maaş tahsisine dair. 

Dahiliye vekâletine. 

Dahiliye vekaletine. 

Eşhas tarafından hukuku tasarrufi- Dahiliye vekâletine. 

Köy jandarmasının halka hakaret et
tiğinden şikâyetine dair. 

yesine vaki müdahalenin refîne dair. 
ladei memuriyeti hakkmda 

Eski maaşına muadil bir vazifeye ta
yinine dair. 
Tekaütlüğünün icrası ile ikramiyesi
nin verilmesine dair. 
Muamele vergisi borcu hakkında ma
liyece yapılan haksız muamelenin 
düzeltilmesi ve mağdur edilmemesine 
dair. 
Terfimin temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Maliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Hayvanlarını çalarak telef eden fail- Encümendedir, 
lerin meydana çıkarılarak tazmin et
tirilmesine dair. 
Harpte malûl kaldığından maaş tah- Encümendedir, 
sisine dair. 

Bakıyei müddeti eezaiyesinin affi Encümendedir. 
hakkında. 
İstimlâk edilen arazilerine takdir edi- Encümendedir. 
len kıymetin haddi iblâğma dair. 

Maaşmdan buhran ve muvazene ke- Encümendedir, 
silmemesi hakkmda. 

Muamele vergisine tâbi tutulmama- Encümendedir, 
larma dair. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Anasından kalan miras hakkındaki Encümendedir, 
davasmm yeniden mahkemece tetki
kine dair. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. kâm ve adresi 

3230/3394 Osmaneli : Erzincanlı 
Zeyneloğlu Memet Taş-
bulat. 

3231/3395 Kayseri : Avukat Rüştü 
Uğur yamada Rîfat <3ö-
zübüyükoğlu. 

3232/3396 Viranşehir - Urfa : Sıh
hat memura A. Tahir Çe
tin. 

3233/3397 Şabanozü - Çankırı : Ka-
faviaan köyünde Feyzul-
lah Dalyan. 

3234/3398 Gerede - Bolu : Orta ma-
haSetftıde Yusuf Boğ. 

3235/3399 Tefcad : Eski belediye re
isi ölü Muhittin Akın eşi 
ikamete memur Fehime 
Akm. 

3236/3400 Diyarbakır : Askerî »m-
taka muhasebe mümeyyi
zi Hüseyin 'Gökmen. 

3237/3401 Silivri : Fatih mahallesi 
Park karşın numara 8 
Sadi Ekter. 

3238/3402 Malatya: Cezaevinde Be
kir Kirişçi. 

3239/3403 Kadıköy - İstanbul: Kuş
dili çayırı Anadolu cam-
feazköhı Ri&t Telgeze. 

3240/3404 istanbul : Vefa Kovacı-
lar No. 1$ Vilâyettin Öy. 
lek. 

3241/3405 Doğubayazıt : Kızıldize 
köyünde ölü ömerapı 
Ali eşi Cevez Kaya. 

3242/3406 Niğde : Osmanoğlu Şev-
ket Katırcîoğlu. 

3243/3407 Gümüşane : 17. Kor. 68. 
Tugay. 222 alay 2. Tb. 

bl. Mahmut öner. 
3244/3408 Amasya : Devlet demir

yolları 432 nci kısmı ta-

Eren. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Sürgün «ezaatnm ttû il» memleketi» Eneüraendedîr. 
ne dSttntıfoeurfisaade. edilmesine 
dair. 
Mahkumiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Liseli vilâyet merkezlerinden birine Encümeodedir. 
Baküne dair. 

Muhtarm «üsthnaliaden şikâyetine Encümendedir. 
dair. 

Karısının ölümüne sebebiyet veren flMimeodedir. 
mMdfiteaNtuİTeiuıdarma komuta
nı hakkında tatöbat yapılmasına dair. Encümendedir. 
Kocasmm $fârö dolayısile Mardin- Encümendedir, 
deki bebasaan yansna gitmesine mü
saade edİtemsine dair. 

Terfiinin temini ile harcırah matlû- Encümendedir, 
bunun verilmesine dair. 

Tekaütlüğünün tashihile maaşnun da Encümendedir, 
ona göre verilmesine dair. 

Yeniden maüemesinin icrasile veri- Encümendedir, 
len mahkûmiyet kararının refi ve ce
zasının tahfifine dair. 
Büyükada kaymakamı tarafından ic- Eneüsneadedir. 
rayi sanat etmekten menedildiğinden 
şikâyet edfy». 
Tekaüt maaşı takaüâoe dair. Eneommdedir. 

ölü eşinin gümrük resminden müte- Encümendedir. 
baki kalan beromtan tahsil edümame-
sine dair. 
Belediye reisinden şikâyet ediyor. Encümmöedir. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

Devlet demirvollawt idaresi tarafın- 'Encümendedir, 
dan yevmiyesinin tezyidine dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi 

3245/3409 Sinop. : Cezaevinde Hak
kı Tag. 

3246/3410 Hekimhan : Camnkebir 
mahallesinde dava veki-
küi Süreyya Saram. 

3247/3411 Kiğı : Eski belediye rei
si Memet Galip İLter, 

3248/3412 ödemiş : Camii cedit ma
hallesi şehit İsmail Şerif 
yetimleri Saeide Bayazrt-
lıoğlu; 

3249/3415 Kalecik : Terme Yenice 
köyünde îsmail Kâra. 

3250/3416 Yıldızeli : Emekl* subay 
Celâl özeltik. 

3251/3417 Galata - istanbul : Bere
ket hanında Tabir Sarr-
oğln. 

3252/3418 Yalova : Cumhuriyet cd. 
No. 52 Emine Türkel. 

3253/341» Kastamonu : Ismailbey 
mahallesi Bayraktar so
kak No. 34 Hikmet Ke
ser. 

3254/3420 Ünye : Akbaba köyünde 
Ahmet Çil. 

3255/3421 Eyüp- - fetanbul: Rami -
Yenimahalle Reşadiye so
kak No. 68 Ahmet Kara
baş. 

3256/3422 Adana : Ocak mahallesi 
75 sokak ye No. 7. Ahmet 
Hilmi Atık. 

3257/3423 Trabzon: Uzun sokak No. 
104 yazıhanede emekli 
kaymakam Ziya Güney 
yanında Emine. 

3258/3424 Bayaart - İstanbul: Oudb 
caddesi Haznedar sokak 
No. 14 Nazmiye Okan. 

3259/3425 Maden - Yozgat : Bebek 
köyünde Mustafa. 

3260/3426 Zonguldak : Orman baş
kâtibi Nihat Saraç ya
nında Orman başkâtipli
ğinden emekli Keşfi Bı
çakçı. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Münasip bir işte çalışmasının temini- Encümendedir, 
ne dair. 
30 - XIT-1940 tarih ve 2809 numara- Encümendedir, 
k arzuhaline-ektir. 

Sayım kaçağı ihbarı dolayısile ikra- "RneÜPN'TN'ed5-
nüvesinin yerilmesine dair. 
Şehit maaşı tahsisi hakkındaki dileği- Encümendedir, 
nin nazan dikkate alınmasına dair. 

10 - VI -1941 tarih ve 3272" umarak Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
C. müddeiumumisinden şikâyet edi- Encümendedir 
yor. 
Kolu kınlan çocuğunun hastanede Encümendedir 
bir an. evvel tedavisinin teminine 
dair. 
Borçlanma kanununa tevfikan gayri- S. ve İç. Mu. vekâletine 
menkul verilmesine dair. 
Umumî evlere sevkedilmemesr dileği- Encümendedir 
ne dair. 

200 liralık arazi yerilmesine dair. Encümendedir. 

Arazi yerilmesine dair: Encümendedir. 

Asker ailelerine yardım için belediye Encümendedir. 
tarafından istenilen paranın haddi 
îâyikine indirilmesine dair. 
Muhtacı muavenet'olduğundan yar- Encümendedir. 
draı edilmesine dan*. 

ölen eşinin ikramiyesmin bir an er- Encümendedir, 
vel tesviyesine dair. 

tskân muamelesinin düzeltilmesuiB' Encümendedir 
dair. 
Açık maaşlarının verilmesine dair, Encümendedir, 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi 

3261/3427 Araç : Maliye odacısı 
Hüsnü Çanga. 

3262/3428 Şereflikoçhisar: Dava ve
kili Memet Nuri Günay. 

3263/3429 Ünye : Yayeı köyünde 
Mevlût Karabocak. 

3264/3430 Kadıköy - istanbul : Mı-
sırlıoğlu, Meltem sokak 
No. 24 Eski emniyet âmi
ri Cevat Üney. 

3265/3431 Erzincan : Maarif sicil 
kâtipliğinde vekâlet em
rinde Muhlis Savcı. 

3266/3432 Ordu : Fatsa kazası or
man muhafaza eski me
muru Naci Savaşkan. 

3267/3433 Kütahya : Hamidiye ma
hallesinde eski Eytam 
müdürü îsmail Behdioğ-
lu. 

3268/3434 Hatay : Hatay öğretmen
lerinden t. Hakkı Yönt-
men. 

3269/3435 Ankara : Atatürk bulva
rı M. Cener Ap. No. 3 Sa-
lâhattin Kuntel. 

3270/3436 Çifteler - Eskişehir: Me
sudiye köyünde Leylâ 
Gence. 

3271/3437 Antakya: Kutlu mahalle
si No. 27 Hiya Abdunur. 

3272/3438 İstanbul : Azapkapı - Ce
vahir çıkmaz sokak No. 7 
Hüsnü Bilgin. 

3273/3439 Çatalağzı : Konya bakka
liyesi sahibi Şevket Göz
lü. 

3274/3440 Dikmen caddesi Ekono
mi sokak No. 1/5 M. Ali 
Nazıroğlu. 

3275/3442 Gümüşane : ölü Mevlût 
Koçoğlu babası Ziya Koç-
oğlu. 

3276/3443 Oltu : Memedoğlu Bahri 
Keleş. 

Arzuhal hulâsası 

V. T. T. idaresi tarafından müvezzi-
îiğe tayinine dair. 
Adliye vekâleti tarafından memuri
yete tayini teminine dair. 
Kaymakam ve ihtiyar heyetinden şi
kâyet ediyor. 
Tekaütlüğünün refi dileğine dair. 

îadei memuriyeti dileğine dair. 

Muadelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Açık maaşlarının verilmesine dair. Encümendedir. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

öğretmenliğe tayininin teminine dair. Encümendedir. 

Haksız olarak vazifesinden çıkarıl- Encümendedir, 
dığmdan şikâyet ediyor. 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine ka- Encümendedir, 
bulu ile nüfusa tescilinin teminine 
dair. 
Tekaüt maaşının bağlanması hakkın- Encümendedir, 
da. 
Kesilen yetim maaşının tahsiline de- Encümendedir, 
vam müddetince tesviyesinin temi
nine dair. 
D. demiryollarındaki vazifesine tek- Encümendedir, 
rar alınmasına dair. 

21 - IX -1938 tarih ve 5041 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Diyanet İş. R. ligine 

8 - IV - 1940 tarih re 1803 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Arazi tevzünde yapılan haksızlığın Encümendedir, 
düzeltilmesine dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isini ve adresi 

3277/3444 Süveydiye . Antakya : 
Zeytuniye köyünde arzu
halci Müşeyil ye yedi ar. 

3278/3445 Malatya: Çukurdere ma
hallesinde Manifaturacı 
Memet Kâse re ar. 

3279/3446 Adana : Tarsusun Müftü 
Ma. ahalisinden Ziyamet 
<E. mukim Darendelio-
ğullarmdan AH Sungur. 

3280/3447 Adana : Sugediği mahal
lesinde No. 10 Ahmet 
Remzi Kılıç. Yaldtr. 

3281/3448 izmir : Üçüncü Karatas 
Duygu sokak No. 4 Etem 
Kapğın. 

3282/3449 Gemlik :Eğe zeytinyağı 
fabrikan sahibi Abdur-
rahman Çiftçi ve ar. 

3283/3450 Çemişkezek : Mazgirt 
mahkemesi eski başkâti
bi arzuhalci Sabri Demi-
rel. 

3284/3451 Muğla : Cezaevinde Asım 
öztürk. 

3285/3452 Avanos : Yukarı mahal
lesinde Nusret Temirçin 
ve ar. 

3286/3453 îyidere : P. T. T. şefi ya
nında emekli muhafaza 
memura Murat Keçeci 

3287/3454 Milas :Düzabatk5yû Me
met özbey. 

3288/3455 Sultanahmet * İstanbul: 
Tavukhane sokak No. 24 
Ali Akpak. 

3289/3456 Beykoz - İstanbul : Ka
vaklıdere caddesi No. 
100/112 Ahmet Kâmil 
Güner. 

3290/3457 Geyve : Mekece köyün
de Memet Ferat. 

3291/3458 Mudanya :M5şebolukoyÜ 
Pasaoğlu Sultan Kara-
bağ. 

Arzuhal hulâsası 

T. C. tabiiyetine tescilinin teminine Encümendedir, 
dair. 

Yerli mallar pazarından mal almala- Encümendedir, 
rnun teminine dair. 

İkramiye veya maaş tahsisine dair. Encümendedir. 

Arsalarının belediyece parselasyonu- Encümendedir. 
nun tayini ile mağdur edilmemesine 
dair. 
Harikzede olduğundan iskânma bir Encümendedir. 
ev tahsisine dair. 

Muamele vergisinin yağhanelere de Encümendedir, 
teşmiline dair. 

Bir vazifeye tayini veya müddeti Encümendedir, 
hizmetine göre ikramiyesinin veril
mesine dâir. 

İhtilastan dolayı borcu olan paranın Encümendedir, 
taksitle vermesine müsaade edilme
sine dair. 
Affedilip tahsil edilen yol parasının Encümendedir, 
iadelerine dair. 

Gümrük kolculuğuna nakli hakkında. Encümendedir. 

İstimlak edilen tarla bedelinin veril- Encümendedir, 
mesi hakkında. 
16 - IV -1941 tarih ve 3059 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

ladei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Muhtacı muavenet olduğundan iaşe Encümendedir. 
ve ibatelerinin teminine dair. 
Adi iskân suretile verilen mallara. Encümendedir. 
emsali gibi. meccani tapuya raptma 
dair. 



Kayit Arzuhal sahibisin 
No. isim re adresi 

3292/3459 D. Bayazıt : P. T. T. şefi 
îhsan Arvas. 

3293/3460 Süveydiye - Antakya : 
Levşiye köyünde Cemil 
ve İM ar. 

3294/3461 Çankırı : Mbey mahal
lesinde No. 15 Hakkı Ge
dik. 

3295/3462 Niğde : Kayabaşı aşağı 
mahallesinde İbrahim Çe
lik. 

3296/3463 izmit : Tııkarıpazar.ciku-
lu başöğretmeni Ruhi 
Onur. 

3297/3464 Milas : Düzabat köyün
de Salih özbay. 

3298/3465 Osmaneli : Erzincan mu
hacirlerinden İsmail De
mir. 

3299/3466 Çmar : Herbero köyünde 
Bedirhan Aros. 

3300/3467 As. Posta No. 679 Sv. Bl. 
er. Celâl TapuL 

3301/3468 Adana : İstiklâl okulu 
karşısında No. 82 Bemzi 
Turhal. 

3302/3469 Bozöyük : Kereste fabri
kasında İbrahim Çolak 
yanında Mernug Kaptan. 

3303/3470 Bolu : Emniyet amirliği 
muamelât memuru Ali 
-Rıza Gözen. 

3304/3471 Amasya : Dere mahalle
sinde Zürradan Atıf Gö
yük. 

^03/3472 Osmaneli : Camii cedit 
mahallesinde Ahmet Can-
bulat. 

3306/3473 Borda : Eski tapu memu
ru Memet Güven. 

3307/3474 Karagümrük - İstanbul : 
Kar afümrük •Karabaş cd. 
No. 27 ilk okul ukarpsı 
No. 82 Hasan Büyükvar-
dır. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

.«Âmiri itaaraimdan »hakkında yapılan-
haksızbktan şikâyet ediyor. 
Türk vatandaşlığma kabulleri -hak
kında. 

Evini fuzulî işgal eden şahsın çıkanl-
.masımn teminine .dair. 

Sneümeâdedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ıranın demiryollarında v kesil- (Encümendedir, 
meşinden dolayı tazminat verilmesi-
ne dair. 
Maaşmm âOJiradan tediyesi ve maaş 
farkı ile mesken bedellerinden birik
miş alacaklarının verilmesine dair. 
Eğitmenliğe tayininin teminine dair. 

Muhtacı muavenet olduğundan iaşe 
ve ibatesinin.teminihe dair. 

'Encümendedir. 

Encümendedir. 

adam öldüren Davudoğlu Encümendedir. 
Serhan hakkında kanunî ıtakibat; ya
pılmasına dair. 
Askerlik vazifesinin Erzurumda yap- Encümendedir, 
masının ıteminine ıdair. 
2 - IX -ı 1940 tarih ve 2390 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş Encümendedir, 
tahsisine dair. 

2 - IV -1940 tarih ve l?90:numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Aşar borcuı hakkındaki dileğinin na 
zarı itibare alınarak mağdur edllme-
mesîne dair. 
Muhtacı muavenet olduğundan iaşe Eücümen'dedir. 
ve ibatelerinin temini ile iskânlarının 
teminine dair. 
Tasfiye'kararı Devlet şûrasmca retfe- ^Encümendedir. 
dildiğinden iadei memuriyeti dileğine 
-dair. 
Tekaüt .maaşının tezyidinin teminine Encümendedir. 
dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi 'Jtazuhal hulâsası Muamelesi 

3308/3435 i f infMduidenir i^ -Encümeıiâedtr. 
ve spor öğretmeni Binba
şı Mecit Akgün. 

3309/3477 Bursa : Askerî hastane Mühendislik şahadetnamesinin mu- fimsümemledir. 
imanmnlamndan emeMUM. teber «ctâdâê MdaMİBame TOriilmeaifte 
Talât Karul. dair, 

3310/3478 Ankara : Onkur. Bşk. H. Harcırah olarak vedilen avansın taz- EnomBetifledir. 
Sy;jŞ."H-T. YüzbaşHtfjBtov- >vtkk*ttuâhnma8tâaİF. 
zat Gökeri. 

3311/3479 .Sana : /? . kalcıda tftOS ifa^ttuHHftltakknıda. Encümendedir. 
nci motorlu topçu alayı 

.uafaarçosta 1922 ül'«ta
bur E. Bn. Behçet Araş. 

3312/3480 Ayvalık: Terakki un fab- Polis memuru tarafından haksnrte Encümendedir, 
makanc <<Bahipfeririâett"<Şe- anaıraz Jaddigından şikâyet Ediyor. 
fik-Zarblı. 

3313/3481 Siverek : Üç kuyu, Araş- Bu yıl eknieri dmsdığmöan Bükü- Enoümaöfledir. 
ttul've&dllu nkögderima- .\me^>yaMbm,ya|rrima8iı»idair. 
mına Şeyhmuz Hasbay. 

3314/3482 Konya : Sıraçb mescit 21 - VIII -1941 tarih ve 2361 Jiuma- Bıreömeridedir. 
âia/Na.;7 Ynra£r Çavuş -«ali-arzuhaline aktir. 
Altm. 

3315/3483 Sivas : Kızılırmak ilk o- 3656 sayılı kanunla intibakın hak- Encümendedir. 
-<k#u »öğretmenlerinden !,tari3a«trfft)ikmı%tîfor. 
Mahmut Anadolu. 

3316/3484 Kızıltepe : Eski kayma- Sulh hâkimi tarafından irbö&p-^di- EmHraıeridedir. 
^kamSrtkı TugKl. 4en*suçhırm^ve'haksızlıkların Aflüye 

vekâletince'inÜBsnrâha -e&iiH&ğhi&en 
şikâyet ediyor. 

3317/3485 "Malatya : îmamoğlu"Kö- "Tapulu narîalanna'Hazinece vaki Encümendedir, 
yünde Ali Budan ve ar. müdahalenin refine dair. 

3318/3486 Antalya : Kuyumcu çar- Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine Encümendedir, 
ÇIŞKI 'Muhsin hiristiyan abnmalmlaffikmda. 
mahallesinde ''tfcraroğlu 
Yakup. 

3319/3487 VtiSam- r^Mertamâde-ma- ^Twlİ3flrt',ti^^a*lönda^'İfâe|iınn Bncüttreridedîr. 
hailesi No. 39-'A.;3W8k •Baaarr^ibare'-amınasına-âsir. 
Deliağa. 

3320/3488 'Afikara i Buğday silosu "Tedavtlerinin Devlet müessesatüiâsn 'Encümendedir, 
Yaşar Özcan elile Kirşe- parasız olarak teminine dair, 
hir Ziraat başkâtibi Hil-

"ttttBren. 
3321/3489 Erzurum : fiasanktfte l&nımm "Scvtet -dtviMrinin -banmn- Encümendedir. 

Cumhuriyet cd. No. 18 dan şikâyet ediyor. 
Dava vekili Jtefik Çığ. 
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Kayit 
No. 

3322/3490 

3323/3491 

3325/3493 

3327/3495 

3329/3497 

3331/3499 

3332/3500 

3333/3501 

3334/3502 

3335/3503 

3336/3504 

ısnoL w sdntd 

Erenköy - İstanbul : E-
tem E l cd. Göztepe ikin
ci orta sokak No. 28 Be-
fet Özalp. 
Kütahya : Lâle, Hüseyin 
Pş. Ma. No. 8 Hüseyin 
Şahin. 
Ünye : Kadılar köyünde 
Mustafa Şahin ve ar. 
Simav : Çit köyünde eski 
muhtar Ali Yıldız. 
İzmir : Eşrefpaga Yüzba
şı Hasanağa So. No. 92. 
O. Nuri Tekirdağ. 
İzmir : Kralçullu Eşref 
Pş. 123 No. Cd. No. 28 
hanede A. Rıza Baklan. 
İstanbul : Feriköy Ba
ruthane caddesi No. 97 
Abdülkadir Ückan. 
Adana : Orozdibak civa
rında Bakkal Cumah eîi-
le Abidin Zorel. 
Bursa : Asker! posta No. 
1472 2 nci BL T. K. As
teğmen Ömer Özkan. 
Çorum : Yeniyol mahal
lesinde Ismailoğlu Hasan 
Koksal. 
Ankara : Atpazarrada 
Kelkit hanında Mevtüt 
Çigrk. 
Daday : Memet Tokal 
vekili Daim Acarla. 

Sinop: Eski Lâzistan me
busu Avukat M. Necati 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

İzmir : Karşıyaka 1700 
No. cadde 236 No. da Fe
rit Çöker. 
Kırıkhan : Kurtuluş ma
hallesi No. 4 Avados Ko-
caoğlan. 

4 * 1 - 1941 tarih ve 2816 numaralı 
arzuhaline ektir. 

İskânının temini dileğine dair. 

MalmüdürÜnden şikâyet ediyor. 

Muhtarlık vazifesinin iadesine dair. 

ladei memuriyeti dileğine dair. 

Müddeti hizmetine göre tekaüt ma
aşı tahsisine ve ikramiyesinin veril* 
meşine dair. 
Şehit oğlunun ikramiyesinin verilme
sine dair. 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşla
rının müsebbiplerinden tahsiline da
ir. 
Teğmenliğe terfüne dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Belediyece verilen cezayı naktinin Encümendedir, 
refine dair. 

İş kanununun teminine dair. Encümendedir. 

Mahkemece verilen kararın Orman Encümendedir, 
idaresi tarafından infaz edilmedi
ğinden şikâyet. 
Tekaüt maaşının tahsisinde vukua Encümendedir, 
gelen yanlışlığın tashihi hakkında. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

21 - IV - 1941 tarih ve 2854 sayılı Encümendedir. 
Arzuhal encümeni kararma itiraz. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3337/3505 Erzurum : Sultan Melik 
mahallesinde Hurşitbey 
sokak No. 13 Lûtfiye 
Soydan. 

3338/3506 Ankara : Adliye daire
sinde hâkim namzedi 
Mûstecip Ülküsal. 

3339/3507 Mardin : Teker mahalle
sinde gümrük muayene 
memur mütekaidi Ahmet 
Yüce. 

3340/3508 Samsun : Ulugazi mahal
lesinde Selimiye sokağı 
No. 3 Adil Akdan. 

3341/3509 Ankara: Belediyeler ban
kası hukuk işleri Mü. 
Avukat Asım Ersan. 

3342/3510 îstanbul : îzmir palas 
Ap. Maide Dirik. 

3343/3511 Ayvalık : Fethiye mahal
lesi birinci cadde 3 neü 
sokak No. 6 İbrahim Koç. 

3344/3512 Trabzon : Cezaevinde 
mahkûm Hasanoğlu Mah
mut Turhan. 

3345/3513 Şam ': Şüheda Salan ma
hallesi No. 96 Necmettin 
Doğan. 

3346/3514 Malatya : Cezaevinde 
mahkûm Remzi Uzun. 

3347/3515 Çanakkale : Yalı eaddesi 
No. 43 Elektrik iş evinde 
Hasan Okay. 

3348/3516 Zonguldak : Terakki ma
hallesinde kordon sokak 
No. 41 Üsteğmen Vehbi 
Tunay. 

3349/3517 İstanbul : Fatik Atikali, 
Bay Osman apartımam 
No. 4. Hayriye Üvet. 

3350/3518 Sarrköy - Gönen : Mani
faturacı Hüsnü Akalın. 

3351/3519 Gümüşane': özcan ma
hallesinde Hacı Arif Tuz
cu. 

Terfiinin temini dileği hakkmda. Encümendedir. 

Hâkimlik ve avukatlık 
müsaade edilmesi. 

yapmasına Encümendedir. 

öğretmen okuluna alınacak talebe Encümendedir, 
için orta okulda yapılan iltimastan 

Millî mücadeledeki hizmetine mükâ- Encümendedir. 
fatan muhtacı muavenet olduğundan 
yardım edilmesine dair. 
Bareme intibaktaki dileklerinin na- Encümendedir. 
zarı itibara alınması. 

1683 Baydı kanun hükmüne göre te- Encümendedir, 
kaüt maaşı bağlanması dileğine dair. 
Zabıta tarafından işkenceye maruz Encümendedir, 
kaldığından şikâyet. 

Mahkûmiyet cezasının affine dair. Encümendedir. 

Anavatana avdetine müsaade edil- Encümendedir, 
mesi hakkmda. 

13 - VI -1941 tarih ve 3290 sayılı ar- Encümendedir, 
zuhaline ektir. 
Arzuhal encümeninin 22 - IV - 1941 Encümendedir, 
tarih ve 2895 numaralı kararma iti
raz. 
Tekaüt maaşının tezyidi dileğine da- Encümendedir. 

Orman kanununa muhalif yapılan 
katiyatın menine dair. 

Encümendedir. 

Köylünün giyimi için Sümerbank Encümendedir. 
fabrikası tarafından mal verilmesine 
dair. 
Hazineye olan borcu hakkındaki di- Encümendedir. 
leğinin nazan dikkate alınması. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No.; isim ve adresi Atomal hulâsası Muamelesi 

3352/3520''• Eeameanı: 3. Topı Alayı Haj^ttaİTiıatlofatt.hakkıniökfedii^fc- Enoctatendcdir. 
1. Tb. 3. Bl. Ev. askeri nin nazarı dikkate alınma» haJdbn-
posta No. 2838 Üsteğmen da. 
Beeep Ahtuna. 

3353/3521' Balıkesir : Bdnyateklı AskeriikteK tecili hakkındEkixül»ğiU Encümendedir. 
hastane eczacısı Kâzım ne daac 
Yazgan. 

3354/3522 Mesudiye-: Esetfü köyüm Kay^natapröan^&âytt Encümendedir. 
de Refik Aksoy. 

3355/3523 Ankara: Emlâk ve eytam Lise mezunu addedilmesini İHtiyar..r ffiı mümınhfa>dır. 
bankası Me. Şevki Tun-
eer. 

3356/3524 Erzincan : Vagâror- köyü Yapntoiafcimlâklmmutazaasnırolmv Emsüınendedir. 
halkmdan Temuroğlu laasmdam^ahâyetı 
Hasan.' Demir. 

3357/3525 Çankırı : Şabanözü nahi- 31KcnBins9^ilanaınm haspjsakst- Efasümendedir. 
yesi Gümerdiğin köyü larına da şümulü olup olmadığriafc-
haııp malûllerinden Ömer* kuutac 
Can. 

3358/2526 Ankara : Harp>okulu<.tö> Yetim, maaaHiın verilmesi hakkmdff. Encümendedir; 
bur 1 Bl. 1. de No. 2044 
Necmettin özer. 

3359/3527 Yozgad.: Mahmut-Çavujr Belediyede» şikâyet Encümendedir; 
oğlu Halit tpeker. 

3360/3528 Erzincan : Vegâver köyü Yapılacak istimlâkten mağdur edil- Enaümendedir. 
halkmdan' Ali fflercaa. memelerine dair. 

3361/3529 Tokad : Soğukpınar ma- ölen babasından maa* tahsisine dairi Encümendedir. 
hailesi Pervi sokak No. 
30 da. Nayasi ÇÜBIBBCL 

3362/3530 Ünye : Kurndere köyü Karakuş müdüvüı Tahsin Kuntddan, Encümendedir. 
muhtanlsmaU Yeşilyurt, şikâyet. 

3363/3531 Şebin K^rahisar: BüJbfiL' TahsUdaf hğ» tayine hakkında» Eanümendedir. 
mahallesinde Maliye eski 
tahsildara AgâmGatgua» 

3364/3532 Erzincan : Vagâver kö- Yapılacak istimlâkte mağduar edüme* Encümendedir. 
yü halkmdan Nisa Bey- melerine dair. 
gal. 

3365/3533 Yozgad : YasaıhSyük kö- Malûl olduğundan kendisine' maof Encümendedir. 
yünde Rıza Çatalarsan. tahsisive-ikMHU^.v^lma&idileğjne 

dair. 
3366/3534 Tophane ı - İstanbul : I>. 15 - X -1940 tar ik le 255* nnmank: Encümasdedir; 

denizyolları U. Mü. mu- aızuhalin*Joklhv 
hasebesinde memur Bebii 
ögel. 

3367/3535 Kalecik : Terme yenice Harp' malâlâ elduğundan .maaBntBh» Encümendedir. 
köyünden Harp malûlü sisile müterakim tahsisatının verilme-
Ismail Karcı. sim dair. 
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Kayit 
No. 

3368/3536 

3369/3537 

3370/3538 

3371/3539 

3372/3540 

3373/3541 

3374/3542 

3375/3543 

3376/3544 

3377/3545 

3378/3546 

3379/3547 

Arzuhal fMhflıtııln 
isim ve adresi 

İzmir: İnönü caddesi No. 
628/2 M. Ziya Karagöl-
le. 
Bandırma : Ceza evinde 
Mahmut Tiğiter. 

Hatay: Fevzipaşa mahal
lesi No. 6 ibrahim Bey-
çun. 
Salihli : Çelikli köyü 
Mahmut eşi Fatime Sü
mer. 
Adana : Sofu bahçe ma
hallesinde No. 31 Halim 
öz. 
Erzincan : Tümen satın 
alma komisyonu reisi 
Binbaşı Cevdet Oran. 
İstanbul: Fatih Çamaşır
cı sokağı Ünal apartma
nı No. 8/4 Piyade emekli 
binbaşı Esat Apaydın.* 
Tozgad : Ceza evinde 
emekli yarbay Kâzım 
Alk&n. 
Trabzon : Ekesotka ma
hallesinde Karabasan so
kağı No. 9 hâkimlikten 
emekli Hikmet Erdem. 
Erzincan : Vagâver köyü 
halkı namma İbrahimoğ-
lu Hüseyin Erdoğan, Ali 
Erdoğan, Mahmudoğlu 
Dursun Bezgel, Memed-
oğlu Aziz Erdoğan, Yu-
sufoğlu Hüseyin Sinan 
ve ar. 
Afyon : Mülga ana okul 
eski öğretmeni Cemile 
Kıhçlıhan. 
Ankara : Tüze caddesi 
Altan sokak No. 1 Avu
kat Aziz Babanın evinde 
emekli süvari yüzbaşısı 
Mahmut Karahan. 
Manisa: Zühtü Erdem ve 
ar. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Hazineye ait olan borcu hakkındaki 
dileğinin nazara alınması hakkında. 

Encümendedir. 

Temyiz mahkemesindeki dosyasının Encümendedir, 
celp ve tetkikile mağdur edilmeme
sini istiyor. 
Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine Encümendedir, 
alınmasına dair. 

Eşhas tarafından tarlalarına vaki Encümendedir, 
müdahalenin menine dair. 

Sürgün cezasmro affine dair. Encümendedir. 

Nasbınm düzeltilmesi hakkındaki Encümendedir. 
Asker! temyiz mahkemesi kararının 
infaz ettirilmesini istiyor. 
Askerî temyiz mahkemesindeki dos- Encümendedir, 
yasmın celbedilmesi ve ziyaa uğra
yan hakkının vikaye edilmesine dair. 

Hususî af istiyor. Encümendedir. 

Avukatlık yapmasına müsaade edil- Encümendedir, 
meşine dair. 

İstimlâk edilen arazileri hakkmda- Encümendedir, 
ki dileklerinin nazarı itibare alına
rak ona göre kıymet takdirine dair. 

Malûl olduğundan Maarif vekâletin- Encümendedir, 
ce maaş tahsisine veya mısıra git
mesine müsaade edilmesine dair. 
Hizmet müddeti hakkındaki dilekle- Encümendedir, 
rinin nazarı itibare almarak tekaüt 
maaşının ona göre tahsisine dair. 

Validen şikâyet ediyor. Encümendedir, 



Kayit 
No. 

3381/3549 

Arzuhal nasibinin 
isim ve Araıhal hulâsası Muamelesi 

3382/3550 

3383/3551 

3384/3552 

3385/3553 

3386/3554 

3387/3555 

3388/3556 

3389/3557 

3390/3558 

3391/3559 

3392/3560 

Ankara : Tabakhane ma
hallesi Kıdıncık 'sokak 
No. 1 Bulgar tebaasından 
Mikolof Yuvan. 
Zara : Çarşıbaşı mahal
lesi Ali Yozgad. 
Göynük: Bulanık köyün
de şehit Kâmil babası 
Ahmet Tüzel. 
Malatya : Büyük Hüse-
yinbey mahallesi No. 13 
emekli sorgu hâkimi Tev-
£k Ulusan. 
Finike : Haloç köyünde 
Zeliha Bozkaya ve ar. 

Matlubunun tahsili için mahkeme 
(dosyasının celp ve tetkikile alacağı
nın tahsilinin teminine dair. 

Askerlik vaziyetinin düzeltilmesi di
leğine1 dair. 
Şehit oğlundan maaş tahsisini isti
yor. 

Vazife başında malûl kaldığından te
kaüt maaşının ona göre tahsisine 
dair. 

Bursa Kız og 
okulu son sınıf kuru No. 
-255 Hikmet Çavaş. 

Şırnak : Gazipaşa mahal
lesi Agaye Saroğlu Ali 
Han Uysal. 
Ankara : Y. Z. Ens. ziraî 
ham maddeler teknolojisi 
enstitüsünde Aziz Alpot. 
Buca - İzmir : Aşağı ma
hallede yağhane sokak 
No. 9 Satılmış Karaca. 
Ankara: As. Ad. Hâ. gar
nizon komutanlığı 12 nci 
Ş. müdürü Hikmet Ger
çekçi. 
Ankara : As. Ad. Hâ. 
M. M. V. müsteşarlığı re-
fakatmda Feridun Er-
türkkan. 
Gazianteb : Çiftçiler na
mına Muhittin Acak ve 
ar. 

3393/3562 Savur : Hamdullah ök-
men çocukları Şamili ve 
Vasfi ökmen. 

Encümendedir. 

'Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Kocalarının askerî durumları 'hak- Encümendedir. 
kındaki dileklerinin nazarı itibare 
alınarak terhislerine dair. 
Tam teşekküllü bir heyet tarafından Encümendedir. 
tarih dersi imtihanram yeniden ya-
phması ve hakkmda yapılan haksız 
muamelenin tashihine dair. 
Kaymakamdan şikâyet. Encümendedir. 

Yüksek tahsil gördüğünün Maarif 
vekâletince tasdikına dair. 

Encümendedir. 

Devlet demiryollarında herhangi bir Encümendedir, 
işte çalışmasının teminine dair. 

Dört senelik kıdem zammının veril
mesine dair. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Yardım gayesile verilen tohumluk Encümendedir, 
buğdaym bedelinin bu sene alınma
yıp gelecek seneye tecil edilmesi 
hakkmda. 
Babasından bilâ bedel istimlâk edi- Encümendedir, 
len araziye tasarruflarının teminine 
dair. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal halâsa» Muamelesi 

3394/3563 Darboğaz - Samsun : 19 
mayıs mahallesi No. 86 
Isakoğlu Yusuf Mert ve
kili Şükrü Küçüköner. 

3395/3564 Gelibolu : Postane civa
rında No. 10 dükkânda 
Bakkal Murat Kuçakoğ-
k. 

3396/3565 Kayseri : Büyük bahçe 
başmda No. 25 Bulgarya 
göçmenlerinden Hasan. 

3397/3566 İslahiye : Gümrük muha
faza alayı Kilis birinci 
taburu birinci Bl. 2555 
muhafaza memuru Bozan 
Demirtürk. 

3398/3567 İzmir : Alsancak Hacı-
paşa 1454 ncü sokak No. 
23 mülteci Emine Oralp. 

3399/3568 Şişli - İstanbul : Hacı 
Mansur sokak No. 71 A. 
Rıza Göker. 

3400/3569 Çoruh : Hususî muhasebe 
varidat memuru Salih 
Bayyurt. 

3401/3570 Maden : Helinder köyü 
Sait Duman. 

3402/3571 Uşak : Karaağaç mahal
lesinde Abdullahoğlu Mus
tafa Yünlü. 

3403/3572 Ordu • Selimiye mahalle
sinde Bilâl Lezgi ve ar. 

3404/3573 Dağbasi - Siverek : Bah-
ser köyünde Bamazan 
kızı Fatime Akkoyun. 

3405/3574 Dağbagı - Siverek r Bah-
ser köyünde Ali kızı 
Ümmühan Akkoyun. 

3406/3575 Tire : İnhisarlar eksperi 
Cavit Güneysu. 

3407/3576 Bafra : Gazipaşa mahal
lesinde dört çeşme sokağı 
2/29 Memet Asaf Baykal 

İskân muamelelerisin düzeltilmesine Encümendedir, 
dair. 

Tütün satmasına müsaade edilmesi- Encümendedir, 
ne dair. 

İskân muamelesinin düzeltilmesi hak
kında. 

Encümendedir. 

Müterakim maaşlarının verilmesi ve Encümendedir, 
maaşının tezyidine dair. 

İskânının temini dileğine dair. Encümendedir. 

Vergi kaçakçılığı hakkındaki vaki Encümendedir, 
ihbarmm nazarı itibar* alınması. 

Terfiinin teminine dair. Encümendedir. 

Boşanma hakkındaki mahkemece ve- Encümendedir. 
rilen meni muhakeme kaarnnın celp 
ve tetkikma dair. 
Belediye reisi ve kaymakamdan şikâ- Encümendedir. 
yet. 

Encümendedir! 

Encümendedir. 

Ziraat bankasına olan borçlarmm 
taksite raptı hakkında. 
Eşya ve yiyeceklerini çalan hırsız 
hakkmda kanunî takibat yapılması 
ve jandarma karakol komutanından 
şikâyet. 
Eşya ve yiyeceklerini çalan hırsız Encümendedir, 
hakkında kanunî takibat yapılması 
ve jandarma karakol komutanından 
şikâyet. 
Vazifei askeriyesini ifa etmekte ol
duğundan memuriyet maaşının veril
mesine dair. 
Münasip bir işte çalışmasının temi
nine dair, 

Encümendedir. 



Kayıt 
No. 

3408/3577 

3409/3578 

3410/3579 

3411/3580 

3412/3581 

3413/3582 

3414/3583 

3415/3584 

3416/3585 

3417/3586 

3418/3587 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İzmir: Kahramanlar ma
hallesi Alicenap sokak 
No. 6 Bahriye Saygıner. 

Konya : Gazialemşah ma
hallesinde İpek muhacir
lerinden Şerif Büyüker-
ten. 
İstanbul : Balat Molla-
aşkı mahallesi Şamdaneı-
başrsokak No. 8 Makbu
le Er. 
61 nci Tümen topçu ala
yı kamacı sanatkârı S. 7 
sicil 326/1 Hasan Çelik-
alp. 
Şam : Şüheda Salan ma
hallesinde No. 96 Fatma 
Giritli. 
Malatya : Dişbudak so
kağı No. 13 Sadık Şen. 
Sivas : Bezirci 7 nci so
kak No. 1. B. Ziya Say-
bk. 
Hatay : Süveydiye, Zey
tuniye köyünden Raskal-
la Abdüşoğlu Öyas ve ai
lesi. 
İstanbul : Ayaspaşa hari
ciye konağı Jüjün Ap. 
No. 12 Feride Niyazi öü-
vener. 
Çorum : Küçük hubu-
batçı esnafları namına 
Kadri Celep. 
Çorum: Zahire tüccarları 
namına Memet Girit ve 

Arzuhal hulâsası 

İzmir atelyesine nakli dileğine dair. 

İskân vaziyetinin düzeltilmesine da
ir. 

Hazinece emlâkine vaki müdahalenin 
refi hakkmda. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

Şehit oğlundan maaş tahsisine dair. 

İskânının temini ile münasip bir 
işte istihdamı hakkında. 
Arzuhal encümeninin 43 sayılı Haf
talık karar cetvelindeki 2903 sayılı 
kararına itiraz. 
Mili! hudut dışına çıkarılmamaları
na dair. 

Hidematı vataniyece tahsis edilen 
maaşının tezyidine dair. 

Bulgur satışları hakkındaki kanun
suz müdahalenin menine dair. 

Zahire ticaretinden menedilmemele-
rine dair, 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

ar. 
3419/3588 İzmir : Müs. Mv. Merkez 

komutanlığında Üsteğmen 
Cemal Kürlek. 

3420/3589 İzmir : Cedit mahallesi 
Bülbül sokağı No. 23 Hil-
mi Uguzhan. 

3421/3590 Harbie • Antakya : Hali-
siye köyünde Bedir Ta-

Mahkemece hakkında verilen yolsuz Encümendedir, 
karardan şikâyet ediyor. 

Okula yeniden kabulü veya tekrar Encümendedir. 
imtiahana tâbi tutulması dileğine 
dair. 
Duvarını bozarak bahçesine yol açan- Encümendedir. 
lar hakkında takibatı kanuniye ifasi-
le bu yolun kapatılmasına dair. 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

3422/3591 Ankara : Giresun • Ala-
cura Atpazan Kelkit ha
nında Yenice köyünden 
Hamdi Aksoy. 

3423/3592 Yayla - Tirebolu : Tirebo
lu kazası köylerinden ih
tiyar heyeti azasından 
Memet Boz ve ar. 
Çerkeş: Budaklar köyün
de Ali Ekmen. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3424/3593 

3425/3594 

3426/3595 

3427/3596 

3428/3597 

3430/3599 

3431/3600 

3432/3601 

3433/3602 

8434/3603 

3435/3604 

3436/3605 

3437/3606 

İzmir : Mektepler muha
sebeciliğinde muhasebe 
kâtibi Derviş. Acar. 
Üsküdar - İstanbul : Pa
zarbaşı • Emiroğlu sokak 
No. 114 Nuri Arsaygm. 
Mardin : Gamiikebir ma
hallesinde Nuri Alan eşi 
Hayriye Alan. 
Erzincan: Cevazevi mah
kumlarından Kemal Sa-
ğm. 
Tokad : İçmesu mahalle
sinde Rıza Ergin. 
Oltu : Kasaba halkından 
Süleymanoğlu Hasan Er-
genekon. 
Salihli : Mitatpaşa Ma. 
1 nei Lâleli sokak No. 21 
Zeliha Ugural. 
Giresun : Defterdarlık 
varidat memuru Seyfi 
TacaL 
Erciş : Ceza evinde Sü
leyman Bozkurt. 
Erciş : Cezaevinde Sü
leyman Bozkurt 
Çankırı : Karataş mahal
lesinde Abdullah Kavuk
ça. 

Giresun : Deniz avcıları 
namına Memet Anafur. 
Trabzon: Kemerkaya ma
hallesinde Mürüvvet kı
zı Nokta, 

İskânının temini dileğine dair. Encümendedir. 

Fındık bahçeleri ve hasılatı tabiiye- Encümendedir, 
den yandığından bakaya ve koope
ratife olan borçlarının teciline dair. 

Orman mesaha memuru tarafından 
yediemine teslim edilen kerestele
rinin kendilerine iadesine dair. 
tzmirde iskân edilmesine dair. 

İskânının teminine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Komiser muavini İhsan Lüleci ile Encümendedir, 
polis memuru Sıtkı ve bekçiler hak
kında şikâyette bulunuyor. 
Mahkûmiyet cezalarının affine dair. Encümendedir. 

İskânının tamamlanmasının teminine Encümendedir. 
dair. 
üç nüfusuna yetecek kadar arazi ve- Encümendedir. 
rilmesine dair. 

Eşinin terhisini veyahut, maaşının Encümendedir, 
verilmesini istiyor. 

3656 sayılı kanundan istifadesinin te- Encümendedir, 
minine dair. 

Kefaletle tahliyelerinin teminine da- Encümendedir, 
ir. 
Kefaletle tahliyelerinin teminine da- Encümendedir, 
ir. 
Dokumacılık şirketine alınmalarının Encümendedir, 
temini veya ayrı bir şirket tesis et
melerini istiyor. 
Denizde avlanmalarının teminine da- Encümendedir, 
ir. 
Yol için yıkılan .binasının bedelinin Encümendedir, 
verilmesi ve buna mukabil emvali 
metrukeden bir yer verilmesine dair. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelen 

3438/3607 Beşiktaş - İstanbul : Ci-
hannüma mahallesi res
sam. Hamdi sokak No. 3 
Hasan Rıza. 

3439/360» İskenderun : 39. Tüm, 
Sh. Bl. Bş. Tb. V. Yz. 

Hayri Gül. 
3440/3609 İzmir : Kahramanlar ma

hallesinde Kilteeavlusun-
da No. 35/4 Hüseyin Çi
men. 

3441/3610- Ordu : Ordu orta okul 
II. sınıfta Melâhat Al-
kan. 

3442/3611 Yozgad : Köseoğlu ma
hallesinde Memet Kdıç-
aslan. 

3443/3612- Sandıklı : Çay mahalle
sinde Memet Kutsoylu, 

3444/3613 Çarşamba : Orta mahal
lesinde Bedriye İskender. 

3445/3614 Ankara : M. M. V. Fen 
ve sanat U. Mü. Ş. IX da 
Ayni Omay. 

3446/3615 Şehremini - İstanbul : 
Nevbahar mahallesi Türk* 
çu Hamdullah Suphi so
kak No. 21/1 Dayıoğlu 
Mustafa Sabri. 

3447/3616 Erzincan : Cezaevi mah
kûmları Kemal Sağın. 

3448/3617 Antakya : İsmet v* ar. 

3449/3618 Kayseri : Pazarören koy 
enstitüsü kurs öğretmeni 
Fatma Torosdağlı. 

3450/3619 Beyoğlu • istanbul: Tah-
silât müdürlüğü mümey
yizi Remzi özdeyenv 

3451/3620 Ankara : Belediye gaz 
deposunda bekçi Talip 
Dündar, 

3452/3621 İzmir : Eşrefpaşa 458 nci 
sokak No. 11 evde Ahmet 
Fahri Enügtekia. 

3453/3622 

Malûl olduğundan* maaşının ona göre' Encümendedir, 
derece üzerinden verilmesine dair» 

Askerî vazifesinden tıbbî raporlarına Encümendedir, 
istinaden-affedilmesroi istiyor. 

Sicilli nüfusa meccanen tesciline da- Encümendedir, 
ir. 

Babasının mahkûmiyet cezasının-af» Encümendedir-, 
fine dair. 

24 - IV -1940 tarih ve 1883 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Ziraat bankasına olan borcunun- affi Encümendedir. 
hakkmda. 
Eşinin bakiyei müddeti cezaiyesinin Encümendedir. 
affına dair. 
Tekaüde sevkedilmesrai istiyor. Encümendedir. 

9 - V -1941 tarih ve 3137 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

15 - IX -1941 tarih ve 3597 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Tekaüdiye veya ikramiyelerinin ve- Encümendedir. 
rilmesi dileğine dair. 
Mahkûmiyet cezasmm affına dair. Encümendedir. 

31 - IH -1941 tarih ve 3018 numaralı Encümendedir^ 
arzuhaline ektir. 

Hukuku tasarrufiyesine vaki mü- Encümendedir, 
dahalenin refine dair. 

İşten el çektirildiği tarihten itibaren Encümendedir, 
müterakim maaşlarının verilmeği 

ray köyünde Baif Erol. 
Çalınan hayvanlarına* faillerinin or- Encümendedir, 
taya çıkarılması dileğine dair. 



Kayıt 
No. 

3454/3623 

3455/3624 

3456/3625 

3457/3626 

3458/3628 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Baiat - istanbul : Köprü
başı • tahta minare No. 
14 M. Nuri Pakyürek. 
Üsküdar - istanbul : *îh-
Baniye Yalıboyu No. 59/1 
M. Nuri Uzun. 
İstanbul : Deniz telsiz 
okulu Memet Ali Fıratlı-
gü. 
Kütahya : Hamidiye ma
hallesinde İsmail Behdi-
oğlu. 
Düzce : Camiikebir ma-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

hailesinde Memet Meriç. 
Giresun : Çınarlar ma
hallesinde Yusuf Ziya 
Yosmaoğlu., 
Erzincan : Yeni çarşıda 
Kızılay amban civarında 
No. 31 Kasap Durak Bu
dak. 
iskenderun: Ceezaevinde 
Abdullah Güldür. 
Koçhisar : Belediye reis 
vekili Rıfat Kale ve ar. 
Birecik : Saha mahalle
sinde Galip Demirci. 
Tortum : Nizamiye azalı

rından emekli Kâşif Yağ-
murdereli. 
Refahiye : Kasaba hal
kından Esat Işık. 

Diyarbakır : Askerî mm-
taka muhasebe mümeyyi
zi Hüseyin Köken. 

3467/3637 Trabzon : Ceza evinde 
Hamdi özen. 

3468/3638 Mamak - Ankara : Gaz 
maske fabrikasında No. 
562 Pers servisinde Ca
fer' Bulgan. 

3469/3639 Ankara : Postane cadde
si İçel apartımam No. 3 
Hayriye Ulusakul. 

3460/3630 

3461/3631 

3462/3632 

3463/3633 

3464/3634 

3465/3635 

Tekaüt maaşı tahsisi hakkındaki di
leğinin nazarı itibare alınması hak
kında. 
Münasip bir vazifede istihdamına 
dair. 

AskerKk durumu hakkındaki dileği
nin nazarı itibare alınmasına dair. 

25 - VH -1941 tarih ve 3433 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Bakıyei müddeti cezaiyesintu aîfine 
dair. 
8 - XI -1940 tarih ve 2607 Kamaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Belediye tarafından tamiri istenilen Encümendedir, 
mahallerin bir müddet sonra yapıl
ması teminine dair. 

Gündüzleri' dışarıda çalışarak' çocuk- 'Encümendedir. 
larmın iaşelerinin teminine dair. 
Kazalarının Kırşehir vilâyetine bağ- Encümendedir. 
lanmamasma dair. 
Açık maaşlarının verilmesine dair. Encümendedir. 

Millî emlâke bakiye kalan taksit bor- Encümendedir, 
cunun affına dair. 

Arzuhal encümeninin 4 - XI - 1939 Encümendedir. 
tarih ve <632 sayılı kararma itiraz 
ediyor. 
Meşru mazereti nazarı itibare alma- Encümendedir. 
rak mezuniyet verilmesine dair. 

Asrî cezaevine nakline dair. 

Emlâk ve Eytam bankasına olan bor
cu hakkındaki dileğinin nazarı itiba
re abumasına dair. 

Maaş tahsisine dair. 

Encümendedir. 

- Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi 

3470/3640 Trabzon : Ceza evinde 
mahkûm Hüseyin Ayde
mir. 

3471/3641 Akçadağ :.Köy enstitüsü 
eski mutemedi Nadir 
Saygılı ve ar., 

3472/3642 Sultanahmet - İstanbul : 
Alemdar caddesi No. 30 
emekli jandarma yüzba
şısı Adil özberk. 

3473/3643 Giresun : Çıplakkale ma
hallesinde Halil Kırkoç. 

3474/3644 Bayazrt - P. T. T. muha
bere memuru D. Kayhan. 

3475/3645 Sandıklı : Çakır mahal
lesinde un değirmencisi 
Ali Akaytar. 

3476/3646 Suşehri : Gügüllü mahal
lesinde Hacı Ali Erdo
ğan. 

3477/3647 Üsküdar : Altunizade kü
çük gamlıca cad. No. 32 
Ayşe Şerife, Hüsniye 
Kalpakçıoğlu. 

3478/3648 Siirt : İnönü mahallesin, 
de Hakkı Yücel. 

3479/3649 Siirt : Emekli zabıt kâti
bi Nasri Tan. 

3480/3650 İstanbul: Şehzadebaşı İs
tiklâl lisesi arkasında 
Hoş kadem medresesine 
muttasıl No. 5 Fatma Ay
niye Suyun. 

3481/3651 İzmir : Bornova Küçük 
çarşı mahallesi S. Ülkü 
No. 8. A. Galip öztüzün. 

3482/3652 Trabzon : Ceza evinde 
Mahmut Turan. 

3483/3653 Diyarbakır : Taeeddin 
mahallesinde Hikmet Kı
lıççı. 

3484/3654 Yan : Ceza evinde Bekir 
ve ar. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Asri cezaevine nakline dair. Encümendedir. 

Akçadağ köy enstitüsünde görülen Encümendedir, 
suiistimallere dair. 

Tekaütlüğünün refine dair. Encümendedir. 

Askerlik durumu hakkındaki dileği- Encümendedir. 
nin nazarı itibare alınmasına dair. 
Hayat pahalılığından şikâyet ediyor. Encümendedir. 

Muamele vergisi cezasının affına Encümendedir, 
dair. 

Bakiye kalan müddeti cezasının af- Encümendedir, 
fına dair. 

Hidematı vatanîye tertibinden maaş Encümendedir, 
tahsisine dair. 

Vali, mektupçu ve nahiye müdürün- Encümendedir. 
den şikâyet. 
Validen şikâyet ediyor. Encümendedir. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. Encümendedir* 

Arzuhal encümeninin 4443 numaralı Encümendedir, 
kayıtlı arzuhali hakkında ittihaz 
olunan 3017 numaralı kararma iti
raz ediyor. 
Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Ziraat bankası tarafından miktarı 
kâfi tohumluk verilmesine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezalarının teciline dair. Encümendedir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

3485/3655 Elmalı - Antalyalı Hfi- Elmalı kaymakamlığı elile 23-VI-1941 Encümendedir. 
serin Tomruk. tarihinde Antalya vilâyeti makarama 

sunduğu arzuhalinin neticesi hakkın
da malûmat almadığı hakkında. 

3486/3656 izmir : Alsancak 3 ncfi Zevcinin müterakim maaş matlubu- Encümendedir. 
kahramanlar mahallesi nun verilmesine dair. 
Ali Cenap sokak No. 5 
Müşerref Kraav. 

3487/3657 Osmaneli : Karantin ko- iskânının teminine dair. Encümendedir. 
yünde mukim Erzincan 
göçmenlerinden Ferhat 
Susan. 

3488/3658 Giresun : Nazmiye ma- Arzuhal encümeninin 463 No. da ka- Encümendedir. 
hailesinde Mehlika Ak- yıtlı arzuhali hakkında ittihaz olunan 
tan. 339 numaralı karara itiraz ediyor. 

3489/3659 Bayburt : Eski Hasanka- ladei memuriyetini veya tekaütlüğü- Encümendedir. 
le Posta telgraf müdürü nün icrasına dair. 
Halit özkul. 

3490/3660 Üsküdar : Açık türbe Yetim maaşlarına zam yapılmasına Encümendedir. 
uzunyol No. 19 Rüveyde dair. 
Ulubat. 

3491/3661 Karşıyaka - izmir : 1730 Müstahak bulunduğu tekaüt maaşı- Encümendedir. 
Dilâver sokak No. 11 Me- nxn tahsisine dair. 
met Çavuş Akgün. 

3492/3662 Bingöl - Muhasebei huşu- Hazine tarafından çıkardan borç Encümendedir. 
siye müdürü Amil Yıl- hakkındaki dileğinin nazarı itibare 
maz. alınması hakkında. 

3493/3663 Giresun : Nazmiye ma- 29 - IX -1941 tarih ve 3658 numaralı Encümendedir. 
hailesinden Mehlika Ak- arzuhaline ektir. 
tan. 

3494/3664 Haydarpaşa - istanbul : 2248 sayılı kanundan istifadelerinin Encümendedir. 
Ibrahimağa - Koşu yolu temini ile maaşlarının ona göre ve-
No. 179 Ahmet Onğ. rilmesine dair. 

3495/3665 Gelibolu : Alâeddin ma- Şehit kardeşinden kanunen verilme- Encümendedir. 
hailesi Nuriye Uygur, si lâznngelen ikramiyesinin itasma 
Kaniye Uygur. dair. 

3496/3666 Kasımpaşa : Mescit so- ihtiyar ve muhtaç olduğundan yar- Encümendedir. 
kak No. 5. Mücahit Ka- dun edilmesini istiyor. 
rafatma. 

3497/3667 Ankara : T. C. Z. banka- Arzuhal encümeninin 5351 No. ya ka- Encümendedir. 
kası emekli memurlardan yıtlı arzuhali hakkında ittihaz olunan 
Şerif Dumlu ve ar. 733 numaralı kararma itiraz ediyor. 

3498/3668 Mudanya,: Gümrük am- Gümrük idareBİ tarafından haksız Encümendedir, 
bar ve manifesto memuru muamelenin düzeltilmesi hakkmda, 
Burhanettin Mutlusoy. 
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Kayİt 
No. 

3499/3669-

3500/3670 

3501/3671 

Arzuhal sahibinin 
isim ye adresi 

İzmir : Karataş - tnöüü 
caddesi No. 264 fırında 
Ali Akdeniz. 
Maçka: Kaymakam Kaz-
kar Onar. 
Uzunköprü : Muradiye 
mahallesinde Eski posta 
şefi Tevfik Peker. 

3502/3672 Ş a r k ö y : Kaymakam 

3503/3673 

3504/3674 

3505/3678 

3506/3679 

3507/3680 

3508/3681 

3509/3682 

3510/3683 

3511/3684 

3512/3685 

A. Rahmi Kocamanoğlu. 
Yan : Ercisin Çelebibağ 
köyünden Zühre. 
Bayburt: Kisantîa köyün
de Hüseyin Keskin. 
Ankara : Divanı muha
sebat murakıpladindan 
Muvaffak Üçer. 
Ankara : Hariciye vekâ
leti Konsolos Sait Arar. 

Kilis : Gümrük müdürlü
ğü kolcularından Sal»! 
Gören. 
Hopa : Orman bölge şe
fi Süleyman Akman. 
Çorum : 21. Çorum J. 
mülhakı Hasım ve öz-
bay. 
Çorum :Yeniyol mahal
lesi Hacı Recep S. A. Rı
za Cerit. 
Karakocan: Belediye mu
temedi Aslan ve ar. 
Erzineaa : Haşhaşi kö
yünde NalbantoğaJlartt*-
dan şehit İbrahim anası 

Arzuhal hulâsası 

Muhtacı muavenet bulunduğundan 
yardım yapılmasını! istiyor. 

Ati&yedetti1 hizmetinin hizmet müd
detine-üâvesi hakkında. 
tadef memuriyeti dileğine dair. 

Müterakim maaşJdrinm verilmesi 
hakkında. 
Oğlu Çerkezin mütebaki mahkûmi
yet cezasının affına dair. 
Mütegailibeden şikâyet ediyor. 

Askere celbedîlenlere üç aydan fazla 
mesken tazminatının verilmesi hak
kında. 
Gasbedilmiş hakkmm iadesile emsali 
gibi elçilik müsteşarlığı derecesine 
terfi ettirilmesi. 
Aile harcırahının verilmesi hakkında. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

Terfihe dair karar ittihazına dair. 

Tıllardanberi süren mahkemesinin 
neticelendirilmesine dair. 

Teşkilâtı mülkiye hakkındaki dilek
lerinin nazarı itibare alınmasın» dair. 
Şehit kardeşinden maaş tahsisine da
ir. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir: 

Encümendedir. 

Encümendedir 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

3513/3686 Muğla: Muslahattin ma- Hazineye olan borcundan dolayı te- Encümendedir. 
hailesinde Üçler sokak No. 

54. Cemil Sma. 

3514/3687 Bursa : Nihat sokak No. 
4. Şile kaymakamı M. 
Necip îyisözlü. 

3515/3688 Adana : teadiye mahal
lesi No. 13. Mustafa Gür
ler. 

kaüt maaşından yapılan tevkifatın 
iadesi ve borcu kaydının terkinine 
dair. 
25 - XI -1941 tarih ve 2914 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

İskâna tâbi olduğundan bir ev veril
mesine dair. 

Encümendedir. 



Wt 
No. 

3516/3689 

3517/3690 

Arzuhal ffhib'^ÎTi 
isim ve adresi 

Çanakkale : Yalı caddesi 
Sebzeci Eyüboğlu Ali 
Tavas. 
Çatalca : Praarea köyün
de Rahim Yılmaz. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3519/3692 

3520/3694 

3521/3695 

3522/3696 

3523/3697 

3524/3698 

3525/3699 

3526/3700 

3527/3701 

3528/3702 

3529/3703 

3530/3304 

3531/3705 

'îamir : Türk paşan Şan 
sokak No. 34/1. Nalm ve 
ökçe fabrikası sahibi ko
rner Malkoç. 
Hekimhan : Dava vekili 
-Süreyya Başaran. 
Sivas : Şarkışla öğretme-
<ni İsmet Aydoğ. 
Adana : Toxos caddesi 
civarı No. 155 Attar Ah-
mat Kayanın v*küi Ab
dullah özçelik. 
Zonguldak ^Ereğli >şa-
keti ikinci makasta bekçi 
Eecep.Bali. 
Tire : 4 ncü daire hususî 
muhasebe -süvari tahsil
darı Halil özer. 
Beşiktaş - İstanbul: Hoş-
nndiye mahallesi Tavus 
S. No. 5. Servet Atılgan. 

Bandırma: Atatürk cad. 
No. 52. İsmail Tatlıcı. 
Çeşme • İzmir : Uzunku-
yu köyünde Barbabaros 
Kâzım Yalman. 
Ç«rto : Camiiatik mahal
lesinde Nuri Akar. 
Kilis : Mihali mahallesin
de Zeytinyağı fabrikası 
sahibi M. Kasım ve ar. 
Çorum : Çukurveran.kö-
yünden İbrahim Ayni. 
izmir : Gaziler caddesi 
1186 ncı sokak No. 12. 
Lûtfi Kılıç, 
Çanakkale : Dz. K. em
rinde 3. S. motor 2 nci 
makinist İsmail Sûr. 

Askerlik şubesince hakkıada asker- Encümendedir. 
4ik durumunun yolsuz -tatbik edfldi-
ğinden şikâyet«ediyor. 
•Çeeefckül'ötmiş-köylerinin -bitişik kö-1 Baonmendedir. 
ye bftglamp^teşfcüâtîarıtHn -dağılma-
ması hakkında. 
Hakkında yolsuz kasar veren bakim- Encümendedir. 
•den şikâyet-ediyor. 

D a ^ vekilliği rnheatnamesinin veril- Encümendedir. 
anesinedair. 
yaüdentsikâyet.fldiyDr. Encümendedir. 

.Millî korunma kanununa, gön* «man- . Jinenmendedir. 
Jkikı müv#kkiliiakkmdaki dileğinin 
,nazsn itihare , »hamasi hakkında. 

Arazi v«rilmeskte dair. Encümendedir. 

Haksız olarak vazifeden çıkarıldığın- Encümendedir, 
dan sjkâjet «diyor. 

İstimlâk edilen evinin kanuna uygun Encümendedir, 
olmadığı ve istimlâk bedelinin azlığı 
mağduriyetini mucip olduğu hakkm
da. 
İcrayi sanat edebilmesi için un veril- Encümendedir, 
meşine dair. 
Iskânlarnun teminine dair. Encümendedir. 

Tekaütlük hakkının tanınması dile
ğine dair. 
Muamele vergisi hakkındaki dileği
nin nazarı itü»re'alınmasına dair. 

Bağ bekçiliğine alınmasına dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Eacümendedir. 

Encümendedir. ladei vazife etmesinin ve taavün 
sandığmdaki matlubunun verilmesi* 
ne dair. 
Maaşına zam yapılmak suretile terfi- Encümendedir. 
inin teminine dair. 



Kayit 
No. 

- -
8532/3706 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

istanbul • Sultanselim : 
Dönemeç sokak No. 9. 
Ahmet Daim Beşer. 
Derbent - İzmir : İbrik* 
dere köyü Muhtarı Y. 
Türel ve ar. 

Meliha ve ar. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Güllük mahal
lesinde Hakkı Teoman. 
Kale - Gümüsane : Kale-
tas köyünde Tunus Ka-

3535/3710 Niğde: Bağcılardan Mus
tafa Göncü ve ar. 

3536/3711 

3537/3712 

3538/3713 Samsun : Ulugazi mahal
lesi Selimiye sokak No. 3. 
Adil Aktan. 

3539/3714 Erzincan : Ceza evinde 
Ahmet Olgun. 

3540/3715 Soma : Cuma mahallesin
de Aziz Özen. 

3541/3716 Malatya: Cezaevinde Nu
ri Tdmazgöz. 

3542/3717 Trabzon : Ceza evinde 
Mahmut Turan. 

3543/3718 M. Kemalpaşa - Bursa : 
Hamzabey mahallesi Ku-
rucubası çıkmaz sokak 
No. 28. Sami Çağlar. 

3544/3719 İstanbul: Cibali Üsküplü 
cad. Anaç sokak 108. 
Zehra Cezer. 

3545/3720 Cibali - İstanbul : İnhv 
şarlar nakliyat şubesi is
kele memurlarından Ah
met Konya. 

3546/3721 Aydın : Hüsnü Dora. 

3547/3722 Kilis : Hakverdi mahal
lesi yağcılardan Hamit. 

3548/3723 Trabzon : Sabık 143, A. 
6. Bl. K. V . Üsteğmen 
Vahdet Arkan. 

Evkaf idaresi tarafından Devlet şû- Encümendedir. 
rası kararının infazının temini ile 
îadei vazife etmesine dair. 
Hazineye ait arazisinin kendilerine Encümendedir. 
taksimini istiyor. 

Asker ailelerine yardım yapılmadı- Encümendedir. 
ğmdan şikayet ediyor. 
Bağ ve bahçelerindeki binalara tah- Encümendedir. 
zırde tarhedüen verginin fahişliğin-
den şikâyet ediyor. 
21 - XII -1939 tarih ve 3391 numa- Encümendedir. 
ralı arzuhaline ektir. 
Vazife esnasında malûl olduğundan Encümendedir. 
ve muhtacı muavenet kaldığından 
yardım yapılmasına dair. 
Samsun Ziraat bankası tarafından Encümendedir. 
satılan gayrimenkuUeri hakkındaki 
dileklerinin nazarı itibare alınmasına 
dair. 
Mahkûmiyet cezalarının affına dair. Encümendedir. 

Hilafı kanun hapsedilenlerle hilafı Encümendedir, 
hakikat işaratta bulunanların ceza
landırılması hakkında. 
Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

Mahkumiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

Yardımcı öğretmenliğe alınması hak- Encümendedir, 
kmda. 

Yeğenlerinin köy yatı okullarına Encümendedir, 
alınmasına dair. 

Altı çocuğu olduğundan yardıma Encümendedir, 
muhtaç kaldığından çocuklarının de
vamı tahsilinin teminine dair. 

Vali ve belediye reisinden şikayet Encümendedir. 
ediyor. 
Muamele vergisi hakkındaki dileği- Encümendedir. 
nin nazarı itibare alınmasına dair. 
îadei askeriyesinin teminine dair. Encümendedir, 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsan Muamelesi 

8549/3724 Ankara : Sanayi caddesi Rüsumata tevdi edilen on dört bin Encümendedir. 
Arpacı Nuri Ap. üst katta lira teminat akçasının iadesinin tahtı 
İzmirli Hıfzı Nalbantoğ- temine alınmasına dair. 
Iu. 

3550/3727 Şile : Askerî posta No. Ceviz kütüklerinin 11869 sayılı ka- Encümendedir. 
737 11. Tb. 7. Bl. Tk. ko
mutanı Teğmen Ali Şev
ki önder. 

Ceviz kütüklerinin 11869 sayılı ka
rarnameden bir defaya mahsus olmak 
üzere istisnasının temini hakkında. 

Kayıt 
No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

Adliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

2953 
2974 
3006 
3124 

3184 
3258 

Adapazarı : Hasan Tıknaz. 
Reşadiye : Fatma Çağlar ve çocukları. 
Karahisar : Ahmet Bayraktar. 
Gürün : Cercis Gökalp. 

Samsun 
Gürün : 

: Davut Sönmez. 
Cercis Gökalp. 

3675 Gürün : Sait Yener. 

ölüm cezasının aff ma dair. 
Babalarının ölüm cezalarının tahfifine dair. 
Yeni Af kanununun biranevvel intacma dair. 
Esi Ayşeyi taammüden öldüren Sait Yenerin ölüm 
cezasının biranevvel infazma dair. 
ölüm cezasının tahfifine dair. 
Karna Ayşeyi öldüren ve idam cezasına mahkûm 
olan Sait Yenerin idam hükmünün biranevvel in
fazına dair. 
tdam cezasının affına dair. 

Bütçe Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

2826 İzmir : Tevhide Babacan. Maaş kanununun 23, 24 ncü maddelerinin tadili 
hakkındaki kanun lâyihasmm müzakeresinde dile* 
ğinin nazarı itibare alınmasına dair. 

Dahiliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

2621 Ordu ; Tevfik İnan. Belediye memurları Tekaüt sandığı tnA1rmdft1n ka
mın lâyihasmm müzakeresi esnasında dileklerinin 
nazarı itibare alınmasına dair. 



Kayıt 
No. •Aattühal sahibinin isim. ve .adresi 

2662 Trabzon : Z. Akda ve Ar. 

2663 Tekirdağ : Hüseyin Mazlum Usta ve Ar. 

3627 Şereflikoçhisar : S. Hulki ve Ar. 

Arzuhal İmjâsasî 

BeJedijrçkr başkası -meovorları.Tekaut sandığı ie$-
•kiüne dair kanun lâyihasının müzakeresinde dilek* 
lerinin nazan itibare alınmasına dair. 
Belediyeler bankası memurları Tekaüt sandığı teş
kiline dair kanun JâyjhaaiBm müzakeresinde düak-
iermin nazan itibare «İtamfltma. d»r. 
^ereflikeghisar kabasının Kırşehir vilâyetine terk 
ye ilhak edilmemesi hakkında. 

tktisat Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
2750 Yalvaç : Kadir Derici ve Ar. Muamele vergisi kanununun tadili hakkındaki 'ka

nun lâyihasının müzakeresi esnasında dileklerinin 
nazarı itibare alınmasına dair. 

Kütüphane Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

3227 İstanbul : Dr. Herbert Melzig. Atatürk Bibloğrafyası adlı eserinden münasip gö
rülecek miktarın satın alınması hakkmda. 

Maliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

2797 Yozgad : Celâl Erdik 

2798 Ankara : L. Limer ve Ar. 

Belediye memurlan Tekaüt kanununun müzakere
sinde dileğinin nazarı itibare alınması hakkmda. 
Sermayesinin tamamı veya nısfından fazlası Dev
lete ait ntüessese memurlan Tekaüt kanununun 
müzakeresinde dileklerinin nazan itibare alınması 
hakkmda. 

Nâfıa Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

3087 Antakya : Ahmet Duphi. Antakya elektrik şirketinin belediyeye devrinde 
hissedarların hukukunun korunmasına dair. 

3877 



Kayıt 
No. Arzuhal' sahibini» isim ve adresi Arzuhal hulâsam. 

İdare Heyetine Havale Edilen Arzuhaller 

2627 Ankara : Necip öztûrk. 

2683 Ankara : İdris özvatan. 

2721 Ankara : Mtohsm özerek - Bassam. 

2776- İzmir : Atrf frfetay. 

3057 Ankara : Hüsnü Çalışal. 

2911 Beyoğlu : Erol Sümer ve kardeşleri. 

2970 İstanbul : Fatma Sanusta. 

3058 Ankara : Nihat Aksu. 

308Î Ankara : Ferit İse». 
3110 Ankara : Salâkaütin Pozanü. 
3121 Ankara : Hüseyin, önder, 
3123 Ankara : Osman Nttri Oüüü. 
3677 Erzurum mebusu Aziz Akyüsek. 

Mecliste münhal bulunan odacılıkla bahçıvanlıklar
dan birine tâyiaüaa dak> 
Münasip bir vazifede istihdamına dair. 
Beisicumhur îsmet îaanü'nö aür yaptığı portreler
den satm alınmasına dair. 
Evvelce gönderdikleri (Biz, ve sis) adfa bürosfirle-
rin esmanmm gönderilmesi hakkında. 
Meclis Muhasebesindeki münhal bulunan memuri
yete tâyinine ;dair. 
Kırşehir mebusu ölü Yusuf Ziy&ShHMr'ûı ikramı-
yesinin verilmesİM. dnkt 
Eşinin Beylerbeyi sarayında bahçıvanlık hizmeti 
esnasında vefat ettiğinden yardım yapılmasına dair. 
Meclis Muhasebesâafeki-münhal memuriyete tâyini
ne dair. 

» » » » 
istanbul Otomobücil«r kooperatifi naauaa tahsİM-
tından kesilen paranın miktarıyla, hangi dair» va-
sıtasiyle gönderildiğinin bildirilmesi hakkmda. 

İnşaat Komisyonu Reisliğine Havale Edilen Arzuhaller 

2676 Ankara : Nuri Demirağ. Meclis binası inşaatına ait mukavelenamede bazı 
tadilât yapılmasına dair. 

Kanunlar Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

2664 Ankara : Feride Gönen. 

2695 Ankara : Esat Pehlivanoğlu. 

2726 İstanbul 

2787 

Abdullah Cemal Şardağ. 

Afyon : Ziya Sangüzey. 

Meclis serhademesi ölü Hasan Gönen'den yetimle
rine ait ikramiyesinin verilmesine dair. 
Millî mücadelede üç senelik askerliğinin müddeti 
hizmetine ilâvesi iem> ban, mebusların şahadetine 
müracaatla bu hususun tevsikinin teminine dair. 
Mülga Meclisi Ayandaki memuriyetine ait hizmet 
müddetini gösterir his vesika, verilmesine dair. 
İstiklâl madalyasiyle taltifi dileğine dair. 



Kayıt 
No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

2975 Erenköy : M. Nuri Şantuğa. 

3021 Atıf Eriç (Meclis memurlarından). 

3030 Pınarbaşı : İbrahim Yılmaz. 

3090 İsparta : Bekir Ağlara. 

3228 Ankara : Memet Raif Pinci. 

3307 Ankara : Raşit Bademli (Meclis memur-
larmdan). 

3354 İstanbul : Nurettin Özkan. 

3413 Demirci : Niyazi Narhdere. 

3414 Üsküdar ,• Ziya Sangüzey. 

3441 Ankara : Ragıp 

3476 Üsküdar : Ziya Sangüzey. 
3561 Tirebolu : Fehmi Er. 

3676 İstanbul ^ Ahmet Şevki. 

3693 Ankara : Refik İnan (Meclis memur
larından). 

3707 Van : İsmail Er. 

3725 Meclis memurlarından Şahap Tuza. 

3725 Meclis K. K. Şeflerinden Fehmi Gün-
gen. 

Ordudaki hizmetinin tekaüdiyesine zamnunm te
minine dair. 
Kanuni müddetini doldurduğundan tekaütlüğünün 
icrasına dair. 
26. VIII. 1940 tarih ve 2381 numaralı arzuhaline 
ekli evraklarının iadesine dair. 
Zayi olan İstiklâl madalyasının yenisinin verilme
sine dair. 
Eskişehir İstiklâl mahkemesince beş seneye mahkû
miyetine dair olan dosyasındaki askerlik vesikasının 
iadesi hakkında. 
Kanuni müddetini doldurduğundan tekaütlüğünün 
icrasiyle ikramiyesinin verilmesine dair. 
Tekaüt kanununun mer'iyet tarihinin zikriyle tasdi-
ka iktiran olunup olunmadığının bildirilmesi hak
kında. 
13. VII. 1941 tarihinde Meclise sunduğu arzuhali
ne ilişik vesaikm iadesine dair. 
Millî mücadeledeki hizmetine mükâfaten İstiklâl 
madalyasiyle taltifine dair. 
Meclisteki Kütahya mebusluğunun müddeti deva
mına ait bir vesika verilmesine dair. 
İstiklâl madalyasiyle taltifine dair. 
Evvelce Meclise verdiği arzuhaline ilişik sicil cüz
danının iadesine dair. 
Arzuhal encümenindeki 1112 numarada kayıtlı ar
zuhaline ilişik vesaikin iadesine dair. 
Gazi Terbiye enstitüsündeki hizmet müddetinin Ka
nunlar kalemindeki sicil dosyasındaki kayıttan is
tihracı hakkında. 
İkramiyesinin verilmesi hakkındaki Meclis kararı
nın Adliye vekâletine gönderilmesine dair. 
Bolmabahçedeki vazifesine ait harcırah ve yevmi
yesinin verilmesine dair. 

> » * » 

Evrak Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

3091 Edremit : Samrra Tedü. 

3119 Nazilli : Ziya Gökmen. 

Bandırma maliyesi vergi yanlışlığını tashih etti
ğinden evvelce sunduğu arzuhalinin muameleden 
kaldırılmasına dair. 
Haksız olarak vazifesinden çıkarıldığından şikâye
tine dair. 



Kayıt 
No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

3304 Çankın : Ali Delihasan. 31.1.1940 tarih ve 1550 numaralı arzu

haline ek olduğuna dair. 

XIII - Matbaa müdürlüğüne havale edilen arzuhaller 

3040 Ankara : Salih Akıncı. Vazife başında sakatlandığından iki sene 

evvel Meclise verdiği arzuhalinin neti

cesinin bildirilmesi hakkında.." 

Sualler ve İstizahlar288 

Sualler 
"İkinci İçtima zarfında ikisi Dahiliye vekâletine (şifahî) ve ikisi Millî 

Müdafaa vekâletine (tahriri) ki ceman dört sual tevcih edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 

1. - Manisa mebusu Refik İnce'nin, asker ailelerine yardım şekli hakkındaki 
şifahi sualine Dahiliye vekili Fayık Öztrak tarafından 16.XII.1940 tarihinde 
cevap verilmiştir. 

Refik İnce'nin suali ve Dahiliye vekilinin cevabı aşağıdadır: 
Asker ailelerine yardım şekli hakkında sual. 

Ankara 
6.XII.1940 

Yüksek Reisliğe 
Aşağıdaki suallere Dahiliye vekili tarafından şifahi cevap verilmesini diler, 

saygılarımı sunarım. 
Manisa mebusu 

Refik İnce 
1. Askere alınanlardan fakir olanlara yardım membaları ve bu membalardan 

istifade yollan nelerdir? 
2. Yardımdan hâsıl olan para ve eşyanın fakir ailelere tevziinde tutulan usul 

nedir? Ve bu yolun âdilâne ve memnun edici olduğuna vekâlet kanimidir? Yoksa 
ikmaline doğru gidilmesi düşünülmekte midir? 

288 a.g.e., 361-370. ss. 
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REİS - Söz Dahiliye vekilinindir. 
DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Arkadaşımın suallerine cevap 

vermezden evvel müsaadenizle bu yardım keyfiyetine müteallik olan kanun 
hükümlerimizi burada, huzurunuzda okumak istiyorum. 

Bu hükümler Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 71, 72 ve 73 üncü mad
delerinde ve Köy Kanununun 13 üncü maddesinin 19 uncu fıkrasında mevcuttur. 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 71 inci maddesi şudur : 
"Hazar ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerde bulunanların yiyecek 

ve sair ihtiyaçları ötedenberi kendileri tarafından tedarik olunan ve başkaca 
muavenet edecek kimseleri ve rayici mahalliye göre idare ve ihtiyaçlarını temin 
edebilecek servet ve gelirleri bulunmadığı mukim bulundukları mahalle ve köy 
ihtiyar heyetlerince tebeyyün edenlerin hanelerindeki usul ve füru ve zevce ve er
kek ve kız kardaşlanna askere gittikleri günden terhisleri tarihine kadar mahalle 
ve köylerinde bulunup askere alınmamış olanlar yardım etmeğe mecburdurlar. İş
bu yardımın ne suretle yapılacağı mahalle ve köy ihtiyar meclis ve heyetlerince 
tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur. Hükümet rüesası ve mahallî belediyeleri bu 
hususu takip ve temin ve âdilâne bir sureti tatbikini murakabe ile mükelleftirler. 

İşbu heyetlerce tesbit olunan yardımı yapmaktan imtina edenler hakkında 
mezkûr heyetlerin mazbatası üzerine Tahsili Emval Kanunu tatbik olunur." 

72 nci maddesi de şudur : 
"Yardım edeceklerde ahvali maliye veya vücut sağlamlığı şarttır. Firarda ve 

izinsiz bulunanların ailelerine yardım yapılmaz." 
73 üncü madde : 
"Vakti seferde yapılacak yardıma idarei hususiye ve belediyeler de iştirake 

mecburdur." 
Köy Kanununun 13 üncü maddesinin 19 uncu fıkrası da şöyledir : 
"Köy halkından askerde bulunanların ve bakacağı olmayan öksüzlerin tar

lalarını, bağ ve bahçelerini (İmece) yoluyla sürüp ekmek, harmanlarını kaldırmak," 
Bu da köyün mecburi vazifeleri arasındadır. Bu okuduğum kanun maddelerin

den anlaşılıyor ki, bu vazife esas itibariyle köy ve mahallelerin ihtiyar heyetlerine 
tevdi edilmiş olmakla beraber, bu mükellefiyetin matrahı, nisbeti, cibayet usulü 
tâyin edilmemiştir. Köy ve mahalle ihtiyar heyetlerinin takdirine terkedilmiştir. 
Mükellefiyetin tatbiki için ayrıca bir teşkilâtta yapılmayarak doğrudan doğruya ih
tiyar heyetleri tarafından görülmesi kabul edilmiştir. Bunların vazifelerini iyi ifa et
meleri için de belediyelerle, mahallî Hükümet reislerine takip ve murakabe vazife-
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si verilmiştir. Dahiliye vekâleti de bundan dolayı, bu işle alâkadar olarak onun 
takibi, tanzimi ve âdilâne surette cereyanının temini ile kendini mükellef görmüştür. 

Demin arzettiğim gibi bu mükellefiyetin matrah, nisbet ve cibayet usulleri tâyin 
edilmeyip açık bırakılması, bizim anladığımıza göre öyle bir sebebe müstenit olacak
tır. Bu yardımı ifa ile mükellef olan köylerin adedi 40 bin raddesinde ve mahalleler 
ise keza binlerledir. Bunların her birisinin hususiyetleri, kudretleri ve kabiliyetleri, 
yapacakları işler mütehaliftir. Yardım görecek ailelerin ahval ve vaziyetleri de elbet
te birbirine müşabih değildir. Bu sebeple bunları bir kaide ve zabıta altma almayı 
Yüksek Heyetiniz muvafık görmiyerek mahallerine terketmiş bulunuyor. 

Bu tarzı tatbik bizim gördüğümüze göre köylerde daha iyi netice vermiş 
bulunmaktadır. Çünkü köylerde yapılan yardım daha ziyade aynî ve bedenî olarak 
cereyan etmektedir. Orada bulunan insanlar birbirlerini daha iyi tanır, aralarında 
komşuluk ve akrabalık gibi bir takım münasebetler vardır, ihtiyaçlarını daha iyi 
takdir ederler. Bu tarz mükelefler için de daha ziyade huzur verecek mahiyettedir. 
Açıktan bir yardım almaktan daha iyidir. Yalnız şehir ve kasabalarda iş bazı şekil
ler arzetmiştir. Bilhassa büyük şehirlerde muhtelif semtler bir defa malî kudret 
itibariyle büyük tehâlüf göstermektedir. Bazı semtler daha zengin, bazı semtler 
daha fakir... Buna mukabil askere gidenlerin nisbeti birine nazaran diğerininki 
daha müsait değildir. Fazla olarak fakir semtlerde yardıma muhtaç olan aileler 
daha fazladır. Zengin semtlerde bu kabîl aileler daha azdır. Bunun tabiî neticesi 
olarak fakirlere daha ağır mükellefiyetler düşüyor, zenginlere daha hafif. Tatbikat 
bize bu mahzuru gösterdiği zaman çarelerini aradık. Evvelâ şehir ve kasabalarda 
vazifelerin mahalle heyeti ihtiyariyeleri tarafından gördürülmesine imkân bula
madık. Çünkü zaten heyeti ihtiyariye diye bir şey kalmadı. 

Muhtarlıklar ilga edilince, onun neticei tabiiyesi olarak ta ihtiyar heyetleri il
ga edildi. Şu halde biz şehir ve kasabalardaki belediyeleri bütün bunların yerine 
kaim farzettik. Şehir ve kasabaları birer kül olarak kabul ettik. Kendi içlerinde 
bulunan muhtacı muavenet asker ailelerine topyekûn olarak yardım edeceklerdir, 
dedik. Evvelâ böyle bir tebligat yaptık. Bunu tatbika başladılar. Biraz sonra usul 
noktasından da bunun biraz daha tanzimine lüzum gördük. Bunu da bir talimat
name ile tanzim etmek yoluna girdik. Bu talimatname İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edildi ve 5 Eylül 1940 tarihli Resmî Gazetede ilân edildi. Buna göre top
lanan yardımın tevziinde takibedilen usul şudur: Kendilerini yardıma muhtaç 
telâkki eden aileler belediyelere veya şubelerine, köylerde de muhtarlara ve ih
tiyar heyetlerine müracaat ederler. Tahkikat neticesinde bunların yardıma muhtaç 
oldukları tebeyyün ederse kendilerine her ay yardım yapılır ve bordroya girerler. 
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Şimdiye kadar bütün memlekette kendilerine yardım yapılmadığından veya 
yapılan yardımın azlığından dolayı doğrudan doğruya ve vasıta ile bize yapılan 
şikâyetlerin adedi 31'dir. Bunların hepsi takip edilmiş ve içlerinden yardıma 
muhtaç ve lâyik olan ailelere yardımlar yapılmıştır. 

Mükellefler noktai nazarından adalete ne dereceye kadar riayet edildiği key
fiyeti de bize gelen müracaatlara göre ölçülmektedir. Şimdiye kadar vâki olan 
şikâyetler, birisi şifahi ve bilvasıta ve diğeri tahriri ve doğrudan doğruya olmak 
üzere ikiden ibarettir. Yani kabiliyetlerinin üstünde kendilerine mükellefiyet tah
mil edildiğinden şikâyet eden şimdiye kadar iki kişi olmuştur. Şimdiye kadar tat
bikatta memnuniyetle gördüğümüze göre kanunların kendilerine temin ettiği hak 
ve menfaatlerden lâyikiyle istifade etmiyenler kolaylıkla müracaat ediyorlar ve 
müracaat edecek yer bulabiliyorlar. Bize yapılan bu müracaatların adedine 
bakarak anlıyoruz ki, yapılacak yardımlar yapılabiliyor. Bunun bilhassa köylerde 
olanından daha çok memnunuz. 

Arkadaşımızın sualinde bir nokta daha vardır. Bugünkü vaziyetten memnun 
olup olmadığımızı ve daha iyisini arayıp aramadığımızı soruyorlar. Yüksek Heyetin 
de malûmudur ki Cumhuriyet Hükümetinin şiarı bulunduğu vaziyette kalmak 
değil, daha iyisini aramaktır. Tecrübelerin bize öğrettiği vaziyetlere göre daha 
iyisini aramaktan hali kalmadık. Bunun komşu yardımı şeklinden çıkarılıp, doğ
rudan doğruya bir Hükümet vazifesi olarak ele alınması Başvekâlete teklif edildi. 
Başvekâlet işi tetkik ettirmektedir. Daha iyi usul bulduğumuz zaman onun mem
nuniyetle tatbikına geçeceğiz. Bilmiyorum, arkadaşımı tatmin ettim mi? 

REFİK İNCE (Manisa) - Efendim, bu sualin hikmeti ne asker evlâtlarımıza 
yapılan veya yapılacak olan fedakârlıktan çekinmeğe matuf veyahut bu fedakâr
lığın azaltılmasına matuftur, ne de bu işlerin, heyeti umumiyesinde herhangi bir 
suiistimalin, herhangi fena niyetin vâki olduğuna ait bir işarettir. Hepimiz biliyoruz 
ki, askere almanın, kendi evlât ve ailesi üzerinde Devletin alâkasını görmesinden 
mütevellit emniyetidir. Devletin ve milletin emniyetini temin eden cephenin kud
reti, gerilerinin kuvvet ve emniyetine bağlıdır. Onun içindir ki asker ailelerine 
yardım dâvası, evvelü ahir, Hükümetimizin hayatı yürüyüşünde kanunlariyle ele 
aldığı mesaildendir. Nitekim Dahiliye vekilimiz, gerek Askerî Mükellefiyet 
Kanununda, gerek Köy Kanununda buna ait olan fıkralardan bahsetti. Benim asıl 
ehemmiyet vermek istediğim nokta, mevcut mevzuatımızın muayyen bir şekil 
göstermeyip, asker ailelerine yardım keyfiyetinin mahalle muhtarlarına veya 
mahalle ihtiyar heyetlerine veyahut onların yerine kaim olan belediyelere bırakıl
mış olmasından husule gelen teşevvüş, nizamsızlık ve mükellefiyet şeklinde tar-
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hu tevzi edilen yekûn arasındaki nisbetsizlik ve müsavatsızlıktır. Halbuki Devlet 
denilen kuvvetin yegâne şiarı, vatandaşlara tahmil ve tevzi edilen mükellefiyetin 
mümkün olabildiği kadar adalete makruh olmasını temine matuftur. İşte mevcut 
kanunlarımızın bu noktalarını, yani köy ve mahalle muhtarlariyle belediyelere 
bırakmış olmasından husule gelen kötülüklerden ve yanlışlıklardan bir kaç misal 
söylemek suretiyle Dahiliye vekilimizin nazarı dikkatini celbetmek istedim. Çok 
şayanı şükrandır ki, buyurdukları gibi, daha mükemmele doğru gitmek şeklinde 
olması icabeden Cumhuriyetin şiarına tevfikan bu işe teşebbüs etmişlerdir. Bu 
teşebbüsü yapmış olmaları bizzat yapılmakta olan işlerin sakatlığına delâlet eder. 
Kanun mahalle ve köy muhtarlarını bu işlerle mükellef kıldığı halde bunların tat
bikattaki zorluklarını ve münasebetsizliklerini ve adaletsizliklerini, istemiyerek 
yapmanın önüne geçmiş olmak için, Dahiliye vekâleti bir talimatname yapmıştır. 
O talimatnameyi okuduktan sonra kendi kendime düzenli bir iş yapmış olmak 
için, bir taraftan kanun mahalle muhtarlarına ve belediyelere bu işi bırakırken 
diğer taraftan bundan doğacak kötülüklerin önüne geçmek için çok dikkat ettik
lerini gördüm. Fakat bir talimatnamenin kanun karşısındaki aczi ve nüfuz kabiliyeti 
nazarı dikkate alınacak olursa, ben kendi hesabıma, o talimatnamelerin daha çok 
sakatlık meydana getirdiklerine şahit oldum. Meselâ talimatnamede kimlerin yar
dım edeceğine dair tebligat yapılacağı yazılıdır. Böyle bir tebligattan kimsenin 
haberi yoktur. Bu bir, ikincisi; herkesin iktidarına göre mükellefiyet tahmil edile
ceği evvelâ belediyede bir büro teşekkül edeceği, o büro mükellefiyet miktarını 
tesbit ederek Belediye encümenine gideceği, Belediye encümeni tasdik ettikten 
sonra kendisine tebliğ edileceği ve her aym ilk haftasında bu paraların veyahut 
ayniyatın tahsil olunup asker ailelerine verileceği talimatta musarrah iken bun
ların heyeti mecmuasının hiç birisinin bu şekilde olmadığını bizzat merkezi 
hükümetin güzel bir misal teşkil ettiğini söyleyebilirim. Asker ailelerine yardım 
için alman paraların makbuzunun altında der ki: "Bu mükellefiyet bekçi parasım 
geçemez." Yani bu demektir ki, her bekçi parası veren, asker ailelerine de bu mik
tar dahilinde yardım edecektir. Herkesin iktidarına göre bir mükellefiyet tahmil 
edilecekken, bekçi parası ile mütevazi bir şekilde yeni bir mükellefiyet tahmil 
eden bir usul görüyoruz. Asker ailelerine yardım parası mukabilinde verilen mak
buzun altında böyle yazılıdır. 

Ben 50 kuruş, 100 kuruş bekçi parası veriyorum, nisbetsizliklerinden sarfı 
nazar. Bekçilerin tahsildarlık yapmalarının önüne geçmek de ayrı bir meseledir, 
makbuzların altında belediye marifetiyle tahsil olunur diyor. Belediye bekçiyi 
Maliye namına kanunun emrettiği, bir parayı nasıl tahsille mükellef tutar? Ümit 
ederiz ki Dahiliye vekili yakın zamanda bunu da kaldırmış olur. Zannederim 
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vatandaşlar ellerinden gelen yardımı yapmağa çalışıyorlar. Fakat bunun tahsildar
lığını bekçi yapıyor. Tahsilatta Hükümetin mal üzerindeki murakabesinden, 
mükellef hiç bir zaman endişe etmemeli ve bunu onun kafasına yerleştirmelidir. 
İstanbul'da ise bazı adamların maaşından tevkifat yapılıyormuş. Yani İstanbul'da 
belediyenin, falan encümenin bulduğu yol, Ankara'nın bekçi parası, İstanbul'un 
bilmem nesi oluyor. Şunu da şayanı dikkat olmak üzere söyliyebilirim ki, mebus 
bir arkadaşın kanını tanıdığı bir kaç hanimla birleşerek, sureti mahsusada, fakru 
haline binaen iane ile baktıkları bir ihtiyar kadından, mücerret bir evi, kulübesi 
bulundu diye kendisinden 25 kuruş bekçi, 25 kuruşta asker ailelerine yardım 
parası isteniyor. Kendisi iane ile geçinen bir ihtiyar kadından mücerret bekçi 
parasını vesile ittihaz ederek para istemek tabiî yolsuz bir şeydir. İstanbul 
maaşattan kesiyor, maaşata dokunulmaması esbabı düşünüldüğü içindir ki barem 
kanununun doğmasına yegâne sebeptir. 

Hülâsa arkadaşlar, maksadım bir mükellefîyatm kıstasında, vahidi kıyasisin-
den vazıı kanunun alâkası bulunmaz, bu ölçü, köy muhtarlarına mahallî ihtiyar 
heyetlerine ve bilhassa mükellefiyetin şeklini tâyin iktidarından âciz bulunan 
heyetlere bırakılırsa bundan adaletsizlik doğacağına itimadımız vardır. Nitekim 
hatırlarsınız; okturvayı bile belediye meclislerince takdir olunduğu ve belediye 
meclisleri de o şehir ve kasabanın güzidelerinden teşekkül etmiş olduğu halde eş
ya üzerinde husule getirdiği adaletsizlikten dolayı kaldırdık, yerine yeni bir usul 
koyduk. Tayyare Cemiyetlerinin bir zaman şu veya bu şekilde almış olduğu 
paraların husule getirdiği inikâsat bizi yeni bir tedbir almağa şevketti. Vatandaşın 
hissiyatı hamiyetkârranesini teşvik yoluyla bugün Tayyare Cemiyetine, Kızılaya 
yardım ediliyor. Bu bir teberrudur, buna bir diyecek yok. Hava Kurumuna, Kızılaya 
teberrular vâki oluyor. Bunlar bir ianedir. Fakat bütün bunların yanı başında as
ker ailelerine yardım bir mükellefiyettir, amma şekli her tarafta başkadır. Bence 
önüne geçilmesi lâzımgelen bir keyfiyettir... 

Arzetmek istediğim nokta şudur: Ankara ve İstanbul gibi iki şehirde vahidi 
kıyasilerde bu kadar azametli bir fark bulunursa artık köylerin vahidi kıyasisinin 
ne olacağını düşünmekte hakkımız vardır. Onun için muhterem Dahiliye vekilinin 
bize tebşir ettiği, nisbetsizlik ve programsızlık şeklindeki adaletsizliği kaldırarak 
bunu bir Hükümet meselesi olarak ele almak keyfiyeti yerindedir ve isabetli bir 
meseledir. Çok rica ederim, Dahiliye vekili arkadaşımı bir noktada tashih etmek 
istiyorum, nazarı dikkate alsınlar : Kendilerine yardım yapılmamasından veya az 
yapılmasından mütevellit 31 şikâyet yanında, iki tane de yardım mükellefiyeti 
üzerinde şikâyet vukubulmuş. Lütfetsin, bu gibi meselede şikâyet etmiş olmanın 
ne kadar güç olduğunu takdir etsinler. Yardım parasının çokluğundan bir adamın 

3885 



şikâyet etmesi için fevkalâde muztar kalmış olduğunu nazarı dikkate alsınlar. 
Çünkü bu adamın alacağı cevap: Bu para nereye gidiyor, bilmiyor musun? Gibi 
vatani düşüncesi üzerinde itaba maruz kalıyor. Zaten meselenin mahiyeti, nisbet-
sizliktir. Bu keyfî hareket, keyfi hareket demekten maksadım, suiniyete müstenit 
değil, takdirde hataya sebebiyet verilecek bir mesele olduğu için önüne geçilmesi 
çok lâzım bir mesele telâkki ediyorum. Bütün muamelâtı milleti nizama koymak 
hususunda kendisinin zihniyetine yalandan vâkıf olduğum muhterem Vekil ar
kadaşımız tebşiratiyle, bu yolun çıkmaz olduğunu ve memnuiyet verici şekilde ol
madığı cihetle düzeltilmesi lâzımgeldiğini söylediler. Kendi hesabıma burada tat
minkâr cevabı almış olmam dolayısiyle kendilerine teşekkür borcumu eda ediyorum. 

2. - Manisa mebusu Refik înce'nin, Asker ailelerine yardım hakkındaki şifahi 
sualine Dahiliye vekili Fayık Öztrak tarafından 2.VH.1941'de cevap verilmiştir. 

Refik înce'nin suali ve Dahiliye vekilinin cevabı aşağıdadır: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

21 Haziran 1941 tarihli (Cumhuriyet) gazetesinde (Asker ailelerine yardım için 
toplanacak para) serlevhası altmda bir yazı vardı. Bu yazıya göre: Vapur ve tren ile 
seyahat edeceklerden, otomobillerden, duhuliye ile girilen tiyatro, sinema ve kon
serlerde sarfedilecek biletler üzerinden muayyen nisbette bir para istifa edilecektir. 

Bu karan veren de (İstanbul Belediye daimî encümeni) dir. Mahiyeti ne olur
sa olsun vatandaşa bir külfet tahmili herhalde kanuna müstenit olmak icabeder. İs
tanbul Belediye encümeninin kendinde gördüğü bu salâhiyetin menşeini tâyin 
edemedim. Böyle bir hareketin fena misal teşkilinden endişe ettim. 

Bunu Teşkilâtı esasiyenin 85 inci ve (1111) numaralı kanunun 71 inci mad
delerine ve Dahiliye vekâletince tanzim olunan talimatnameye muhalif gördüm. 
Dahiliye vekâletinden, buna karşı ne tedbir almış olduğunu sorar ve şifahi izahat 
vermesini saygılarımla rica ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Sayın arkadaşım Refik İnce 
takririnde iki noktayı soruyorlar. Birisi; İstanbul belediyesinin asker ailelerine 
yardım için nakil vasıtalariyle sinema ve tiyatro ücretlerine yaptıkları zammın 
mahiyeti itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza ve 1111 numaralı kanuna 
mugayir olduğunu, 

Diğeri de; Belediye meclisinin böyle bir iş yapmağa salâhiyeti olmadığını 
zannediyorlar ve bunu Dahiliye vekâletinin nasıl telâkki ettiğim soruyorlar. 
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Dahiliye vekâletinin bu meselenin esası hakkındaki noktai nazarı muhterem 
arkadaşımınkine tevafuk etmemektedir. Yani biz yapılan işi, ne Teşkilâtı esasiye 
kanununa ve ne de 1111 numaralı kanuna esas itibariyle mugayir görmüyoruz. 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 85 inci maddesinde "Vergiler ancak bir kanunla 
tarh ve cibayet olunabilir" denilmektedir. Arkadaşım buna istinat ediyorlar. As
kerlik mükellefiyeti kanununda da yardım sözü geçiyor, bir de buna istinat 
ediyorlar. Müsaade buyurursanız askerlik mükellefiyeti kanununun 71 inci mad
desini okuyacağım: (Hazar ve seferde 45 günden ziyade müddetle askerde 
bulunanların yiyecek ve sair ihtiyaçları ötedenberi kendileri tarafından tedarik 
olunan ve başkaca muavenet edecek kimseleri ve rayici mahalliye göre idare ve 
ihtiyaçlarını temin edebilecek servet ve gelirleri bulunmadığı mukim, bulunduk
ları mahalle ve köy ihtiyar heyetlerince tebeyyün edenlerin hanelerindeki usul ve 
furu ve zevce ve erkek ve kız kardeşlerine askere gittikleri günden terhisleri tari
hine kadar mahalle ve köylerinde bulunup askere alınmamış olanlar yardım et
meğe mecburdurlar). 

Burada yardım tâbirinin yanında bir de "mecbur" kelimesi vardır ki, bu yar
dımın mahiyetinin bir mükellefiyet olduğunu sarahaten ifade ediyor. 

Maddenin alt tarafı şöyledir : İşbu yardımın ne suretle yapılacağı mahalle ve 
köy ihtiyar meclis ve heyetlerince tesbit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur. Hükümet 
rüesası ve mahallî belediyeleri bu hususu takip ve temin ve âdilâne bir surette tat
bikini murakabe ile mükelleftirler. İşbu heyetlerde tesbit olunan yardımı yapmak
tan imtina edenler hakkında mezkûr heyetlerin mazbatası üzerine tahsili emval 
kanunu tatbik olunur. 

Yardım, mecburidir, vermeyenler hakkında tahsili emval kanunu tatbik olunur. 
Bu gayet sarih bir mükellefiyettir. Bu kanuna istinaden ihdas edilmiş bir mükel
lefiyettir. Binaenaleyh, ne Teşkilâtı Esasiye Kanununa ne de bu kanuna mugayir 
değildir. Belediye heyetinin salâhiyettar olup olmadığı keyfiyetine gelince: Muh
tarların ve ihtiyar heyetlerinin ilgasına dâir olan kanunun bir maddesinde mahal
le muhtar ve heyeti ihtiyariyelerine verilmiş olan vazifenin belediyelere bırakıl
dığı yazılıdır. Bunun tatbikına dair olan nizamnamenin 5 inci maddesinin 7 nci 
fıkrasında da muhtaç asker ailelerine yardıma müteallik olan işlerin belediyeler
ce yapılacağı musarrahtır. Burada da bu işi yapan bizzat belediyedir. Binaenaleyh, 
belediye heyeti buna salâhiyettardır. Ancak yapılmış olan kararın tatbikatında 
esası tamamen kanunlara uygun olmakla beraber bazı mahzurlar olması ihtimalini 
gördük ve bunu bertaraf etmedikçe kararı tatbik cihetine gitmedik. Bunun 
muhaberesindeyiz, tatbikattaki bu mahzurları bertaraf edecek yolu bulduğumuz 
takdirde tatbik edeceğiz. Çünkü çok faydalıdır. Eğer bu mahzurları bertaraf ede
cek yolu bulamazsak tatbik etmemekte devam edeceğiz. Asker ailelerine yardım 
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keyfiyeti kanunda köy ve mahalle ihtiyar heyetlerine ve mahalle ihtiyar heyet
lerinin ilgası üzerine bittabi bunların yerine kaim olan belediyelere bu yardımın 
ne suretle yapılacağını takdir etmek hakkını da vermiştir. O fıkra da şudur: "İşbu 
yardımın ne suretle yapılacağı mahalle ve köy ihtiyar meclis ve heyetlerince tes-
bit ve onlar vasıtasiyle ifa olunur." Şu halde İstanbul Belediyesi bu yardımın 
bugünkü, vaziyete göre en iyi şekilde ifasını kendi kararlarında tesbit ettikleri yol
dan temin edilebileceği kanaatına varmıştır, onu tatbik etmek istemiştir. 

Arzettiğim gibi, bu mahzurları bertaraf edecek yolu bulduğumuz vakit tatbik 
edeceğiz. 

REFİK İNCE (Manisa) - Asker ailelerine yardım mevzuu üzerinde bu kür
süden ikinci defadır ki bu Muhterem Heyet huzurunda beyanatta bulunmuş 
oluyorum. 

Ben, Dahiliye vekili arkadaşımızın dermeyan ettiği mütalâaların kanuna 
muhalif olduğu kanaatmdayım. 

Bir defa asker ailelerine yardım hepimizin esaslı borcudur. Bunu eda etmek 
kanunun emri iktizasındandır. Yalnız bu emrin haricine İstanbul'da çıkıldığından 
dolayıdır ki nazarı dikkati celbetmek istedim. Atlarına mağruren yapılan ufacık 
bir rakam hatasını tashih etmek lâzımdır. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 85 inci 
maddesini değil, 84 üncü maddesini ve 1111 numaralı kanunun 72 nci maddesini 
okumuş olsalardı benim istemiş olduğum keyfiyet onlarda tamamen vardı. 
Diyorum ki mevcut kanuna göre belediye encümenleri vergi mahiyetinde, sey
yanen kaide koyamaz. Bilet alanlardan şu kadar, sinemaya girenlerden şu kadar 
diye bir yol açtığımız gün ve bu zihniyeti kabul ettiğimiz gün, köprüden geçen
den şu kadar, memlekete girenden şu kadar, arabası olandan şu kadar, gazinoda 
şu sarfiyatı yapandan bu kadar diye öyle müteselsil ve keyfi bir harekete yol aç
mış oluruz ki, üzümü olandan, bağı olandan, buğdayı olandan diye diye namüte
nahi bir mükellefiyetin teşevvüşü karşısında kalabiliriz. Bu günkü kanunlar da 
buna müsaittir denilir. 1111 numaralı kanunun 71 inci maddesi, belediye meclis
leri, ihtiyar heyetleri bu takdir hakkını haizdir diyor amma, 72 nci maddesi de 
diyor ki, "Yardım edeceklerden ahvali maliye veya vücut sağlamlığı şarttır." Ah
vali maliye veya vücut sağlamlığını şart ittihaz eden bir kanunun tatbikatına 
memur olan Dahiliye vekâleti, bu kanunun tatbikına yardım olmak üzere yaptığı 
talimatnamede, 21 Haziran 1927 tarihli kanunun tatbiki için yapılan talimatnamenin 
6 nci maddesinde bakınız ne güzel söylüyor; yardımı yapacakların malî ve bedenî 
kudreti olmak şarttır. Bedenî kudreti olmayıp ta, malî kudreti olanlar, yardıma iş
tirak edecekleri gibi, malî kudreti olmayıp ta yalnız çalışma kudreti bulunanlar da 
bu yardımı yapmakla mükelleftirler. 16 nci maddede yine ne güzel söylüyor; 
"Belediye encümenleri muhtaç asker ailelerine yardım edecek askerlik haricin-
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deki eşhası kendi hududu dahilinde tesbit ve her yardımcının yapacağı yardım 
miktarının âzami ve asgarî hadlerini tâyin ve derecelerini tefrik eder." 

17 nci madde mucibince bu suretle tefriki tazammun olan cetveller encümen
ce tatbik olunur, aşağı yukarı bu cetveller üzerinde tadilât yapılır. 

18 inci maddede "Encümence her mükellefe tesbit olunan miktar tebliğ 
olunur" denilmektedir. 

Şimdi bütün bu talimatnameyi yapan Dahiliye vekili arkadaşımız geliyor 
diyor ki, biz yapılan işleri kanuna muhalif görmüyoruz ve iyi buluyoruz amma 
tatbikat şeklini arıyoruz, bulursak bunu tevsi edeceğiz, yahut müsaade edeceğiz. 

Aflanna mağruren Fayık Öztrak arkadaşıma kanunun sarahatinden almış ol
dukları mânayı ve bu mânaya göre tanzim ettikleri gayet doğru talimatnameyi 
aşan bir heyetin fulü hareketini kanunun ruhuna uygun görmemekteyim. Yalnız 
kanuna değil, o kanunun doğru ve kolay tebyin ve tatbikına medar olmak üzere 
yapılmış olan kendi talimatnamelerinin şu okuduğum maddelerinin sarahatine de 
muhalif bulmaktayım. Bu hali takdir etmek lâzımgelir ki, bu gün Ankara 
Belediyesi emir verebilir. İstasyonda herkes bilet başına şu kadar kuruş versin 
diye. Bizim Ödemiş Belediyesi, bağcıya, incirciye, Adapazarı belediyesi çiftçiye, 
kilo başına, şu kadar para vereceksin diye bir külfet tahmil edebilir. Halbuki böy
le ölçüsü olmayan ve kanunda sarahaten mevcut bulunmayan vergiler tarhını, 
hususiyle salâhiyeti olmayan muayyen belediye heyetlerine veya muhtarlara ver
diğimiz gün, bu iş nereye gider? Bugün halen şikâyetçi değil miyiz? Muhterem 
Halk Partisi işi üzerine almış, meseleyi halletmeği üzerine almıştır. Bu kadar 
kolay olduğunu bilseydik yeni teşebbüslere girmezdik. Dâva, asker ailelerine yar
dım davasıdır. Borçluyuz. Mevcudumuzdan verilmesi lâzımgeleni vereceğiz. 
Fakat böyle her köyün, her belediyenin takdir ve tensibi dairesinde değil. Yine id
dia ediyorum; bugünkü kanuna göre vereceğimiz para, Dahiliye vekâletinin tan
zim ettiği talimatname dahilinde olacaktır. Fayık Öztrak arkadaşımızın kendi yap
tığı iş, etrafındaki hareketlere muhalefet etmemek dolayısiyle mesul etmemekte 
sanki Kıristof Kolomb'un yumurtası gibi bulunmuş bir vaziyete temas etmektedir. 

Teşkilât-ı Esasîyenin 84 üncü maddesi gayet sarihtir. "Vergi, Devletin umumî 
masarifine halkın iştiraki demektir. Bu esasa mugayir olarak hakikî veya hükmi şahıs
lar tarafından veya onlar namına rüsum, aşar ve sair tekâlifi alınması memnudur". 

Asker ailelerine yardım edilecektir, onu yapacağız. Fakat Heyeti Celileniz 
takdir edecek ve bunu rüesayi memurin tatbik edecektir. Bunun haricine çıkılırsa 
keyif hâkim olur. Büyük Millet Meclisi herhangi bir keyfî hareketi müsait gören 
kanunlar yapmamıştır ve yapmıyacaktır. Velevki, mütalâa şeklinde olsun kabul 
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edilirse, bunun kanunî harekete müsait yeri yoktur. 72 nci madde gayet sarihtir. 
Bunun hilâfına alınacak olursa, tramvaya, vapura giren bir adam; kör, topal hattâ 
asker dahi olsa, ondan da alınması lâzımdır. Kanunen askerden alınmıyacak. O 
halde bu şekilde ondan da alınmış oluyor. İşte kanuna muhalif oldu. Boğaziçine 
gitmek üzere vapura binecek fakir bir kimseden de ve Devlet demiryollarına 
binen fakir bir kimseden para alınmaması lâzımgelirken, şimdi bindi mi pekâlâ 
alıyoruz. Şu halde sakatlık tatbikattadır. O tatbikatı Dahiliye vekâleti bir talimat
name ile tanzim etmiştir. Çok rica ediyorum, bu güzel eserden feragat etmiyerek, 
yapılan işi biraz okşamak suretiyle, idareyi muhafaza etmek yolunda göstermiş 
oldukları temayülden sarfı nazar etsin. Zaten üzerinde durduğumuz bu işi sureti 
katiyede hallederiz. Ben de taraflarım. Asker ailelerine yardım için biletler üzerine, 
şuraya buraya mükellefiyet konsun amma miktarı, şekli yine kanuna müstenit ol
sun. Tekrar ediyorum, böyle bir harekette kanuni isabet yoktur. 

DAHİLİYE V. FAYIK ÖZTRAK (Tekirdağ) - Sayın arkadaşım arasıra 
Dahiliye vekâletini nizama ve kanuna riayetkar olmak sebebiyle taltif buyururlar. 
Bu defa kanundan ayrıldığımıza zahip oluyorlar. Kendilerine temin ediyorum ki, 
bu sefer de kanundan ayrılmadık, kemali dikkat ve itina ile bunun üzerindeyiz, 
bizim şiarımız budur, başka türlü yapmamıza imkân yoktur. Biz kemali samimiyet
le bu işin esasen kanuna mutabık olduğu kanaatindeyiz. Arkadaşım buyurdular ki, 
1111 numaralı kanunun bahsettiğimiz maddesinde bir fıkra vardırki, orada bedeni 
kudret ve malî kabiliyet aranır, bu karar bu kayıtlardan tecerrüt etmiştir, uzaklaş
mıştır buyurdular. Hayır, uzaklaşmamış, tamamen riayet etmiştir. Askerler müs
tesnadır der; Bundan da uzaklaşmıştır buyurdular. Hayır, efendim. Onu da mah
fuz tutmuştur. Belediyenin kararı şudur Nakil vasıtalarının birinci mevkiine ve 
sinemalara gelenlerden alınır. Bizim memlekette nakil vasıtalarının birinci mev
kiine ve sinemalara gitmek, zannederim, iktidara delâletin en ziyade inanılacak 
olanlarıdır. Kudret karinesi olarak bundan daha kuvvetlisi zor bulunur. Bedeni 
kabiliyetle, malî kudretin ikisinin beraber bulunmasını kanun şart koymamıştır. 
Bir adamın yalnız malî kudreti müsait olur da bedeni kabiliyeti yoktur, mükellef
tir, veyahut bedeni kabiliyeti vardır da malî kudreti yoktur, mükelleftir. 

Trenlerin birinci ve ikinci mevkiine biner, sinemaya gider. Bu adamın malî 
kudreti vardır. Bedeni kabiliyetini aramağa lüzum yoktur. Asker, vesikasını göster
diği vakit muaftır. Sonra belediye meclislerinin itirazları tetkik etmesi lâzımdır, 
buyurdular. Bunu vermekle mükellef olan herhangi bir zat bir itirazda bulunursa 
bu itirazı tetkik edilmiyecek değildir. Bunu belediye encümenleri tetkik edecektir. 
Bizim endişemiz burada değildir. Biz şundan endişe ediyoruz: Bir zat trene 
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biniyor, derse ki; ben tren parasını veririm amma asker ailesine yardım parası ver-
miyeceğim, müeyyidemiz nedir? Binmiyeceksin demek mi? Hayır, bunu diye
meyiz, işte bu, kanuna mugayirdir. Ne yapalım? O kadar kalabalık arasında bir 
zabıt varakası mı yapalım? Herkesi bu kadar izaç edemem. Böyle bir vesika ol
madan hangi tetkik merciine gidebilirim? İşte aradığım noktalardan biri budur. 
Diğer bir nokta. Herkes bulunduğu yerde yardımla mükelleftir. Herhangi bir adam 
filân şehirden, köyden kalkmış gelmiştir, vesaiti nakliyeye bindi diye alacağız, bu 
suretle bu zattan mükerreren istemek hakkını haiz değiliz. İşte kanuna mugayir 
bulduğum noktalardan biri de budur. Bu şekilde teferruata ait bazı noktalar var, on
ların halliyle uğraşıyoruz. Yoksa esasta kanuna mugayeret yoktur. 

Millî Müdafaa Vekâleti 

3. - Manisa mebusu Refik İnce'nin, Binbaşı Sabri Eryılmaz'a ait kararları infaz 
etmiyenler hakkındaki takibat safahatının ne halde bulunduğuna dair tahrirî sua
line Millî Müdafaa vekili Saffet Arıkan tarafından verilen cevap 17.IX.1941 tarih
li zabıt ceridesine dercedilmişti. 

Refik İnce'nin suali ve Millî Müdafaa vekilinin cevabı aşağıdadır: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

(44) sayılı ve 26.VI.1941 tarihli Arzuhal encümeni haftalık karar cetvelinin 
birinci maddesi mahkemeden ve Büyük Millet Meclisinden sadır olan ve binbaşı 
Sabri Eryılmaz'a ait bulunan kararları infaz etmeyenler hakkında, (kanuni takibat 
yapılmak) lüzumunu ihtiva etmektedir. Encümenin bu kararı katiyet kesbederek 
Meclis kararı mahiyetini almış olduğuna göre bu takibata şimdiye kadar başlan
mış olduğunu şüphesiz, görmekteyim. Buna binaen o kararın nihayetinde bah-
solunan (teahhür ve yolsuzluğa sebep olanlar) in kimler olduğuna ve bunlar hak
kındaki takibat safahatının, ne halde bulunduğuna dair yazı ile cevap verilmesi 
hususunu ihtiva eden işbu sualimin Millî Müdafaa vekâletine irsaline Yüksek 
müsaadenizi derin saygılarımla rica ederim. 

Manisa mebusu 
Refik İnce 

13. IX . 1941 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

7. IX. 1941 gün ve 3437/2469 sayılı yazıya karşılıktır: 
1. - 25.VI.1941 gün ve 44 sayılı Arzuhal encümeni haftalık karar cetvelinde 

P. Bnb. Sabri Eryılmaz hakkında verilen kararın Meclis Dahilî nizamnamesinin 
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57 nci maddesine tevfikan, müddeti içinde, Erzincan mebusu Saffet Ankan 
tarafından Yüksek Riyasete verilen bir takrirle Meclis Heyeti umumiyesinde tet
kik ve müzakeresi talep edilmiş ve Arzuhal encümeninin daveti üzerine şifahi iza
hat verilmiştir. Bu takririn bir sureti merbuttur. 

2. - İşbu izahlardan, mahkeme kararının tamamen tatbik edilmiş olması 
dolayısiyle (44) sayılı ve 25 . VI. 1941 tarihli Arzuhal encümeninin haftalık karar 
cetvelinin 1 inci maddesinde yazılı, kanuni takibatın yapılmasına mahal kalmamış 
olduğunu en derin saygılarımla arzederim. 

M. M. V. 
S. Ankan 

T. B. Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Arzuhal encümeninin 25 . VI. 1941 tarih ve 44 sayılı haftalık karar cetvelin

de Binbaşı Sabri Eryılmaz hakkındaki 28 . IV . 1941 tarih ve 2915 sayılı kararın 
aşağıda yazılı sebeplere binaen Dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan 
Heyeti Umumiyede müzakeresini arz ve teklif eylerim. 

Binbaşı Sabri Eryılmaz'ın 1 Eylül 1339 olan yüzbaşılık nasbi mahkemece tesbit 
edilen 28 Temmuz 1334 tarihine götürülmüştür. Buna göre de binbaşılık nasbinin 
düzeltilmesi lâzımgeldiğinden 1340,1341 ve 1926 tarihli kıta sicilleri (tabur komutan
lığı yapamaz) ve 1929 tarihli sicilli de (tabur komutanlığına, yetişmektedir) diye tas
dikli olup ancak 12 . IV. 1931 tarihli sicillinde (tabur komutanlığı yapacağı) yazılı ol
duğundan 30 . VHI. 1934 olan binbaşılık nasbi da 30 . VTH .1931 tarihinde düzeltil
mek suretiyle mahkeme karan mevzuata uygun olarak tamamen infaz edilmiştir. 

Encümen karannda binbaşılık nasbinin 30 . VIII. 1928 tarihine götürülmesi 
hakkındaki kayda gelince, 863 sayılı Ordu Terfi Kanununa tevfikan tanzim edil
miş olan 4 . IV. 1931 tarih ve 851 sayılı talimatın neşrine kadar terfi dereceleri o 
seneki kadro münakalâtına göre Askerî şûraca tesbit edildiğinden 28 Temmuz 
1334 nasıplı yüzbaşılara 30 . VIII. 1929 da terfi derecesi verilmiştir. 

Binbaşı Sabri 'nin binbaşılık nasbinin bugünkü mevzuata göre on sene bek
leme kaydına tâbi tutularak hemnasıplarmdan müsait sicil alanların dahi terfi 
edemediği bir tarihe götürülmesine kanuni ahkâm müsait değildir. 

Derin saygılanmla. 
Erzincan mebusu 

S. Ankan 
4. - Manisa mebusu Refik İnce'nin, Millî Müdafaa için alınan hayvanlar 

bedellerinden muhtelif şekilde kesilen paralar hakkındaki tahriri sualine Millî 
Müdafaa vekili Saffet Ankan tarafından verilen cevap aşağıdadır: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Aydın'dan Muhterem Başvekil Refik Saydam'a 19.VII.1941 tarihinde şu tel

grafı çekmiştim: 
(Millî müdafaaya alınan hayvanlar bedeli sahiplerine verilirken, nal, iaşe, 

muytabiye, kırtasiye, iane namları altında her hayvan için, bazan on lirayı bulan 
para kesilmekte olduğunu Ödemiş, Söke, Aydın seyahatlanmda gördüm. 

Kanuna, arzunuza muvafık olmıyan böyle keyfi ve murakabesi imkânsız 
paraların alınmamasını ve alınanların iadesi için emir verilmesini yüksek lût-
funuzdan beklerim). 

Bu ricama Muhterem Başvekilimiz aşağıdaki cevabı verdi: 
(19.VII.1941 tarihli telgrafınıza cevaptır. Millî Müdafaaya alınan hayvanlar 

bedelinden muhtelif şekilde on lira kesilmesi hakkındaki sebep mevziî bir 
muamele olup Millî Müdafaa vekâletince yapılan tahkikat neticesinde bu gibi 
alınmış paralann ashabına iadesi takarrür etmiştir). 

Millî Müdafaa vekâletinden aşağıdaki suallere yazı ile cevap verilmesinin 
temin Duyurulmasını derin saygılarımla rica ederim. 

8.VIII.1941 
Manisa mebusu 

Refik İnce 
1. Alındığı sabit olan bu paraların mecmuu nedir? 
2. Bu parayı keyfi olarak alan makam sahibinin bu hareketi kanuna aykırı 

görülerek hakkında takibat yapmış mıdır? 
3. Bu paralar sahiplerine iade edilmiş midir? 

20.IX.1941 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Manisa mebusu Sayın B. Refik İnce'nin 12.IX.1941 tarih ve 3436/2468 
numara ile vekâletime tevdi buyurulan yazılı sual takririnin muhtevası; 
vekâletimce lâyık olduğu ehemmiyetle takip edilegelmekte olan bir mevzudur. 
Bu tetkikler bitince bu suallerin yazı ile cevaplandırılacağını saygı ile arzederim. 

M. M. V. 
S. Arıkan 

İstizahlar 
İstizah yapılmamıştır." 
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1.XI.1941 - 31.X.1942 TARİHLERİ ARASINDA 
HEYETİ UMUMİYENİN MESAİ HULÂSASI289 

Heyeti Umumîyenin Açılması 
^Altıncı Devrenin üçüncü içtimai 1X1.1941 Cumartesi günü saat 15'te 

Reisicumhur İsmet İnönü'nün şiddetli ve sürekli alkışları arasında şereflendirdik
leri Başkanlık kürsüsünde irat buyurdukları aşağıdaki nutukla açılmıştır : 

Büyük Millet Meclisinin Sayın Âzası! 
Altıncı intihap devresinin üçüncü içtima senesini açıyorum. Sayın üyeleri 

sevgi ve saygıyla selâmlarım (Alkışlar). 
Geçen bir sene zarfında dünya buhranı, insanlık için büyük ıstıraplar içinde 

geçti. Türk milleti, bu acı yılı da, kendi derin anlayışı ve "millî kuvvetine 
güveniyle karşılamış, tehlikeli anlarda soğukkanlılığını bırakmaksızın, Cum
huriyet Hükümetinin içeride ve dışarıda vatanın "emniyetini korumak için yaptığı 
gayretlere yardımcı olmuştur. Milletimiz kaygısı vatanın selâmeti ve nizamı olan 
Büyük Meclisimizin yakından izinde yürümüştür. (Sürekli alkışlar). Yurdumuzun 
her tarafında, dirlik, memnun olacağımız bir haldedir. Dünyanın bu devrinde 
vatandaşlarımızın ve memleketimizde yaşamakta olan herkesin bütün hakların
dan ve meşru menfaatlerinden serbestçe istifade etmekte olduklarını söylerken if
tihar duymaktayız, (Alkışlar). 

Memleketin her köşesindeki samimî birliği ve Türk Devletini idare eden Büyük 
Meclise ve Cumhuriyet Hükümetine karşı milletçe gösterilen itimadı sevinçle 
görüyoruz. Yabancı emellere sürükleyici telkinler, ortamızda yayılma ve tesir alam 
bulamamışlardır. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). Millet yapısının sağlığı ve sağ
lamlığı, her vakit en kıymetli dayancımız olacaktır. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Tabiidir ki, vatan selâmetinin isterlerine uygun olarak Dahiliye ve Ad
liyemizin, dikkatleri, normal zamanlarda olduğundan ziyade millî nizamlar 
üzerinde toplanmıştırlar. 

Milletin Sayın Vekilleri! 
Geçen toplantı yılının başından beri dünya durumunun gösterdiği gelişmeler 

neticesinde, o zamanki tahminlerimize uygun olarak, harp alanı korkunç bir tarz
da genişledi. Bütün Avrupa'yı ve hemen hemen bütün Asya ve Afrika'yı sarmış 
olan harp ve işgal faciaları; memleketimizin etrafında bu felâketlerden masun kal
mış bir tek millet bırakmadı. 

Esefle görüyoruz ki, yarınki manzaranın medeniyet âlemi için bu günkünden 
daha elemli olması ve yıkıcı harbin bütün dünyaya daha ziyade genişlemesi, git
gide kökleşen bir ihtimal halindedir. 

289 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI-İçtimâ: 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşrinievvel 1941). Ankara 1942 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 67-76. ss. 
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Yangınlar içinde inleyen Avrupa ve Asya kıtalarının bitişik noktasında sulh ve 
sükûn yurdu, aziz vatammızdır (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). Harpten doğan 
bin türlü felâket içinde bütün milletlere karşı insani vazifesini kudreti nispetinde 
yapmakla iftihar duyan memleketimiz, bir gün de dünyanın beklediği ve muhtaç 
olduğu barışın kaynağı olabilirse, bundan duyacağımız sevinç pek büyük olacak
tır. (Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Saygıdeğer Arkadaşlar! 
Son toplantımızın başından beri vukua gelen ihtilâtlar sayılamayacak kadar çoktur. 
Balkan olaylarıyla başlayan hareketler, Irak ve Suriye'deki gelişmelerle batı ve 

cenup komşularımızı muharebe ve işgal alanı haline koydu ve birdenbire bir dev adımı 
atarak Alman - Sovyet silâhlı ihtilâfını meydana çıkardı. Böylece şimal komşumuz da 
harbin yangınları içine girdikten sonra, diğer komşumuz İran işgal faciasını gördü. 

Memleketimizi bu kadar yakından alâkalandıran askerî hareketler, bizim 
uyanıklığımızı son derece arttırmış ve; taahhütlerimize ve dostluklarımıza 
sadakat çerçevesi içinde şerefimizi ye emniyetimizi koruyan; sulh arzusu, siyase
timizin mesnedini teşkil etmiştir. (Alkışlar). 

Demin bahsettiğim Balkan hareketleri, memleketimizin emniyet ve 
masuniyeti bakımından üzerinde çok büyük hassasiyetle durduğumuz bir mesele 
olmuştur. (Bravo sesleri). Bilirsiniz ki, Balkan milletlerinin istiklâli, Cumhuriyet 
Türkiye'sinin takip ettiği siyaset temellerinden biridir. (Bravo sesleri). 

Bugüne kadar temennilerimiz ve gayretlerimiz, nasıl bu istiklâllerin mahfuz 
kalması üzerinde merkezlendiyse, gelecek zamanlar için de hislerimiz ve dilek
lerimiz aynı kalacaklardır. 

- (Alkışlar, bravo sesleri). 
Milletin Sayın Vekilleri! 
Cumhuriyet Hükümeti, Avrupa harbinin son durumunda bitaraflığını ilân et

miştir. Bundan başka, muharebe içindeki bütün devletlerle münasebetlerimiz es
ki ve yeni muahedelerle tanzim edilmiş bulunuyorlar. Bu muahedelerin hüküm
leri tamamı ile mer'idirler. Bunları söyledikten sonra Türkiye'nin bugünkü harp 
önündeki durumunu iyice anlatmış olmak için, karşılıklı saflarda bulunan başlıca 
devletlerle münasebetlerimizi belirtmek isterim. 

Almanya ile münasebetlerimiz, Balkan hareketleri esnasında en çetin im
tihanını geçirmiştir, denilebilir. O zaman bizdeki alâka ve endişeyi lâyık olduğu 
ehemmiyetle gören ve anlayan Alman Devletinin Sayın Reisi Hitler, bana yazdığı 
hususî bir mektupla, memleketimize karşı dostluğunu göstermiş; ve Hükümetin tas-
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vibi ile kendisine vermiş olduğum cevap ve bir kere daha vâki olan mektuplaşmamız, 
18 haziran 1941 tarihli Türk - Alman Muahedesini vücuda getiren karşılıklı itimat 
havasım yaratmıştır. Bu neticeyi memnuniyetle kaydetmek isterim. (Sürekli alkışlar). 

Türk - Alman münasebetleri, o tarihten beri hiç bir zaman bulunmayan bir 
dostluk takip ediyor (Bravo sesleri). 18 haziran 1941 tarihli Dostluk ve Saldır
mazlık Muahedesinin hükümleri, her şart içinde mahfuz olarak devam ediyorlar 
ve devam edeceklerdir. (Alkışlar). 

Son günlerde imzasına muvaffakiyet elveren ve yakında yüksek tasdikmıza 
arzedilecek olan Türk-Alman Ticaret Anlaşması, bu dostluk ve itimat siyasetinin 
hayırlı bir semeresi olarak telâkki edilmeye lâyıktır. 

Sayın arkadaşlar! 
1940 yazında Fransa'nın mağlûbiyeti, İngilizleri en müşkül bir vaziyete uğ

ratmış bulunurken, Türkiye'nin müdafaa ve masuniyet umdeleri ile takip etmiş ol
duğu siyasetin bir noktasına halel gelmedi. Ve Türkiye ittifak Muahedesine 
sadakatini açıktan açığa söyledi. Türkiye, dünyanın en büyük devletlerinden 
birine karagün dostu olduğunu, o zaman bir kere daha ispat etmiştir. (Sürekli al
kışlar, bravo sesleri). 

Aynı müdafaa ve masuniyet umdelerine istinat etmeye devam edecek olan 
haricî siyasetimiz, taahhütlerine sadakati, Türk Milletinin şiarına tam tevafuk 
eden, umumî menfaatlerimize ve beynelmilel ahlâka yegâne uygun olan bir pren
sip olarak tatbik edecektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Aziz arkadaşlar! 
Arzetmiş olduğum bu siyaset, memleketimizin coğrafî vaziyeti ve harbin in

kişaflarından doğan hususiyetler önünde, artık her tarafta kabul ve takdir edilmek 
lâzım gelen dürüst mahiyetini tebarüz ettirmiştir. (Bravo sesleri). 

Müstakil, hareketlerine hakim ve kuvvetli Türkiye, kimseyi tehdit etmeyen 
bir sulh yuvası halinde ve medeniyet için faydalı bir unsur kıymetinde kendini 
gösteriyor. (Sürekli alkışlar). 

Memleketimizin siyasetindeki asıl hedefler ve gayretler, takdir olunmaktadır 
ümidindeyiz. 

Cumhuriyet Ordusunun kuvvetlenmesi ve ihtiyaçlarının tamamlanması, 
Büyük Meclisin ve Hükümetin en baş işi olduğunu bir kere daha belirtmek is
terim. (Sürekli alkışlar). 

Türk Vatandaşının, kendisinin de içinde vazife aldığı ve yarın da alacağı, 
Türk Ordusu için, istenilen her fedakârlığı ve yardımı tereddütsüz yaptığını gör-
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mekle duyduğumuz sevinç büyüktür. Kahraman Türk Ordusunun, verilecek her 
vazifeyi yapmaya ehil olduğuna yakından itimadımız vardır. (Sürekli alkışlar). 

Münakalât vekâleti, kendisine tevdi olunan işleri, zamanın ağır şartlan altın
da başarmaya çalışmaktadır. 

Sıhhat işlerimizde programlı çalışma devam etmekle beraber, ne memleket 
dahilinde büyük salgın hastalıklar görülmüş, ve ne de diğer memleketlerdeki sal
gınların hudutlarımızı aşmasına meydan verilmiştir. O Ziraat vekâletimiz istihsali 
arttırma, çeşitlendirme ve vasıflarını yükseltme yolundaki çalışmalarına devam 
etmektedir. Evvelki sene faaliyete başlayan makineleşme işi geçen sene bir misli 
arttırılmıştır. Türk köylüsünün anlayışlı çalışmaları da, bu işleri kolaylaştırmakta 
ve ziraî istihsalimiz artmakta, ve vasıfça yükselmektedir. Bununla beraber, mem
leketin ve ordu ihtiyacının karşılanması için istihsali arttırmaya daha çok ehem
miyet vermek zorundayız. Türk köylüsünden bu gayreti bekleriz. Aynı zamanda, 
müstehlikten de, kolaylıkla ve istediği kadar bulabildiği nimetin kadrini bilerek 
fazla istihlâkten son derece çekinmesini istemek hakkımızdır. Bu günün şartlarını, 
dünyanın geçirmekte olduğu buhranı gözönünde tutarak, yaşayışını ona göre 
ayarlamak her vatandaşa düşen millî bir borçtur. 

Toprak kanunu, Büyük Meclise sunulmak üzeredir. Bir çok araştırmalardan 
anlıyoruz ki, toprağı hiç olamayan köylünün nispeti mahduttur. Devlet malı top
rak dağıtmak sureti ile, bu nispet yıldan yıla azalmaktadır. Bununla beraber, top
rağı olmayıp, kendi başına ocak kurmak isteyenlere toprak temini, Cumhuriyetin 
en ziyade ehemmiyet verdiği bir meseledir (Bravo sesleri, alkışlar). Nüfusun 
çoğalması ve intikal sureti ile parçalanması neticesinde, elindeki toprağı bu gün
kü işleme kudret ve vasıtalarına, çoğalan yaşama ihtiyaçlarına artık yetişmemeye 
başlayan az topraklı köyler ve köylüler vardır. Bunları, kendilerine daha yüksek 
yaşama imkânı verecek miktarda toprak sahibi kılmak ve bu topraklarda iş yap
ma kudretini tam kıymetlendirecek verimli bir işleme için lüzumlu araçlarla 
donatmakta acele etmek lâzımdır. Yüksek ilgi ve incelemenizle, en iyi şeklini ala
cağına emin olduğum kanunun biran evvel çıkarılmasını arzu ediyoruz. 

Arkadaşlarım! 
Vatandaşların gözden uzak tutmamalannı isterim ki, dünya harbinin, bütün mil

letlerin iktisadi hayatındaki tesirleri geniş ve derindirler. Cihan piyasası ve millet
lerarası yollar, bizim memleketimiz için de yan yanya kapanmıştırlar. Yurt 
müdafaasını temin karanyla memleketimizde de bir çok insan kuvvetleri istihsal 
alanından çekilmiştirler. Başka memleketlerde olduğu gibi, bizde de serbest piyasa, 
bazı ihtiyaç maddeleri üzerinde menfî roller oynamak temayülünü göstermektedir. 
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Bugünün şartları içinde, iaşe politikamızın esas hedefi, halkın ve Millî 
Müdafaanın ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur. Hükümet, bu hedefe erişmek için 
istihsalden istihlâke kadar uzanan iktisadi faaliyetler silsilesine müdahale etmek 
ve bu faaliyetleri düzenleyici bir murakabe altında bulundurmak kararını almıştır. 

İstihsalin arttırılması, tedbirlerin başında gelir. Millî varlığın ve millî istiklâlin 
bekçisi olan ordumuzun cihazlandırılması, iaşesinin emniyet altına alınması, hiç 
eksilmeyen ve daima artan millî çalışmaya dayanmak suretiyle mümkün olur. 
Ziraat ve sanayi sahasında, Devletin istihsal organları kadar her yurttaşın da, 
muhitine örnek olacak şekilde çalışması, bugün vatan vazifelerinin en kutsalı ol
muştur, istihlâkin tanzimi, istihsalin arttırılması kadar ehemmiyetlidir, iaşemiz 
için çok ehemmiyeti olan toprak mahsullerimizden bazıları, bugünkü geniş ih
tiyaçlara yetmek bakımından ciddi tedbirlere zemin olmaya lâyıktırlar. Bazı gire
cek maddelerin memlekete girebilen miktarları tesadüflere bağlıdırlar. Bu sebep
ledir ki, girecek ve istihsal maddelerimizden bazılarına Hükümetçe el konularak, 
bunların ihtiyaç nispetinde dağıtılması yoluna gidilmiştir. 

Yiyecek maddelerinde şimdiye kadar istihlâki tahdit eden bir karar alın
mamıştır. Ancak, stoklarımızı korumak ve gelecekte emniyetli bulunmak için, 
günün birinde bu maddelerde dahi istihlâki tahdit zaruretiyle karşılaşmak ihtimali 
vardır. Hükümetçe, burası daima göz önünde bulundurulmalıdır, insan 
yaşayışının bütün şartlarını temelinden sarsmış olan büyük buhran içinde, yur
dumuzun selâmeti yurttaşlarımıza yeni vazifeler ve feragatler yüklerse, memleket 
çocuklarının bu çetin imtihanın şartlarına da seve seve katlanacaklarına asla şüp
hemiz yoktur, istihsal ile istihlâki birbirine bağlayan aracılar da, harp havasının 
en çok tesiri altında bulunduranlardır. Bunun neticesi olarak, yurttaşlarımızca har
bin en çok hissedilen tarafı hayat pahalılığı olmuştur. İhtikârcmm cemiyet bün
yesine yaptığı fenalığı bütün yurttaşlarımızın bilmelerini ve bu gibileri, süzgeçten 
geçirmek için şuurlu bir şekilde yardım etmeleri lâzımdır. 

Sulhun ve hürriyetin temiz havasını en geniş şekilde teneffüs eden, bu müs
tesna memleketin evlâdı olmak şerefini taşıyanların ve onun nimetlerinden büyük 
ölçüde faydalanan insanların bu memleketin kanunlanna, nizamlarına hürmet et
melerini istemek ve icap ederse hürmet ettirmek, bu milletin en tabii bir hakkıdır. 
(Sürekli alkışlar). Hükümet, ihtikârla mücadeleye esas olan fiyat tespiti 
muamelelerinde aracıya, tüccara emeğinin, bilgisinin ve sermayesinin karşılığı 
olan hakkı vermektedir. Fakat bu hakkın hududu, fevkalâde hallerin yarattığı 
bulanık hava ile değil, millî gelirden bu zümreye düşecek hissenin normal öl
çüsüyle tâyin edilmelidir ve böyle tâyin edilmektedir (Bravo sesleri, alkışlar). 
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İaşe ve fiyat murakabe işlerimizin düzenle ve başarıyla yürütülebilmesi, yal
nız bu maksatla vücutlandırılan teşkilâtla mümkün olamaz. Bütün Devlet teş
kilâtının ve hususiyle vilâyetlerde idare âmirlerinin bu konuyu, bugün için başta 
gelen bir Devlet vazifesi olarak ele almalarına kesin lüzum vardır. 

Hükümet, ağırlığı her gün artmakta olan harbin zararlı tesirlerini önleyebil
mek için, Millî korunma kanununda yapılması lüzumlu gördüğü değişik ve eklen
tilere ait tekliflerini yakında Büyük Meclise arzedecektir. 

Dış ticarette esasımız, bütün memleketlerle hakikî, fiili bir mübadele temini
dir. Bundan başka, ihtiyacımızdan fazla olan çıkacak maddelerimizi, girecek eş
yanın temini vasıtası olarak kullanmaktayız. Yeni ticaret anlaşmaları bu esaslar 
içinde yapılmakta, ve eski mukaveleler bu esaslara çevrilmektedir. 

İhracat maddelerimize, müstahsili memnun edecek fiyatlar temin edilmiştir. 
Ancak, burada müstahsilimize bir tavsiyede bulunmak isterim: 

Bugünkü fiyatlar daimî olamaz. Harp sonrası devresinde fiyat düşmesini bek
lemek lâzımdır. Bu itibarla, müstahsilin buna şimdiden kendini alıştırması ve çok 
tasarruflu hareket etmesi ve harp sonundaki buhranı karşılayacak bir ihtiyatla 
mücehhez olması icap eder (Bravo sesleri). 

1941 senesinin, dış ticaretimiz için, geçen iki harp yılma nazaran daha ağır 
münakale şartlan arz etmesine rağmen, Hükümetin aldığı tedbirlerle, girecek ve 
çıkacak maddelerimizin taşınmasına imkân hâsıl olmuştur. 

Sanayi ve maadin sahasındaki istihsal faaliyetlerimizin; içinde bulun
duğumuz fevkalâde hal ve şartlardan, mümkün olduğu kadar az müteessir olması 
için devamlı bir surette ve büyük bir gayretle çalışılmaktadır, işlemekte bulunan 
istihsal müesseselerimizin muhtaç oldukları ham madde, yedek parça ve sair teç
hizatın karşılanabilmesi için her türlü imkânlardan istifade edilmekte olduğu 
gibi, tesis işlerimizin bir çok müşküllere rağmen yürütülmesi de hususi bir ih
timamın mevzuunu teşkil etmiştir. Bu sayededir ki, millî iktisat cihazımız, mem
leket ihtiyaçlarından büyük bir kısmının karşılanması hususunda yüksek ve tak
dire şayan bir kabiliyet gösterebilmiştir. 

İstihsal faaliyetlerimizden alınan bu neticeler, daha bir çok ihtiyaçlarımızın 
temini bakımından da, geleceğe emniyetle bakmamıza hak vermektedir. Çünkü, 
bu neticeler müspettirler. Gerek sanayi, gerek maadin sahalarındaki istihsaller 
çoğalma ve artma yolundaki yürüyüşlerini son sene zarfında da muhafaza etmiş
lerdir, istihsallerimizle alâkalı teknik elemanlarımızın dikkatli ve feragatli çalış
malarını, huzurunuzda memnunlukla anarım. Gün geçtikçe bunların kendi ih
tisas şubelerindeki mümareseleri artmakta ve sayıları çoğalmaktadır. 
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Ereğli kömür havzasındaki ocakların Devletçe işletilmesi hakkındaki 
kanunun tatbikından beklenen müspet neticeler alınmaktadırlar. Bu tatbikat, 
kömür istihsal ve tevziinin verimini ve intizamını arttırmakla kalmamış orada 
çalışan binlerce işçinin geçim ve sağlıklarını, rahatça çalışmalarını da emniyet 
altına almıştır. Aynı zamanda, işçiyi işine ve iş yerine ısındırmaya yarayan ve 
verimini arttıran bu tedbirlerden alınan iyi neticeler, bu yoldaki çalışmanın, Dev
let elindeki diğer istihsal müesseselerine de yayılmasına yol açmıştır. 

Bakır istihsalimiz artmakta devam etmiş ve artış nispeti, geçen yıla nazaran, 
üçte bir gibi yüksek bir terime varmıştır. 

Petrol aramalarında, geçen sene alınan ilk müspet netice üzerine sondaj faaliyeti 
Raman Dağı bölgesinde devam etmekte ve teşvik edici bir mahiyet göstermektedir. 
Diğer taraftan, memleketin muhtelif kısımlarında yapılan istikşaflar, Urfa, Eğridir 
ve Boyabat bölgelerinin petrol bakımından esaslı tetkike değer olduklarını göster
mişlerdir. Maden arama faaliyetimizde, sene içinde en mühim neticeler Söğütözü 
kömür ve Adapazarı demir alanları ile Turhal antimuvan görüntüsünde ve Ödemiş 
cıva madeninde alınmıştır. Bu mıntakalarda ehemmiyetli cevher ihtiyatları bulun
muştur. Keban'da Bolkardağı'nda işletmeye verilen kesimlerin dışarısında ara
malara devam edilmiş; Küre balar madeni de ümit verici bir safhaya girmiştir. 

Şeker ihtiyacım geniş hadler dahilinde karşılamak gayesiyle, bu sene de yaptırılan 
pancar ekimi, şimdiye kadar yapılanın en yüksek haddi olarak 44 000 hektarı geçmiş
tir. Bu miktar, 1935 senesi ekimine nazaran, yüzde yüz nispetinde bir artış bildirir. Bu 
neticede, köylümüzün pancara karşı gittikçe artan alâkasının, ve bu ekime gösterdiği 
uyum kabiliyetinin büyük ölçüde âmil olduğunu memnun olarak görüyoruz. Köy
lümüzün pancar tarımından elde ettiği faydanın para ile ifadesi şudur: 1935 senesin
de 3 000 000 lira iken, bu miktar 1939 da 6 000 000 a ve geçen sene 8 000 000 liraya 
yükselmiştir. Bu sene çiftçinin eline geçecek para ise, bu yekûnu da geçecektir. Bu 
sene 90 000 tonu geçerek bağlıyacağımızı ümit ettiğimiz verim, halkımızın ihtiyacım, 
olağanüstü şartların devamına rağmen, sıkıntısızca karşılayabilecektir. 

Devletin alâkalı olduğu sanayi kurumlarının, kendi satışlarını mutedil bir 
fiyatta tutarak, piyasada nâzımlık etmelerinden ve yaptıklarını mümkün olduğu 
kadar doğruca müstehlik kitlesine vermelerinden, bu sene de memnun edici neti
celer alınmıştır, iş kanunu tatbikatı, hususiyle çeşitli sanayi şubelerinde, mem
leketin iş hayatım bugünün isterleriyle ayarlamak bakımından ve Millî korunma 
kanununa göre alınan kararlar çerçevesi içinde yürütülmektedir. Bu suretle lüzum
lu iş yerlerinde çalışma müddetleri, sıhhî ve fennî icapların müsaadesi nispetinde, 
arttırılarak istihsal hacminin ihtiyaçlarımızı karşılamasına çalışılmaktadır. 
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Bundan başka, bugüne kadar, hukuki münasebetler ve sıhhî icaplar cephesin
den tanzimine alışılan işçi hayatının iş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık hal
lerine karşı, maddi cepheden de teminat altına alınmasını sağlayacak işçi sigor
talarına ait kanun projesi yüksek Meclise arz edilmiş bulunmaktadır. Bu kanunun 
kabulüyle, işçi hayatında daha ferah verici neticeler elde edileceğini umuyoruz. İş
çilerin, elverişli oldukları işlere yerleştirilmelerine, ve türlü işler için de, elverişli 
işçiler bulunmasına kurulmasına dair aracılık edecek; bir kurumun olan kanun pro
jesi, ayrıca yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Türk köylüsünün, ziraat âlet ve araçları yanında bir de el tezgâhına sahip kıl
mak ve bu suretle boş zamanlarını kıymetlendirmek gayesiyle, geçen sene yalnız 
17 vilâyete tezgâh ve çıkrıklar gönderilmişti. Memleketin her tarafmda gösterilen 
büyük ve memnun edici alâkaya, bu sene imkân nispetinde cevap verilmesine 
çalışılmıştır. 25 vilâyete, her birine yüzden aşağı olmamak üzere toplu olarak, ay
rıca 61 vilâyet ve kaza bölgesine de örnek mahiyetinde olmak üzere, topu 3 923 
takım tezgâh ve çıkrık gönderilmiştir. 

El tezgâhı dokumacılığın çok bulunduğu yerlerden başlayarak dokumacıların 
kooperatifleştirilmesi yolundaki çalışmalara bu sene daha geniş bir ölçüde devam 
edilmiştir. Bunun neticesidir ki, geçen sene yekûnu ancak sekize varan el tezgâhı 
dokumacı kooperatiflerinin sayısı, memleketin bir çok bölgelerinde bu yıl yirmi 
beşe çıkmıştır. Bu suretle, kurulmaları bitmiş ve çalışmağa başlamış bulunan 
küçük sanat kooperatiflerinin sayısı otuz dördü bulmuştur. Bu kooperatiflerin art
masında, içinde bulunduğumuz şartların ve Hükümetçe ele alınmış olan ham mad
de dağıtma işlerinin tesiri olduğu açıktır. Ancak, bu kooperatifler sadece bugünün 
ihtiyaçlarının basıncı altında vücut bulan birer kurum değil, fakat iktisadi ve iç
timai gayelerimizin tahakkukuna yardım cihetinden kendilerinden devamlı hizmet 
beklenen müesseseler olduklarından, bunların kuruldukları muhitte sağlam esas
lara dayanarak yerleşmeleri ve normal zamanlarda da yaşayabilmeleri için mura
kabelerinin ve kooperatifçilik ruhuna en uygun şekilde çalışmalarının temini 
halamından lüzumlu görülecek tedbirler geciktirilmeksizin alınmalıdır. 

Uzun yılların tecrübelerinden faydalanarak bugünkü ihtiyaçlarımızı kar
şılayabilecek surette hazırlanan yeni bir Gümrük kanunu lâyihası yüksek tet-
kikınıza sunulmuştur. 

Bu yıl içinde, teknik esaslara daha uygun ve tatbikleri daha çok kolaylaş
tıracak şekilde tanzimine çalışılmakta olan yeni tarife cetvelini kanunlaştıracak 
lâyiha da yüksek katınıza getirilecektir. 
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Çıkarılacak mallarımız üzerine koymuş olduğumuz sınırlar ve kısıntılar, ve 
hudutlarımızın öte tarafındaki olaylar yüzünden, daha çok ehemmiyet alan kaçak
çılıkla uğraşma için önemle çalışılmakta ve tesirli çarelere başvurulmaktadır. 

Yüksek dereceli içkilerin istihlâkini azaltmak için alınan tedbirler iyi neticeler 
vermektedir. 

Nâfıa vekâletimiz, umumî vaziyetin verdiği imkânlar derecesinde, demiryolu 
inşaatındaki faaliyetini devam ettirmiş ve bu arada Diyarbakır - Irak hattı 77 nci 
kilometreye varmış, Elâzığ - Van hattı üzerindeki çalışmalar da 135 inci kilomet
reye kadar, ilerlemiştir. 

Memleket şoselerinin ıslahı ve yol yapma işinin bugünün ve yarının ihtiyaç
larına uyacak bir şekilde çerçevelendirilmesinin ne kadar lüzumlu olduğu, son 
senelerin vukuatiyle bir kere daha hissedilmektedir. Yol yapma faaliyetinin, 
bugünkü ihtiyaçlara tam cevap verecek kanuni bir esasa bağlanması için hazırlan
makta olan lâyihanın Büyük Meclise arzını çok yerinde görmekteyim. Büyük su 
işleri faaliyeti, geçen sene kabul buyurulan 50 milyonluk tahsisatla daha geniş
lemiş, ve başlamış olan işlerden Malatya ve Niğde inşaatı bitmiş ve Tarsus - Ege 
havzasmdaki işlerden bitenler halkın faydasına açılmıştır. 

Maarif işlerinde, köy enstitüleri adedi, geçen seneye nazaran üç tane daha 
ilâvesiyle 17 ye varmıştır. Talebe sayısı 9 000 e çıkmak üzeredir. Köy Eğitmen 
okullarından çıkan 1500 eğitmen, köylerinde işe başlamışlardır. Bu suretle, on sene 
gibi, millet hayatı için çok kısa bir zamanda 15 000 eğitmen ve 30 000 öğretmeni 
köylerimize dağıtmak yolundaki çalışma hızla devam etmektedir. (Bravo sesleri). 

Köy enstitüleri ile köy okulları arasındaki münasebeti ve bu teşekküllerin bir
birlerine yapacakları yardımları ve diğer umumî ve sosyal vazifeleri çer
çeveleyecek kanun lâyihası yakında hemen Büyük Meclise sunulacaktır. 

Meslekî ve teknik öğretimi en geniş ölçüde tertiplemek için Hükümet ciddi 
kararlar vermiştir. Maarif vekâletinde teknik öğretimin temel teşkilâtı kurulmak
tadır. Az zamanda gerçekleştirilmek istenilen büyük bir program hemen Büyük 
Meclise sunulacaktır. Memleketin sanayiinde, motörleşme ve makineleşmesinde 
üçleşmesinde ve bütün ihtisas işlerinde ehliyetli unsurları, bol miktarda ve sürat
le yetiştirmek istiyoruz. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Büyük Meclisin bu kanun üzerindeki yakın alâkasından çabuk ve hayırlı 
neticeler bekliyoruz. Teknik öğretimde hedefimiz kadın, erkek, her vatandaşa 
kendi sanatı ve geçimi için bilmediklerini öğretecek bir öğretmen, bir öğrenme 
yeri gösterebilmektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Şimdiye kadar yüksek öğretim kurumlarının son sınıflarına konferans şeklin
de verilmekte olan inkılâp derslerinin, bu kurumlarda "inkılâp tarihi ve Türkiye 
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Cumhuriyeti rejimi" adı altında esaslı bir ders şeklinde verilmesi ve bu mevzular 
etrafında ilmî incelemeler yapmak, ve yaymak üzere, ayrıca bir de "İnkılâp tarihi 
ve Türkiye Cumhuriyeti enstitüsü" kurulması kararlaştırılmıştır. (Bravo sesleri). 

Üniversite öğretim unsurlarının meslekî ve şahsi hükümlerini kurmak üzere, 
Maarif vekilliğince hazırlanmakta olan kanun lâyihası, yakında Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arz olunacaktır. 

Arkadaşlar! 
Fakültelerimizin ve yüksek okullarımızın ihtiyaçları ve çalışmaları dikkatli 

gözlerimizin önündedirler. Bütün güzel sanatlarla yakından ve candan alâkalıyız. 
Arkadaşlar! 
Bu günkü şartlar içinde bir çok istediklerimizi belki yapamıyoruz veya yarı

na bırakmak zorunda kalıyoruz. Fakat kesin ve vicdani kararımız odur ki, yeni 
nesli yetiştirmekte hiç bir gecikmeye ve geri kalmağa meydan vermeyeceğiz 
(Sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

En uzak köyden başlıyarak, yeni neslin bilgili, güçlü, her alanda üstün yetiş
mesi ülküsü bütün düşüncelerimizi kaplamıştır (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Aziz Millet Vekilleri! 
Saydığım Devlet işlerinin her sene yenileşen ve genişleyen mevzuları kar

şısında Maliyemizin vazifesi daima şudur: 
Gelişme hızını kesmeden memleketin verim kabiliyetini aşmadan ve millî 

paranm kıymetini zayıf düşürmeden, muhtaç olduğumuz karşılıkları temin etmek. 
İftiharla söyleyebilirim ki; başta Büyük Meclisimiz olmak üzere, bütün millet

çe yapılan elbirliği sayesinde Cumhuriyet Hükümeti, bu şartları toplayan verimli 
ve sağlam bir Maliye kurmağa muvaffak olmuştur (Bravo sesleri, alkışlar). 

Umumî bütçe yekununun senelerden beri yükselmekte olmasına ve mem
leketimizin dört yanına sirayet eden Avrupa harbinin tevlit ettiği iktisadi güçlük
lere rağmen malî yıllarımızı daima varidat fazlasıyla kapatmakta olmamız, bunun 
en kuvvetli delilidir. 

En mühim kısmı Millî Müdafaa ihtiyaçlarına ayrılmış ve bu sene tamamı bu 
ihtiyaçlara tahsis edilmiş olan fevkalâde tahsisat programlarının senelerden beri 
muvaffakiyetle devam eden tatbikatına da, bu vesile ile işaret etmek isterim. 

1940 bütçesi, tahminlere nazaran mühim bir varidat fazlasıyla kapandı; 1941 büt
çesinin ilk tatbik aylarında elde edilen neticeler, çok ümit vericidirler. Bu olaylar, için
de bulunduğumuz hal ve şartların icabı olarak, iki senedir konulan muvakkat vergilerin 
iktisadi vaziyetimize ve halkın ödeme kabiliyetine uygun olduğunu göstermektedirler. 
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Vatandaşların, memleket borcunu ödemek hususunda gösterdikleri olgun
luğun bu neticeyi almakta büyük tesiri olduğuna, şüphe yoktur. Bu olgunluğun 
parlak bir misalini de, fevkalâde millî müdafaa ihtiyaçlarmı karşılamak üzere, bu 
sene çıkarılan tasarruf bonolarının karşılaştığı rağbette görüyoruz. Bundan dolayı 
bütün vatandaşlan tebrik etmek benim için bir zevktir. 

Denk bir bütçe çerçevesi içinde verimli ve emniyetli bir Maliye kurmak, 
memleketin kabiliyetini gözönünde tutarak eksiklerimizi tamamlamaya yaraya
cak gelir kaynaklarını bulup, bunları yerinde kullanmak, Cumhuriyet Maliyesinin 
ana prensipleri olmakta devam edecektir. 

Elverişli gidişini kaybetmeyen döviz durumumuz, hususiyle mîllî müdafaa ihtiyaç
larını temin imkânlarım vermek bakımından, sevindirici halini muhafaza etmektedir. 

Türk milletinin değerli vekilleri! 
Bizi, hizmetiyle şereflendiren Büyük milletin emanetini, hepimiz canımızdan 

üstün tutarak vazife yapıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar). Büyük Meclisin ayrılığa 
ve aykırılığa asla yüz vermeyen tecrübeli idaresi, milletimizin başlıca dayancıdır 
(Bravo sesleri, alkışlar). Millet mukadderatının idaresi çok nazik olduğu bir 
devirde yaşıyoruz. Siyasette ana temellerimizin sade ve açık olmasından kuvvet 
alıyoruz (Bravo sesleri, alkışlar). 

İçeride millî beraberliğe güveniyoruz. Bunu korumak için, gerekli olursa, her 
tedbiri almaktan sakınmayacağız (Şiddetli ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Vatandaşların selâmetine aykırı olarak, doğru ve kanaatli yoldan sapacaklara, 
bulanık zamandan siyaset veya ticaret kârı arayacaklara, kesin, katî olarak karşı 
koyacağız (Bravo sesleri, alkışlar). Dışarı ile münasebetlerimizde siyasetimizi 
duru dürüst olarak söyleyeceğiz ve ahitlerimizin samimî yolunda yürüyeceğiz 
(Bravo sesleri, alkışlar). Hiç bir şart altında, zor kabul etmeyeceğiz (Çok şiddetli 
ve sürekli alkışlar, bravo sesleri). 

Sevgili arkadaşlarım! 
Hür ve şerefli vatana faydalı olabilmek, hepimizin tek bahtiyarlığımızdır. 

(Şiddetli alkışlar, Bravo sesleri). 
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Heyeti Umumîyenin Akdettiği İnikat ve Celselerin Aded ve Tarihi İle 
Ne Kadar Devam Ettiğini Gösterir Cetvel 

Altıncı Devrenin üçüncü Iç-
timaında Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Heyeti umumiyesi 1 sonteşrin 
1941'den 1 sonteşrin 1942 tarihine 
kadar bir sene zarfında (81) inikatta 
(86) celse akdetmiştir. Bu müddet 
içinde 2.II.1942'den 16.IIL1942'ye 
ve 14. VIII.1942'den l.XI.1942'ye 

kadar ceman (4) ay tatil yapmıştır. 
Celseler kamilen açıktır, bu İçtimada 
gizli celse akdolunmamıştır. 

Aşağıdaki cetvelin tetkikından 
anlaşılacağı üzere Heyeti umumiye 
ceman 141 saat 34 dakika içtima 
halinde bulunmuştur. 

İnikat Celse 

1 1 
2 2 
3 X 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
16 1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 1 
23 1 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 1 
29 1 

Celsenin cinsi Tarihi 

Açık İ . X I . 1941 
»* 7. XI . 1941 
» 12.. X I . 1941 
» 17. 3^ .1941 
» 19. X I . 1941 
» 21. X I . 1941 
» 24. XI . 1941 
» 26.1^.1941 
» 28. XI . 1941 
» İLXIM941 
» 3 . İ Ü . 1941 
» 5,XII. 1941 
% 8.XTI.1941 
» 10. XH. 1941 
» 12. XII.1941 
» 15. XH. 1941 
» 17.XH.1941 
» 19. Xn. 1941 
» 22. Xn. 1941 
» 24. Xn. 1941 
» 26. Xn. 1941 
» 5 . -1 .1942 
» 7. I .1942 
» 9. I .1942 
» 12. I .1942 
» 14. I .1942 
» 16. I .1942 
» 19. I .1942 
» 21. I .1942 

Günü 

Cumartesi 
Onma 
Çarşamba 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
ÇarsamM 
Cama 
Pazartesi 
Çar$amba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 

Ne kadar 
Devam ettiği 

Saat 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 

6. 
0" 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
Ö 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 

Dakika 

0 
56 
7 
S 
7 

58' 
16 
45 
0 

20 
10 
10 
40 
15 
10 
30 
35 
09 
15 
25 
17 
45 
15 
7 

30 
6 

48 
25 
15 
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Ne kadar 
Devam ettiği 

Cela «un -emsi 

AçA 

> 

> 

,> 
» 

Tarihi 

23. I .1042 
26. I .1942 
28. I .1942 
30. I .1942 
2. II .1942 

16. m .1942 
18. IU .1942 
20. IH .1942 
23. i n .1942 
27. m.1942 
30. m .1942 

1. W . «42 
3. IV .1942 
6. IV.1942 
8. IV . 1942 

10. IV.1942 
18. W .1942 
15. IV.1942 
17. IV.1942 
20. IV.1942 
'#:>ıv.»42 • 
27. IV.1942 
-29.TV.fWr> 

4..V .1942 
6. V .1942 
8. V .1942 

11. V .1942 
.13. V .1542 
15. V .1942 
18. V .1942 
20. V .1942 
22. V .1İS& 
25. V .1942 
26. V .1942 
27. V .1942 
t28. V .1942 
29. V .1942 

1. VI.1942 
3 . VI.1942 

£ . ,VI. 1942 
9.yi.m 

10. VI .1942 
^ V I . 1942 

,J6. VI.1942 

•UOB& 

Chöm 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
'Cftma 
Pazartesi 
tÇafjftmft 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
.Çarşamba 
Cama 
Pazartesi 
Şalı 
Çarşamb^ 
Perşembe 
Cama 
.Pazartesi 
$#S*»b» 
Cama 
Pazartesi 

•S«SÎIWfr* 
,Çoma 
Pazartesi 

Saat 

12 
1 
4 
4 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
* 
3 

*2 
2 
4 
1 
3 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
6 
,4 
2 
»4 
2 

,0 
3 
JJ 
3 
,1 
1 

Dakika 

10 
2 

10 
3 , 

55 
53 
35 
2 

10 
5 
7 
5 

30 
45 
30 
32 
35 
30 
45 
0 

85 
30 
-18 
55 
10 
55 
40 
05 
40 
30 
0 

56 
0 
0 

50 
18 
,10 
.03 
ı? 
55 
0 

10 
0 

25 
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Devam ettiği 
înikat 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Gelse 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

Celsenin rimri 

Açık 

Tarihi 

17. VI .1942 
19. VI . 1942 
3.VIH. 1942 
5. VIII. 1942 
7. VIII. 1942 

10. VIII. 1942 
12. V m . 1942 
14.VIII.1942 

Günü 

Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cama 

Saat 

2 
4 
0 
2 
0 
0 
0 
1 

Dakika 

55 
05 
41 
01 
25 
45 
50 
46 

Umumî Heyete Muhtelif Encümenlerden Gelen Mazbatalar 

Umumî Heyete muhtelif encümenlerden 
(414) mazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel bun
ların hulâsalariyle muamele tarihlerini göster-
mektedir: 

Bu (414) mazbatanın (316) sı kanun, 

(13) ü tefsir, (62) si karar olarak, (8) ü oku
narak kabul, (9) u encümenlere iade edilmiş, 
(6) sı okunmuş, (1) i reddedilmiş, (1) nin Hü
kümete tevdiine karar verilmiş, (3) ü de ruz-
namede kalmıştır. 

Daimi Encümenler 

Adliye Encümeninden Gelen Mazbata lar 

1. — Adliye harç tarifesi kanununun ban 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/839) 

' 2 . — Akyazı'nın Balbaltı köyünden Hüseyin-
oğlu Tevfik Alpek'in ölüm «ezasma earptarlması 
hakkmda Başvekalet tezkeresine dair (3/163) 

3. — Amasya'nın Bağlıca köyünden Btem-
oğlu Ömer Yengi'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekalet tezkeresine dair (3/459) 

290 a.g.e., 76-123. ss. 

10. VIII. 1942 tarihinde 4289 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 . III . 1942 tarihinde 1278 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

5 . VI . 1942 tarihinde 1296 saydı karar ola
rak kabul edilmiştir. 
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4. - Askerî Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/737) 

5. - Askerî Ceza Kanununa ek kanun lâyi
hası hakkında (1/750) 

6. - Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/738) 

7. - Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı kanunun iki maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/187) 

8. - Askerlik Kanununun 39 ve 61 inci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/698) 

9. - Avukatlık Kanununun muvakkat 8 nci 
maddesinde yazılı müddetin temdidi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/718) 

10. - Ayancık'ın Cible köyünden Satıoğlu 
Ömer Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/460) 

11.- Bartın'ın Antkuma köyünden Alioğlu 
Satı Özdağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/429) 

12. - Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
64 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifiyle Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 
64 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının tef
sirine dair takriri hakkında (2/40,4/38) 

13. - Bolvadin'in Yürük Karacaviran 
köyünden Memedoğlu Osman Uçar'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/393) 

14. - Bor kazasının Ulukışla köyünden İs-
mailoğlu Ali Kılıçdemir ve Niğde'nin Kitreli 
köyünden İbrahimoğlu Abdurrahman Çığ'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/434) 

15.VI.1942 tarihinde 4257 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4276 ve 4277 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4280 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4259 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4152 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4143 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VI.1942 tarihinde 1300 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20.V. 1942 tarihinde 1287 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 1292 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VT.1942 tarihinde 1293 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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15. - Cemiyetler Kanununun 38 nci mad
desine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/268) 

16. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
422 nci maddesiyle meriyeti kabul edilen 28 
şubat 1327 tarihli Usulü muhakematı cezaiye 
kanununa müzeyyel maddedeki istintak ve mah
keme tabirlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/427) 

17. - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/603) 

18. - Çapakçur'un Azizan köyünden Tal-
haoğlu Sadi Kalkan'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/435) 

19. - Çatalca'nm Örcünlü köyünden Alioğ-
lu Hüseyin Kâhya'nın ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvikâlet tezkeresine dair 
(3/435) 

20. - Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu 
Memed Çavuş San'nm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/436) 

21. - Çıldır'in Kutkale köyünden Karaoğlu 
Zülali Acar ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şeh
bender Kobuğ'un ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/461) 

22. - Çorum'un Osmancık kazasının 
Pelitecik köyünden Mustafaoğlu Mustafa 
Karabaş'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/403) 

23. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
taadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cet
velin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/747) 

24. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cet
velin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/794) 

8.VI.1942 tarihinde Mâarif encümenine 

30.1.1942 tarihinde 4179 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4261 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VI.1942 tarihinde 1294 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

12.VI.1942 tarihinde 1305 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VI.1942 tarihinde 1295 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

5.VI. 1942 tarihinde 1297 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

29.IV. 1942 tarihinde 1280 sayılı karar olarak^ 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4184 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 4249 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



25. - Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu 
Ahmet Savaş ve Ahmedoğlu Mehmet Ali 
Sarıdoğan'm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/430) 

26. - Fatsa'nın Tahnal köyünden İbrahim 
oğlu Hüsnü Kayar ve Fizme Köyünden 
Karavelioğullarından Hasanoğlu Aziz Al-
du'nun ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/438) 

27. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 
olan 3828 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle 
muvakkat 1 nci maddesi hükümlerinin hudut ve 
şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/409) 

28. - Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin Öz-
çelik'in mahkûm olduğu cezanın affine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/696) 

29. - Gelibolu'nun Büyükcami mahal
lesinden Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/454) 

30. - Hâkimler Kanununun 120 nci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihası hakkında 

31. - Hatay vilâyetinde adli kanunların tat
bik şekline ve ilâmların infazı tarzına dair 3713 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/675) 

32. İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 nci maddesi hükmünün 
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/421) 

33. - İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin 
İlegüp köyünden Rüzgâroğullanndan Alioğlu 
Ali Derebek'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/364) 

34. - İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 

17.VI.1942 tarihinde 1308 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 1306 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4147 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

10.VI.1942 tarihinde 1301 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4169 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4263 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8.V1942 tarihinde 1282 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 4250 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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35. - İstanbul Edirnekapı'sında Salmatom-
ruk caddesinde kunduracı Yunusoğlu Nâzım 
Yolal'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/380) 

36. - İstanbul mebusu Kâzım Karabekir'in 
Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin 
hukukuna müteallik 151 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin tefsiri hakkında takririne dair (4/20) 

37. - Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak 
Gürbüz'ün cezasının affına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/757) 

38. - Kadınhan'ın Türkatlandı köyünden 
Mustafaoğlu Salih Sürpük ve Ereğli'nin Üçgöz 
mahallesinden Alişoğlu Osman Güneri'nin 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/384) 

39. - Kazanç vergisi Kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fık
ralarının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/66) 

40. - Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu 
Mehmet Çallı'mn ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/406) 

41. - Kırkağac'ın Bakır köyünden Haliloğ-
lu Fuat Bakır'ın mahkûm olduğu cezanın affına 
dair (5/48) 

42. - Kütahya'nın Köprüören nahiyesine 
bağlı Ağızören köyünden İbrahimoğlu Halil İb
rahim Talaş, Köseoğlu Süleyman Kar, Caferoğ-
lu Hüseyin Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım 
Eğe haklarındaki cezanın affına dair kanun lâ
yihası hakkında (1/510) 

43. - Lüleburgaz'ın Kayabeyli köyünden 
Süleymanoğlu Hüseyin Haylaz'm ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/385) 

44. Lüleburgaz'ın Kırık köyünden İbrahimoğlu 
Adem Galdi'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/455) 

20.V.1942 tarihinde 1288 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17.IV. 1942 tarihinde 240 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4189 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.V.1942 tarihinde 1283 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VI.1942 tarihinde 1302 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 1298 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 4271 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4170 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24.XII.1941 tarihinde 1264 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

18.V1942 tarihinde 1285 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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45. - Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye 
yeniden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/472) 

46. - Mahmudoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali 
ve Memedoğlu Yunus'un ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/457) 

47. - Mardin'in Savurkapı mahallesinden 
Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/463) 

48. - Memurlarla askerî mensuplardan fev
kalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/749) 

49. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanu
nunun 6 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/636) 

50. - Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 1/743 
ve Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usul
lerine dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları hakkında 

51. - Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/583) 

52. - Noter Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/701) 

53. - Ordu'nun Bucak mahallesinden 
Memişoğullanndan Yusufoğlu Necati Yolaşan'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/450) 

54.-37 nci piyade alayı erlerinden Memet 
Diri ve Onbaşı Memet Sitil'in ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/366) 

55. - Örfi İdare Kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/792) 

56. - Özalp'in Seydibey köyünden Azı kızı 
Bacı Ayhaner'in ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/480) 

17.VI.1942 tarihinde 4268 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18.V.1942 tarihinde 1286 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 1299 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4237 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.XI.1941 tarihinde 4130 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede 

23.111.1942 tarihinde 4193 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1942 tarihinde 4166 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 1307 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1942 tarihinde 1269 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

6.V1942 tarihinde 4219 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 1311 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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57. - Palo'nun Haylan köyünden 
Kasımoğullanndan Ahmetoğlu Ali Özateş ile 
Ahmedoğlu Fettah Özateş'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/142) 

58. - Samsun eski belediye reisi İhsan 
Kefeli ile mühendis Ali Ragıb Rutkay'ın 
cezalarının affı hakkında (5/50) 

59. - Soma'nın Deniş köyünden Halil İb-
rahimoğlu Mustafa Çelik'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/451) 

60. - Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden 
İsmail kızı Gülsüm Kotanak'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/365) 

61. - Taşkın ve su hücumlarına karşı 
korunma hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/613) 

62. - Turgutlu'nun Kurtuluş mahallesinden 
Ragıboğlu Hüseyin Gümüş'ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/417) 

63. - Umumî harp senelerinde İhracat ve 
men'i ihtikâr heyetlerinde bulunan eski Ticaret 
nazırı Ahmet Nesimi ve merhum Mustafa Şeref 
Özkan'la arkadaşları hakkında kati bir karar 
verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/13) 

64. - Umumî hıfzıssıhha Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/234) 

65. - Umumî mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle ser
mayesinin tamamı Devlete veya belediye veya 
hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasın
daki ihtilâfların tahkim yoluyla halli hakkın
daki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/162) 

12.XII.1941 tarihinde 1263 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII. 1942 tarihinde 4299 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

12. VII. 1942 tarihinde 1304 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

29.VI.1942 tarihinde 1281 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15.IV. 1942 tarihinde Maliye ve Bütçe en
cümenlerine 

26.XII.1941 tarihinde 1265 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

26.1.1942 tarihinde 1274 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4255 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21.1.1942 tarihinde 1271 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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66. - Van mebusu İbrahim Arvas'm meni 
ihtikâr hakkında kanun teklifine dair (2/48) 

67. - 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve 
mütaakip günlerde vukubulan zelzelede felâkete 
uğrayanların kurtarılmasında fevkalâde hizmet
leri görülen bazı mahkûmların cezalarının afin 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/714) 

68. - Yüzbaşı Avni Özkalyoncu, Üsteğmen 
Cihat Sarpkaya, Üsteğmen Rifat Göker, Üsteğ
men Süavi Öçal ve Mevhibe Özkalyoncu ile 
öğretmen Cemile Oriyan ve Fahriye Tokaç'm 
mahkûm oldukları cezanın affına dair (5/49) 

1. - Erzincan mebusu Saffet Ankan'ın, Ar
zuhal encümeninin 25.VI.1941 tarihli Haftalık 
karar cetvelindeki 1915 sayılı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri hakkında (4/43) 

2. - Rize mebusu Fuat Sirmen'in, Arzuhal 
encümeninin 15.IV. 1940 tarihli Haftalık karar 
cetvelindeki 1159 sayılı kararın Umumî Heyet
te müzakeresine dair takriri hakkında (4/15) 

1. - Adliye harç tarifesi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
layihasına dair (1/839) 

2. - Alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/727) 

3. - Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakül
tesine bağlı bir "Türk inkılâp tarihi enstitüsü" 
kurulması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/736) 

4. - Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/550) 

7.VIII.1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

26.XII.1941 tarihinde 4162 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 4272 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.XI.1941 tarihinde Adliye encümenine 

15.XII.1941 tarihinde Adliye ve Dahiliye en
cümenlerine 

10.VIII.1942 tarihinde 4289 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

16.111.1942 tarihinde 4192 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.IV. 1942 tarihinde 4204 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4188 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encümeninden Gelen Mazbatalar 

Bütçe Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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5. - Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/423) 

6. - Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/857) 

7. - Askerî memurlar hakkındaki 1455 
sayılı kanuna iki muvakkat madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/825) 

8. - Askerîn istihkakından kesilecek ek
meğe mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/755) 

9. - Askerî Tayınat ve Yem Kanununun 4 
ve 36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 uncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan 879 
sayılı kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/734) 

10. - Askerî Tayınat ve Yem Kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/756) 

11. - Askerî ve mülki tekaüt Kanununun 
62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/432) 

12. - Ataşemiliter, Ataşenaval ve 
ataşeariyenler maiyetlerinde istihdam edile
cek eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hak
kında kanun lâyihasına dair (1/709) 

13. - Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurlan aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3659 sayılı kanunun 13 üncü mad
desinin (B) fıkrasının tadiline dair 1/446 ve 
Maaş Kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında 1/519 sayılı kanun lâyihasına dair. 

14. - Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3659 sayılı kanunun 14 üncü mad
desinin son fıkrasının tadiline dair kanun lâ
yihası hakkında (1/551) 

14.VIII.1942 tarihinde 4295 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4296 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4282 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4186 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28.1.1942 tarihinde 4177 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4187 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 1309 sayılı karar olarak 
edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4278 sayılı karar 
olarak kabul edilmiştir. 

26.XII.1941 tarihinde 4161 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4265 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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15. - Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/830) 

16. - Beden Terbiyesi Kanununun 1 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/829) 

17. - Beden Terbiyesi Kanununun 19 ncu mad
desindeki (Mahallî) tabirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/229) 

18. - Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/760) 

19. - 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı daire bütçelerinde münakale yapıl
ması hakkında kanun lâyihasına dair (1/752) 

20. - 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/770) 

21. - 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununda değişiklik yapılması ve bazı daire büt
çelerine munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/754) 

22. - 1941 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/740) 

23. - 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/720) 

24. - 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde 36 976 liralık 
münakale yapılmasına dair 1/719 ve Millî Müdafa 
vekâleti kara kısmı 1941 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılması hakkında 1/726 sayılı kanun 
lâyihasına dair 

25. -1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 1/785 
sayılı kanun lâyihasiyle İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 2/54, Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı bütçesinde 

17.VI.1942 tarihinde 4266 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4235 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.XII.1941 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak kabul 
edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4239 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4190 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

30.111.1942 tarihinde 4194 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 4182 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 4181 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4148 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4191 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 
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münakale yapılmasına dair 2/55, Riyaseti Cumhur 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında 2/56, Divanı muhasebat 1941 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair 2/57, Divanı 
muhasebat 1941 malî yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair 2/58 ve Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında 2/59 sayılı kanun tekliflerine dair 

26. -19„41 malî yılı Muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/786) 

27.-1941 malî yılı Muvazenei Umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/807) 

28. - 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası hakkında (1/759) 

29. - Bolu mebusu Lûtfi Gönen'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 64 ncü maddesinin 2 
numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri hakkında 
(2/40,4/38) 

30. - Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi 
olarak göçmenlerden aranılan paranın kaydının ter
kini ile birinci taksit bedelinin sureti mahsubu ve 
çiftliğin tekrar köylülere satılması hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/609) 

31. - Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı mad
delerini değiştiren 3629 sayılı kanunun birinci ve 
ikinci maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/641) 

32. - Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fev
kalâdelerine yapılacak zam hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/689) 

33. - Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/784) 

20.IV.1942 tarihinde 4205 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20.IV 1942 tarihinde 4206 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27.1V 1942 tarihinde 4209 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27.V 1942 tarihinde 4227 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30.1.1942 238 sayılı tefsir olarak kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 4183 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

10.XII.1941 tarihinde 4145 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.XÜ.1941 tarihinde 4140 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.IV1942 tarihinde 4198 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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34. - Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası hakkında (1/761) 

35. - Devlet denizyolları işletme umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/795) 

36. - Devlet denizyolları işletme umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/762) 

37. - Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/779) 

38. - Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 
yılı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/763) 

39. - Devlet iktisadi teşekkülleri memurları 
tekaüt sandığı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/589) 

40. - Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/717) 

41. - Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/797) 

42. - Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/764) 

43. - Devlet memurları aylıklannın tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kara kıs
mına bir memur ilâvesine dair kanun lâyihası hakkın
da (1/674) 

44. - Devlet memurları aylıklannın tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti kara kısmında 
değişiklik yapılmasına ve Devlet memurlan aylık
lannın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
haları hakkında (1/847, 859) 

29.V1942 tarihinde 4242 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

27.IV. 1942 tarihinde 4210 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

28.V.1942 tarihinde 4229 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

6.IV.1942 tarihinde 4200 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

28.V.1942 tarihinde 4232 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

20.V.1942 tarihinde 4222 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4149 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

18.V.1942 tarihinde 4230 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

28.V.1942 tarihinde 4230 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

1 .XII. 1941 tarihinde 4134 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4297 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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45. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvelle 1941 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı cetvellerin Maarif 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/780) 

46. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cet
velin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/747) 

47. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cet
velin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/794) 

48. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında (1/820) 

49. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında (1/699) 

50. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 
sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin tadili hak
kındaki 4088 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/803) 

51. - Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/703) 

52. - Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair 3127 sayılı 
kanunla 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin mezkûr 
umum müdürlük kısmında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/798) 

53. - Diyanet işleri reisliği teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki kanunda bazı değişiklik 
yapılmasına dair olan 3656 sayılı kanunun ikin
ci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/711) 

29.V.1942 tarihinde 4238 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4184 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 4249 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4262 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4141 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4264 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.1.1942 tarihinde 4174 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4256 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4135 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



54. - Düyunu umumiye 1942 malî yılı büt
çesinden 100 000 liranın Münakalât Vekâleti 
bütçesine münakalesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/862) 

55. - Ecnebi Devletlerden temin edilen ve 
edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan 
harp teçhizat ve levazımının gümrük resmiyle 
sair vergi ve resimlerden istisnası hakkındaki 
3729 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmünün 
iki sene daha uzatılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/704) 

56. - Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tâyini istihkakı veril
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/788) 

57. - Erzurum - Karabıyık hanları dar hat
tının Millî Müdafaa Vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/695) 

58. - Eşkiya müsademesinde malûl olan
ların iktisadî buhran vergisi istisnaiyetinden ve 
inhisar eşyası beyiyesinden istifade hususların
da harp malûlü hükmünde olduklarına dair olan 
2591 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair (3/360) 

59. - Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblâğına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/817) 

60. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 
ve 4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere 
yeniden zam icrasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/772) 

61. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 
olan 3828 sayılı kanunun 8 nci maddesiyle 
muvakkat 1 nci maddesi hükümlerinin hudut ve 
şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/409) 

12.VIII.1942 tarihinde 4292 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22.XII.1941 tarihinde 4158 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

11.V1942 tarihinde 4220 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.V1942 tarihinde 4218 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4298 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4269 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27.V. 1942 tarihinde 4226 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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62. - Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile 
mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen 
pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak şar-
tiyle resim hadleri 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında 3/189 ve gümrüklerimizde bulunan 
pamuklu mensucatın ithalini temin için 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri 
Heyetince ittihaz edilen kararın tasdiki hakkında 
3/230 sayılı Başvekâlet tezkerelerine dair 

63. - Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük 
ithalât umumî tarifesinin 815 inci numarasının 
tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/516) 

64. - Hatay için Fransa'dan ithali zaruri bulu
nan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 100 
kilosundan alınması icabeden 3 000 lira gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden 300 liraya indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında 3/235, bağcılıkta kullanılmakta olan 
kükürdün, Etibank tarafından ithal edilecek 5 150 
tona münhasır kalmak üzere, 100 kilosundan alın
makta olan gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden 0,25 kuruşa indiril
diğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı 
Başvekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife kanununa 
ait ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyon
larına giren çimentodan alınan gümrük resminin 
indirilmesine dair 1/52 ve Gümrük tarife 
kanununa bağlı ithalât umumî tarifesinin 469 A ve 
B pozisyonlarına dahil çimentoların gümrük res
minin tezyidi hakkında 1/158 sayılı kanun lâyi
halarına dair 

65. - Hatay vilâyeti hususi idaresine dev
redilecek gayrimenkuller hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/489) 

24.XI1.1941 tarihinde 4160 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4225 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4281 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

66. - Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/731) 

67. - Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası hakkında (1/712) 

12.VIII.1942 tarihinde 4291 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4137 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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68. - Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hasına dair (1/765) 

69. - îdare Heyetinin, 1940 malî yılı 
Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin nakil vasıtaları kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hak
kında (2/30) 

70. - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifine dair (2/62) 

71. - İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve 1941 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cet
velinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (2/49, 1/729) 

72. - İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmünün 
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/421) 

73. - 270 dereceden evvel takattur eden 
ağır maden yağları ve tortularının yüz kilosun
dan alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük 
resimlerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâ
yihası hakkında (3/260, 1/216) 

74. - İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde İS 000 lira münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/216) 

75. - İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/766) 

76. - İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/806) 

77. - İskenderun limanının Devlet Demir
yolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne 
devri ve mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/848) 

28.V.1942 tarihinde 4233 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII. 1941 tarihinde 4150 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.V.1942 tarihinde 4224 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16.1.1942 tarihinde 4168 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16.1.1942 tarihinde 4176 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29 .V. 1942 tarihinde 4241 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4236 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4301 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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78. - İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/493) 

79. - İstanbul Üniversitesinin umumî 
muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/697) 

80. - Jandarma Eratı Kanununun bazı 
maddelerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 14 
ncü maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası
na dair (1/821) 

81. - Kazanç Vergisi Kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 ncü fık
ralarının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair(3/66) 

82. - Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye 
yeniden bazı maddeler ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/472) 

83. - Maliye atlı tahsildarlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/823) 

84. - Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/746) 

85. - Mersin liman işleri Türk Anonim 
Şirketine ait hisse senetleriyle menkul ve gay
rimenkul malların satın alınmasına dair olan 
mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâyihası
na dair (1/849) 

86. - Mersin limanının Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğünce işletil
mesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/851) 

87. - Meslekî teknik okullar açılması ve 
mevcutların büyütülmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/850) 

88. Millî Müdafaa istikrazı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/827) 

8.VI.1942 tarihinde 4250 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4142 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VI. 1942 tarihinde 4248 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

I0.VI.1942 tarihinde 1302 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4268 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4287 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

28.1.1942 tarihinde 4178 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4302 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4303 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4304 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 4275 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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89. - Millî Müdafaa Vekâleti 1941 malî yılı büt
çesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/808) 

90. - Millî Müdafaa Vekâleti 1942 malî yılı büt
çesine 120 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/826) 

91. - Muamele Vergisi Kanununun 12 nci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 ve Muamele 
Vergisi Kanununun 26 ncı maddesinin kaldırılması 
hakkında 1/843 sayılı kanun lâyihalarına dair 

92. - Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülemiyen borçlann 
terkinine dair 3/332 ve mücbir ve zaruri sebepler 
dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen borçların terkinine dair 3/407 sayılı 
Başvekâlet tezkereleri hakkında 

93. - Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip 
ve tahsiline imkân görülemeyen borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/114) 

94. - Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip 
ve tahsiline mahal ve imkân görülmeyen 80 302 lira 75 
kuruş borcun terkinine dair 3/356 ve mücbir ve zaruri 
sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülmeyen 206 153 lira 50 kuruş borcun terkinine 
dair 3/357 sayılı Başvekâlet tezkereleri hakkında 

95. - Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 1/743 ve 
nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları hakkında 

96. - Nakil vasıtaları nakkındaki 3827 sayılı 
Kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/583) 

97. - Orman Koruma Teşkilât Kanununun 3490 
sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/828) 

4. V. 1942 tarihinde 4216 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

28.V.1942 tarihinde 4228 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4290 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30.111.1942 tarihinde 1279 sayılı karar olarak kabul 
edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4294 sayılı kanun ve 1312 
sayılı karar olarak kabul edilmiştir. 

28.XI.1941 tarihinde 1261 sayılı karar olarak kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede. 

23.111.1942 tarihinde 4193 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4283 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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98. - Orman umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
1/790 ve Orman umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
1/791 sayılı kanun lâyihalarına dair 

99. - Orman umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/702) 

100. - Orman umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair (1/767) 

101. - Posta Kanununa müzeyyel 2721 
sayılı kanunun 4 ncü maddesinin (A) bendin
de değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/683) 

102. - Posta, telgraf ve telefon idaresi 
Biriktirme ve yardım sandığı hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/514) 

103. - Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılmasına dair 1/787 ve Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair 1/799 
sayılı kanun lâyihaları hakkında 

104. - Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası hakkında (1/768) 

105. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğ-
lu'nun, kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifi hakkında (2/45) 

106. - Sinema fılimlerinin gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/72) 

107. - Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Memurini Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/812) 

27.IV. 1942 tarihinde 4211 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

26.XI.1941 tarihinde 4131 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

28.V.1942 tarihinde 4234 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1.XII.1941 tarihinde 4133 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

22.XII.1941 tarihinde 4157 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

27.IV. 1942 tarihinde 4212 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4240 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29.IV. 1942 tarihinde 4215 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29.V. 1942 tarihinde 4243 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4258 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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108. - Sümerbank sermayesinin tezyidi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/818) 17.VI.1942 tarihinde 4270 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir. 
109. - Şeker ve glikozdan alınan istihlâk 

vergisinin arttırılmasına dair olan 4041 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/778) 

110. - Şose ve köprüler inşaatı için 
gelecek yıllara geçici taahhüde girişilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/811) 

111. - Tabiiyet muamelâtından alınacak 
harçlara dair olan 1260 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/601) 

112. - Tasarruf bonoları ihracına dair 
olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 
sayılı Bankalar Kanununa ek kanun lâyihası 
hakkında (1/774) 

113. - Toprak mahsulleri ofisi 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/758) 

114. - Türkiye ile Fransa arasında mevcut 
23 ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına 
zeylolarak imzalanan Lâyihanın tasdikına dair 
1/324, Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaş
masına zeylolarak imzalanan Anlaşmanın tas
diki hakkında 1/342 ve Türkiye - Fransa ve 
İngiltere Üç taraflı Yardım Muahedesine mer
but Hususî Anlaşmanın tasdiki zımnında 8 son 
kânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan 
Kredi Anlaşmasının tasdiki hakkında 1/352 
sayılı kanun lâyihasına dair 

115. - Umumî mülhak ve hususi büt
çelerle idare edilen daireler ve belediyelerle 
sermayesinin tamamı Devlete veya belediye 
veya hususi idarelere ait daire ve mües
seseler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluy
la halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında 
(3/162) 

116. - 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı 
kanunlara bağlı 1 numaralı cetvellerin 
Maliye vekâleti kısmında ve 2996 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/815) 

27.V.1942 tarihinde 4225 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

10.VI.1942 tarihinde 4251 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4151 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3.IV.1942 tarihinde 4195 ve 4196 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4185 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4171 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

21.1.1942 tarihinde 1271 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4286 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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117. - Vakıflar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/722) 

118. - Vakıflar umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/800) 

119. - Vakıflar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası hakkında 
(1/769) 

120. - Vakıflar umum müdürlüğü teş
kilâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/370) 

121. - Yabancı memleketlere gön
derilecek memurların harcırahları hakkın
daki 3441 sayılı kanuna ek kanun lâyihası
na dair (1/713) 

1. - Beden terbiyesi Kanununun 19 ncu 
maddesindeki "Mahallî" tâbirinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/229) 

2. - Cemiyetler Kanununun 38 nci mad
desine iki fıkra ilâvesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/268) 

3. - Çiçekdağı kazası merkezinin Yer
köy'e kaldırılarak Yozgad'a bağlanmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/39) 

4. - Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/820) 

5. - Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 3 
numaralı cetvelin tadili hakkındaki 4088 
sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/803) 

6. - Devlet meteoroloji işleri umum müdür
lüğü teşkilât ve vazifelerine dair olan 3127 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/703) 

9.1.1942 tarihinde 4165 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

27.IV. 1942 tarihinde 4213 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28.V.1942 tarihinde 4231 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4136 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4279 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.XII.1941 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak kabul 
edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde Maarif encümenine. 

28.XI.1941 tarihinde reddedilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinide 4262 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4264 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.1.1942 tarihinde 4174 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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7. - Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî üc
retli memurlara bir er tayini istihkakı verilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/788) 

8. - Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Ataç'ın, 
Belediye yapı ve yollar Kanununun 10 ncu mad
desine ek kanun teklifi hakkında (2/60) 

9. - Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek 
gayrimenkuller hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/489) 

10. - Jandarma eratı Kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 14 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/821) 

11. - Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye 
yeniden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/472) 

12. - Manisa mebusu Refik İnce'nin, bir kanun 
mecmuunu bırakıpta yalnız bir maddenin veya lüzum 
görülen bazı maddelerinin meriyet mevkiine konul
masına kanunî ve hukukî imkân bulunup bulun
madığının tefsir yoluyla halli hakkındaki takririne 
dair (4/47) 

13. - Memurların tahsil müesseselerinde talebe 
olamıyacaklarına dair olan 4007 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası hak
kında (1/773) 

14. - Memurlarla askerî mensuplardan fev
kalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/749) 

15. - Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
6 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâ
yihası hakkında (1/636) 

16. - Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 1/743 ve 
Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları hakkında 

11.V.1942 tarihinde 4220 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.V.1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4281 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VI.1942 tarihinde 4248 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4268 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.IV. 1942 tarihinde Adliye, Dahiliye ve Millî 
Müdafaa encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümene. 

29.IV. 1942 tarihinde 4214 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4237 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.XI.1941 tarihinde 4130 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede 
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17. - Örf! İdare Kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/792) 

18. - Sinema fılimlerinin gümrük resimlerinin 
indirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/72) 

19. - Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara 
dair olan 1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/601) 

20. - Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/613) 

21. - Umumî hıfzıssıhha Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/234) 

22. - Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin 
tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere 
ait daire ve müesseseler arasındaki ihtilâfların tah
kim yoluyla halli hakkındaki 3533 sayılı kanunun 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/162) 

23. - Yozgad mebusu sırrı İçöz'ün, Ağıllar 
hakkındaki kanunun birinci maddesindeki müddetin 
uzatılmasına dair kanun teklifi hakkında (2/47) 

1. - Ankara şehri İmar müdürlüğü 1938 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tez
keresiyle Ankara belediyesi İmar müdürlüğünün 
1938 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/390, 1/460) 

2. - Ankara şehri İmar müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisine ait raporun sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle Ankara 
Belediyesi imar müdürlüğünün 1939 malî yılı katî 
hesabı hakkında kanun lâyihasına dair (3/458, 
1/694) 

6.V.1942 tarihinde 4219 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4243 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4151 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.IV. 1942 tarihinde Maliye ve Bütçe encümen
lerine 

15.VI.1942 tarihinde 4255 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21.1.1942 tarihinde 1271 sayılı karar olarak kabul 
edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4146 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24.XI.1941 tarihinde 4129 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4244 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

Divanı Muhasebat Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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3. - Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 1938 malî yılı katî hesabı hakkında kanun 
lâyihasına dair (3/420, 1/597) 

4. - Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun 
lâyihasına dair (3/447, 1/660) 

5. -1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle, 1938 malî yılı katî hesabı hak
kında kanun lâyihasman dair (3/433, 1/346) 

6. - Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Devlet demiryolları 
ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
katî hesabı hakkında kanun lâyihasına dair (3/391, 
1/483) 

7. - Devlet Demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katîsine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Devlet Demiryollan 
ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
katî hesabı hakkında kanun lâyihasına dair (3/468, 
1/716) 

8. - Devlet Havayollan umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle Devlet Havayolları umum, 
müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun 
lâyihasına dair (3/449, 1/599) 

9. - Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle Devlet liman
ları işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı he
sabı katisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/472, 1/642) 

26.XII.1941 tarihinde 4163 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.IV.1942 tarihinde 4197 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

12.VI.1942 tarihinde 4254 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28.X1.1941 tarihinde 4132 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

12.VI.1942 tarihinde 4252 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.IV.1942 tarihinde 4199 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

12.VI. 1942 tarihinde 4253 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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10. - Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresiyle Hudut 
ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/448, 1/491) 

11. - İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
yılına ait bilançonun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresiyle İnhisarlar umum müdür
lüğünün 1938 malî yılı hesabı katisine ait 
mutabakat beyannamesinin sunulduğu hak
kında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve 
inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
hesabı katisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/290, 410, 1/441) 

12. - Millî piyango idaresinin 1941 malî 
yılı bilançosunun gönderildiğine dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında (3/469) 

13. - Orman umum müdürlüğü 1938 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresiyle Orman umum müdür
lüğü 1938 malî yılı hesabı katisi hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/419, 1/401) 

14. - Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 
1 temmuz 1939'dan 31 Mayıs 1940 tarihine 
kadar 11 aylık işletme muamelâtı hakkında tan
zim kılman raporun sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/440) 

1. - Ecnebi Devletlerden temin edilen ve 
edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan 
harp teçhizat ve levazımının gümrük resmiyle 
sair vergi ve resimlerden istisnası hakkındaki 
3729 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmünün 
iki sene daha uzatılmasına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/704) 

6.IV.1942 tarihinde 4201 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16.1.1942 tarihinde 4167 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1. VI. 1942 tarihinde okunmuştur. 

7.1.1942 tarihinde 4164 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4.V. 1942 tarihinde 4217 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22.XII.1941 tarihinde 4158 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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2. - Emnniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimi 
ücretli memurlara bir er tayını istihkakı veril
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/788) 11.V.1942 tarihinde 4220 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
3. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı ver

gi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 
3828 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle muvakkat 
1 inci maddesi hükümlerinin hudut ve 
şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/409) 19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
4. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı ver

gi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 
4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/772) 27.V.1942 tarihinde 4226 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
5. - Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile 

mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen 
pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak 
şartiyle resim hadleri 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/189 ve Gümrük
lerimizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini 
temin için 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince it
tihaz edilen kararın tasdiki hakkında 3/230 sayılı 
Başvekâlet tezkeresine dair 24.XII.1941 tarihinde 4160 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
6. - Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük 

ithalât umumî tarifesinin 81S inci numarasının 
tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/516) 1.VI. 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
7. - Hatay için Fransa'dan ithali zaruri 

bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alınması icabeden 3 000 lira 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden 300 liraya indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/235, bağcılıkta 
kullanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafından 
ithal edilecek 5 150 münhasır kalmak üzere, 100 
kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
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hakkında 3/240 sayılı Başvekâlet tezkereleriyle 
Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tari
fesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alman gümrük resminin indirilmesine dair 
1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât 
umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına 
dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi hak
kında 1/158 sayılı kanun lâyihalarına dair 

8. - İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmünün 
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/421) 

9. - 270 dereceden evvel takattur eden ağır 
maden yağları ve tortularının yüz kilosundan 
alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük 
resimlerinde tadilât yapılmasına dair kanun lây
ihası hakkında (3/260, 1/216) 

10. - İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri ihakkındaki 4036 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihasına dair (1/806) 

11.- İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak
kında kanun lâyihasına dair (1/493) 

12. - Sinema filimlerinin gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/72) 

1. - Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşeariyen-
ler maiyetlerinde istihdam edilecek eratın maaş, 
harcırah, iaşe ve ilbası hakkında kanun lâyihası
na dair (1/709) 

2. - İngiliz lirası sahasına dahil memleket
ler listesine yeniden ilâve edilecek memleketlere 
tatbik edilecek usul hakkında teati edilen nota
ların tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/655) 

1.VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29.V. 1942 tarihinde 4236 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 4250 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4243 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4278 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

17.XII.1941 tarihinde 4154 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Hariciye Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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3. - Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 
1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına bağlı A ve A 1 lis
tesinde yazılı kontenjanlar haricinde olarak Macar-
larla mübadele edilecek demir ve çelikler hakkında 
teati olunan notaların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/732) 

4. - Türkiye - Almanya arasında ticari 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 
üncü maddesinde tâyin edilmiş olan müddetin iki ay 
daha uzatılması hakkında teati olunan notaların tas
dikına dair kanun lâyihası hakkında (1/671) 

5. - Türkiye - Almanya arasınta ticari 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 4 
üncü maddesinde tâyin edilmiş olan müddetin iki ay 
daha uzatılması hakkında teati olunan notaların tas
dikına dair kanun lâyihası hakkında (1/681) 

6. - Türkiye - Almanya arasında ticari 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi anlaşmanın iki ay temdidi hakkında teati 
olunan notaların tasdikına dair kanun lâyihası hak
kında (1/692) 

7. - Türkiye ile Almanya arasında ticari 
mübadele ve tediyelerin tanzimi hakkında akit ve 
imza olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı 
protokol ve mektupların tasdikına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/707) 

8. - Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 mart 
1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşması ile 
merbutlarının tasdikına dair kanun lâyihası hakkın
da (1/813) 

9. - Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 
ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zeylolarak 
imzalanan lahikanın tasdikına dair 1/324, Türkiye -
İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeylolarak imzalanan 
Anlaşmanın tasdiki hakkında 1/342 ve Türkiye -
Fransa ve İngiltere Üç taraflı Yardım muahedesine 
merbut Hususi Anlaşmanın tasdiki zımnında 8 son 
kânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan Kredi An
laşmasının tasdiki hakkında 1/352 sayılı kanun lâ
yihalarına dair 

8.IV.1942 tarihinde 4202 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4138 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4139 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4144 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4153 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4284 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4171 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

3934 



10. - Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 
1942 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/802) 

11.- Türkiye ile İtalya arasında mevcut 
29 ilkkânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain 
muahedesinin temdidine dair teati olunan 
notaların tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/775) 

12. - Türkiye ile Macaristan arasında, 
Sümerbank ve Titaş'ın Macaristan'da kâin 
Manfred Wiess ve Mavag firmalariyle akdet
miş oldukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 
tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşması 
hükümleri haricinde olarak tatbikına müsaade 
edilmesi hakkında yapılan Anlaşmanın tas-
dikına dair kanun lâyihası hakkında (1/783) 

13. - Türkiye - Romanya arasında mevcut 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının merbutlariyle beraber iki ay uzatıl
ması hakkında teati edilen notaların tasdikına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/708) 

14. - Türkiye - Romanya arasında mevcut 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının bir ay uzatılması hakkında teati 
edilen notaların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/728) 

15. - Türkiye - Romanya arasında akit ve 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/748) 

16. - Umumî hıfzıssıhha Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/234) 

3.VIII.1942 tarihinde 4285 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1. VI. 1942 tarihinde 4247 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20.IV. 1942 tarihinde 4207 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

17.XII.1942 tarihinde 4155 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

8.IV1942 tarihinde 4203 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24.IV. 1942 tarihinde 4208 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4255 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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Iktisad Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1. - Bolu mebusu Lûtfı Gören'in, Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat bankası Kanununun 64 ün
cü maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası Kanununun 64 üncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının tefsirine dair 
takriri hakkında (2/40, 4/38) 

2. - Devlet iktisadî teşekkülleri memurları 
tekaüt sandığı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/589) 

3. - Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblâğına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/817) 

4. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 
olan 3828 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle 
muvakkat 1 inci maddesi hükümlerinin hudut 
ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/409) 

5. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 
ve 4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere 
yeniden zam icrasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/772) 

6. - Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile 
mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen 
pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak 
şartile resim hadleri 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/189 ve Gümrük
lerimizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini 
temin için 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince it
tihaz edilen kararın tasdiki hakkında 3/230 
sayılı Başvekâlet tezkerelerine dair 

7. - Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük 
ithalât umumî tarifesinin 815 inci numarasının 
tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/516) 

30.1.1942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

20.V.1942 tarihinde 4222 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4269 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

27.V.1942 tarihinde 4226 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24.XII.1941 tarihinde 4160 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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8. - Hatay için Fransa'dan ithali zaruri 
bulunan 10 500 kutu san ipekböceği tohumu
nun 100 kilosundan alınması icab eden 3 000 
lira Gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden 300 liraya indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/235, bağcılıkta 
kullanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafın
dan ithal edilecek 5 150 tona münhasır kalmak 
üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden 0,25 kuruşa indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/240 sayılı Baş
vekâlet tezkereleriyle Gümrük tarife kanununa 
ait ithalât umumî tarifesinin 469 A ve B pozis
yonlarına giren çimentodan alınan gümrük res
minin indirilmesine dair 1/52 ve Gümrük tarife 
kanununa bağlı ithalât umumî tarifesinin 469 A 
ve B pozisyonlarına dahil çimentoların gümrük 
resminin tezyidi hakkında 1/158 sayılı kanun 
lâyihalarına dair 

9. - İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmünün 
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/421) 

10. - 270 dereceden evvel takattur eden 
ağır maden yağlan ve tortulannın yüz kilosun
dan alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden yüz 
kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresiyle bazı maddelerin 
gümrük resimlerinde tadilât yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (3/260, 1/216) 

11. - İngiliz lirası sahasına dahil mem
leketler listesine yeniden ilâve edilecek mem
leketlere tatbik edilecek usul hakkında teati 
edilen notaların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/655) 

12. - İstanbul mebusu Kâzım 
Karabekir'in, Ereğli havzai fahmiyesi maden 
amelesinin hukukuna müteallik 151 sayılı 
kanunun 7 nci maddesinin tefisiri hakkında 
takririne dair (4/20) 

13. - Kazanç vergisi Kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 üncü fık
ralarının tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/66) 

1.VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.XII.1941 tarihinde 4154 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

17.IV. 1942 tarihinde 240 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VI.1942 tarihinde 1302 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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14. - Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye 
yeniden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/472) 

15. - Maadin nizamnamesinin bazı mad
deleriyle Taşocaklan nizamnamesinin tadili hak
kındaki 608 sayılı kanunun 5 nci maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi hakkında (3/397) 

16. - Macaristan ile aramızda mevcut 3 
mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına bağlı A 
ve A 1 listesinde yazılı kontenjanlar haricinde 
olarak Macarlarla mübadele edilecek demir ve 
çelikler hakkında teati olunan notaların tasdikına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/732) 

17. - 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 lâyi
hasına dair 

18. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 3 
ncü maddesinin 13 ncü fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/45) 

19. - Sinema fılimlerinin gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/72) 

20. - Sümerbank sermayesinin tezyidi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/818) 

21. - Şeker ve glikozdan alman istihlâk ver
gisinin arttırılmasına dair olan 4041 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/778) 

22. - Tasarruf bonoları ihracına dair olan 
4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Ban
kalar kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/774) 

23. - Türkiye - Almanya arasında Ticari 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi Anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 
4 üncü maddesinde tâyin edilmiş olan müddetin 
iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan 

17.VI.1942 tarihinde 4268 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.IV.1942 tarihinde 239 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

8.IV.1942 tarihinde 4202 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4290 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.IV. 1942 tarihinde 4215 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4243 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4270 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27.V.1942 tarihinde 4225 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.IV.1942 tarihinde 4195 ve 4196 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 
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notaların tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/671) 

24. - Türkiye - Almanya rasrada Ticarî 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi anlaşmaya bağlı 2 numaralı protokolün 
4 üncü maddesinde tâyin edilmiş olan müddetini 
iki ay daha uzatılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/681) 

25. - Türkiye - Almanya arasında ticarî 
mübadelelere mütedair 25 temmuz 1940 tarihli 
Hususi anlaşmanın iki ay temdidi hakkında teati 
olunan notaların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/692) 

26. - Türkiye ile Almanya arasında ticarî 
mübadele ve tediyelerin tanzimi hakkında akit ve 
imza olunan iki anlaşma ile bu Anlaşmalara bağ
lı protokol ve mektupların tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/707) 

27. - Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 
mart 1942 tarihinde imzalanan Ticaret Anlaş
ması ile merbutlarının tasdikına dair kanun lâyi
hası hakkında (1/818) 

28. - Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 
ağustos 1939 tarihli Tediye Anlaşmasına zey-
lolarak imzalanan lahikanın tasdikına dair 1/324, 
Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşmasına zey-
lolarak imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkında 
1/342 ve Türkiye - Fransa ve ingiltere Üç taraflı 
Yardım muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın 
tasdiki zımnında 8 son kânun 1940 tarihinde 
Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmasının tasdiki 
hakkında 1/352 sayılı kanun lâyihalarına dair. 

29. - Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 
1942 tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve 
Tediye Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/802) 

30. - Türkiye ile İtalya arasında mevcut 29 
ilk kânun 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain 
muahedesinin temdidine dair teati olunan nota
ların tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/775) 

1 .XII. 1941 tarihinde 4138 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4139 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4144 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4153 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII. 1942 tarihinde 4284 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4171 sayılı kanun olarak kabul 
edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4285 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4247 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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31. - Türkiye ile Macaristan arasında, 
Sümerbank ve Titaş'ın Macaristan'da kâin Man-
ferd Wiess ve Mavag fîrmalariyle akdetmiş ol
dukları iki mukavelenin 3 mayıs 1941 tarihli 
Türk - Macar Ticaret Anlaşması hükümleri 
haricinde olarak tatbikına müsaade edilmesi hak
kında yapılan Anlaşmanın tasdikma dair kanun 
lâyihası hakkında (1/783) 

32. - Türkiye - Romanya arasında mevcut 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye anlaş
malarının merbutlarile beraber iki ay uzatılması 
hakkında teati edilen anotalann tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/708) 

33. - Türkiye - Romanya arasında mevcut 
26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarının bir ay uzatılması hakkında teati edilen 
notalann tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/728) 

34. - Türkiye - Romanya arasında akit ve 
imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle 
merbutlarının tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/748) 

35. - Umumî Hıfzıssıhha Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lây
ihasına dair (1/234) 

36. - Van mebusu İbharim Arvas'ın meni ih
tikâr hakkında kanun teklifine dair (2/48) 

1. - Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesine bağlı bir "Türk inkılâp tarihi enstitüsü" 
kurulması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/736) 

2. - Beden Terbiyesi Kanununun 1 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/829) 

20.IV. 1942 tarihinde 4207 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.XII.1941 tarihinde 4155 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.IV.1942 tarihinde 4203 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

24.IV. 1942 tarihinde 4208 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4255 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Adliye encümeni mazbatası 
7.VIH.1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

15.IV. 1942 tarihinde 4204 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4235 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Maarif Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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3. - Beden Terbiyesi Kanununun 19 uncu 
maddesindeki "Mahallî" tabirinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/229) 

4. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkında (1/699) 

5. - Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvelle 1941 malî yılı 
Muvazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerin 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/780) 

6. - İstanbul Üniversitesinin umumî 
muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/697) 

7. - Memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyacaklanna dair olan 4007 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/773) 

8. - Meslekî teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/850) 

Maliye Encümenini 
1. - Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 

sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ihak-
kmda (1/550) 

2. - Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/423) 

3. - Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 
62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/432) 

4. - Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3659 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair 1/446 ve Maaş 

3.XII.1941 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4141 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4238 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.XII.1941 tarihinde 4142 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.IV.1942 tarihinde 4214 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4304 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Gelen Mazbatalar 

2.II.1942 tarihinde 4188 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIH.1942 tarihinde 4295 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 1309 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
1/519 sayılı kanun lâyihalarına dair 26.XII.1941 tarihinde 4161 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
5. - Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 64 üncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun 64 üncü maddesinin 
2 numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri hakkın
da (2/40, 4/38) 

6. - Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi 
olarak göçmenlerden aranılan paranın kaydının 
terkini ile birinci taksit bedelinin sureti mahsubu 
ve çiftliğin tekrar köylülere satılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/609) 

7. - Devlet iktisadî teşekkülleri memurlan 
tekaüt sandığı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/589) 

8. - Ecnebi Devletlerden temin edilen ve 
edilecek olan kredilere mahsuben celbolunan 
harp teçhizat ve levazımının gümrük resmiyle 
sair vergi ve resimlerden istisnası hakkındaki 
3729 sayılı kanunun 2 nci maddesi hükmünün iki 
sene daha uzatılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/704) 

9. - Eşkiya müsademesinde malûl olanların 
iktisadî buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar 
eşyası beyiyesinden istifade hususlannda harp 
mâlulî hükmünde olduklarına dair olan 2591 
sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/360) 

10. - Etibank sermayesinin 100 000 000 
liraya iblâğına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/817) 

11. - Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 
4040 sayılı kanunlann bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/772) 

30.1.1942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 4183 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

20.V.1942 tarihinde 4222 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22.XII.1941 tarihinde 4158 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4298 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4269 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27.V.1942 tarihinde 4226 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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12. - Fevkalade vazıyet dolayısıyle bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 
3828 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle muvakkat 
1 inci maddesi hükümlerinin hudut ve 
şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/409) 

13. - Gümrüklerde bulunan ve sunî elyaf ile 
mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemiyen 
pamuklu mensucatın bir defaya mahsus olmak 
şartiyle resim hadleri 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete istinaden indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/189 ve gümrüklerimiz
de bulunan pamuklu mensucatın ithalini temin 
için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
kararın tasdiki hakkında 3/230 sayılı Başvekâlet 
tezkerelerine dair 

14. - Gümrük tarife kanununa bağlı Gümrük 
ithalât umumî tarifesinin 8İS inci numarasının 
tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/516) 

15. - Hatay için Fransa'dan ithali zaruri 
bulunan 10 500 kutu san ipekböceği tohumunun 
100 kilosundan alınması icabeden 3 000 lira 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden 300 liraya indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/235, bağcılıkta 
kullanılmakta olan kükürdün, Etibank tarafından 
ithal edilecek 5 150 tona münhasır kalmak üzere, 
100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/240 sayılı Başvekâlet tezkereleriyle 
Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî ta
rifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alman gümrük resminin indirilmesine dair 
1/52 ve Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât 
umumî tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına 
dahil çimentoların gümrük resminin tezyidi hak
kında 1/158 sayılı kanun lâyihalarına dair 

16. - Hatay vilâyeti hususi idaresine dev
redilecek gayrimenkuller hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/489) 

19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

24.XII.1941 tarihinde 4160 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4281 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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17. - Hayvan sağlık memurlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/731) 

18. - İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 ncı maddesi hükmünün 
şümulüne girip girmediğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/421) 

19. - 270 dereceden evvel takattur eden ağır 
maden yağlan ve tortularının yüz kilosundan 
alınmakta olan gümrük resmi, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden yüz kuruşa 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Baş
vekâlet tezkeresiyle bazı maddelerin gümrük 
resimlerinde tadilât yapılmasına dair kanun lâyi
hası hakkında (3/260, 1/216) 

20. - İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak
kında kanun lâyihasına dair (1/493) 

21. - Kazanç Vergisi Kanununun birinci 
maddesinin A ve altıncı maddesinin 3 üncü fık
ralarının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresine 
dair (3/66) 

22. - Maadin nizamnamesinin bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye 
yeniden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/472) 

23. - Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/823) 

24. - Millî Müdafaa istikrazı hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/827) 

25. - Muamele Vergisi Kanununun 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/723 ve 
Muamele vergisi Kanununun 26 ncı maddesinin 
kaldırılması hakkında 1/843 sayılı kanun lâyi
halarına dair 

26. - Posta, telgraf ve telefon idaresi birik
tirme ve yardım sandığı hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/514) 

12.VIII.1942 tarihinde 4291 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 1276 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 4250 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VI.1942 tarihinde 1302 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4268 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4287 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 4275 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4290 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22.XII.1941 tarihinde 4157 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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27. - Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun 
kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
3 üncü maddesinin 13 ncü fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi hakkında (2/45) 

28. - Sinema fılimlerinin gümrük resim
lerinin indirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/72) 

29. - Sümerbank sermayesinin tezyidi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/818) 

30. - Şeker ve glikozdan alman istihlâk ver
gisinin arttırılmasına dair olan 4041 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/778) 

31. - Tabiiyet muamelâtından alınacak harç
lara dair olan 1260 sayılı kanunun 8 inci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/601) 

32. - Tasarruf bonoları ihracına dair olan 
4058 ve 4120 sayılı kanunlarla 2999 sayılı Ban
kalar kanununa ek kanun lâyihası hakkında 
(1/774) 

33. - Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle 
idare edilen daireler ve belediyelerle ser
mayesinin tamamı Devlete veya belediye veya 
hususi idarelere ait daire ve müesseseler arasın
daki ihtilâfların tahkim yoluyla halli hakkındaki 
3533 sayılı kanunun tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi hakkında (3/162) 

34. - 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanunlara 
bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye vekâleti kıs
mında ve 2996 sayılı kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası hakkında (1/815) 

35. - Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı 
hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hasına dair (1/370) 

29.IV. 1942 tarihinde 4215 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4243 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

17.VI.1942 tarihinde 4270 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

27.V.1942 tarihinde 4225 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4151 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.IV. 1942 tarihinde 4195 ve 4196 sayılı kanun 
olarak kabul edilmiştir. 

21.1.1942 tarihinde 1271 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4286 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4136 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı nisan ve 
mayıs aylan hesabı hakkında (5/42) 

2. - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı haziran 
ve temmuz aylan hesabı hakkında (5/43) 

3. - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı ağustos 
ve eylül aylan hesabı hakkında (5/44) 

4. - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci 
ve ikinciteşrin aylan hesabı hakkında (5/46) 

5. - Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci 
kânun ve 1942 yılı ikinci kânun aylan hesabı 
hakkında (5/47) 

6. - Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur 
ve Divanı muhasebat 1940 malî yılı hesabı kati
leri hakkında (5/45) 

1. - Askerî Ceza Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/737) 

2. -Askerî Ceza Kanununa ek kanun lâyi
hası hakkında (1/750) 

3. - Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası hakkın
da (1/550) 

4. - Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet 
sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı 
maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
hakkında (3/423) 

5. - Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/857) 

6. - Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı 
kanuna iki muvakkat madde ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/825) 

17.XI.1941 tarihinde okunmuştur. 

24.XI.1941 tarihinde okunmuştur. 

26.XI.1941 tarihinde okunmuştur. 

14.1.1942 tarihinde okunmuştur. 

27.111.1942 tarihinde okunmuştur. 

Hazine hesabı umumisine ithal edilmek üzere 
Hükümete tevdii 5.1.1942 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4257 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIH.1942 tarihinde 4276 ve 4277 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4188 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4295 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4296 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4282 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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7. - Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/738) 

8. - Askerî Tâyinat ve Yem Kanununun 4 ve 
36 ncı maddelerinin tadiline ve 39 ncu mad
desine bir fıkra ilâvesine dair olan 879 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihasına dair (1/734) 

9. - Askerî Tayinat ve Yem Kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/756) 

10. - Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 
62 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tez
keresi hakkında (3/432) 

11. - Askerin istihkakından kesilecek ek
meğe mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri hak
kında kanun lâyihasına dair (1/755) 

12. - Askerlerin zat işlerine taallûk eden 
dâvaların tetkik ve muhakeme usulü hakkındaki 
3410 sayılı kanunun iki maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/187) 

13. - Askerlik Kanununun 5 nci maddesine 
muvakkat bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/733) 

14. - Askerlik Kanununun 39 ve 61 inci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası hakkında (1/698) 

15. - Ataşemiliter, ataşenaval ve 
ataşeariyenler maiyetlerinde istihdam edilecek 
eratın maaş, harcırah, iaşe ve ilbası hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/709) 

16. - Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurlan aylıklarının tevhit ve teadülü hakkın
daki 3659 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin (B) 
fıkrasının tadiline dair 1/446 ve Maaş 
Kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 
1/519 sayılı kanun lâyihalarına dair 

17. - Beden Terbiyesi Kanununun 19 uncu 
maddesindeki "Mahallî" tâbirinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/229) 

3.VIH.1942 tarihinde 4280 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28.1.1942 tarihinde 4177 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4187 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 1309 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4186 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4259 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

21.1.1942 tarihinde 4173 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.XII.1941 tarihinde 4152 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4278 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.XII.1941 tarihinde 4161 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.XII.1941 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 
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18. - Denizaltı sınıfı mensuplanna verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 3629 sayılı kanunun 
birinci ve ikinci maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/641) 

19. - Deniz gedikli subaylarının tahsisatı 
fevkalâdelerine yapılacak zam hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/689) 

20. - Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve 
teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mında değişiklik yapılmasına ve Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî 
Müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihaları hakkında (1/847, 
859) 

21. - Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki 
kanunlara bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî 
ücretli memurlara bir er tayini istihkakı veril
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/788) 

22. - Erzurum - Karabıyık hanları dar hat
tının Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/695) 

23. - Eşkiya müsademesinde malûl olanların 
iktisadî buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar 
eşyası beyiyesinden istifade hususlarında harp 
malûlü hükmünde olduklarına dair olan 2591 
sayılı kanunun birinci maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/360) 

24. - Gedikli küçük zabit menbalanna dair 
olan 2505 sayılı kanunun beşinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/832) 

25. - Jandarma Eratı Kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 14 üncü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/821) 

26. - Memurların tahsil müesseselerinde 
talebe olamıyacaklarma dair olan 4007 sayılı 

10.XII.1941 tarihinde 4145 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.XII. 1941 tarihinde 4140 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4297 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11.V.1942 tarihinde 4220 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.V.1942 tarihinde 4218 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4298 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4260 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VI. 1942 tarihinde 4248 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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kanunun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/773) 

27. - Memurlarla askerî mensuplardan fev
kalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/749) 

28. - Millî müdafaa mükellefiyeti 
Kanununun 6 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/636) 

29. - Orman Koruma Teşkilât Kanununun 
3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/828) 

30. - Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 
863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
1/835 ve Ordu subaylar heyetine mahsus terfi 
Kanununun muaddel 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair 1/836 sayılı kanun lâyihaları 
hakkında 

31. - Örfî İdare Kanununun 7 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/792) 

32. - Yabancı memleketlere gönderilecek 
memurların harcırahları hakkındaki 3441 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/713) 

33. - Yedeksubay ve askerî memurlar 
Kanununun 4107 sayılı kanunla değiştirilen 
3 üncü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/745) 

1. - Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının 
Millî Müdafaa vekâletine devri hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/695) 

2. - İskenderun limanının Devlet demiryol
ları ve limanlan işletme umum müdürlüğüne 
devri ve mezkûr Umum müdürlükçe işletilmesi 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/848) 

29.IV. 1942 tarihinde 4214 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4237 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.XI.1941 tarihinde 4130 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII. 1942 tarihinde 4283 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

19.VI.1942 tarihinde 4273 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.V.1942 tarihinde 4219 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII. 1942 tarihinde 4279 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

26.1.1942 tarihinde 4175 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6.V. 1942 tarihinde 4218 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4301 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Nâfıa Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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3. - Mersin liman işleri Türk anonim şir
ketine ait hisse senetleriyle menkul ve gayrimen
kul malların satın alınmasına dair olan mukave
lenin tasdiki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/849) 

4. - Mersin limanının Devlet demiryolları ve 
limanlan işletme umum müdürlüğünce işletil
mesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/851) 

5. - Meslekî teknik okullar açılması ve mev
cutların büyütülmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/850) 

6. - Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı 
kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/683) 

7. - Posta, telgraf ve telefon idaresi Biriktir
me ve yardım sandığı hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/514) 

8. - Rumeli demiryolları işletme nizam
namesinin ziya ve hasar tazminatı müteallik had
lerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası hakkında (1/782) 

1. - Alelûmum seyyar küçük sıhhat memur
larına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/727) 

2. - Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe 
mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/755) 

3. - Askerî Tayinat ve Yem Kanununun 
tadili hakkında kanun lâyihasına dair (1/756) 

14.VIII.1942 tarihinde 4302 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4303 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.VIII.1942 tarihinde 4304 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

1.XII. 1941 tarihinde 4133 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

22.XII.1941 tarihinde 4157 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.IV.1942 tarihinde Bütçe encümenine. 

16.111.1942 tarihinde 4192 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4186 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2.II.1942 tarihinde 4187 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9. Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yıl
lara geçici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/811) 10.VI.1942 tarihinde 4251 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
10. - Taşkın ve su hücumlarına karşı korun

ma hakkında kanun lâyihasına dair (1/613) 15 .IV. 1942 tarihinde Maliye ve Bütçe en
cümenlerine 

11. - Telsiz Kanununun 19 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/854) 14.VIII. 1942 tarihinde 4300 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeninden Gelen Mazbatalar 
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4. - Beden Terbiyesi Kanununun 19 uncu 
maddesindeki "Mahallî" tâbirinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresine dair (3/229) 

5. - Gümrük Tarife Kanununa bağlı Gümrük 
ithalât umumî tarifesinin 815 inci numarasının 
tadiline ve 816 ncı numarasının kaldırılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/516) 

6. - Kütahya mebusu Dr. Ali Süha Delilbaşı 
ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Hıfzıssıhha müessesesi adının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifine dair (2/65) 

7. - Sıhha ve içtimaî muavenet vekâleti Teş
kilât ve memurini Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanun lâyihası hakkında (1/812) 

8. - Umumî hıfzıssıhha Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lây
ihasına dair (1/234) 

3.XII.1941 tarihinde 237 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4245 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4288 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4258 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.VI.1942 tarihinde 4255 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Teşkilât-ı Esasîye Encümeninden Gelen Mazbata 

1. - Manisa Mebusu Refik înce'nin, teşriî 
masuniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti 
Umumiye kararı alınmadan tevkif edilip 
edilemiyeceğinin tefsir yoluyla halli hakkında 
takririne dair (4/48) 13.V.1942 tarihinde 1284 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
Ziraat Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. - Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası Kanununun 64 üncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankası Kanununun 64 ncü maddesinin 2 
numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri hakkında 
(2/40, 4/38) 

2. - Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem 
bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/731) 

3. - İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak
kında kanun lâyihasına dair (1/493) 

4. - Orman Koruma Teşkilât Kanununun 
3490 sayılı kanunla tadil edilen 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/828) 

30.1.1942 tarihinde 238 sayılı tefsir olarak 
kabul edilmiştir. 

12.VIII.1942 tarihinde 4291 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8.VI.1942 tarihinde 4250 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3.VIII. 1942 tarihinde 4283 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



5. - Yozgad mebusu Sırrı İçoz'ün, Ağıllar 
hakkındaki kanunun birinci maddesindeki müd
detin uzatılmasına dair kanun teklifi hakkında 
(2/47) 15.XII.1941 tarihinde 4146 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümenden 
Gelen Mazbatalar 

1. - Ankara mebusu Ahmed Ulus'un teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/383) 

2. - Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/437) 

3. - İçel mebusu Turhan Cemal Beriker'in 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/392) 

4. - İstanbul mebusu Galib Bahtiyar 
Göker'in teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/404) 

5. - Tokad mebusu Hasip Ahmed Ay-
tuna'nın teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/269) 

6. - Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşrî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/411) 

7. - Van mebusu İbrahim Arvas'm teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/439) 

14.1.1942 tarihinde 1266 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20.V.1942 tarihinde 1289 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1942 tarihinde 1267 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1942 tarihinde 1268 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

23.1.1942 tarihinde 1272 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

23.1.1942 tarihinde 1273 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

20.V.1942 tarihinde 1290 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetten Gizli Rey ile Seçilen Beş Kişilik Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1. - Refah vapuru hâdisesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/428) 2.II.1942 tarihinde 1275 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

3952 

http://15.XII.1941


Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat 
Encümenlerinden Seçilen Üçer Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümenden 

Gelen Mazbatalar 
1. - Buğdayı koruma karşılığı vergisinin 

kaldırılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/725) 24.XII.1941 tarihinde 4159 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

2. - Millî korunma Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/724) 19.XII.1941 tarihinde 4156 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
3. - Millî korunma Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/751) 30.1.1942 tarihinde 4180 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, Dahiliye, Maârif, Maliye, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat 
Encümenlerinden Seçilen Üçer Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümenden 

Gelen Mazbata 

1. - Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlan
dırma kanunu lâyihası hakkında (1/789) 19.VI.1942 tarihinde 4274 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
Adliye, Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisat, Maliye ve Ziraat Encümenlerinden Seçilen 

3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümenden 
Gelen Mazbata 

1. - Kahve çayın inhisar altına alınması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/804) 20.V.1942 tarihinde 4223 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Nâfıa Encümenlerinden Seçilen 4'er Üyeden Mürekkep 
Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1. - Bursa vilâyetince yollara sarfedilmek 
üzere yapılacak istikraz hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/846) 12.VIII. 1942 tarihinde 4293 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Nâfia Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden 
Mürekkep Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1. - Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırılacak 
Nâfıa inşaatına ait eşyanın gümrük vergilerinden 
muaf olarak yurda sokulması hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/844) 17.VI.1942 tarihinde 4267 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir.» 
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Heyeti Umumiyenin Kabul Ettiği Kanun, Tefsir ve Kararlar 

Heyeti umumiye, üçüncü tgtaut zarfında 178 Bunların numaralan ile tarihleri ye başlıkları 
kanun ile 4 tefsir ve 53 karar kabul etmiştir. aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Kanunlar 

No. Serlevha Tarih 

4129 Ankara şehri îmar müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katî kanunu 24. XI . 1941 
4130 Millî Müdafaa mükellefiyeti kanmaumn 68 nci maddesinin tadiline dair 

kanun 26. XI .1941 
4131 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesine 40 000 lira munzam 

tahsisat verilmesine dair kanun 26. XI . 1941 
4132 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünün 1938 malî 

yık hesabı katî kanunu 28 • XI . 1941 
4133 Posta kanununa ek 2721 sayılı kanunun dördüncü maddesinin (A) fıkra

sına bir kelime ilâvesi hakkında kanun 1. XII . 1941 
4134 Devlet memurları ayUklannm tevhit ve teadülüne dair olan 365f> sayılı 

kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kısmında değişik
likler yapılmasına dair kanım 1. XII. 1941 

4135 Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanunda bazı deği
şiklik yapılmasına dair olan 3665 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun 1. XII . 1941 

4136 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek ka
nun 1. XII. 1941 

4137 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkmda kanun 1. XII. 1941 

4138 Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli Hususi Anlaşma protokollerinden iki numaralı protokolün 
4 ncü maddesinde yazılı müddetin iki ay daha uzatılması hakkmda kanun 1. XII. 1941 

4139 Türkiye ile Almanya arasmda Ticari mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tarihli Hususi Anlaşma protokollerinden iki numaralı protokolün dör
düncü maddesinde yazdı müddetin tekrar uzatılması hakkında Alman Hü
kümetiyle teati olunan notaların tasdiki hakkında kanun 1. XII. 1941 

4140 Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine yapılacak zam hak
kında kanun 3. XII. 1941 

4141 Delvet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka
mına ek kanun 8. XII. 1941 

4142 istanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınmasına dair olan 3694 sa
yılı kanuna ek kanun 8. XII. 1941 

4143 Avukatlık kanununun muvakkat sekizinci maddesinde yazılı müddetin tem
didi hakkında kanun 8. XII. 1941 

291 a.g.e.,124-135.ss. 
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Ne. Serlevh» Tarih 

4144 Türkiye âe Almanya arasında Ticari mübadelelere mütedair 25 temmuz 
1940 tariMi Hususi Anlaşmanın meriyet müddetinin sena erdiği 9 ağa» 
tos 1941 den itibaren 2 ay uzatılması hakkında Alman Hükümetiyle teati 
olunan notaların tasdikına dair ka mn 8. XII. 1941 

4145 Denizaltı sınafo mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 
kanunun bara maddelerini değiştiren kanun 10. Xı l . 1941 

4146 Ağıllar kanunonün birinci maddesindeki mecburi müddetin uzatılmasına 
v dair kanun 1$. XII. 1941 

4147 Gedikli Çavuş Muhsinoğlu Emin özçeiik'in cezasının affına dair kanun 15. XII. 1941 
4148 1941 maM yılı muvazenei umumiyesine dahü f>azı daire bütçelerinde deği

şik^ yapılması hakkında kanun 15. XII. 1941 
4149 Devlet Ihmadan işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinde 

münakale yapılmasına dair kanun 15. XİI. 1941 
4150 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) işaretli cetvele 

bir kamyon- ilâvesine dair kantin 15. XII . İMİ 
4151 Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 1260 sayılı kanunun seki

zinci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanon 15. XII . 1941 
4152 Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci maddelerini değiştiren kanun 15. XII . 1941 
4153 Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimi ile Tediyelerin 

tanzimi»hakkında 9 birinci teşrin 1941 tarihinde Ankara'da akit ve imza 
olunan iki Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı Protokol ve mektupların tas
dikına dair kanun. 15. XII . 1941 

4154 ingiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine yeniden ilâve edilecek 
memleketlere tatbik edilecek usule mütedair , İngiliz Hükümetiyle teati 
edilen notaların tasdiki hakkında kanun 17. XII . 1941 

4155 Türkiye ile Romanya arasında mevcu 26 eylül 1940 tarihli Ticaret ve Te
diye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 teşrinievvel 1941 tarihinden 
itibaren iki ay uzatılmasına dair kanun 17. XII . 1941 

4156 Milli korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirtmesi hakkmda kanun 19. XII . 1941 
4157 Fosta, telgraf ve telefon idaresinin Biriktirme ve yardım sandığı hakkında 

karnım 22. XI I . 1941 
4158 Ecnebi Devletlerden teatin edilen ve edilecek olan kredilere mahsuben cel-

bolunan harp teçhizat ve levazımının gümrük resmi ile sair vergi ve resim* 
lerden istisnası hakkındaki kanuna ek kanun 22. XII . 1941 

4159 Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılmasına dair kanun 24. XII . 1941 
4160 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tera Vekilleri Heyetince yapılan ta

dillerin tasdikına dair kanun 24. XII . 1941 
41C1 Maaş kanununa ek kanun 26. XII . 1941 
4162 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve mütaakıp günlerde vukubulan zelzelede fe

lâkete unyanlann kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen bazı mah
kûmların cezalarının affı hakkında kanun 26. XII . 1941 

4163 Beden terbiyesi genel direktrölüğünün 1938 malî yılı hesabı kati kanunu 26. XII . 1941 
4164 Orman umum müdürlüğünün 1938 malî yık hesabı katî kanunu 7 . 1 .1942 
4165 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde bazı değişiklikler 

yapılması hakkında kanun 9 . 1 .1942 
4166 Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 14. I . 1942 
4167 inhisarlar umum müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katî kanunu 16. I . 1942 



No. Serlevha Tarih 

4168- 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı Büyük Millet Meclisi 
bütçesinde münakale icrasına ve nakil vasıtalarım gösteren (D) cetveli
ne bazı ilâveler yapılmasına dair kanun 16. I . 1942 

4169 . Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin tadili hakkında kanun 19. I . 1942 
4170 Kütahya'nın Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören köyünden îbrahim-

oğlu Halil İbrahim Talaş, Eöseoğlu Süleyman Kar, Caferoğlu Hüseyin 
Aydoğan ve Süleymanoğlu Kâzım Eğe haklarındaki cezanın affına dair 
kanun 19. I .1942 

4171 Türkiye - Fransa - İngiltere Üç Taraflı karşılıklı yardım muahedesine 
merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki* znunmda 8 sonkânun 1940 tarihinde 
Paris'te imzalanan Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun 19. I .1942 

4172 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra Vekilleri Heyetince yapılan 
tadillerin tasdikma dair kanun 19. I . 1942 

4173 Askerlik kanununun 5 nci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 21. I . 1942 
4174 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 

3127 sayılı kanuna ek kanun 26. I . 1942 
4175 Yedeksubay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3923 

sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun 

4176 inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 15 000 liralık mü\ 
nakale yapılması hakkında kanun 

4177 Askerî taymat ve yem kanununun 4 ve 36 nci maddelerinin tadiline ve 
39 ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan kanunun ikinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 

4178 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkında kanun 
4179 Ceza muhakemeleri usulü kanununun tadiline dair kanun 
4180 Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu ka

nuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
4181 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair kanun 
4182 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda değişiklik yapılması ve 

bazı daire bütçelerine munzam tahsisat verilmesi hakkmda kanun 
4183 Çeltikçi çiftliğinin satılmasına ve ilk satış bedellerinden kalan alaca-

• ğm terkinine'dair kanun 
4184 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna bağ

lı bir sayılı cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun 

4185 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 
4186 Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâve edilecek gıda 

maddeleri hakkında kanun 
4187 Askerî taymat ve yem kanununun-tadili hakkmda kanun 
4188 Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı 

kanunun bazı maddelerini değiştiren kanun 
4189 Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün mahkûm olduğu cezanın affı 

'hakkında kanun 
4190 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde mü

nakale yapılması hakkmda kanun 
4191 1941 malî yıh muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de

ğişiklik yapılması hftkkifidft kanun 
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No. Serlevha Tarih 

4192 Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan yem bedeli verilme
sine dair kanun 16. III 1942 

4193 Nakil vasıtaları hakkındaki kanuna ek kanun 23. III . 1942 
4194 1941 malî yılr Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde deği

şiklik yapılması hakkında kanun , 30. III . 1942 
4195 Tasarruf banolanİhracınâ dair olan 4058 ve 4120 sayılı kanunlara ek 

kanun 3. IV .1942 
4İ96 Bankalar kanununa ek kanun 3. IV . 1942 
4197 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî ka

nunu 6. IV 1942 
4198 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 6. IV . 1942 
4199 Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî kanunu 6. IV . 1942 
4200 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde münakale 

yapılmasına dair kanun 6. IV .1942 
4201 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî 

kanunu 6. IV .1942 
4202 Macaristan ile aranhzda mevcut 3 mayıs 1941 tarihli Ticaret Anlaşmasına 

merbut A ve Al listelerinde yazılı kontenjanlar haricinde olarak Macar-
larla mübadele edilecek demir ve çelikler hakkında 15 ükkânun 1941 tari
hinde Macaristan Hükümetiyle teati edilen Notaların tasdikma dair kanun 8 . IV . 1942 

4203 Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlanşmalarırim 1 sonkânun 1942 
tarihine kadar temdidi hakkında kanun 8. IV . 1942 

4204 Ankara Dil ve tarih • coğrafya fakültesine bağlı bir «Türk inkılâp tarihi 
enstitüsü» kurulması hakkında kanun 15. IV* . 1942 

4205 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 20. IV . 1942 

4206 1941 mail yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun 20, IV, . 1942 

4207 Türkiye ile Macaristan arasında, Sümer bank ve Titaş'ın Macaristan'da 
kâin Mianfred Weiss ve Mavag firaalariyle akdetmiş oldukları iki muka
velenamenin 3 mayıs 1941 tarihli Türk * Macar Ticaret anlaşması hü
kümleri haricinde olarak tatbikma müsaade edilmesi hakkında, yapılan 
anlaşmanın/tasdikma dair kanun ' 20. IV .1942 

4208 Türkiye ile Romanya arasında 12 ilkkânun 1941 tarihinde akit ve imza 
edilen Ticaret ve tediye anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun 24 . IV . 1942 

4209 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun 27 IV .1942 

4210 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 mali yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 27 IV . 1942 

4211 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kanun 27 IV . 1942 

4212 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî ydı bütçesine 
1 058 000 liralık munzam tahsisat verilmesi hakkmda kanun 27 IV . 1942 

4213 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat ve
rilmesine dair kanun 27 IV . 1942 
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4214 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamayacaklarına dair 4007 nu
maralı kanunun birinci maddesinin tadili hakkında kanun 

4215 Kazanç vergisi kanununun üçüncü maddesinin on üçüncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kanun 

4216 Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
4054 sayılı kanuna ek kanun 

4217 Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1939 yılı on bir aylık bilançosu
nun tasdikına dair kanun 

4218 Erzurum Karabyık hanları dar hattının Millî Müdafaa vekâletine devri 
hakkında kanun 

4219 örfî idare kanununun 7 nei maddesini değiştiren kanun 
4220 Emniyet umum müdürlüğü kadrosiyle Gümrük muhafaza ve muamele sı

nıfı teşkilât kadrolarındftki memurlara birer er taymı verilmesi hakkın
da kanun 11. V . 1942 

4221 Devlet limanlar işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 

4222 İktisadi Devlet .teşekkülleri memurları tekaüt sandığı hakkında kanun 
4223 Kahve ve, çay inhisarı kanunu 
4224 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa dahil Büyük Millet Meclisi 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
4225 Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırılmasına dair olan 

4041 sayılı kanuna ek kanun 
4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair 

olan 3828 ve 4040 numaralı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi
ne ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam ierasma dair kanun 

4227 1942 malî yılı Muvaadnei ufflttmiye kanunu 
4228 Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 120-000-000 lira fevkalâde 

tahsisat verilmesi hakkında kanun 
4229 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe 

kanunu 
4230 Devlet limanlan isletme umum müdürlüğü 1942 malî yılr Bütçe kanunu 
4231 Vakıflar umum müdürlüğünün 1942 'malî yılı Bütçe kanunu 
4232 Devlet havayolları «mum müdürlüğü 1942 malî yık Bütçe kanunu 
4233 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yûı Bütçe kanunu 
4234 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu 
4235 Beden terbiyesi kanununa «k kanun . 
4236 İnhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât kanununa bağlı cetvellerde değişik

lik yapılmasına ve'bu kanuna yeniden bir madde eklenmesine dair kanun 
4237 Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap edenler hakkında kanun 
4238 Devlet memurları ayliklarmın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 

sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerin Maarif vekilliği kıssamda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun 

4239 'Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanunu 
4240 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 maK yılı Bütçe kanunu 

' 4241 İnhisarlar umum müdürlüğü W42 malî yılı Bütçe kanunu 
4242 Devlet demüyalkrı ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1942 malî yık 

Bütçe kanunu 

m. 20. 
20. 

26. 

27. 

27. 
27. 
88. 

28 J 
28!-
28. 
2». 
28. 
28. 
29. 

29. 
29. 

29. 
29. 
29. 
29. 

29. 

V 
V 
V 

V 

V 

V 
V 
V 

' V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 

V 
V 

V 
V 
V 
V 

V 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.3942 
,1942 

.1942 

.1942 

.1942 

. 1942 

.1942 

3958 



No. Serlevha Tarih 

4243 Sinema füimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi hakknda ittihaz olu
nan kararın tasdlkma dair kanun 29. V . 1942 

4244 Ankara şehri İmar müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî kanunu 1 VI . 1942 
4245 Örümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umumî tarifesinin 815 nci 

numarasının tadiline ve 8W *n<flr ffûntarasmtn kaldırılmasına dair banua 1. VI .1942 
4246 Gümrük tarifesf kanununa bagk İthalât' umumî tarifesinin' muhtelif poris-

ybnl&rma dahil bazı maddelerin gümrük resimlerinde 2294 sayılı kanto
nun birindi maddesinin verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heye
tince yapılan değişikliklerin tasdiki hakkında kanun 1. VI . 1942 

4247 Türkiye ile İtalya arasmda mevcut 29 iMânun 1936 tarihli Ticaret ve 
Seyr&efain Muahedesinin temdidine ait notaların kabulü hakkında kanun 1. VI . 1942 

4248 Mandalına erat kanununa bir raa&de" esfenmesine ve btt kanıömn "815& 
sayılı kanunla değiştirilen 1*4 ncü maddesinin tadiline dair kanun 3. VI . 1942 

4249 devlet memurlan aylıklarınm tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin- Adliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkında kanun 8. VI . 1942 

4250 İspirto ve Ispirioltf içkiler inhisan kanunu ? . VI . 1942 
4251 $osc ve köprüler inşaatı için geledek yolara geçici taahhüde girişilmesi 

hakkmda kanun 10. VI . 1942 
4252 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünün 1939 malî 

yılı hesabı katî kanunu 12. VI . 1942 
4253 Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî 

kanunu 12. VI .1942 
4254 ^3«r malî yılı hesabı katî kanunu 12. VI .1942 
4255 Umumî hıfnssiftîia kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bir 

maddesinin kaldırılması hakkında kanun 15. VI .1942 
4256 Devlet meteöMöji işleri uhîum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair 

312f sayılı kanunun bazı maddeleriyle Devlet memurlan aylıklarının 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağli (1) sayüncetveKn 
Devlet meteoroloji umum' müdürlüğü kısmmdia değişiklik yapılmasına da
ir kanun 15. VI .1042 

4257 Askerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 15. VI . 1942 
4258 Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti Teşkilât ve Memurin kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine' da
ir kanun 15. VI . 1942 

4259 Askerlerin zatişlerine taallûk eden dâvalannm tetkik ve muhakeme usulü 
hakkındaki 3410 sayılı kanunim ikinci maddesini değiştiren kinim 15. VT . 1942 

4260 Gedikli erbaş membalarma dair olan 2905 sayriı kanunun 5'nci maddesi
nin tadifi haKkmda kanun 15. VI .1942 

4261 Ceza muhakemeleri usulü kanununun 3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 nci 
maddesinin "tadili haMonda kanun 17. VI .1942 

4262 Devlet memurlan aylklârinin tevhit ve teadülüne dair olan 3656 saydı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapri-
mast'hakkında kâftun 17. VI .1942 

4263 Hatay vffayeliTrfiaüdu dahilinde Hatay'ın ilhakından evvel altm üzeri
ne yapılafc' îforclarin ifası tflrzma dair 3713 numaralı kamına ışk kanan 17. VI 4942 
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4264 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan kanonun 
tadili hakkındaki 4088 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanun 17. VI . 1942 

4265 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3659 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin son fıkrasının ta
diline daür kanun 17. VI . 1942 

4266 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine 
dair 3837 sayılı kanuna ek kanun 17. VI . 1942 

4267 Fevkalâde ihtiyaçlar için Nafiaca yaptırılacak inşa ve tesislerde tatbik 
olunacak muaflıklar hakkında kanun 17. VI . 1942 

4268 MSadenlerin aranma ve işletilmesi hakkında kanun 17. VI . 1942 
4269 Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya iblâğma dair kanun 17. VI . 1942 
4270 Sümerbank sermayesinin tezyidi hakkında kanun 17. VI . 1942 
4271 Hâlmioğlu Fuat Bakır 'in mahkûm olduğu cezanın affına dair kanun 19. VI .1942 
4272 Yüzbaşı Âvni özkalyoncu, üsteğmen Cihat Sarpkaya, üsteğmen Rifat Gö-

ker, üsteğmen Süavi öcal ve Mevhibe özkalyoncu ve öğretmen Cemile 
Oriyan ve Fahriye Tokaç'in mahkûm oldukları cezanm affına dair kanun 19. VI .1942 

4273 Subaylar heyetine mahsus terfi kanunu 19. VI .1942 
4274 Köy okulları ve enstitüleri teşkilât kanunu 19. VI . 1942 
4275 Millî Müdafaa istikrazı hakkında kanun 19. VI . 1942 
4276 Ceza hükümlerini ihtiva eden kanunlarda fevkalâde hallerin tesbit ve 

ilânı hakkında kanun 3 . VIII. 1942 
4277 Askerî ceza kanununa ek kanun 3 . VIII. 1942 
4278 Askerî kara, deniz ve hava ataşeleri maiyetlerine birer er verilmesi hak

kında kanun 3 . VIDI. 1942 
4279 Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkındaki 

3441 sayılı kanuna ek kanun 3 . VIII. 1942 
4280 Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 3. VIII. 1942 
4281 aHtay vilâyeti kususi idaresine devredilecek gayrimenkuller hakkında kanun , 3. VIII. 1942 
4282 Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna ek kanun 3 • VIII. 1942 
4283 Orman, koruma teşkilât kanununun 3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 3 . VEH. 1942 
4284 Türkiye ile Bulgaristan arasında Ankara'da 27 mart 1942 tarihinde imza

lanan Ticaret Anlaşması ile merbutlarının tasdikına dair kanun 3. VIH. 1942 
4285 Türkiye ile tsvire arasında 28 mart 1942 tarihinde akit ve imza edilen 

Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdiki hakkında kanun 3. VTTI. 1942 
4286 Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı kanun ile Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı kanun
lara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 10. VHI. 1942 

4287 Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında kanun 10. VDH. 1942 
4288 Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzıssıhha müessesesi adının değiştirilmesi 

hakkında kanun 10.VHI. 1942 
4289 Adliye harç tarifesi kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 10. VHT. 1942 
4290 Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesine ve 

26 nci maddesinin fevkalâde hallerin devamı müddetince tatbik edilme
mesine dair kanun 10. VIII. 1942 

4291 Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun 12.VHI.1942 
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4292 Düyunu umumiye ve Münakalât vekâleti 1942 malî yılı bütçeleri ara
sında 100 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun 12. VIII. 1942 

4293 Bursa vilâyetince yollara sarfedilmek üzere yapılacak istikraz hakkında 
kanun 12. VIII. 19J2 

4294 Bazı muhasiplerin zimmetlerinin terkini hakkında kanun 14. VIII. 1942 
4295 Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı 

kanunun 36 ncı maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun 14. VIII. 1942 

4296 Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna bir muvakkat madde ek
lenmesine dair kanun 14. VIII. 1942 

4297 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 14. VIII. 1942 

4298 Eşkıya müsademesinde malûl olanlar» 3656 ve 4222 sayılı kanunların 
24 ve 21 nci maddelerinden istifade etmeleri hakkında kanun 14. VIII. 1942 

4299 İhsan Kefeli ve Ali Ragfrp Butkay'ın mahkûm oldukları cezanın affına 
dair kanun 14. VIII. 1942 

4300 Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkında 
kanun 14. VIII. 1942 

4301 İskenderun limanının Devlet demiryolları ve limanları isletme umum mü
dürlüğüne devri ve mezkûr Umum müdürlükçe işletilmesi hakkında kanun 14. VIII. 1942 

4302 Hersin liman şirketinin satın alınması hakkındaki mukavelenin tasdi-
kına dair kanun 14, VIII. 1942 

4303 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlar» işletme umum müdür
lüğünce işletilmesi hakkında kanun 14. VIII. 1942 

4304 Meslekî ve teknik okulllar açılması ve mevcutların büyütülmesi hakkında 
kanun 14. VIII. 1942 

Tefsirler 
237 Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesinin tefsiri 3 . XII . 1941 
238 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 

nei fıkrasının tefsiri ' 30. I .1942 
239 Maadin nizamnamesinin bazı maddeleriyle Taşocaklart nizamnamesini ta

dil eden 608' sayılı kanunun 5 nci maddesinin tefsiri 10. IV . 1942 
240 Ereğli kömür havzasındaki amelenin hukukuna mütaallik 151 numaralı 

kanunun 12 nci maddesinin tefsiri 17. IV . 1942 

Kararlar 

1261 Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görülemi-
yen alacakların kayitlerinin silinmesi hakkında 28. XI . 1941 

1262 Altı vilâyette ilân edilen ve üç defa uzatılmış olan örfi idarenin altı ay 
dah uzatılması hakkında 12. XII. 1941 
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1263 Palo'nun Haylan köyünden Kasımoğullarmckuı Abmedpğba Ali, Oaateş ile 
Ahmedoğba Fettah özateg'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

1264 Lüleburgaz'ın Kayabeyli köyünden Süleymanoğlu Hüsmen Haylaz'm ölüm 
cezasma çarptırılması hakkında 

1265 Turgutlu'nun Kurtuluş mahallesinden Ragıhoğlu Hüseyin Gümüş'ün ölüm 
cezasma çarptırılması .hakkında 

1266 Ankara mebusu Ahmed Ulus'un teşriî masuniy£tL,hakkındft>,. 
1267 İçel mebusu Turhan Cemal Beriker'in teşriî masuniyeti hakkında. 
1-268 îstaflbul mebusu Galib Bahtiyar Göker'ia teşriî masuniyeti hakkmda 
1269 37 nci piyade alayı erlerinden Memed Diri ve onbaşı Memed Sitil'in ölüm 

fezasına çarptırılmaları hakkında 14. I .1942 
1270 Fevkalâde variyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 

maddelerin mükellefiyet mevzuuna- alınmasına dair olan 3828 sayılı kanu
nun 8 &e$-j&addesiyle muvakkat birinci maddesinin tefsirine mahal ol

amadığı hakkında 19 I . 1942 
1271 Umumî, Mülhak ve hususi-bütçelerle,idare edilenjdaireler v«.belediyelerle 

»emayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere ait daire 
ve müesseseler arasıdaki-ihtilâflasın tahkim yoluyla halli hakkındaki 3533 
•sayılı kanunun»-tefsirine mahal olmadığına.dair. 21. I .1942 

1272 Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nm teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkmda 

1273 Urfa mebusu <Rflfet^gen'in,-teşriî masumyetuü^ kaldırılması hakkında. 
1274 Esfei Ticaret nazın Ahmed Nesimi ve Mustafa Şeref Özkan ve arkadaşla

rı hakkmdaM^evrakmupialine dair 
1275 'Eraincan mebusu Saffet Ankan ile Sinob mebusu Cevdet Kerim încedayı 

haklarında Meclis tahkikatına mahal olmadığına dair 
1276 İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanunun 36 ncı maddesi 

hükmünün şümulüne girdiği hakkmda 
1277 Meclis içtimainin 16 mart 1942 pazartesi gününe talikma dair 
1278 Akyazı'nın Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik Alpek hakkındaki ölüm 

cezasının yirmi sene ağır hapse tahvili hakkında 
2̂79; Mücbir .ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsiline imkân görülemıyen 

alacakların kayıtlarının silinmesi hakkmda 
1280, Çorum'un Osmancık kazasmm Pelitecik köyünden Mustafaoğlu Mustafa 

Karabaş'in. ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
1281 Sütçüler kazasmm Ayvalı köyünden İsmail kızı Gülsüm Kotanak'm ölvoı 

cezasın^ çarptırılması hakkında 
1282 İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin llegüp köyünden Rüzgâroğullanndan 

Ali Derebek'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
1283 Kacbnhan'ın Türkatlandı köyünden Mustafaoğlu Salih Sürpük ve Ereğ

li'nin Üçgöz mahallesinden Alişoğlu Osman Güneri'nin ölüm cezasına çarp-' 
tırılmalan hakkmda &, V . 1942 

1284 Teşriî masuniyeti kaldırılan bir mebusun Heyeti Umumiye' kararı alınma
dan, tevkif- ediKp edilemiyeceğinîn tefsir yoluyla halline mahal olmadı
ğına dair 13. V . 1942 

1285- Lüleburgaz'ın Kırık köyünden fbrahîmoğlu Adem Geldi'nin ölüm cezasma, 
çarptırılması haBanda 18. V . 1942 
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1286 Basgeçit kazasının Aşâ^ı Karabulak köyünden Muzâfieroglu Ali, Memed
oğlu Yusuf ve aym kazanm Kızılkih^se köyünden Memedoğlu Yımâs'un 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 

1287 Bartın'ın Arıtkuma köyünden Aîîdglu Satı özddğ'ın ölüm cezasına çarptır
ılması hakkmda 

1288 İstanbul E'dlrnekapi'sında Salmatomruk caddesinde mukim YusufÖğlu Nâ
zım. Yolal'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

1289 İDenîzli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşriî ma$iniy&i Tıakktnda 
1290 Van mebusu ibrahim Arvas'ın teşriî masuniyeti hakkmda 
1291 Türkiye Büyük Millet Meclisinin güveninin ve selâm ve sevgisinin orduya 

ulaştırılması hakkında 27. V 1942 
1292 Bor kazasının Ulukışla köyünden îsmailoğlu Ali Eüıçdemir ve Niğde'nin 

Kitreli köyünden İbrahimoğlu Abdurrahman Çığ'm ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkında 1 . VI .1942 

1293 Bolvadin'in Yürük Karacaviran köyünden Memedoğlu Osman Uçar'm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkmda 1 . VI . 1942 

1294 Çapakçur'un Azizan köyünden TalhaoğluSadi (Diğer adı Sadullah) Kalka-
n'in ölüm, cezasına çarptırılması hakkında 3 . VI .1942 

1295 Çivril'in Emircik köyünden -Küçük Alioğlu Memet Sarı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkmda 3 . VI . 1942 

1296 Amasya'nın Baüca köyünden Etemoğlu Ömer Yengi'nin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 5 . VI . 1942 

1297 Çıldır'in Kurtkale köyünden Karaoğlu Zülâli Acar ve Purut köyünden 
AJunedoğlu Şehbender Kobuk'un ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 5. VI . 1942 

1298 Keşan'm Sigilli köyünden Alioğlu Memet Calimin ölüm cezasma çarptırıl
man hakkmda 8 . VI .1942 

1299 Mardin'in Savurkapı mahallesinden Cemaloğlu Abdi Bayhan'm ölüm ee -
zasına çarptırılması hakkında 8 . VI . 1942 

1300 Ayancık'ın Cible k^yu^den'Sâtı^Ia Üm% Şenfürk'ün öl&m cezasma , 
çarptmlması hakkmda 10,» VI .1942 

1301 Gelibolu'nun Büyükcami mahallesinden Ruhioğlu Recep Bilik'in ölüm ce-
aâmalar-ptirİÎİnâsı-lıaMiriaa !10. >VI .1942 

1302 Kazanç vergisi kanununun fcirînci nkddeatnin (A) ve altıncı nütddetinm 
Ç3) ncü fıkralarnun te&ffifie mahal olmadığı hakkmda 10. *VI .t 1942 

1303 Altı vilâyetle Han edilmiş olan örfî idareniıTaltı'ay tfafia uzanması Irak-
kmaa 12. m :1942 

1304 Soma'hm* Deniş koyüriden- Halil' İbrahim oflu'Mttseâîa; Ç«ik%t tflftfai <tt«a-
sma çarptırılması hakkmda 12. 'VI Jİ942 

1305 Çatalca'nm örcünlü köyünden Alioğlu Hüseyin Kâhya 'nm ölüm cezasma 
çarptırlması hakkında 12. VI .1942 

1306 Fatsa'nm Tahnal köyünden îbrahimıoğlu Hüsnü Kayar ve Aşağıfizme kö
yünden Karavelioğullanndan Hasanoğlu Aziz Aldu'nun ölüm cezasma 
çarptırılmaları hakkmda 15. VI . 1942 

1307 Ordu'nun Bucak mahallesinden Memjşoğullarmdan Yusuf oğlu Necati Yol-
aşan'm ölüm cezasına çarptınlması hakkmda 15. VI . 1942 

1308 Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu Ahmet Savaş ve Ahmedoğlu Me
met Ali Sarıdoğan'ın ölüm cezasma çarptırılmaları hakkmda. 17. VI .1942 
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— 134 — 
No. Serlevha Tarih 

1309 Askerî ve mülki tekaüt kanuncunun 62 nei maddesinin tefsirine mahal ol
madığına dair 19. VI. 1942 

1310 tcra Vekilleri Heyetine itimat beyan olunduğuna dair 5.VIII. 1942 
1311 Özalp'in Seydibey köyünden Azo kışı Bacı Ayhaner'in ölüm cezasına çarp

tırılması hakkında 7. VIII. 1942 
1312 Müebir ve zaruri sebepler dolayısyle takip ve tahsiline imkân görülemi-

yen. borçların silinmesine dair 14. VIII. 1942 
1313 Meclis içtimainin ikineiteşrininin birinci gününe taliki hakkında 14. VIII. 1942 

Seçimler 

Üçüncü İçtima zarfında sayın üyeler mu- pılmamıştır. 
amelâtma ait intihaplardan başka seçim ya-

Heyeti Umumiyenin Kapanmas ı 

Üçüncü içtima 14 . VJR . 1942 tarihinde kân bırakmak üzere gelecek içtimain, ikinci-' 
Trabzon mebusu Hasan Baka ve Seyhan me- teşrinin birinci pazar gününe talik edilmesini 
busu Hilmi Uran'in: teklif ederiz >; 

« Büyük Millet Meclis rüznamesine dahil Şeklindeki takrirlerinin, kabulünü mü-
mühim ve müstacel lâyiha ve teklifler tam»- taakıp ikinci teşrinin ilk günü -toplanılmak 
men intaç edilmiş olduğundan âsayi kiramın üzere celse 15,50 de kapanmıştır, 
intihap dairelerini tetkik ve teftişlerine im-



Umumî Heyetin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cetvel 

Encümenler 

Daimî encümenler 

Adliye encümeni 
Arzuhal » ( 

Bütçe » 
Dahiliye » 
Divanı muhasebat » 
Gümrük ve inhisarlar » f 
Hariciye » 
îktisat » 
Maarif » 
Maliye » 
Meclis hesaplarının tetkiki » 
Millî Müdafaa » 
Nafia » 

i Sıhhat, ve içtimai muavenet » 
Teşkilâtı esasiye » 
Ziraat » 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 
1 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen-
i lerinden mürekkep Muhtelit encümen 
1 Muvakkat encümen 
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Riyaset Divânının Mesai Hulâsası292 

Reis 
Beis vekili 

» » 
» » 

İdare Âmiri 
» » 
» » 

Kâtip 
» 
» 
» 
» 
» 

• Çankırı 
• A#dm 
• Bursa 
• Sivas 
• Ağrı 
• Çankırı 
' Mardin 
' Bingöl 
' fiaziantel? 
' Hatay 
' İsparta 
• Kütahya 
' Niğde 

Mustafa Abdülhalik-Benda 
Dr. Mazhar Germen' 
Refet Canıtez 
Şemsettin Günaltay 
Halid Bayrak 
Avni Doğan 
İrfan Ferid Alpay a 
Necmeddin SâMr Sılan 
Bekir Kaleîi 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 
Vedid Uzgören 
Cavid Oral 

1. XI. 1941 tarihinde seçilmiş olan Riya
set Divanı üçüncü İçtima senesi esnasında 
(6) defa toplanmış, ve (23} karar ittihaz ey

lemiştir. Bu bapta tansim olunan cetvel aşa
ğıya dercolunmuştur: 

Xarar 
No. 

90 
91 

92 

93 

94 

,95 

96 
97 

98 

99 

İnikat tarihi 

7. 
7 . 

7. 

7. 

7 . 

-7. 

28. 
28. 

28. 

28. 

XI 
XI 

XI 

XI 

XI 

XI 

I 
I 

I 

I 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1941 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

Verilen kararların hulâsası 

Sayın üyelerden 13 zata izin verilmesi hakkında 
Meclis f idanlığmdakı ağaçlardan Riyaseti Cumhur ve Gençlik parkları
na verilmesine dair. 
Dolmabahçe sarayında mevcut eşyadan bazılarının Riyaseti Cumhur 
köşküne devredilmesine dair. 
Tamirat memuru Ali Demirel'in cenaze masrafı olan 225 liranın aile
sine verilmesine dair. 
Memurin inzibat komisyonunun Reis vekili Bursa mebusu Refet Ca
nıtez'in başkanlığında îdare Heyeti ile Kâtibi Umumiden teşekkül ede
ceğine dair. 
Kütüpane ênfiüm«Pİ âzaUğıua .İdare Heyetinden Çankırı mebusu Avni 
Doğan'in seçildiğine dair. 
Sayın üyelerden 36 zata izin verilmesi hakkında. 
Matbaa 1 nci sınıf operatörü iken ölen Tayyip Fikret Gerçek'in anne
sine 350 lira yardım yapılmasına dair. 
Dolmabahçe sarayındaki eski Veliaht dairesine Edebiyat fakültesinin 
nakline dair 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni tarafından verilen mazbatanın 
Reis Vekili Bursa mebusu Refet Canıtez tarafından tetkik ve neticesi-
.nin bildirilmesine dair. 

292 a.g.e.,136-137. ss 



Karar 
No. 

100 
101 
102 

İnikat tarihi 

13. 
13. 
13. 

IV 
IV 
IV 

.1942 

.1942 
.1942 

Verilen kararların hulâsası 

Sayın üyelerden 28 zata izin verilmesine dair. 
B. M. M. 1942 yılı bütçesinin kabul edildiğine dair. 
Kundura boyacısı Î3mail Ttihgay'a her ay verilmekte olan paranın 20 
liraya iblâğına dair 

103 13. IV . 1942 Matbaa makinist muavini Salih Akıncı'ya 300 lira yardım yapılmasına 
dair. 

104 13. IV . 1942 Yunan taşe kooperatifine bedeli iki bin lirayı geçmemek üzere küçük 
paketler içinde yiyecek maddesi gönderilmesine dair. 

105 13. IV . 1942 Tamirat memuru iken ölen Ali Demirel'in ailesine 500 lira yardım ya
pılmasına dair. 
Sayın üyelerden 12 kişiye izin verilmesi hakkında. 
Dolmabahce sarayının 1 nci pavyonunu işgal etmekte olan Edebiyat 
fakültesi talebesinin teneffüs ihtiyacına arka bahçenin de tahsisine dair. 
Türk Hava kurumu 8 nci Kurultayına seçilen sayın üyeler hakkında. 
Dolmabahce sarayı dahilî telefon tesisatının pazarlık suretiyle Erikson 
şirketine yaptırılması hakkında. 
Sayın üyelerden 3 zata izin verilmesi hakkında. 
Riyaseticumhur dairesi ücretli memur ve müstahdeminine ait 1942 yılı 
kadrosunun tasdik edildiğine dair. 
Millî saraylarda müstahdem iken ölen Hüseyin Köksalan'm ailesine iki 
maaş nisbetinde yardım yapılmasına dair. » 

106 
107 

108 
109 

110 
111 

112 

8. V 
8. V 

8. V 
8. V 

i2.vnı 
i2.vnı, 

12. VIII 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 

.1942 
,1942 

.1942 
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Encümenlerin Mesai Hulâsası 

" Daimî Encümenler 

Adliye Encümeni 

M. M. 
Kâ. 

Çorum 
Zonguldak 
Konya 

Antalya Numan Aksoy 
Balıkesir Osman Niyazi Burcu 
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel 
Bitlis Süreyya örgeevren 
Bursa Atıf Akgüç 
Denizli [*) Haydar Günver 
Erzincan AbdiUhak Fvrat 
Gazianteb Ömer Asım Aksoy 
Hatay Bekir Sıtkı Kunt 
Kastamonu Abidin Binkaya 

Münir Çağıl 
Şinasi Devrin 
Galip Oûltekm 

Kayseri Resid özsoy 
Kocaeli Salâh Yargı 
Konya Fuad Gökbudak 
Konya Naim Hazim Onat 
Manisa Asm Tümer 
Manisa Kenan Örer 
Bize Dr. Saim Ali Düemre 
Sinob Cemil Atay 
Tokad Sıtkı Atanç 
Trabzon Faik Ahmed Barutçu 

Encümen, 103 (43 lâyiha, 4 teklif, 51 teskere 5 takrir) işin (78) nü intaç etmiş ve geriye kalan 
(30) Aş gelecek içtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsan Muamelesi 

1/62 

1/84 

1/130 
1/187 

Lâyihalar 
Koy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyi
hası 

Yolarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafa
zasının temini hakkmda 
Hava seyrüsefer kanun lâyihası 
Askerlerin zat islerine taallûk eden dâvaların tet
kik ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

5 . VI . 1942 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

15 . VI . 1942 tarihinde 4259 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[*] 18.IU.19U tarihinde seçümiftir. 

293 a.g.e., 138-206. ss. 



ta Halâna Muamelesi 

1/268 

1/394 

1/408 

1/439 

1/498 

1/510 

1/5Î1 

1/521 

1/526 
1/587 

1/603 

1/613 

1/629 

1/637 

1/675 

Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında 

Yangın re sair sebeplerle mahkeme ve Adliye dai
relerinde zıyaa uğrıyan dosyalar hakkmda yapıla
cak muameleye dair 
Cenevre'de 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edil
miş olan tethişçüiğîn ölüme ve cezalandırılmasına 
mütedair mukavele ile bir beynelmilel ceza •mah
kemesi ihdası hakkındaki mukavele ve nihai senedin 
tyaflHtm^ dair 

Bekçiler hakkmda 

Seferde ve hazarda bttftnttBn askeri şahısların hukuk 
dâvalarının görülme tarziyle k4*a 'haklanma korun
ması hakkmda 
Kütahya'nın Köprüören nahiyesine bağlı Ağızören 
köyünden İbrabimoğlu Halil ibrahim Talaş, K&te-
oğlu Süleyman Sar, Caferoğlu Hüseyin Aydoğan ve 
Süleymanoğlü Kâzım Eğe hakkındaki eeeantn 
affma dair 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satm alınması hakkındaki 3284 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair 

Mahkemelerle idari makam ve merciler 
ceza işlerinden maada hususlarda vazife ihtilâfları
nın halli hakkmda 
Adli mahkemeler teşkili "hakkında 
Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhi
sarı hakkmda 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 3515 sayılı 
kanunla değiştirilen 66 ncı maddesinin tadili hak
kında 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkmda 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki 1262 
saydı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna baza IhtSkümler ilâvesine dair 

Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmda 

Hatay vilâyetinde adli kanunların tatbik şekline 
ve ilâmların infazı tarzına dair 3713 sayılı kanuna 

26 % Vl . 1942 tarihinde Dahiliye en-
cümertine. 

Encümendedir. 

8 . V I . 1942 tarihinde Hariciye en-

84 . ÎV . 194S<feuftİn*e Maliye en
cümenine. 

Encümendedir. 

19 . I . 1942 'tef inde 4170 sayılı 
kanun olarak ''kabul -edilmiştir. 

20 . 3&I .19*1 tarihinde Sütçe en
cümenine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

¥l.n.İ94t tarfifind* 4261 saydı 
kanun olarak'kabul edilmiştir.. 
15.TV. 1942 tarihinde Maliye ve 
Bütçe encümenlerine. 

10, VI . 1942 tarihinde Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenine. 

19 . T î . 1942 tatminde fctitçe encü
menine. 



No. Hulâsan Muamelesi 
• I — » — — l i " 1 1 — — ^ — l M - ı 

ek kanun lâyihası 17. VI. 1942 tarihinde 4263 saydı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

1/696 Gedikli çavuş Muhsinoğlu Emin özçelik'in mah
kûm olduğu cezanın affına dair 15 XTT. 1942 tarihinde 4263 sayılı 

1/698 Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 15. XI. 1941 tarihinde 4152 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/701 Noter kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında 14.1.1942 tarihinde 4166 sayılı 

1/706 Halk bankası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 5. VI. 1942 tarihinde Bütçe encü

menime. 
1/714 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve mütaakıp günler

de vokubulan zelzelede felâkete uğrıyanlann kur
tarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen bazı 
mahkûmların cezalarmm affı hakkmda 26. XII. 1941 tarihinde 4162 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/715 Avukatlık kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında Encümendedir. 
1/718 AVukatlık kanununun muvakkat, 8 nci maddesinde 

yazılı mühletlerin temdidi hakkında 8. XII. 1941 tarihinde 4143 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/721 Hâkimler kanununun 120 nci maddesinin tadiline 
dair 19.1.1942 tarihinde 4169 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/735 Adli sicil kanunu lâyihası Encümendedir. 
1/737 Atokerî ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkmda 15. VI. 1942 tarihinde 4257 sayılı 

1/738 Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmda 3. VIII. 1942 tarihinde 4280 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

3.VIH.1942 tarihinde 4280 
.anun olarak kabul edilmiştir. 

1/741 Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralariy-
le ikramiye TiflMrunfolri 3253 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 13. VI. 1042 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/743 Nahiye teşkil ve idaresi hakkmda 29. IV. 1942 tarihinde ruznameye. 
1/744 Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 

dair 29. VI, 1942 tarihinde ruznameye. 
1/747 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak

kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 2. I I . 1942 tarihinde 4184 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsan 

1/749 Memurlarla askerî mensuplardan fevkalâde haller
de mal iktisap edenler hakkmda 

1/750 Askerfî ceza kanununa ek kanun lâyihası 

1/757 Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gürbüz'ün cezası
nın affına dair 

1/792 Örfi idare kanununun 7 nci maddesinin dğiştiril-
mesine dair 

1/794 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adli
ye vekâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 

1/801 Maliye vekâleti başhukuk müşavirliğinin ve Muha-
kemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyet
ler kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 

1/839 Adliye harç tarifesi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkmda 

1/863 İzmit ceza evinde mahpus Hüseyin Avni Parmaksız 
ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının affı hakkında 

1/864 Mebus seçimi hakkında 

Teklifler 
2/36 Kırklareli (Dr. Puad Umay) - 15 yaşını bitirmemiş 

olan çocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

2/40 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 

2/48 Tan (İbrahim Arvas) - Meni ihtikâr hakkmda 

2/52 İzmir (Mahmud Esad Bozkurt) - Memurin kanunu
nun 4 ncü maddesinin Z fıkrasının tadiline ve 5 nci 
maddesinin H fıkrasına bir hüküm eklenmesine dair Encümendedir. 

Tezkereler 
3/13 Umumî harp senelerinde ihracat ve men'i ihtikâr he

yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmed Nesl
ini ve merhum Mustafa Şeref Özkan la arkadaşları 
hakkmda katî bir karar verilmesine dair Başvekâlet 

MuımeİMİ 

29.V. 1942 tarihinde 4237 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
3 . VIII. 1942 tarihinde 4276 ve 4277 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

2. I I . 1942 tarihinde 4189 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6.V.1942 tarihinde 4219 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8. VI. 1942 tarihinde 4249 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13. VIII. 1942 tarihinde Maliye en
cümenine. 

10. VIII. 1942 tarihinde 4289 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

1. VI. 1942 tarihinde Dahiliye encü
menine. 

30.1.1942 tarihinde 238 sayh tef
sir olarak kabul edilmiştir. 
Bu husustaki mazbata, 7. VIII. 1942 
tarihinde kabul edilmiştir. 



rk Hulâsan Muamele 

3/142 Palo'nun Hayiâıı köyünden Kasımoğullarından Ah-
medoğk Ali özateş ile Ahmedoğlu Fettan Ozatcç'in 
ölüm eczasına çarpbrıhnahırı hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/146 Orman kanutmmtn 3444 sayılı kanunun 5 nci mad
desiyle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri bakkoıda Başvekâlet tezkeresi 

3/147 Şark meoatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek 
araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü saha
sının tâyini hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/162 Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen da
ireler ve beledjyelerie sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususi idarelere ait daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla halli 
hakkındaki 3533 sayılı kanunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

3/163 Akyazı'nın Balballı köyünden Hüseyinoğlu Tevfik A!-
pek'in Ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Başve
kâlet tezkeresi 

3/299 Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/336 Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin As
kerî adli hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddeiumu
mi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/364 İsparta'nın Sirkent nahiyesinin îlegüp köyünden, 
Rüzgârağullanndan Aliagln, Derebek'in ölüm cezası
na çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/365 Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden İsmail kızı Gül
süm Kotanak'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

3/366 37 nci piyade .alayı erlerinden Memet Diri ve onba>ı 
Memet Sitü'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

3/380 İstanbul - Edirnekapısı'nda Salmatomruk caddesinde 
kunduracı Yusuf oğlu Nâzım YolaPm ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/384 Kadmhan'm Türkatlandı köyünden Mustafaoğlu Sa
lih Sürpük ve Ereğli'nin Üçgöz mahallesinden Aliş-
oğlu Osman Güneri'nin Ölüm cezasma çarptırılmala-

26.1.1942 tarihinde 1274 esyüı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12. XII. 1941 tarihinde 1263 sayılı 
karar olarak fcabui edilmiştir. 

Encümendedir. 

EncÜBM&dadir. 

21.1.1942 tarihinde 1271 sayüı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

16 .TU. 1942 tarihinde 1278 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

8.V. 1942 tarihinde 1282 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

29.IV. 1942 tarihinde 1281 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14.1.1942- tarihinde 1269 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20.V. 1942 tarihinde 1288 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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n hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/385 Lüeburgaz'ın Kayabeyli köyünden SJüleymanoğlu 
Hümaen Haylaz/m ölüm cezasına çarptırılması hak' 
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/388 Çapakçur'un Azim köyünden Talhaoğlu Sadi Kal-
kan'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/393 Bor kazasının Ulukışla köyünden îsmailoğlu Ali Kı-
ljçdemir ve Niğde'nin Kitreli köyünden İbrahimoğlu 
Abdürrahman Çığ'in ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/403 Çorum'un Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Mustafaoğlu Mustafa Karabaş'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/406 Keşan'ın Siğilli köyünden Alioğlu Memed Çalh'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi 

3/408 Fevkalâde vaziyet dolayı»yle bazı vergi ve resimle
re, zam icrasna ve baar maddelerin mükellefiyet mev
zuuna alınmasına dair olan 3829 saydı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat birinci maddesi hükümlerinin 
hudut va şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

3/417 Turgutlu'nun Kurtuluş mahallesinden Ragıboğlu 
Hüseyin Ctütmlş'Ün ölüm cezasma çarptırılması hak
kmda Başvekâlet tezkeresi 

3/421 İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 saydı kanu
nun 36 n« Maddesi hükmünün şümulüne girip gir
mediğinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/427 Ceza muhakemeleri usulü kanununun 422 noi mad
desiyle meriyeti kabul edilen 28 şubat 1327 tarihli 
Usulü muhakematı cezaiye kanununa müzeyyel mad
dedeki istintak ve muhakeme tâbirlerini» tefsiri hak
kmda Başvekâlet tezkeresi 

3/429 Bartın'ın' Afcıtkun* köyünden Alioğlu Satı özdağ'ın 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

8.V. 1942 tarihinde 1283 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24.XII. 1941 tarihinde 1264 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3 . VI. 1942 tarihinde 1294 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1. VI 1942 tarihinde 1292 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

29, IV. 1942 tarihinde 1280 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8. VI. 1942 tarihinde 1298 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

26. XII. 1941 tarihinde 1265 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 . n . 1942 tarihinde 1276 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 4179 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20. V. 1942 tarihinde 1287 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/434 

3/436 

3/438 

3/450 

3/451 

3/454 

3/455 

3/457 

3/459 

3/460 

Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu Ahmet Savaş ve 
Ahmedoğlu Memet Ali Sandoğan'ın ölüm! cezama 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Bolvadin'in Yörük Karacaviran köyünden Memduh-
oğlu Osman Uçar'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Çatalca'nın örcünlü köyünden Alioğlu Hüseyin 
Kâhya'nm ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu Memet Çavuş 
San'nm ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Fatsa'nın Tahnal köyünden İbrahimoğlu Hüsnü Ka
ya ve aşağı Fizme köyünden Kara Velioğullanndan 
Hasanoğlu Aziz Aldun'un ölüm cezasma çarptınl-
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Ordu'nun Bucak mahallesinden Memişoğullarından 
Yusufoğlu Necati Yolaşan'm ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Soma'nınDeniş köyünden Halil İbrahimoğlu Mustafa 
Çelik'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Gelibolu'nun Büyükcami mahallesinden Buhioğlu 
Recep Bilik'in ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

Lüleburgaz'm Kırık köyünden İbrahimoğlu Âdem 
Geldi'nin ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Mahmutoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali ve Memed-
oğlu Yunus'un ölüm cezasma çarptınlmalan hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Amasya'nın Bağlıca köyünden Etemoğlu Ömer Yen
gi 'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

Ayancık'in Cible köyünden Satıoğlu Ömer Şentürk'ün 
Ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

17.VI. 1942 tarihinde 1308 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1. VI. 1942 tarihinde 1293 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI. 1942 tarihinde 1305 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3.VI. 1942 tarihinde 1295 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15. VI. 1942 tarihinde 1306 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15.VI. 1942 tarihinde 1307 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI. 1942 tarihinde 1304 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

10. VI. 1942 tarihinde 1301 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18.V. 1942 tarihinde 1285 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

18.V. 1942 tarihinde 1286 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5. VI. 1942 tarihinde 1296 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/461 

3/463 

3/464 

3/476 

3/477 

3/478 

3/480 

3/481 

3/486 

3/487 

3/488 

3/489 

3/490 

Çıldır'm Kutkale köyünden Karaoğlu Zülâli Acar 
ve Purut köyünden Ahmedoğlu Şehbender Kubuğ'un 
ölüm eezasma çarptırılmaları hakkında 

Mardin'in Savurkapı mahallesinden Cemaloğlu Abdi 
Bayhan'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Turhal'ın Çivril köyünden Bekiroğlu Hamza Pek
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi 

Buldan'm Cedit mahallesinden Terzioğullarındaa 
Mustafaoğlu Mustafa diğer adı Çavuş Terzioğlu vo 
Havlamaz köyünden Hızıroğlu Mustafa Tuncay'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 
Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğlu Ahmet Albayrak 
ve Şiran'ın Aşağıtersnn köyünden İzzetoğlu Celil di
ğer adı Abdüleelil Venedikoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Malatya'nın Teede köyünün Reşadiye mahallesinden 
Alioğlu Ali Işıklı'mn ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Özalp'in Seydibey köyünden Azokızı Bacı Ayhaner'i ı 
ölüm eezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi 

10. VI. 1942 tarihinde 1300 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

5 .VI. 1942 tarihinde 1297 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

8 . VI. 1942 tarihinde 1299 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

22. V . 1942 tarihinde Hükümet tara
fından geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

7 . V i n . 1942 tarihinde 1311 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Turhal'ın Çivril köyünden Hamza Pekmez'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Adıyaman'ın Samsat nahiyesine bağlı Biriman kö
yünden Müslim Kâhyaoğlu Çocuk Memet Polat'ın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 
Gazianteb'in Sipke köyünden Refişoğlu şöhretli Hur-
şitoğlu tsmaü Deveci 'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Gazianteb'in Bostancı mahallesinde mukim Eırcaoğlu 
şöhretli Asafoğlu kundura boyacısı Keyfo Bulut'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi Encümendedir, 
îbrahimoğlu Kulun'un ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Kilis'in Yeni mahallesinden Küçük Halil Karadağ'ın 
ölüm ceza!»'::;* çarptırılması hakkında Başvekâlet 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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tezkeresi Encümendedir. 
3/491 Sarayköy kazasının Köprübaşı köyünden Mustafa-

oğlu ibrahim Aktaş'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/498 Amasya'nın Tele köyü Memetpaşa mahallesinden olup 
Boğaz köyünde oturan. Abdullahoglu Abdüssamet 
Semen'in Ölüm cezasma çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi Encümendedir. 

3/499 Heyeti mahsusalarca askerî nisbetieri kesilmiş olup-
ta, 3527 sayılı Ai 'kanununa tevfikan haklarındaki 
heyeti mahsusa kararları refedilmjş bulunan subay 
ve askerî memurların tekaüt maaşlarının verilip vc-
riimiyeeeğinin tefsiren halline dair Başvekâlet tez
keresi Encümendedir. 

Takrirler 

4/15 Rize (Fuad Sirmen) • Arzuhal encümeninin 15. IV . 
1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 
kararın Umlumî Heyette müzakeresine dair Eneümendedir. 

4/ÇÖ İstanbul (Gl. Kâzım Karabekir) - regli havzai faft-
miyesi maden amelesinin hukukuna müteallik 151 sa
yılı kanunun 7 nci maddesinin tefsiri hakkında 17. IV. 1942 tarihinde 240 sayılı 

tefsir olarak kabul edilmiştir. 
4/38 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı 
fıkrasının tefsirine dair 30.1.1942 tarihinde 238 sayılı tef

sirle birleştirilerek kabul edilmiştir. 
4/43 Erzincan (Saffet Arıkan) - Arzuhal encümeninin 

25. V I . 1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Encümendedir. 

4/52 Bolu (Lûtfi Gören) - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 13. VI. 1942 tarihinde Öütçe encü

menine. 



Arzuhal Encümeni 

Amasya 
Balıkesir 
Bo\u 
Bursa 
0ortm 
Gasianteb 
Hatay 
Kars 
Kocaeli 

Reis : Balıkesir 
M. M. : Ordu 
Kâ. : Samsun 

İsmail Hakkı Mumcu 
Feyzi Sözener 
Lûtfi Gören 
Mustafa Fekıni Gerçeker 
Nwi Kayaalp 
Memed Şahin 
Abdullah Mursaloglu 
Etem İzzet Benice 
İbrahim Tolon 

Hayrettin Karan 
Jlamdi Şarlan 
Naşit Fırat 

Niğde 
Ordu 
Rize 
Siird 
Sinob 
Sivas 
Sivas 
Tokad 
Van 

Naim Brem 
İsmail Çamaş 
Raif Dinç 
Ressam Şevket Dağ 
Cemal Aliş 
Gl. Akif öztekin Erdemgü 
Ziya Basara 
Muammer Develi 
Münib Boya 

Encümen, 7 (6 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (3) ünü intaç etmiş ve geriye kalan (4) iş gelecek 
İçtimaa kalmıştır. 
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Takrirler 
4/15 Rize (Fuad Sirmen) - Arzuhal «ncümeninin 15. IV. 

1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/#7 Bursa. (Nevzad Ayaş) - Arzuhal encümeninin 26. 
III . 1941 tarihli haftalık- karar cetvelindeki 2435 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/43 Erzincan (Saffet Arıkan) ~- Arzuhal encümeninin 
25.VI. 1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/57 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
3. VI. 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3885 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/59 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Zonguldak Rifat 
Vardar) - Arzuhal encümeninin 3. VIII. 1942 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 4358 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/60 • Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
3. VIII. 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4281 
ve 4292 sayılı kararların Umumî Heyette müzakê  
resine dair 

15 ,,Xir. 1941 tarihinde Adliye encü-
menine. 

24. XI. 1941 tarihinde sahfbi tara
fından geri alınmıştır. 

26.XI. 1941 tarihinde Adliye encü
menine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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Muhte l i f E v r a k 

5/1 Rasim Âsim ile Murtaza Kaptan adlarındaki iki yurt
taşa ait olan motor hakkında Arzuhal encümeni maz
batası Encümendedir. 

794 1 ikinciteşrin 1941 tarihinde encümende bulunan arzuhaller 
1 223 1 ikîneiteşrin 1941 tarihinden 31 birinciteşrin 1942 tarihine kadar encümene gelen arzu

haller 

2 017 
1172 Vekaletlerden gelen arzuhaller 

3189 
5 Encümenlerden gelen arzunaiıer 

3194 
1 071 Vekâletlere gönderilen arzuhaller 

2123 
21 Encümenlere gönderilen arzuhaller 

2 102 
3 Evrak kalemine iade edilen arzuhaller 

2099 
1 403 Karara raptedilen arzuhaller 

v ,, , 
696 Encümende bulunan arzuhaller 



Bütçe Encümeni 

Beis : Çorum İsmet Eker 
Bs. V. • Kastamonu Tahsin Coşkan 
M. M. : Muğla Hüsnü Kitaba 
Kâ. : İstanbul Fakihe öymen 

Afyon [*] 
^Antalya 
•Bolu 
Bolu 
Bursa 
Bursa [**] 
Bursa 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Giresun 
Gümüşane 
İsparta 
İsparta 
İstanbul ]•*•] 
İstanbul 
Kayseri 

Şevket Basit Hatipoğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
Nevzad Ayaş 
Büstü Bekît 
Fethi Altay 
Münir Akkaya 
Durak Sakarya 
Mükerrem Karaağaç 
Bemzi Ünlü 
IsmaÜ Hakkı Ülkmen 
Sadettin TJraz 
Faik Baysal 

Kayseri 
Kayseri 
Kırklareli 
Konya 
Kütahya 
Maraş 
Mardin 
Muş 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sivas 
Tokad f*l 
Tunceli 
Yozgad 
Yozgad 

Sadettin Seri/m 
Suat Hayri Ürgüblü 
Burhanettin Denker 
Ali Bıza Türel 
Alâettin Tiridoğlu 
Mansur Bozdoğan 
Bıza Erten 
Şükrü Ataman 
Hamdı Yalman 
Memed Ali Yörüker 
Salâhattin Çam 
Bemzi Çiner 
Halid Nazmi Keşmir 
Mitat Yenel 
Ahmed Sungur 
Sim Icoz 

Encümen, 207 (162 lâyiha, 14 teklif, 28 teskere, 3 takrir) işin (147) sini intaç etmiş ve geriye 
kalan (60) iş gelecek İçtimaa kalmışlar. 

No. Bulasan fcfaamelesi 

Lâyihalar 
l /S i Gümrük tarifesi kanonu ile 2255 sayılı kanunun bazl 

maddelerini değiştiren kanun lâyihası 17. XIÎ. 1941 tarihinde Hükümet ta* 
rafından geri alınmıştır. 

1/52 Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tarifesi
nin 460 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan ak-
nan gümrük resmnin indirilmesine dair 1. VI . 1942 tarihinde 4246 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/72 Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 

hakkında 29. V . 1942 tarihinde 4243 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/103 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimengullerin 
satış bedellerinin tahsili sureti hakkındaki 3524 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası .Encümendedir. 

[•] Ziraat vekilliğine tâyini, 3. VIII, 1942 tarihinde Umumî Heyete arzedifmiştir. 
[*•] Mebusluktan istifası 16. III. 1942 tarihinde Umumî Heyette okunmuştur. 
[••*] 18. III. 1942 tarihinde seçilmişlerdir. 
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1/131 Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 saylı kanu
nun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 sa
yılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair 

1/158 Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî tarife
sinin 469 A ve 8 pozisyonlarına dahil çimentoların 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

1/216 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl
masına dair 

1/220 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 
halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzün
den Hazine ile alâkalan kesilmiyenlerin tekaüt ma
aşlarına dair 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
si hakkında 

1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarıma müteallik kanun lâyihası 

1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası 

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazife
leri hakkında 

1/318 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 

1/324 Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağustos 1939 
tarihli Tediye Anlaşmasına zeyiolarak imzalanan la
hikanın tasdikma dair 

1/342 Türkiye - İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeyiolarak 
imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkında 

1/344. Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/352, Türkiye - Fransa ve İngiltere Üç Taraflı Yardım 
muahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zım
nında 8 sonkânun 1940 tarihinde Paris'de imzalanan 
Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında 

1/370 Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Encümendedir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ediU 
mistir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir., 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

19.1.1942 taçihinde 4171 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

19,1.1942 tarihinde 4171 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

19 .1.1942 tarihinde 4171 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

1.' XII. 1941 tarihinde 4136 sayılı 
kanun olarak ka>ul edilmiştir. 

1/371 Ziraat muallimlerine, ziraat mücadele başteknisyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Encümendedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/379 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı 'kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı madde
lerini muaddil 1784 sayılı kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine dair 

1/399 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında 

1/402 Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3614 
sayılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair 

1/403 Ankara'da inşa edilecek ecnebi Devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 
malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bunla-
lara ait binaların mütekabiliyet şartiyle bazı harç ve 
resimlerden istisnası hakkında 

1/417 Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkında 
1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
1/465 Kadastro kanunu lâyihası 
1/472 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril

mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair 

1/489 Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek gayri-
menkuller hakkında 

1/490 Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek ka
nun lâyihası 

1/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında. 

î/511 Bazı madea hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki 3284 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair. 

1/514 Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirene ve yardım 
sandığı hakkında 

1/516 Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umu
mî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair 

1/550 Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadi-

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 
Encümendedir. 

17.VI. 1942 tarihinde 4268 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII. 1942 tarihinde 42£1 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
8.VI. 1942 tarihinde 4250 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

22.XII. 1941 tarihinde 4157 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4245 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hultmz Muameleli 

line dair 

1/551 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülüne dair olan 3659 sayılı kanu
nun 14 ncü maddesinin son fıkrasının tadiline dair 

1/553 Bina ve arazi vergileri tadilât komisyonlarının icab-
eden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkında 

1/581 Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında 

1/583 Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 

1/589 Devlet iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt sandık
ları hakkında 

1/601 Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/609 Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göç
menlerden aranılan paranın kaydının terkiniyle bi
rinci taksit bedelinin sureti mahsnbu ve çiftliğin 
tekrar köylülere satılması hakkında 

1/613 Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında. 
1/615 Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik mü

esseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

1/G31 789, 1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların ban mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

1/641 Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve taz
minler hakkındaki kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddele
rinin tadiline dair 

1/673 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 5T nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 

î/674 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmına bir memur 
ilâvesine dair 

1/676 Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruru
zamanı hakkında 

2 . I I . 1942 tarihinde 4188 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17.VI. 1942 tarihinde 4265 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27.1.1942 tarihinde Maliye encüme
nine. 

Encümendedir. 

23. DJ. 1942 tarihinde 4193 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20. V. 1942 tarihinde 4222 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir.-

15 XII. 1941 tarihinde 4151 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde 4183 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

19.VI. 1942 tarihinde Nafia encü-
menine. 

Encümendedir. 
( 

Encümendedir. 

10. XII. 1941 tarihinde 4145 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1. XII. 1941 tarihinde 4134 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 



He. HUİİMMU M a a m M 

1/680 Tapulama kanunu lâyihası 
1/683 Posta kanununa raüzeyyel 2721 sayılı kanunun 4 ncfi 

maddesinin A bendinde değişiklik yapılmasına dair 

1/689 Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine 
yapılacak zam hakkında 

1/695 Erzurum - Karabıyık Hanları dar hattının Millî Mü
dafaa vekâletine devri hakkında 

1/697 istanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınma
sına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/699 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/702 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 

1/703 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 3127 saydı kanuna ek ka
nun lâyihası 

1/704 Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celboluaan harp teçhizat ve le-_ 
vazımımn gümrük resmiyle sair vergi ve resimler
den istisnası hakkındaki 3729 sayılı kanunun ikinci 
maddesi hükmünün iki sene daha uzatılmasına dair 

'1/706 Halk bankası ve Halk sandıkları hakkındaki 2284 sa
yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/709 Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşeariyenler maiyetle
rinde istihdam edilecek eratın maaş, harcırah, iaşe 
ve ilbası maktanda 

1/710 Belediyeler bankası hakkındaki 2301 numaralı kanu
nun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 

1/711 Diyanet işleri reisliği teşkilât ve vazifeleri* hakkın
daki kanunda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 
3665 sayılı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında 

1/712 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 malî 
yık bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

Encümendedir. 

1 . S U . 1941 tarihinde 4133 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 .XH.1941 tarihinde 4140 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 . V . 1942 tarihinde 4128 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8.231.1941 tarihinde 4142 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 . S û . 1941 tarihinde 4141 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 6 . S . 1941 tarihinde 4131 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26.1.1942 tarihinde 4174 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2 2 . X n . 1941 tarihinde 4158 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17. V I . 1942 tarihinde Iktidat encü
menine. 

3 . V n i . 1942 tarihinde 4278 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1.231.1941 tarihinde 4135 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 . X I I . 1941 tarihinde 4137 sayılı 
kanun olarak kabul edilmöştir. 



No. Hulâsan Muamelem 

1/713 Yabancı «memleketlere gönderilecek memurların har
cırahları hakkındaki 3441 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 3.VIII. 1942 tarihinde 4279 sayılı 

1/717 Devlet limanlan isletme umum müdürlümü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 15. XD. 1941 tarihinde 4149 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

15. X n . 1941 tarihinde 4149 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/719 1941, malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı dai
re bütçelerinde 36 976 liralık münakale yapılmasına 
dair 2 .H . 1942 tarihinde 4191 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/720 1941 malî ydı muvazenei umumiyesine dahil bazı dai

re bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 15 .XII. 1941 tarihinde 4148 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/722 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 9.1.1942 tarihinde 4165 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/723 Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkında 10. VIII. 1942 tarihinde 4290 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/726 Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 1941 malî ydı- büt
çesinde münakale yapılmasına dair 2. I I . 1942 tarihinde 4191 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
1/727 Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan 

yem bedeli verilmesi hakkında 16. III. 1942 tarihinde 4192 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/729 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 16.1.1942 tarihinde 4168 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/730 Hatay'ın ilhakı dolayısiyle açıkta kalan tekaüde tabi 

memurlara verilecek tazminat hakkmda Encümendedir. 
1/731 Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli ve

rilmesi hakknfda 12. V m . 1942 tarihinde 4291 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/734 .Askerî tayınat ve yem kanununun 4 ve 36 ncı mad
delerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair olan 879 sayıh, kanunun ikinci maddesi
nin değiştirilmesi hakkmda 28.1.1942 tarihinde 4177 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/736 Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 

«Türk inkılâp tarihi enstitüsü» kurulması hakkında 
kanun lâyihası 15.IV. 1942 tarihinde 4204 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/739 Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 551 sayılı 

kanunun 11 nci maddesine bağlı emraz cetvelinin 
5 nci derece maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi 
hakkında Encümendedir. 



No. Halkan Muadelesi' 

1/740 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 5 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 30.1.1942 tarihinde 4181 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/741 Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralariyle 

ikramiye hakkındaki 3253 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 

1/742 inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesin
de 15 000 lira münakale yapılmasına dair 26.1.1942 tarihinde 4176 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/743 Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 29. IV. 1942 tarihinde ruznameye. 
1/744 Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 

dair 29. IV. 1942 tarihinde ruznameye. 
1/746 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 

hakkmda 28.1.1942 tarihinde 4178 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/747 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 2 . H . 1942 tarihinde 4184 sayılı 

kanun olarak' kabul edilmiştir. 
1/752 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 

bazı daire bütçelerinde münakale yapılması hakkında 2 . I I . 1942 tarihinde 4190 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/754 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda deği
şiklik yapılması ve bazı daire bütçelerine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 30.1.1942 tarihinde 4182 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/755 Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâ

ve edilecek gıda maddeleri hakkında 2 . I I . 1942 tarihinde 4186 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/756 Askerî taymat ve yem kanununun tadili hakkında 2.IJ.1942 tarihinde 4187 '.sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/758 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 2.11.1942 tarihinde 4185 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/759 1942 malî yıllı Muvazenei umumiye kanunu lâyihası 27. V . 1942 tarihinde 4227 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/760 Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt

çe kanunu lâyihası 29 .V. 1942 tarihinde 4239 sayılı 

1/761 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyiha* 29. V. 1942 tarihinde 4242 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/762 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü' 1942 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 28 .V. 1942 tarihinde 4229 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/763 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası 28 .V. 1942 tarihinde 3232 sayılı 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/764 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası 28. V. 1942 tarihinde 4230 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/765 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 

yjılı Bütçe kanunu lâyihası 28. V. 1942 tarihinde 4233 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/766 İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 29. V. 1942 tarihinde 4241 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/767 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanu

nu lâyihası 28.V.1942 tarihinde 4234 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/768 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî 
yıh Bütçe kanunu fâyihasfr 29.V. 1942 tarihinde 4240 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/769 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe ka

nunu lâyihası 28 .V. 1942 tarihinde 4231 c&yıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/770 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(D) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 30. IH. 1942 tarihinde 4194 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/772 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 

zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve 
resimlere yeniden zam icrasına dair 27. V. 1942 tarihinde 4226 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/774 Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 4120 sa

yılı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar kanununa ek ka
nun lâyihası 3 . IV. 1942 tarihinde 4195 ve 4196 sa

yılı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/778 Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttırıl

masına dair olan 4041 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası 27.V.1942 tarihinde 4225 sayılı 

1/779 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 6. IV. 1942 tarihinde 4200 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 .IV. 1942 tarihinde 4200 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/780 Devlet memurları aylalarının tevhit ve teadülüne 
dair olan. 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (l) sa
yılı cetvellerle 1941 malî yılı Muvazenei umumice ka
nununa bağlı cetvellerin Maarif vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında 29. V. 1942 tarihinde 4238 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/781 İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı hakkın

daki 292.1 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti-
rümevne ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
daü Encümendedir. 



fe Hulâsan Muamelesi 

1/782 BoBHueli demiryolları işletme nizamnamesinin zıya ve 
batar tazminatına müteallik hadlerinin tadiline dair 
«lan 3259 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

,1/784 devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü-
' dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair 

1jY85 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/786 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/787 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/788 Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki kanunlara bağlı 
maaşlı ve daimî ücretli memurlara bir er tayını istih
kakı verilmesine dair 

1/790 Orman umum müdürlüğü 1941 malî* yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/791 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/794 Devlet memurlan aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 

1/795 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 
malî yık bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/796 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayplı kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair 

1/797 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/798 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifelerine dair 3İ27 sayılı kanunla 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 

1/799 Posta telgraf ve telefon umum müdürlüğü'1941 malî 

Encümendedir. 

6 . IV . 1942 tarihinde 4198 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihinde 4206 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4212 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 .V. 1942 tarihinde 4220 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27.IV. 1942 tarihinde 4211 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4211 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

8 .VI . 1942 tarihinde 4249 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27.IV. 1942 tarihinde 4210 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

18 . V . 1942 tarihinde 4221 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . VI . 1942 tarihinde 4256 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



tfo. Hulâsası 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/800 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 

1/803 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayjdı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı (3) numaralı cetvelin tadili ve 4088 sayılı ka
nuna bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

1/806 inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek kanun -lâyihası 

1/807 1941 yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire 
bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 

1/808 Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine fev
kalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

1/809 Vakıf memba ulariyle orman ve zeytinliklerin işletil
mesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası. 

1/811 Şose ve köprüler inşaatı için gelecek yulara geçici 
taahhüde girişilmesi hakkmda 

İL/812 Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 

1/815 3656, 3888 ve 3968 sayıcı kanunlara bağlı (1) numa
rala cetvellerin Maliye vekâleti kısmında ve 2996 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 

1/816 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne âa>-
ir olan 3656 sayplı kanuna bağlı bir sayılı cetvelin 
Münakalât vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kmda 

1/817 Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya iblâğına ' 
dair 

1/818 Sümerbank sermayesinin tezyidi hakkmda 

1/819 Denizaltı gemilerinde ve avci botlarında müstahdem 
deniz personeline seferde, manevra ve tatbikatlarda 
verilecek hazır gıda hakkında 

27 . IV . 1942 tarihinde 4212 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 i . IV . 1942 tarihinde 4?İ«J saylı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . VI . 1942 tarihinde 4264 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tarihinde 4236 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 . IV . 1942 tarihinde 4209 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 . V . 1942 tarihinde 4126 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

10 . VI . 1942 tarihinde 4251 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

15 . VI . 1942 tarihinde 4258 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

10 . V I I I . 1942 tarihinde 4165 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

17 . VI . 1942 tarihinde 4269 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
17 . VI . 1942 tarihinde 4270 sayûı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir, 



No. Halitan Muamelesi 

1/820- Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 17 . VI . 1942 tarihinde 4262 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/821 Jandarma eratı kanununun bazı maddelerini değiş

tiren 3155 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin tadili 
hakkında 3 . VI . 1942 tarihinde 4248 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/822 Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanuna ek ka

nun lâyihası 17 . VI . 1942 tarihinde Maliye en
cümenine. 

1/823 Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli veril
mesi hakkında 10 . V I I I . 1942 tarihinde 4287 say»l. 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/824 Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası Encümendedir. 
1/825 Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayıll kanuna iki 

muvakkat madde ilâvesine dair 3 . VIII . 1942 tarihinde 4282 sayıl* 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/826 Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 120 
milyon lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 28 . V . 1942 tarihinde 4228 saylı 

kanun olarak kabul edilmiştir. , 
1/827 Millî Müdafaa istikrazı hakkında 39 . VI . 1942 tarihinde 4275 sayık 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/828 Orman koruma teşkilâtı kanununun 3490 sayılı ka

nunla tadil edilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 3 . VIII . 1942 tarihinde 4283 sayılı 

1/829 Beden terbiyesi kanununun birinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında 29 . V . 1942 tarihinde 423/> sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

29 . V . 1942 tarihinde 423£ 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/830 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşki
line ve vazifelerine dair olan kanuna ek kanun 
lâyihash 17 . VI . 1942 tarihinde 4266 sayılı 

Kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/831 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilâtına 

ait kanun lâyihası Encümendedir. 
1/834 Vilâyetler idaresi kanununun 58 nci maddesinin son 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında Encümendedir. 
1/837 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâtı

na dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan tedariki 
mecburiyetinde bulunan süvari müvezzüere ,yem be
deli verilmesi hakkında Encümendedir. 

1/838 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında Encümendedir. 

1/839 Adliye harç tarifesi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 10 . V I I I . 194? tarihinde 4289 sayılı 

lıanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/840 

1/841 

1/843 

1/847 

1/848 

1/849 

1/850 

1/851 

1/857 

1/858 

1/859 

Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek ücret ve yev
miyeler hakkındaki 1272 sayılı kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesine dair 
Devlet havayolları umum müdürlüğü Teşkilât kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 
Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesinin kal
dırılması hakkında 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) saydı «etvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik ya-, 
pılmasma dair 

İskenderun limanının Devlet demiryolları ve liman
lan İşletme umum müdürlüğüne devri ve mezkûr 
umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 

Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait hisse 
senetleriyle menkul ve gayrimenkul malların satın 
alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında 

Meslekî ve teknik okullar 
büyütülmesi hakkında 

açılması ve mevcutların 

1/862 

Mersin limanının devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında 

Askerî memurlar hakkındaki 1455 saydı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine dair 

Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) saydı cetvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 

Düyunu umumiye 1942 malî yılı bütçesinden 100 000 
liranın Münakalât vekâleti bütçesine mî 
hakkında 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

10 . VIII. 1942 tarihinde 4290 sayUı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4297 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4301 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4302 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4304 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4303 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde,4296 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 . VIII. 1942 tarihinde Millî Müda
faa encümenine. 

14 . V n i . 1942 tarihinde 4297 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

12 . VIII. 1942 tarihinde 4292 a>*ût 
knnun olarak kabul edilmiştir 



N*. Halitan Muamelesi 

Teklifler 
2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek ziraat şûrası 

kurulması hakkında Encümendedir. 
2/20 Yozgad (Sırrı îçöz) - Bekârlar yergisi hakkında Encümendedir 
2/28 îdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı büt

çesinde değişiklik yapılması hakkında încümendedir.. 
2/80 îdare Heyeti -1940 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (D) işaretli cetvelin nakil vasıtaları 
kısmında değişiklik yapılmasına dair 15 . X I I . 1941 tarihinde 4150 sayılı 

kanun olarak kabuT edilmiştir. 
2/32 Malatya (Mahmud Nedim Zabeı) - Askerî ve- mülki 

tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 15 . 1 . 1 9 4 2 tarihinde Maliye encü

menine. 
2/45 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Kazanç vergisi hakkın

daki 2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair 29 . IV . 1942 tarihinde 4215 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/49 îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yık 

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 16 . I . 1942 tarihinde 4168 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/54 - îdare Heyetinin - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 20. IV. 1942 tarihinde 4205 saydı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
2 '55 îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yıh 

bütçesinde münakale yapılmasına dair 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

2/56 îdare Heyeti - Kiyaseti Cumhur 1941 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkmda 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
2/57 îdare Heyeti - Divanı muhasebat 1941 malî yılı büt

çesinde münakale yapılmasına dair 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

2/58 îdare Heyeti - Divanı muhasebat 1941 malî yılı büt
çesinde münakale yapılmasına dair 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
2/59 îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

2/62 idare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 26. V. 1942 tarihinde 4224 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Tezkereler 
3/66 Kazanç verptei kanununun birinci maddesinin (A) ve 

6 ncı maddesinin üçüncü fıkralarının tefsiri hakkın-

3991 
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3/91 

3/114 

3/189 

3/203 

3/205 

3/229 

3/230 

3/235 

3/240 

da Başvekâlet tezkeresi 

Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muamelelerden aldıkları paralarm muamele 
vergisine tabi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zaruri sebepler dolaymyle takip ve tahsi
line imkân görülemiyen borçların terkinine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf üe mahlut bulun
masından dolayı ithal edilemiyen pamuklu mensuca
tın bir defaya mahsus olmak şartiyle resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâ
let tezkeresi 

Askerî ve mülki tekaüt kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Askerî ve mülki tekaüt kanununun 42 nci maddesi
nin B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 
Beden terbiyesi kanununun 19 ncu maddesindeki (ma
hallî) tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın itha
lini temin için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden tcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

'Hatay için Fransadan ithali zaruri bulunan 10 500 
kutu san ipekböceği tohumunun 100 kilosundan alın
ması icabeden 3 000 lira gümrük resmi, 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 

Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün, Etibank ta
rafından ithal edilecek 5150 tona münhasır kalmak 
üzere, 100 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 0,25 
kurusa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

10. VT. 1942 tarihinde 1302 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 4294 sayılı 
kanun ve 1312 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

24. XI I . 1941 tarihinde 4160 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

3 .XI I . 1941 tarihinde 237 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 

24 .XH. 1941 tarihinde -4160 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 .VI . 1942 tarihinde 4246 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 
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3/251-

3/260 

3/298 

3/302 

3/332 

3/343 

3/356 

3/357 

3/360 

3/407 

Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde yazdı 
muafiyetler meyamndaki (silâh altodaki ordu ve jan
darma efradı) tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâlet 

270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağlan 
ve tortularının yüz kilosundan alınmakta olan güm
rük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete is
tinaden 100 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Askerî ceza kanununun 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkûmiyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 ve Askerî ceza kanununun 30 
ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tâbirinin şümulü
ne dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edilemiyece-
ğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanuniyle ihdas 
edilmiş olan krediler Yüksek nâzım heyeti ve idare 
komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsi
line mahal ve imkân görülemiyen borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Encümendedir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

30 . IH . 1942 tarihinde 1279 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı tesiri-
lât kadrosunun tasdüu. hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsi 
İme mahal ve imkân görülemiyen 80 302 lira 75 ku 
ruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 28. X I , 1941 -tarihinde 1261 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsi
line mahal ve imkân görülemiyen 206 153 lira 50 ku
ruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların iktisadi buh
ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası beyiye
sinden istifade hususlarında harp, malûlü hükmünde 
olduklarına dair olan 2591 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakldmda Başvekâlet tezkeresi 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsi
line mahal ve imkân görülemiyen borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

28. X I . 1941 tarihinde 1261 sayılı 
kararla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

14. VIH. 1942 tarihinde 4298 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 . IH . 1942 tarihinde 1279 sayılı 
kararla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 



No. 
3/409 

3/421 

3/423 

3/425 

3/432 

3/467 

3/473 

3/479 

4/10 

4719 

4/52 

Hnlİ8« 
1 , • ı ı l> -

Fevkalâde variyet dolayısiyie bazı vergi ve resimlere 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu-1 

una alınmasına dan: olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat birinci maddesi bükümlerinin 
hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanu
nun 36 na maddesi hükmünün şümulüne girip girme
diğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Askeri fabrikalar Tekaüt ve Muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun 36 nci maddesinin tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi 

Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı teşki
lât kadrosunda yapılan değişikliğin tasdibna dair 

ttuanıtlesi 
,c.r ff ı - TM.. 

Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci madde
sinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

Askerî ve mülki tekaüt kanununun 46 nci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Ticaret vekâletinde kurulan iaşe müsteşarlığı merkez 
kadrosunda yapılan, değişikliğin tasdiktına dair Baş
vekâlet tezkeresi 
Ordu mensuplarına bir er tayını Verilmesi hakkın
daki 4105 Sayılı kanunun birinci maddesinin tefsi
rine dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

Takrirler 

Trabzon (Sırrt Day) * Karamursal hâkimi Nuh Nec
mettin Canıdarlıoğlu'nun tekaüt muamelesi hakkında 
Divanı muhasebat Riyaseti mütalâasîyle Divanı mu
hasebat encümeni mazbatasının ikinci fıkracının yeni
den tetkiki hakkında 
Manisa (Refik ince) - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılfc kanunun mnvak< 
kat ikinci maddesinin (A) fıkrasında yazılı (Malî ve 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında 
Bolu (Lûtfi Gören) - Devlet memurları ayüklartnm 
tevhit ve teadülüne1 dair olan 1452 sayılı kanunun 
6 nci maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 

19.1.1942 tarihinde İ270 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 . H . 1942 tarihinde 1276 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 4295 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

19.VI. 1942 tarihinde 1309 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Dahiliye Encümeni 

İteis ı Tekirdağ Cemil Uybadm 
Rs. V. • Çoruh At%f Tüzün 
M. M. : Mardin [*] Mfe Ergin 
Kâ. : Mardin [**] Halid Onaran 

Ankara Ekrem Ergim 
Ankara Fevzi Daldal 
Antalya Basih Kaplan 
Antalya Tayfur Sökmen 
Balıkesir Yahya Sezai Uzay 
Bursa Fotin Güvendiren 
Çanakkale Hümi Ergeneli 
Çorum tsmaü Kemal Alpsar 
Denizli !*••] Dr. Behçet TJz 
Erzurum Gl. Zeki Soydemir 
Erzurum Nakiye Elgün 
Gazianteb Abdurrahman Melek 
Hatay Abdülgani Türkmen 

tçel 
İzmir 
Kars 
Konya 
Kütahya [**] 
Malatya 
Maraş 
Sivas 
Tolcaâ 
Trabzon 
Yozgad , 
Zonguldak 
Zonguldak 

Turhan Cemal Beriker 
Memed Aldemir 
Esad özoSuz. 
Şevki Ergun -
Sadri Ertem 
Emrullah Barkan 
Ziya Kayran 
Mitat Şükrü Bleda 
Galib Tekel 
Salise Abanozoğlu 
Salim Korkmaz 
tbrahim Etem Bozkurt 
Sifat Yar dar 

Encümen, 34 (26 lâyiha, 8 tekKf, 1 teskere, 1 takrir) işin (27) sini intaç etmiş ve geriye kalan 
(7) iş gelecek İçtimaa kalmıştır. 

No. HttlİNiı Muamelesi 

Lâyihalar 

1/39 Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköy'e kaldırılarak 
'a bağlanmasına dair 

1/62 &öy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında 

1/472 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler 

sine dair 

1/587 Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı 
hakkında 

2». XI . 1941 tarihinde reddedilmiş
tir. 
S. VI. 1942 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

8. VI. 1942 tarihinde Maarif encü
menine. 

17. VI. 1942 tarihinde 4268 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8. VI. 1942 tarihinde Adliye encü
menine. 

[*] Mazbata muharrirliğinden istifa eden Edib Ergin'in yerine seviniştir. 
[**] Kâtiplikten istifa eden Halid Onaran'tn ı/erinç seçilmiştir. 
(•••] Ticaret vekittiğİM tâyini, 3.YIII.19İ9 tarihinde Umumî Heyete arzedÜmistir. 



No. Salimi Muamelesi 

1/613 Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkmda 15. IV. 1942 tarihinde Maliye encü
menine. 

1/614 Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istimlâkine 
dair olan 3908 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 17. XI. 1941 tarihinde Hükümet ta

rafından geri alınmıştır. 
1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin

den alınacak ücretlere dair 23.1.1941 tarihinde Sıhhat ve içti
mai muavenet encümenine. 

ı/645 İş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkmda Encümendedir. 
1/703 Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 

ve vazifelerine dair olan 3127 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 26.1.1942 tarihinde 4174 sayîh 

kanun olarak kabul edilmiştir, 
1/743 Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 29. IV. 1942 tarihinde ruznameye. 
1/744 Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 

dair 29. IV. 1942 tarihinde ruznameye. 
1/749 Memurlarla askerî mensuplardan fevkalâde hallerde 

mal iktisap edenler hakkında 29. V. 1942 tarihinde 4237 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/773 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamrya-
caklarma dair olan 4007 sayılı kanunun birinci mad
desinin tadiline dair 29. IV. 1942 tarihinde 4214 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/776 Küçük sanatlar kanunu lâyihası 13. IV. 1942 tarihinde Muvakkat en

cümene. 
1/777 Sanayi kanunu lâyihası 13. IV. 1942 tarihinde Muvakkat en

cümene. 
1/788 Emniyet umum müdürlüğü ile gümrük muhafaza ve 

muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki kanunlara bağlı 
kadrolara dahil maaşlı ve daimî ücretli memurlara 
bir er tayını istihkakı verilmesine dair 11. V. 1942 tarihinde 4220 sayılı 

1/792 örfi idare kanununun 7 nei maddesinin değiştirilme
sine dair 6.V. 1942 tarihinde 42İ9 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

6.V. 1942 tarihinde 42İ9 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/796 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye vekâleti kûmunda değişiklik 
yapılmasına dair 15. IV. 1942- tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/8Û3 Davet memurlar aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı 3 numaralı cetvelin tadili ve 4088 sayılı kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 17. VI. 1942 tarihinde 4264 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
-1/81° Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kısan alacak

lardın karşılıklı olarak ibra ye terkini hakkında 15. V. 1942 tarihinde Maliye encü
menine. 



No. Hulâsan . Muamelesi 

1/820 

1/821 

1/834 

2/14 

2/16 

2/20 

2/36 

2/47 

2/60 

2/00 

2/61 

3/65 

4/47 

Devlet memurları aylıklarının tevhit >e teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 

Jandarma eratı kanununun bazı maddelerini değişti
ren 3155 sayılı kanunun 14 neü maddesinin tadili' 
hakkında 

Vilâyetler idaresi kanununun 58 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

Teklifler 
Denizli (Etadn Aslan 
işletme hakkında 
Denizli (Emin Aslan Tokad) 
hakkında 
Yozgad (Sırrı îçöz) • Bekârlar yergisi hakkında 

Tokad) - Toprak ve toprağı 

Ziraat odaları teşkili 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - On beş yaşını bitirme
miş çocukların sinema,) tiyatro, dans salonu ve bar 
gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 
Yozgad (Sırrı îçöz) - Ağıllar hakkındaki kanunun 
birinci maddesindeki müddetin uzatılmasına dair 

Bazı ay adlarının değiştirü-Manisa (Refik İnce) 
mesi hakkında 
Gümüşane (Hasan Fehmi Ataç) - Belediye yapı ve 
yoliar kanununun 10 neu maddesine ek kanun teklifi 

Tokad (flalib Pckel) 
lifi 

• Köy kanununa ek kanun tek-

Tezkere 

17.VI. 1942 tarihinde 4262 sayıl* 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . VI. 1942 tarihinde 4248 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 . VI.1942 
menine. 

tarihinde Bütçe encü-

Eneümendedir. 

Encümendedir. 
12.XII . 1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 

15. XII . 1941 tarihinde 4146 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Bu husustaki mazbata 8 . V . 1942 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Jandarmanın mülkî ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
Memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıp 
yapüamıyacağrrun tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi Encümendedir: 

Takrir 

Manisa (Refik İnce) - Bir kanun mecmuunu bıra-
klıpta yalnız bir maddenin veya lüzum görülen bazı 
maddelerinin meriyet mevkiine konulmasına kanuni 
ve hukuki imkân bulunup bulunmadığının tefsir yo
luyla halli hakkında 1. IV. 1942 tarihinde Adliye, Dahili

ye ve Millî Müdafaa encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümene. 



Divânı Muhasebat Encümeni 

Niğde . Faik Soylu 

Ankara 
Balıkesir 
Jüitlis 
•Bolu 
Bolu 
Burdur 
Burdur 

M. M. : Çanakkale Rilsuh i Bulaytrlı 
Kâ. : Kastamonu Nuri Tamaç 

Aka Gündüz 
Hilmi Şeremetli 
Tevfik Temelli 
Cemil Özçağlar 
Emin Yerlikaya 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanh 

Erzurum 
İstanbul 
Kırşehir 
Malatya 
Maraş 
Sivas 
Tunceli 

Nafiz Dumlu 
Gl. Refet Bele 
Hazim Börekçi 
Mihri Pektaş 
Memed Erten 
Mergube Gürleyük 
Haydar Rüştü öktem 

Encümen, 53 (22 lâyiha» 31 teskere) işin 27 sini intaç etmiş ve geriye kalan (26) iş gelecek İç
timaa kalmıştır. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
1/346 1938 malî yılı katı hesabı hakkında 

1/348 îzmir nhtnn şirketi muvakkat idaresine ait katî he
sabın tasdiki hakkında 

1/401 Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı kati
si hakkında 

1/441 inhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisi hakkında 

1/460 Ankara belediyesi îmar müdürlüğünün 1938 malî yılı 
hesabı katisi hakkında 

1/483 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî id.t-
resinin 1938 malî yılı katî hesabı hakkmda 

1/491 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı katî hesabı hakkmda 

1/588 1939 malî yılı hesabı katisi hakkında 
1/597 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 malî yıiı 

katî hesabı hakkında 

1/599 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
katî hesabı hakkmda 

12. VI. 1942 tarihinde 4254 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

7.1.1942 tarihinde 4164 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16.1.1942 tarihinde %167 "saylı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24. XI . 1941 tarihinde 4129 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28. XI . 1941 tarihinde 4132 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 .IV. 1942 tarihinde 4201 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

26. XH. 1941 tarihinde 4163 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6. IV1942 tarihinde 4199 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/608 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yıh katî he
sabı hakkında Encümendedir. 

1/619 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 mali yılı katî he
sabı hakkında Encümendedir. 

1/642 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisi hakkında 12 .Tl . 1942 tarihinde 4253 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/6,56 Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi 

hakkında Encümendedir. 
1/660 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1939 malî yılı 

katî hesabı hakkında 6 .IV. 1942 tarihinde 4197 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/694 Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1939jnalî yı
lı katî hesabı hakkında 1 . VI, 1942 tarihinde 4244 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/700 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 malî 

yıh katî hesabı hakkında .Encümendedir. 
1/716 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü

dürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı hakkında 12.VI. 1942 tarihinde 4252 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/771 Devlet havayollan umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
hesabı katisi hakkmda. Encümendedir. 

1/814 Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî ytfı hesabı ka
tisi hakkında. Encümendedir. 

1/833 İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı katî he
sabı hakkmda. Encümendedir. 

1/853 Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı katî hesabı 
hakkında. Encümendedir. 

Tezkereler 

3/48 Maliye vekâleti 1937 yılı ayniyat son hesabının gön
derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi. Encümendedir. 

3/59 Gümrük muhafaza genel komutanlığı ve teşkilâtının 
1935 ve 1936 yjdlanna ait ayniyat katî hesap cetvel
lerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti tezkeresi. Encümendedir. 

3/60 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1937 yılına ait ayniyat katî hesap cetvellerinin gön
derildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
tezkeresi. Encümendedir. 

3/67 Maliye vekâleti 1934 yılı ayniyat katî hesabinin gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi. Encümendedir, 

3/68 Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat katî hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi. Encümendedir. 

3/136 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 yılına ait ay
niyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği hakkında 
Gümrük ve inhisarlar tezkeresi. Encümendedir. 



Ko. Hulâsası Muamelesi 

3/194 Gümrük muhafaza genel komutanlhğuHn 1938 yılma 
ait ayniyat kaft **«•$ wtvell©rİDİn gönderildiği 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâeki tezkeresi. 

3/208 Gümrük ve inhi*j»Hfft vekâleti 1935 malî yılı ayniyat 
son hesabının gönderildiği hakkmda Gümrük ve in* 
hi»riar ba le t i t*«*ere*t. 

3/233 I f e ^ vekâleti İfflı malî yılı ayniyat katî hesabınjm 
-gönderildiği hakkında Başvekâlet teskesresk 

3/290 İnhisarlar umum» müd&TİÜSÜ 1936 yılma ait bilan
çonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/301 fttariik ve» utâsavlnr vebüetinin 1936 mali yılı ay
niyat katî hesabınlm gönderildiği hakkında Başve
kâlet kebemi 

3/355 Gümrük mmtafMaı genci komutanlığının 1939 malî 
yılı ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkında Başveki l teskeresi. 

3/390 Ankara şehri İmar müdürlüğü 1938 malî yılı hesabi 
katisin» ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi. 

3/391 Devlet demiryoBa»;Te. İmanları işletme umum mü
dürlüğü 1938 malî yûı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin ıgunmViığmm dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeren 

3/395 Nafia vekâleti 1938 mafi yılı ayniyat hesabı katisinin 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/405 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılma: ait bilanço
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/410 İnhisarlar umumr müdürlüğünün 1938 malî yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğu hakbnda Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/419 Orman umum jaüdMüğü. 1938 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin, sunulduğuna da
ir Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/420 Beden terbiyesi g/mel direktörlüğünün 1938 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair* Diyanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/433 1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

16.1.1942 tarihinde 4167 sayılı ka
nunla birleştirilerek! kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

24.33.1941 tarihinde 4129 sayılı ka
nanla b&leftârüerek kabul edilmiştir. 

28,XI. 1941 tarihinde-4132 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

16.1.1942 tarihinde 4167 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

7.1.194a tarihinde 4164l»ylı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

26. XII. 1941 tarihinde 4163 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş» 
tir. 

12. Yi . 1942 tarihinde 4254 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 



tto. hulâsası Muamelesi 

3/440 Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1 temmuz 1939 
dan 31 mayıs 2910 tarihine kadar 11 aylık işletme 
muamelâtı hakkında tanzim kılman raporun sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 4 . V. 1942 tarihinde 4127 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/447 Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1939 malî yılı he

sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 6 . tffr .J942 tarihinde 41$ saydı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/448 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 

yılı hesabi katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 6. 1*V\ 1942 -tarihinde 4201 Sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul eÖttmiştir. 
3/449 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1939 malî yı

lı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 6 . IV. 1942 tarihinde 4199 s&yÛı ka

nunla birleştirilerek kâbtll edilmiştir. 
3/4İ58 Ankara şehri İmar müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı 

katisine ait raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi 1. Vl . 1942 tarihinde 4244 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/468 Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti teskeresi 12. VI -1942 tarihinde 4252 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/469 Millî piyango idaresinin 1941 malî <yılı iMn&mmo. 

gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 8uhusustakimazfctt&İMi. 1942ta
rihinde okunmuştur. 

S/İ72 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tes
keresi 12. VI. 1942 tarihinde 4253 sayılı ka

nunla birleştirilecek kabul edilmiştir. 
3/484 Birineikatran 1941 : şubat 1942 aylarına ait rapo

run sunulduğuna .dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi Encümendedir. 

3/492 Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi Encüm^nttedir. 

S/500 Münakalât vekâleti 1939 malî yılı ayniyat hesabı ka
tisinin gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 



Gümrük ve inhisarlar Encümeni 

Amasya 
Bilecik 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Eskişehir 
Kocaeli 
Konya 

Beis : Mardin 
M, M. : Erzurum 
Kâ. : Seyhan 

Nafiz Aktın 
Memduh Şevket Esendal 
AUf Kamçü 
Süleyman Köstekçioğlu 
Fahri Akçakoca Akça 
îstamat uzda/mor 
Ali Dikmen 
İzzet Erdal 

Gl. Seyfi Düzgören 
Münir Hüsrev Göle 
Şemsa Işcen 

Kütahya [*] Mustafa Bacak 
Malatya Osman Taner 
Maraş Hasan Reşid Tankut 
Samsun [**] Meliha Ulaş 
Samsun Süleyman Necmi Selmen 
Tekirdağ Nazmi Trak 
Trabzon Daniş Eyİboğlu 
Yozgad Ekrem Pekel 

Encümen, 19 (11 lâyiha» 1 teklif, 7 teskere) işin (18) ni intaç etmiş ve geriye kalan (1) iş ge
lecek İçtimaa kabusta-. 

No. 

1/52 

1/72 

1/158 

1/216 

1/493 

1/516 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tarifesi
nin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alı
nan gümrük resminin indirilmesine dair 

Sinema âlimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkında 

Gümrük tarife kanonuna bağlı ithalât umumî tarife* 
sinin 469 A ve B pozisyonlarına dahil çimentolara! 
gümrük resminin tezyidi hakkında 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl
masına dair 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 

Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât umu
mî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldmlmasma dair 

1.Tl.1942 tarihinde 4246 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

29.V.1942 tarihinde 4243 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1.VI.1942 tarihinde 4246 syıh ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
8 .VI . 1942 tarihinde 4250 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 .VI. 1942 tarihinde 4245 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[*] Vefat*, 18.HI.i942 tarihinde Umumi tfeyete arzedümiştir. 
[••] Vefatt, 3. VIII. 1942 tarihinde Umumî Ileyete arzedümistir. 

http://18.HI.i942


fto. 
1/704 

Muamelesi 

1/772 

1/788 

1/793 

1/806 

2/64 

3/189 

Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve le
vazımının gümrük resmiyle sair vergi ve resimlerden 
istisnası hakkındaki 3729 sayılı kanunun 2 nei mad
desi hükmünün iki sene daha uzatılmasına dair 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimle
re zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 sayılı kanun
ların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi 
ve resimlere yeniden zam icrasına dair 

Emniyet umum müdürlüğü ile Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki kanunlara 
bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî ücretli me
murlara bir er tayını istihkakı verilmesine dair 

Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makina alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarının 
gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikına dair olan 3746 sayılı kanu
na dk kanun lâyihan 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri 
hakkndaki 4036 sayılı kanua ek kanun lâyihası 

Teklif 

Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun dördüncü maddesine bir fıkra eklen
mesine dair 

Tezkereler 

Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile mahlut bu
lanmasından dolayı ithal edilemiyen pamuklu mensu
catın bir defaya mahsus olmak şartiyle resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 

22. X n . 1941 tarihinde 4158 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

27.V.1942 tarihinde 4226 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

U Y . 1942 tarihinde 4220 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

19. VI. 1942 tarihinde Maliye en
cümenine. 

29.V. 1942 tarihinde 4236 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Gümrütterimizde bulunan pamuklu mensucatın it
halini temin için 2294 saydı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden îcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

24.XH. 1941 tarihinde 4160 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24. XII. 1941 tarihinde 4160 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

3/235 Hatay için Fransa'dan ithali zaruri buhinan 10 S0G 
kuta san ipekböceği tohumunun 100 kifanmdan alın
ması icabeden 3 000 lira gümrük resmi 2294 «ayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya in-
dirikHğkden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 

1. VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün Etitoantc 
tarafından ithal edilecek 5150 tona münhasır kalmak 
özere 106 kilosundan alınmakta olan gümrük resmi 
2294 saydı kamusun yerdiği salâhiyete istinaden 0,25 
kurusa indirildiğinden keyfiyetin tasdik hakkında 

1. VI . 1942 tarihinde 4246 sayılı ka
sanla birleştirilerek kalbnli edilmiştir. 

3/260 270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağ
lan ve tortularının yüz kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında Başvekâlet tezkeresi 19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/409 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 

zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair olan 3828 sayılı kanunun 8 nci 
maddesiyle muvakkat birinci maddesi hükümlerinin 
hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/421 thraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanu

nun 36 ncı maddesi hükmünün şümulüne girip gir
mediğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 2,11.1942 tarihinde 1276 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 



Hariciye Encümeni 

Ankara 
Antalya 
Bolu 
Bolu 
Çoruh 
Diyarbakır 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Erzurum 

Reis : Konya 
M. M. : İstanbul 
Kâ. : Tokad 

Falih Rıfkı Atay 
Dr. Cemal Tunca 
Fethi Otoya* 
Hasan Cemil Çambel 
Asım Us 

Ali Mu zaffer Göker 
Ahmed Şükrü Esmer 
Nâzım 

Gimüşane 
İstanbul' 
İzmir 
Kocaeli 
Manisa 

Dr. İbrahim Tali öngörenSeyhan 
Zeki Mesud Alsan 
Fazû Ahmed Aykaç. 
Gl. Pertev Demirhan 

Sivas 
Tekirdağ 

Poroy 
Edik Servet Tür 
Salâh Cimçoz 
Halil Menteşe 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Hikmet Bayur 
Gl. Naci Eldeniz 
Necmeddin Sadak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Encümen, havale edilen (17) lâyihanın (13) nü intaç etmiş ve geriye kalan (4) iş gelecek îç-
tfoy^ Katmıştırt 

No. Hulâsası Muamelesi 

1/408 

1/707 

1/708-

1/709 

1/728. 

Lâyihalar 
Tfekiye • Poîenya arasında imza edilen Ticaret an-
laşraasiyle wamxttt protokolün tasdiki hakkında Encümendedir. 
Cenevre'de 16 teşrinisani 1937 tamirinde ima» edilmiş 
olan Tethişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına mü
tedair Mukavele Oe bir beynelmilel ceza mahkeme
si ihdası hakkımdaki mukavele ve nihai senedin tas-
difana dair Encümendedir. 
Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadele ve 
tediyeleri» tanzimi baklanda akit ve imza olunan 
İM Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı protokol ve 
mektupların tasdikına dair 

Türkiye, - Romanya arasmda mevcut 26 eylül 1940 
tarihli Ticaret ve. Tediye Anlaşmalarının merbutla-
riyle beraber iki ay uzatılması hakkında teati edi
len notaların tasdikına dair 

Aıtaşemiliter, ataşenaval ve ataşeariyenler maiyetle
rinde istihdam edilecek eratın maaş, harcırah, iaşe 
ve übası hakkında 

Türkiye* - Romanya arasında mevcut 26 eylül 1940 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının bir ay uza-

1&. XII. 1941 tarihinde 4153 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17. XII. 1941 tarihinde 4155 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4278 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

turnası hakkında teati 
dair 

edilen notaların tasdikma 

1/732 Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 ta
rihli Ticaret Aklaşmasına bağlı A ve A 1 listelerin
de yazılı kontenjanlar haricinde olarak Macarlarla 
mübadele edilecek demir ve çelikler hakkında teati 
olunan notaların tasdikma dair 

1/783 Türkiye ile Macaristan arasmda, Sümerbank ve Ti-
tas'ın Macaristan'da kâin Manfred Wiess ye ve Ma-
vağ f irmalariyle akdetmiş olduklan iki mukavelenin 
3 mlayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşma
sı hükümleri haricinde olarak tatbikına müsaade 
edilmesi hakkında yapılan anlaşmanın tasdikma 
dair 

1/748 Türkiye - Romanya arasmda akit ve imza edilen 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının tas
diki T f̂rlmufy 

1/775 Türkiye ile italya arasfmda mevcut 29 ilkkânun 1936 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin temdidi
ne dair teati olunan notaların tasdiki hakkında. 

1/802 Türkiye ile İsviçre arasında 28 mayıs 1942 tarihin
de akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma
sının tasdiki hakkında. 

1/813 Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 mart 1942 tari
hinde imzalanan ticaret anlaşması ile merbutlarının 
tasdikma dair. 

1/852 Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair. 

1/855 Türkiye ile Almanya arastada Ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek 
Anlaşmanın tasdikma dair. 

1/856 Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 
A listesinde yazılı barsak ve amyant kontenjanları
nın tezyidi hakkında teati olunan notaların tasdiktına 
dair. 

1/860 Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Türkiye 
İle Romanya arasmda nota teatisi suretiyle yapı-

8 .IV. 1942 tarihinde 4203 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 .IV. 1942 tarihinde 4202 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihinde 4207 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24.IV. 1942 tarihinde 4208 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1.VI. 1942 tarihinde 4247 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII.1942 tarihinde 4285 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . V m . 1942 tarihinde 4284 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 2 . V m . 1942 tarihinde Mîllî Mü
dafaa encümenine. 

12. V m . 1942 tarihinde İktisat en
cümenine. 

1 2 . V m . 1942 tarihinde İktisat en
cümenine. 



No. 

1/861 

Hulâsası 

lan Anlaşmanın tasdikına dair. 
Romanya'dan sallın alınacak madenî 
zelin ve parafin için yapılan 
dair. 

yağlar ile va-
anın tasdikına 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

İktisat Encümeni 

Afyon K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Aydm 
Denizli 
Diyarbakır 

Eskişehir 

îçel 
İstanbul 

M. M. 
Kâ. 

Rize 
Bilecik 

Berç Türker 
Hamsa Erkan 
İzzet Akosman 
Ahmed Ulus 
Muammer Eriş 
Nazmi Topcoğlu 
Tahir Berkay 
Veli Necdet Sünkitay 
Temel Göksel 
Salih Boşotaç 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
Dr. Muhtar Berker 
Abidin Daver 

İsmail Sabuncu 
Fluad Sirmen 
Kasım Gülek 

İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 

Kütahya 
Niğde 
Rize 
Sinob 
Urfa 
Zonguldak 
Zonguldak [*] 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Benal Anman 
Kahraman Ariklı 
Muharrem Celâl Bayar 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Okay 
Besim Atalay 
Dr. Rasim Ferid T alay 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Hüseyin, Sami Coşar 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

Encümen, 43 (34 lâyiha, 4 teklif, 3 tezkere, 2 takrir) işin (33) nü intaç etmiş ve geriye kalan 
(10) iş gelecek 

1/91 

1/234 

1/472 

Lâyihalar 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların yabancı 
memleketlerin yasak maddeleriyle mübadelesine dair Encümendedir, 
Umumi hıfzıssıhha kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler 
ilâvesine dair 

15. VI . 1942 tarihinde 4255 sayılı 
kantin olarak kabul edilmiştir. 

17. VI . 1942 tarihinde 4268 sayılı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

[*] Yefatt, 18 lll. 1942 tarihinde Umumî Heyete amdümiftir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/607 Türkiye - Yugoslavya arasmda 2 ağustos 1940 tari
hinde imza edilen Ticari protokolün tasdiki hakkında Encümendedir, 

1/647 Kaçakçdığm men ve takibine dair 1918 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası 7.1.1942 tarihinde Hükümet tara

fından geri alınmıştır. 
1/655 İngiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine 

yeniden ilâve edilecek memleketlere tatbik edilecek 
usul hakkmda teati edilen notaların tasdikma dair 17. XII. 1941 tarihinde 4154 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/671 Türkiye - Almanya arasmda Ticari mübadelelere mü

tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmaya bağ
lı 2 numaralı protokolün dördüncü maddesinde tâyin 
edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair 1 .XII. 1941 tarihinde 4138 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/681 Türkiye - Almanya arasmda Ticari mübadelelere mü

tedair 25 temmuz İM) tarihli Hususi Anlaşmaya 
bağlı 2 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde tâyin 
edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması hak
kında teati olunan notaların tasdikma dair 1.331.1941 tarihinde 4139 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/692 Türkiye - Almanya arasmda Ticarî mübadelelere mü

tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi-Anlaşmanın iki 
ay temdidi hakkmda teati olunan notaların tasdikı-
nadair 8.XII. 1941 tarihinde 4144 saylı 

kanun olarak kabul edümistlr. 
1/705 Gümrük kanunu lâyihası Encümendedir. 
1/706 Halk bankası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sa

yılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Encümendedir. 
1/707 Türkiye ile Almanya arasmda Ticari mübadele ve 

tediyelerin tanzimi hakkmda akit ve imza oluşan iki 
Anlaşma ile bu Anlaşmalara bağlı protokol ve mek
tupların tasdikma dair 15. XÎI. 1941 tarihinde 4153sayıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/708 Türkiye'- Romanya arasında meveut 26 eylül 1940 

tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının merbutla-
riyle beraber iki ay uzatılması hakkmda teati edilen 
notaların tasdikma dair 17.XH. 1941 tarihînde 4155 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/723 Muamele vergisi kanununun 12 nei maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkmda 10. VHI. 1942 tarihinde 4290 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/728 Türkiye - Romanya arasmda mevcut 26 eylül 1940 
tarihli Ticaret ve tediye" Anlaşmalarının bir ay uza
tılması haSkmda teati edilen notaların tasdikma dair 8.IV. 1942 tarihinde 4203 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Muamelesi 

1/748 

1/753 
1/772 

1/774 

1/775 

1/778 

1/783 

1/793 

1/802 

1/805 
1/813 

Mbeantttan ile aramızda' mevcut 3 mayıs 1941 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına bağh A ve A 1 listelerinde ya
zılı kontenjanlar haricinde olarak Macariark müba
dele edilecek demir ve çelikler hakkında teati olunan 
notaların tasdikma dair 

Türkiye - Romanya arasında akit -ve imza edilen ti
caret ve Tediye Anlaşmalariyle merbutlarının tasdiki 
hakkında 

Gümrük tarifesi kanunu lâyihası 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam ierasma dair olan 3828 ve 4040 sayılı kanunların 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve 
resimlere yeniden zam icrasına dair 

Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 4120 
sayılı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar kanununa ek 
kanun lâyihası 

Türkiye ile italya arasında mevcut 29 ilkkânun 1930 
tarihli Ticaret ve Seyrisefain Muahedesinin temdidi
ne dair teati edilen notaların tasdiki hakkında 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırıl
masına dair olan 4041 saydı kanun-a ek kanun lâyir 
hası 

Türkiye ile Macaristan arasında, Sümerbank ve Ti-
taş'm Macaristan'da kâin Manfred "Wms ve Masag 
firmalariyle akdetmiş oldukları iki Mukavelenin 
3 mayıs 1941 tarihli Türk - Macar Ticaret Anlaşması 
hükümleri haricinde olarak tatbikına müsaade edil
mesi hakkında yapılan Anlaşmanın tasdikma dair 

Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makine, aJât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarannı 
gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikına dair olan 3746 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası 

Türkiye ile İsviçre arasında 28 mart 1942 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret» ve Tediye Anlaşmasının 
tasdiki hakkında 

Fevkalâde kazanç vergisi kanunu lâyihası 
Türkiye île Bulgaristan arasında 27 mart 1942 ta
hinde imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle merbutlarının 

8 , IV. 1942 tarihinde 4202 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

24.EV. 1942 tarihinde 4208 sayılı 
kanun olarak kabul editaaştâr. 
Encümendedir. 

27 .V. 1942 tarihinde 4226 sayılı 
kanuo olarak kabul edilmiştir. 

3 . IV. 1942 tarihi nde 4195 ve 4196 
sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

1. VI. 1942 tarihinde 4247 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2?.V.1942.t*wiJ4ndi> 4335 sayılı 
kanun oiajrçfc kabul-e^lmiçtar. 

20. IV. 1942 tarihinde 4207 s^yıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17.IV. 1942 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine. 

3 .VII I . 1942 tarihinde 4285 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Encümendedir. 

sayılı 



No. Hulâsası Muamelesi 

tasdikına dair 

1/817 Eubank sermayesinin 100 000 000 liraya iblâğına 
dair 

1/818 Sümerbank sermayesinin tezyidi hakkında 

1/842 Jütten gayri liflerden mamul çuval ve sarğılık kaba 
bezlere tatbik olunacak gümrük tarife numarası hak
kında 

1/843 Muamele vergisi kanununun 26 ncı maddesinin kal
dırılması TmMnrııfa 

1/845 Su mahsulleri hakkında 
1/855 Türkiye ile Almanya arasmda ticari mübadelelerin 

tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya 
ek Anlaşmana tasdikma dair 

1/856 Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 
(A) listesinde yazılı barsak ve amyant kontenjanla
rının tezyidi hakkında teati olunan notaların tas
dikma dair 

Teklifler 

2/40 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

2/45 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Kazanç vergisi hakkın
daki 2391 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair 

2/46 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - îlk ve senelik muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı
lardan alınacak rüsum hakkında 

2/48 Van (İbrahim Arvas) - Meni ihtikâr hakkında 

Tezkere 

3/397 Maadin nizamnamesinin bazı maddeleriyle Taşocak-
larz nizamnamesinin tadili hakkındaki 608 sayılı ka
nunun 5 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

3 . V m . 1942 tarihinde 4284 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17.VI. 1942 tarihinde 4269 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
17 VI. 1942 tarihinde 4270 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12.VI. 1942 tarihinde Maliye encü
menine. 

1 0 . V m . 1942 tarihinde 4290 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 
Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

30.1.1942 tarihinde 238 sayılı tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 

29. IV. 1942 tarihinde 4215 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 
Bu husustaki Adliye encümeni maz
batası 7 . VIII. 1942 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

10.IV. 1942 tarihinde 239 sayılı 
tefsir olarak kabul edilmiştir. 



No. 

3/409 

3/421 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair olan 3828 say&lı kanunun 8 nei 
maddesiyle muvakkat 1 nei maddesi hükümlerinin 
hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 

ihraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanu
nun 36 ncı maddesi hükmünün şümulüne girip girme
diğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 . II . 1942 tarihinde 1276 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Takrirler 
4/20 İstanbul (61. Kâzım Karabekir) - Ereğli havzai fah-

miyesi maden amelesinin hukukuna müteallik 151 
sayıljı kanunun 7 nei maddesinin tefsiri hakkmda. 

4/38 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının tefsirine dair. 

17. VI . 1942 tarihinde 240 sayılı tef
sir olarak kabul edilmiştir. 

30.1.1942' tarihinde 238 saydı tef
sirle birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Maârif Encümeni 

Ankara 
Antalya 
Balıkesir 
Çanakkale 
Çanakkale 
Çanakkale 
Giresun 
Hakkâri 
îçel 

Beis : Manisa 
M. M. : İstanbul 
Kâ : İzmir 

Belkis Baykan 
Türkân örs 

Rıdvan Nafiz Eâgüer 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şehime 

İstanbul 
İzmir 

İsmail Hakkı üzunçarşıh Kars 
Avni Yukaruç 
Beşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etüi 
Talât Onay 
İzzet Ulvi Aykurd 
Emin İnankur 

Ordu 
Ordu 
Trabzon 
Trabzon 
Urfa 

Yunus 
Ali Kami Akyuz 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sim Tarcan 
Halil Nihad Boztepe 
İlam di Ülkimen 
Befet Ülgen 

Encümen, 9 (8 lâyiha, 1 teklif) işm (8) s i intaç etmiş ve geriye kalan (1) iş gelecek İçtimaa 
kalmıştır. 



No. Hulâsası Muamelesi 

L â y i h a l a r 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nei maddesine iki ftkra 
ilâvesi hakkında Encümendedir. 

1/697 İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınma
sına dair cilan 3694 saydı kanuna ek kanun lâyihası 8. XII . 1841 tarihinde 4142 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/699 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 8 .XII . 1941 tarihinde 4141 sayılı 
karnın olarak kabul edilmiştir. 

1/736 Ankara BU ve> Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı bir 
«Türk inkılâp tarihi enstitüsü> kurulması hakkında 15. TV*. 1942 tarihinde 4204 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/773 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıya-

caklarma dair olan 4007 sayılı kanunun 1 nei madde
sinin tadiline dair 29. W. 1942 tarihinde 4214 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/780 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3656 ve 3888 saydı kanunlara bağlı 1 sayılı 
cetvellerle 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı cetvellerin Maarif vekâleti kısmmda de
ğişildik yapılması, hakkında 29. Y\ 1942 tarihinde 4238 saydı 

kanun olarak kabul' edilmiştir. 
1/829 Beden terbiyesi kanununun 1 nei maddesinin değiş

tirilmesi hakkında 29.V. 1942 tarihinde 4235 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/850 Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutların büyü-
tümesi hakkında 14. VIII. 1942 tarihinde 4304 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 
2/51 Tokad (Sıtkı Atanç) - Teknik okullar mezunlarının 

yedeksubay olabilmelerine dair 30. IV. 394£ tarihinde Millî Müdafaa 
encümenine 



Maliye Encümeni 

Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Gazlan&«b 
•Umur 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Beis : İstanbul 
M, M. : Malatya 
Kâ. : Tokad 

Adnan Menderes 
Hacim Çarıklı 
<Dr. Gafib Kahraman 
Afomed Aksu 
KâmÜ Bursun 
Hacer Dicle 
Ömer Taşcıoglu 
Hamdı Kaleli 

Atıf Bayındır 
Nasuhi Baydar 
Cemal Kovalı 

Kırşehir Memed Sayfalı 
Konya Kasım Gürel 
Malatya Mahmud Nedim Zdbcı 
Manisa Faik Kurdoğlu 
Niğde Dr. Abravaga Marmaralı 
Bize Kemalettin Kamu 
Van İbrahim Arvas 
ZcngvMak Yusuf Ziya ösençi 

Kırşehir İzzet Özkan 

Encümen, 68 (41 lâyiha, 4 teklif, 10 tezkere, 1 takrir, 2- muhtelif evrak) iğin (36) sini intaç et
miş ve geriye kalan (93) iş geleeek İçtimaa kalmıştır. 

No. 

1/105 

1/240 

1/439 
İ/446 

1/456 

1/465 

1/489 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
îpekböcekçiliği işleri, ipekböeeği teftamu ystîştiril-
meei, muayene <*« aattiiMSi hakkında 
Orman kanununun ban maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

Bekçiler hakkında 
Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları ayllkk» 
ram tevhit ve teadülü hakkındaki 8650'sayık kanu
nun 13 ncü maddesinin (B) -âtaasutnı tadiline dair 

Belediye îatimük kanununun 9 ncu maddesinin- ta
dili ve 18 nci maddesine bir fıkm eklenmesi hakkında 
Kadastro kanunu lâyihası 

Hatay vilâyeti hususi idaresine 
menkuller hakkında 

devredilecek gayri-

1/519 Maaş kammutnuı txua Maddelerinin tadili hakkında 

1/553 Bma ve «Mttî Tergileri tadilât komisyonlarının ica-
beden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkında 

1/560 Şark halıları ve kilimleriyle emsalinin (Serbest ma
hal) rejimine tabi tutulması hakkmda 

Encümendedir. 

<KS. W. Wti tariMmte Bütçe encü
menine. 
Etattftnteudetifr. 

26. XII. 1941 tarikinde 4161 sayılı 
kanan olarak kabul ̂ edilmiştir. 

1« . ÎT . 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

3.VÖI.1942 tarihinde 4281 sayılı 
kanun olarak: kabul edilmiştir. 
26. XII. 1941 tarihinde 4161 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

'Encümendedir. 

•Encümendedir. 



No. 

1/580 
1/587 

1/609 

1/613 

1/615 

1/616 

1/627 

1/628 

1/631 

1/676 

1/680 

1/704 

Muamelesi 

İşçi sigortalan idaresi teşkilâtı hakkında 
Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisa
rı hakkında 

1/710 

1/723 

1/731 

1/772 

Çeltikçi çiftliği, taksit bedeli bakiyesi olarak göç
menlerden aranılan paranın kaydının terkiniyle bi
rinci taksit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin 
tekrar köylülere satılması hakkında 

Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 

Ankara elektrik ve havagazı ve Adana elektrik mü
esseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 
Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin
den almacak ücretlere dair 
Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 
789,1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların bazı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 

Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruruza
manı hakkmda 

Tapulama kanunu lâyihası 

Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve le
vazımının gümrük resmiyle sair vergi ve resimler
den istisnası hakkındaki 3729 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi hükmünün iki sene daha uzatılmasına dair 

Belediyeler bankası hakkındaki 2301 numaralı ka
nunun 5 nci maddesinin A fıkrasının değiştirilmesi
ne ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair 

Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkmda 

Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli ve
rilmesi hakkında 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 saydı kanunla-
ların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı ver» 

Encümendedir. 

15.IV. 1942 tarihinde Millî Müda
faa encümenine. 

30.1.1942 tarihinde 4183 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
25.V. 1942 tarihinde Büçte encü
menine. 

27. W . 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

11. XH. 1941 tarihinde Bütçe en-
menine. 

27. IV. 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 
16.1.1941 tarihinde Bütçe encü
menine. 

22. XII. 1941 tarihinde 4158 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 .V. 1942 tarihkde Bütçe encüme
nine. 

10.Vm. 1942 tarihinde 4290 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

12 . VIII. 1942 tarihinde 429̂  sayılı 
kantin olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

gi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 

1/774 Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 4120 sa
yılı kanunlarla 2999 saydı Bankalar kanununa ek ka
nun Ifiyjhası 

1/778 Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttı
rılmağına dair olan 4041 sayılı kanuna ek kanun lft-

1/781 inhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı hakkın
daki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna baa maddeler eklenmesine 
dair 

1/793 Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makine, alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarının 
gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan 
kararların tasdikma dair olan 3746 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası. 

1/801 Maliye vekâleti Bashukuk müşavirliğinin ve Mu-
hakomat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair. 

1/809 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin isle
tilmesi hakkındaki 3913 sayıl* kanuna ek kanun lâ
yihası 

1/810 Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kısan alacakla
rının karşılıklı olarak ibra ve terkini hakkında 

1/815 dm, 3888 ve 3968 sayılı kanunlara bağlı 1 numara
lı cetvellerin Maliye vekâleti, kısmında ve 2996 sayı
lı kanunda değişiklik yapılmasına dair 

27.V.1942 tarihinde 4226 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3 . IV . 1942 tarihinde 4195, 41% sa
yılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

27 .V. 1942 tarihinde 4225 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16. VI. 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

16. VI. 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

Encümendedir. 

$tibank sermayesinin 100 000 000 liraya iblâğına 
feir 

1/817 

1/818 Sümerbank sermayesinin tezyidi hakkında 

Mjaaş kanununa müzeyyel 4161 saydı kanuna ek ka
nun lâyihası 
Maliye ati; tahsildarlarına hayvan yem bedeli veril
mesi frftfcVnda 

1/827 MÜH Müdafaa istikrazı hakkında 

Jütten gayri liflerden mamul çuval ve sargılık ka
ba betlere tatbik olunacak gümrük tarife numaran 

10 V m . 1942 tarihinde 4286 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . V I . 1942 tarihinde 4269 sayılı 
-kanun olarak kabul edilmiştir. 
17.VI.1942 tarihinde 4270 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

10. VHI. 1942 tarihinde 4287 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
13.VI. 1942 tarihinde 4275 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/843 

2/32 

2/34 

2/45 

2/53 

3/197 

3/232 

3/300 

3/302 

3/327 

3/360 

hakkında 
M|uamele vergisi kanununun 26 nci maddesinin kal
dırılması J"Qrkn̂ ft 

Teklifler 

Malatya (Mahmud Nedim Zabcı) -Askeri ve mülki 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 

İdare Heyeti • Divanı muhasebat kanununun 73 ncu 
maddesinin tadiline dair 
Seyhan (Sinan Tekeliegta) - Kazanç vergisi hakkın
daki 2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair 

Tokad (Sıtkı Atanç) - Hazine avukatlığında geçen 
müddetlerin tpkalitliiS» mahsup edilmesi hakkında 

Tezkereler 

Eylül : ikincitesrin 1939 aylarına ait raporun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) 
Birincikânun 1939 : Şubat 1940 aylarına ait raporun 
sunulduğuna dair- Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(5 nci fıkra) 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
3460 saydı kanunun 4 ncü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu Üfe ihdas 
edilmiş olan krediler Yüksek nâzmı heyeti ve idare 
komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Divanı muhasebat raporları üzerine Meclisi âlice 
ittihaz olunan 814 sayılı kararın 7 nci fıkrası hük
münün halen mer'i olup olmadığının tefsiri hakkında 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların iktisadi buh
ran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası beyi
yesinden istifade hususlarında harp malûlü hük
münde' olduklarına dair olan 2591 sayılı kanunun 
birinci'maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi 

BncüntefldeairV 

l O . V m . 1942 tarihinde 4290 sayılı 
kanonla birleştirUerlek kabul edilmiş

tir. 

18. V. 1942 tarihinde Sıhhat ve iç
timai muavenet encümenine. 

Encümendedir. 

2*. IV. 1942 tarihinde 4216 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

19.1. 
nine. 

1942 tarihinde Bütçe encüme-

Encümendedir. 

14. V m . 1942 tarihinde 4298 sayılı 
kanun olarak kabul edimiiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

3/409 Fevkalâde vaziyet dolayısiye bazı vergi ve resimlere 
zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzu
una alınmasına dair olan 3828 sayılı kanunun S nci 
maddesi üe muvakkat birinci maddesi hükümlerinin 
hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi hakkında 
Başvekalet tezkeresi 19.1.1942 tarihinde 1270 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/421 İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanu

nun 36 nci maddesi hükmünün şümulüne gidip gir
mediğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 2 . I I . 1942 tarihinde 1276 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/423 Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet .sandığı hak

kındaki 3575 saydı kanunun 36 nci maddesinin tefsi
rine dair Başvekâlet tezkeresi 14. VIII . 1942 tarihinde 4295 Baydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/432 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci maddesinin 

tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 19. V I . 1942 tarihinde 1309 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Takrir 

4/29 İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
20. X I . 1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2264 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Encümendedir. 

Muhtelif Evrak 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil eden 
3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası
nın tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni maz
batası Encümendedir. 

5/36 Zirai işlerde, bağcılık ve bahçıvancılıkta çalışanların 
kazanç, buhran ve muvazene vergilerinde mevcut hü
kümlere göre muafiyetleri hakkında Dîvanı muhase
bat encümeni mazbatası Encümendedir. 



Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

Reis : Ankara Rifat Araz 
M. M. : Bize Ali Ztrh 
Murakıp : Çoruh Mazhar Müfid Kamu 
Kâ. : Ordu Hüseyin Ekşi 

Afyon K. Haydar Çerçel Malatya Dr. Hilmi Oytâç 
Balıkesir Memed Demir Seyhan [*] İbrahim Mete 
Çorum Şakir Baran Sinob Hulusi Oruçoğlu 

Encümen, 1 ikmciteşrin 1941 tarihinden 14 ağustos 1942 tarihine kadar 62 defa toplanarak Bü
yük Millet Meclisi 1941 yılı nisan: 1942 yılı mart aylan hesabı hakkında Yüksek Beisliğe alta 
mazbata sunmuş, bunlardan yalnız şubat ve mart aylama ait maıbata henüz Umumî Heyete arze-
ditmemiş ,diğer beş mazbata Umumî Heyetin muhtelif tarihli inikatlarında okunmuştur. 

Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Millî saraylar ve koşklerdeki eşyayı murakabe etmiş 
ve Büyük Millet Meclisi, Kiyaseti Cumhur ve Divanı muhasebat 1940 malî ylx hesabı katileri hak
kında Yüksek Beisliğe sunduğu 3 mazbatanın Hazine hesabı katisine ithal edilmek üzere Hükümete 
tevdiine Umumî Heyetin 5.1.1942 tarihli inikadında karar verilmiştir. 

M e c l i s K ü t ü p h a n e s i E n c ü m e n i 

Beis : Giresun Gl. İhsan Sökmen 

Çankırı Avni Doğan Niğde Hazim Tepeyran 
Çorum Dr. Mustafa Gantekin Ordu Ahmed İhsan Tokgöz 

Encümen, 1 ürinciteşrin 1941 tarihinden 14 ağustos 1942 tarihine kadar 5 defa toplanarak 0. H. F. 
neşriyatının temini ile istanbul Üniversitesi neşriyatının, bazı yeni eserlerle nadir koleksiyonlar ve 
kıymetli eski eserlerin satm almmasma ve türkce gazetelerle ban ecnebi mecmuaların abonelerinin 
yenileştirilmesine dair kararlar vermiş, alınacak ve ciltlenecek kitaplarla kütüphanede yapılacak 
diğer mütenevvi işler hakkmda görüşmüştür. 

[*] Vefatı, 18, III. 1943 tarihinde JJnmî Heyete arzeçfflmiftir. 



Millî Müdafaa Encümeni 

Ağrı 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Edirne 
Erzurum 
Gümüşane 
Gümüsane 
İçel [••] 
İstanbul 
Kan [•••! 

Beis : Diyarbakır Gl. Kiazım Sevüktekin 
M. M. : Samsun [*] Amiral Fahri Engin 
Kâ. : Konya 

Korgl. Kemal Doğan 
Gl. Naci Tınaz 
Dr. Akif Arkan 
Eyüb Sabrı Akgöl 
Fuad Balkan 
Aziz Akyürek 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya. Zarbun 
Refik KoraUan 
Şükrü Âli ögel 
Hiisrev Kmldoğan 

Vehbi Bilgin 
Kayseri Nazmi Toker 
Kayseri Salih Turgay 
Malatya GL Osman Koptagel 
Manisa [***•] Gl. Ali Rıza Artunkal 
Manisa Kâzım Nami Duru 
Muğla Sadnllah Güney 
Samsun [•*•**] Ruşeni Barkın 
Seyhan Sinan Tekelioğlu 
Urfa Gl. Ahmed Tazgan 
Yozgad Celâl Arat 

Encümen, 43 (36 lâyiha, 3 teklif, 4 teskere) işin (38) ni intaç etmiş ve geriye kalan (5) iş gele
cek İçtimaa kalmıştır. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
1/49 Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 sayılı kamı 

na ek kanun lâyihası 
1/187 Askerlerin zat işlerine taallûk eden dâvaların tetkik 

ve muhakeme usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesine dair 

1/550 Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hak
kında 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadi
line dair 

1/587 Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhi
sarı hakkında 

1/636 Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 

Encümendedir. 

15.VI. 1942 tarihinde 4259 
kanun olarak kabul edilmiştin 

2 . I I . 1942 tarihinde 4188 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13. V. 1942 tarihinde Dahiliye encü
menine. 

26.33.1941 tarihinde 4130 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] Münakalât vekilliğine tâyini, 17 .XI. 1941 tarihinde Umumî Heyette okunmuştur. 
[••] 18. III. 1942 tarihinde seçilmiştir. 
[•••] Vefatt, 6.IV.1942 tarihinde Umumî Heyete arzedümiştir. 
[•••*] Millî Müdafaa vekilliğine tâyini, 17 .XI. 1941 tarihinde Umumî Heyette okunmuştur. 
[••*••] Amiral Fahri Engin'in yerine Mazbata muharrirliğine seçümistir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/641 Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 3629j»ydı kanunun birinci ve ikinci mad
delerinin tadiline dair 10 .XII . 1941 tarihinde 4145 «aydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/689 Deniz gedikli subaylarının tahsisatı fevkalâdelerine 

yapılacak zam hakkında 3 . X I I . 1941 tarihinde 4140 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/695 Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî Mü
dafaa vekâletine devri hakkında 6. V. 1942 tarihinde 4218 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/698 Askerlik kanununun 39 ncu ve 61 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair 15 .XII . 1941 tarihinde 4152 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/709 Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşeariyenler maiyetle
rinde istihdam edilecek eratın maaş, harcırah, iaşe 
ve ilbası hakkında 3 . VIII . 1942 tarihinde 4278- sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/713 Yabancı memleketlere gönderilecek memurların har

cırahları hakkındaki 3441 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası 3 . VIII . 1942 tarihinde 4279 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/733 Askerlik kanununun 5 nci maddesine muvakkat bir 

fıkra eklenmesi hakk'ıhda 21.1.1942 tarihinde 4173 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/734 Askerî tayınat ve yem kanununun 4 ve 36 nci mad
delerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair olan 879 sayılı kanunun ikinci madde
sinin değiştirilmesi hakkında 28.1.1942 tarihinde 4177 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/737 ,Askerî ceza kanununun ban maddelerinin değiştiril

mesi hakkında 15. VI . 1942 tarihinde 4257 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/738 Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkmda 3 . VIII . 1942 tarihinde 4280 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/745 -Yedeksubay ve askerî memurlar kanununun 4107 

sayılı kanunla değiştirilen 3 ncü maddesinin tadiline 
dair 26.1.1942 tarihinde 4175 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/749 Memurlarla askerî mensuplardan fevkalâde hallerde 

mal iktisap edenler hakkmda 29. V. 1942 tarihinde 4237 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/750 Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihası 3 . VIII . 1942 tarihinde 4276 ve 4277 
saydı kanun olarak kabul edilmiştir, 

1/755 Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâ
ve edilecek gıda maddeleri,hakkmda 2 . H . 1942 tarihinde 4186 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/756 Askerî tayınat ve yem kanununun tadili hakkında 2 . II . 1942" tfcfiÖnde 4187 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/773 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olâmiyecak-
larma dair olan 4007 sayılı kanunun birinci madde
sinin tadiline dair 29 . IV'. 1942 tarihinde 4214 sayjüı 

katran olarak kabul edilmiştir. 
1/788 Emniyet umum müdürlüğü ile gümrük muhafaza 

ve muamele sınıf ı teşkilâtı hakkındaki kanunlara bağ
lı kadrolara dahil maaşlı ve daimi- ücretli memurlara 
bir er tayını istihkakı verilmesine dair 11*. V . 1942 tarihinde 4220 sayılı 

1/792 örfi idare kanununun 7 nci maddesinin değiştiril
mesine dair 6 . V . 1942 tarihinde *219* sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 

6 . V . 1942 tarihinde *219* 
kanun olarak ksbuTedffmlştir. 

1/819 Denizaltı gemilerinde ve avcı botlarında müstahdem 
deniz personeline seferde, manevra ve tatbikatlarda 
verilecek hazır gıda hakkında 25 . V . 1942 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/821 Jandarma eratı kanununun bazı maddelerim değişti

ren 3155 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin tadili 
hakkmda 3 . V I . l&4Û4*rihhıde 4246 sayılı 

1/825 Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna iki 
muvakkat madde ilâvesine dair 3 . VIII. 1942 tarihinde 4282 sayılı 

kasım olarak- kabul- edilmiştir. 

3 . VIII. 1942 tarihinde 4282 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/828 Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sayılı kar 
nunla tadil edilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkmda 3 . VIII. 1942 tarihinde 4283 sayılı 

kasan olarak kabul edilmiştir. 
1/832- Gedikli küçük zabit membalanna dair olan 2505 sa

yılı kanunun 5 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında 15 . VI . 1942 tarihinde 4260 sayılı 

__ kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/835 Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı ka

nuna tadil eden 4002 sayılı kanunun birinci madde* 
sine bir fıkra eklenmesine dair 19 . V I . 1942 tarihinde 4273 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

19'. VI . 1942 tarihinde 4273 
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

1/836 Ordu subaylar heyetine mahsus Terfi kanununun 
muaddel 10 nen maddesinin değitirilmesine dair 19. V I . 1942 tarihinde 4273 sayılı 

1/840 Askeri şoför ve sanatkârlara verilecek ücret ve yev
miyeler hakkındaki 1272 sayılı kanunun ikinei mad
desinin değiştirilmesin» dair 4 . V I . 1942 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/847 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü, 

hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cet
velin Millî Müdafaa vekaleti kara kısmında değişik-



No. 

1/852 

1/867 

1/858 

1/859 

Hulâsası 

lik yapılmasına, dair 

Mjaharip yabancı orda mensuplarından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 saydı kamunu 4 ncfi 
maddesinin değiştirilmesine dair 
Askerî mantarlar hakkındaki 1455 saydı kanona bir 
muvakkat madde eklenmesine dair 

Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı 
kanona ek kanon layihan 
Devlet mjemorları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanona bağlı (1) saydı cetvelin 
MÜH Müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4297 sayın 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4296 sayılı 
kanon olarak kabul ediümiştir. 

Encümendedir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 4297 sayılı 
kanonla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

2/51 

2/64 

Teklifler 

Diyarbakır (GL Kianm Sevüktekin ve Erzurum Şük
rü Koçak) • Subay ve askeri memurların tekaüdü 
için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşları 
bildiren 3079 sayılı kanona bir madde eklenmesine 
dair 
Tokad (Sıtkı Ataaç) - Teknik okullar mezunlarının 
yedeksobay olabilmelerine dan? 
Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) -
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

12 . VIII. 1942 tarihinde Gümrük ve 
inhisarlar encümenine/ 

Tezkereler 
Askerî fabrikalar Tekaüt ve muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin tef
sirine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/432 Askeri ve mülki tekaüt kanununun 62 nci maddesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/467 Asker! ve Mülki tekaüt kanununun 46 ncı maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/479 Ordu subaylarına bir er taymı verilmesi hakkındaki 
4105 sayılı kanonun birinci maddesinin tefsirine dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

14 . VIII. 1942 tarihinde 4295 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

19 . VI . 1942 tarihinde 1309 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

26 . V . 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

17 . VI . 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 



Nâfıa Encümeni 

Afyon K. [*] 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 
İsparta 
tzmir 

Beis : Erzincan 
M, M. : Eskişehir 
Kâ. : Sivas 

Ali Çetinkaya 
Mebrure Gönenç 
Arif Bayhn 
Eşref Demirel 
Ali Btza Erem 
Cahit Çubukçu 
Osman Işın 
Hüsnü özdamar 
Sadettin Epikmen 

Aziz Samİh tlter 
İzzet Arakan 
Abdurrahman Naci Demirağ 

Malatya 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 

Memed Şevket Özpazarbaşı 
Muttdlip öker 
Vastf Çımy 
Osman Ercin 
Halid Mengi 
Sami Erkman 
Razi Soyer^ 
Şeref TJluğ 

Encümen, 17 lâyihanın 14 nü intaç etmiş ve geziye kalan S iş gelecek içtimaa kafcugbr. 

No. 

1/286 

1/442 

1/514 

1/615 

1/683 

1/695 

1/782 

1/811 

Hulasası Muamelesi 

Lâyihalar 

. istanbul'da yeniden yapılacak Adliye binası için ge
lecek senelere geçici taahhüt icrası hakkında 
iş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortalan 
hakkında 
Posta, telgraf ve telefon idaresi Biriktirme ve yar
dım sandığı hakkında 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik mü
esseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 
Posta kanununa müzeyyel 2721 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) bendinde değişiklik yapılmasına 
dair 

Erzurum • Karabıyık hanları dar hattının Millî Mü
dafaa vekâletine devri hakkına? 

Rumeli demiryolları işletme nizamnamesinin zıya ve 
hasar tazminatına mütaallik hadlerinin tadiline dair 
olan 3259 saydı kanuna ek kanun lâyihası 

Şose ve köprüler inşaatı için 
taahhüde girişilmesi hakkında 

gelecek yıllara geçici 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

22 . XII . 1941 tarihinde 4157 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

1 . XII . 1941 tarihinde 4133 sayılı 
raıan ularak kabul ediilmiştir. 

6 . V . 1942 tarihinde 4218 sayılı 
kanun olarak kabul ediflmiş&r. * 

8 . IV . 1942 târihinde Bütçe encü
menine. 

10 .Yi . 1942 tarihinde4251 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[•] 18,ÎII,im tarihinde seçilmiştir. 



fto. Hulâsası Muamelesi 

1/816 Derlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanona bağlı 1 sayılı cetvelin 
Münakalât vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında 26 . V . 1942 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/831 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü teşkilâ

tına ait kanun lâyihası 3 . V I I I . 1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

1/837 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâ
tına dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan tedariki 
mecburiyetinde bulunan süvari müvezzüere yem be
deli verilmesi hakkında, 19 . V I . 1942 tarihnde Bütçe, encü

menine. 
1/841 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kanu

nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 16. V I . 1942 tarihinde Bütçe encü

menine. 
1/848 İskenderun limanının Devlet demiryolları ve liman

lan işletme umum müdürlüğüne devri ve mezkur 
umum müdürlükçe işletilmesi hakkrada 14. V I I I . 1942 tarihinde 4301 sayılı 

- kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/849 Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait hisse 

senetleriyle menkul ve gayrimenkul malların satın 
alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında 14. V I I I . 1942 tarihinde 4302 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/850 Mesleki teknik okullar açılması ve mevcutların büyü

tülmesi hakkında 14. V I I I . 1942 tarihinde 4304 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/851 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum .müdürlüğünce işletilmesi hakkında 14. V I I . 1942 tarihinde 4303 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/854 Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin birinci fıkrası

nın değiştirilmesi hakkında 14. VIII. 1942 tarihinde 4303 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni 

Ayn 
Kütahya 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

Ankara Dr. Taptas 
Aydın Dr. Şakir Şener 
Bilecik Dr. Muhlis Suner • 
Burdur Dr. AhmedBuhiYeşilyurtKırşehir 
Bursa Dr. Refik Güran Kocaeli 
Denizli Dr. Hamdı Berkman Konya 
Diyarbakır Dr. Şükrü Emed Maraş 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr, Ali Süha Delübası 
Dr. Fatma Memik 

Kastamonu 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Dr. Tevfik Aslan 
Biza Saltuğ 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Dr. Fuad Sorâğman 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Kemali Bayizit 

Encümen, 11 (9 lâyiha, 2 teklif) ismDnuintaç etmiş ve geriye kalan 2 iş gelecek İçtimaa kal-

No. 

1/234 

1/516 

1/627 

1/629 

1/727 

1/739 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
Umumî hıfzısıhha kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında 

Gümrük tarife kanununa bağlı gümrük; ithalât umu
mî tarifesinin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair 

Devletçe yapılmaş. ve yapılacak olan sulama işlerin
den alınacak ücretlere dair 

İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair 
Alelümumı seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında 

Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 551 sayılı 
kanunun 11 nci maddesine bağlı emraz cetvelinin be
şinci derece maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil 
ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında 

1/755 

1/756 Askerî tayinat ve yem kanununun tadili hakkında 

15 . V I . 1942 tarihinde 4255 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942 tarihinde - 4245 sayılı 
«tanun olarak'kabul edilmiştir. 

2 1 . IV . 1942 tarihinde Maliye encü
menine. 

Encümendedir. 

16 . I I I . 1942 tarihinde 4192 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 . 1 .1942 tarihinde Bütçe encü
menine. 

2 . I I . 1942 tarihinde 4186 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 . II . 1942 tarihinde 4187 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. İlulâsası Muamelesi 

1/812 Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve me
murini l«mınumuı bant maddelerinin değiştirilme
ğine ve bu kanuna ban maddeler eklenmesine dair 

Teklifler 

Malatya (Mahmut Nedim Zabcı) - Askerî ve mülki 
tekaüt kanununun 39 nen maddesine bir fıkra ilâvesi

ne dair 

Kütahya (Dr. Ali Süha Djelilbaşı ve iki arkadaşı) -
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzfnhha müesse
sesi adının değiştirilmesi hakkında 

15 . VI . 1942 tarihinde 4258 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

10.VIII.1942 tarihinde 4288 sayılı 
kanun olarak kabul edinmiştir. 

Teşkilât-ı Esasîye Encümeni 

M. M. 
Kâ. 

Kütahya 
Konya 
Tokad 

Balıkesir Gl. Kâzım Özalp 
Bursa Muhittin Baha Pars 
Çan km Fazıl Nazmi Bükün 
Çankırı Hüseyin Cahid Yalçın 
Eskişehir Yusuf Ziya özer 
Oümüşane Hasan Fehmi Ataç 
İstanbul Gl. Kâzım Karabekir 
İstanbul Ziya Karamursal 
İzmir Celal Boyar 

Beceb Peker 
Tevfik Fikret Süay 
Besai Erişken 

Kastamonu [•] 
Kırklareli 

Muğla 
Muğla 
Samsun 
Seyhan 

Mahmud Esad Bozkurd 
Bauf Orbay 
Dr. Fuad Umay 
Befik İnce 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Yunus Kadı 
Hüsnü Çakır 
Ali Münif Yegena 

Encümen, 3 (1 teklif, 2 takrir) işin 2 sini intaç etmig ve geriye kalan İ iş gelecek İçtimaa 
kalmıştır. 

Teklif 
2/62 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) • Dahil! nizamna

meye bir madde ilâvesine dair 26 . V . 1942 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır» 

[*] Mebusluktan istifan, 16. III. 194% tarihinde Umumi Heyette okunmuştur. 



No. Hulâsası Muamelesi 

Takrirler 

4/26 Manisa (Kefik İnce) - Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunmaya mütedair nizamnamenin 22 ve 99 nei 
maddelerine bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 
nizamnamenin kanuna mugayir olduğuna dair Encümendedir. 

4/48 Manisa (Refik İnce) - Teşriî masuniyeti kaldırılan 
bir mebusun Heyeti Umumiye karan alınmadan tev
kif edilip edilemiyeceğinin tefsir yoluyla halli hak
kında 13. V. 1942 tarihinde 1284 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat Encümeni 

Aydın 
Balıkesir 
Denizli 
Denizli 
Edirne 
Elâzığ 
Giresun 
Hata/y 
tçel 
Kars 
Kırklareli 

Beis : İzmir 
M. M. : Manisa 
Kâ. : Seyhan 

Nuri Göktepe 
Rahmi Selçuk 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya 
Faik Kaltakkıran 
Şahit Sağıroğlu 
Fikret Atlı 
Memed Tecirli 
Ahmed Ovacık 
Ömer Küntay 
Zühtü Akın 

Rahmi Köken 
Yaşar özey 
Tevfik T arman 

Kocaeli 
Manisa 
Manisa 
Seyhan 
Siird 
Siird 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 

İbrahim Dtblan 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Damar Ankoğlu 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 
Atıf Esenbel 
İsmail Memed Uğur 
Şerif Bilgen 

Encümen, 7 (5 lâyiha, 2 teklif) Ljin 7 rini de intaç etmiştir. 

Lâyihalar 

1/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 8. VI. 1942 tarihinde 4250 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin-
den alınacak ücretlere dair 27 . XÎI . 1941 tarihinde Dahiliye 

encümenine. 
1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair 10 . XII . 1941 tarihinde Maliye en
cümenine. 



tfo. Hulâsası Muamelesi 

1/731 Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli ve
rilmesi hakkmda 12 . VIII. 1942 tarihinde 4291 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/828 Orman koruma teşkilât kanununun 3490 sayılı ka

nunla tadil edilen 14 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 3 . VIII . 1942 tarihinde 4283 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
Teklifler 

2/14 Denizli (Emin Aslan T«kad) - Toprak ve toprağı 
işletme hakkmda 13 .1.1942 tarihinde Dahiliye en-. 

cümenine. 
2/47 Yozgad (Sırn Içöz) • Ağıllar hakkındaki kanunun 

birinci maddesindeki müddetin uzatılmasına dair 15 . XII, 1941 tarihinde 4146 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Muhtel it ve Muvakkat Encümenler 

[Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümen] 

Enenmene havale edilen tezkere intaç edilmiştir. 

Tezkere 
3/12 İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya îştiklâl 

mahkemesi karariyle Hillî hudut dışma çıkarılan Su
at Remzi'nin Türk vatandaşlığına kabulünün muva
fık olup olmryacağına dair bir karar verilmesi hak
kmda Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 

[Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit 
Encümen] 

Encümene havale edieln takrir intaç edihnemistâr. 



No. • Hulâsan Muamelesi 

Takrir 

4/47 Manisa, (Befik ince) • Bir kanun mecmuunu bıra-
lapta yalnız bir maddenin veya lüzum, görülen bazı 
maddelerin meriyet mevkiine konulmasına kanuni 
ve hukuki imkân bulunup bulunmadığının teftir yo
luyla halli hakkında. Encümendedir. 

[Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümen] 

Encümen, havale edilen (8) teskerenin (7) sini intae etmiş re geriye kalan <1) teskere gelecek 
ttcimaa kalmiftır. 

Tezkereler 

3/269 Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nın teşri! ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi 23 . I . 1942 tarihinde 1272 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/383 Ankara mebusu Ahmed Ulus'un teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 14 . I . 1942 tarihinde 1266 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/392 İçel mebusu Turhan Cemal Beriker'in teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 14 . 1 . 1942 tarihinde 1267 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/404 tstanbnl mebusu Galib Bahtiyar Göker'in teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresi 14 . 1 .1942 tarihinde 1268 saydı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/411 Urfa mebusu Refet Ülgen'in teşriî masuniyetinin kal

dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 23 .1.1942 tarihmde 1273 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/437 Benizli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 20 . V . 1942 tarihinde 1289 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir: 
3/439 Van mebusu İbrahim Arvas*ın teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 20 . V . 1942 tarihinde İ290 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/462 Kars mebusu Etem İzzet Benice'nin teşriî masuniye
tinin'kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 



[Beş Kişilik Encümen] 

(Umum! Heyette gizli reyle seçilmişlerdir) 

M. M. 
Kâtip 
Âza 

Beceb Peker 
Tevfik Fikret Süay Konya 
Fuad Sirmen Rize 
Münir Çağil Çorum 
Yusuf Kemal Tengirş'enk Sinob 

Encümene havale edilen (1) teskere intaç edilmiştir. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Tezkere 

3/428 Refah vapuru hâdisesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 2 . I I . 1942 tarihinde 1275 
karar olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 
(Adliye, Bütçe, Dahiliye, iktisat, Maarif ve Maliye encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekep) 

M. M. 
Kâ. 

; Kayseri 
: Manisa 
: Bilecik 

Afyon K. İzzet Akosman 
Afyon K. Şevket Başid Eatipoğlu 
Ankara Belkis Baykan 
Ankara Fevzi Daldal 
Antalya Nurullah Esad Sümer 
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel 
Çanakkale Ziya Gevher Etili 
Denizli Tahir Berkay 

Beşid özsoy 
Faik Kurdoğlu 
Kasım Güdek 

Gazianteb 
İstanbul 
İstanbul 
Kocaeli 
Malatya 
Yozgad 
Zonguldak 

Ahmed Aksu 
Ali Kâmi Akyüz 
Sadettin Uraz 
Salâh Yargı 
Mdhmud Nedim Zabcı 
Salim Korkmaz 
Bifat Vardar 

Encümene havale edilen (2) laya» intaç edilmemiştir. 

Lâyihalar 

1/776 Küçük sanatlar kanuna 
1/777 Sanayi kanunu lâyihası 

Encümendedir. 
Encümendedir, 



[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat 
Encümenlerinden Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep 

Reis ; Kocaeli Salâh Yargı 
M. M. : Trabzon Faik Ahmed Baruttu 
Kâ. i Kütahya Alâettin Tiridoğlu ' 

Ankara 
Aydin 
Bâıkesir 
Bursa 
Diyarbakır 
Mirne 
İçel 
Kastamonu 
Kocaeli 

Ekrem Ergun 
Nuri Göktepe 
Yafaja Sezai Uzay 
Nevzad Ayaş 
Veli Necdet Smkitay 
Temel Göksel 
Turhan Cemal Beriker 
Dr. Tevfik Aslan 
Dr. Fuad Soragman 

Kocaeli 
Konya 
Konya 
Konya 
Malatya 
Malatya 
Mardin 
Siird 
Van 

İbrahim Dtblan 
Ahmed Hamdı Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip GülteHn 
Mahmud Nedim Zaba 
Nasuhi Baydar 
Rıza Erten 
AUR'taEsen 
İbrahim Arvas 

Encümene havale edilen (3) lâyiha intaç edilmiştir. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
1/725 Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılması 

hakkında 2 4 . XII .1941 tarihinde 4159 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/724 Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değişti* 
rilmesi hakkında 1 9 . X I I . 1941 tarihinde 4156 sayılı 

kam n olarak kabul edilmiştii 
1/751 Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair * 3 0 . 1 . 1 9 4 2 tarihinde 4180 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 0 3 1 



[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, Maarif, Maliye, Sıhhat ve İçtimaî Muavenet ve Ziraat Encümenlerinden 
Seçilen 3'er Üyeden Mürekkep) 

Ankara 
Antalya 
Batıkesir 
Denizli 
Gazianteb 
Hakkâri 
tçel 
İstanbul 
îzmir 

Beis : Kocaeli 
M. M. : Bursa 
Kâ. : Erzurum 

Ekrem Ergun 
Nurullah Esad Sümer 
Hacim Çarıklı 
Haydar Günver 
"Dr. Abdurrahman Melek 
İzzet Ulvi Aykurd 
Ahmed Ovacık' 
1. Alâettin Gövsa 
Nazmi İlker 

Salâh Yargı 
Nevzad Ayaş 
Nakiye Elgün 

Kastamonu 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Maraş 
Bize^ 
Siird 
Siird 
Tokad 

Abidin Binkaya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Nasuhi Bay dar 
Dr. Kemali Bayizit 
Kemalettin Kamu 
Ali Bıza Esen 
Nafci Bekmen 
Holü Nazmi Keşmir 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

No. Hulâsası 

Lâyiha 
1/789 Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlandırma kanunu 

lâyihası 

Muamelesi 

19 . VI . 1942 tarihinde 4274 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, Gümrük ve İnhisarlar, İktisat, Maliye ve Ziraat Encümenlerinden Seçilen 
3'er Üyeden Mürekkep) 

M. M. 
Kâ. 

Tunceli 
Trabzon 
Bursa 

Aydın Adnan Menderes 
Balıkesir Hacim Çarıklı 
Balıkesir Rahmi Selçuk 
Çorum Süleyman Köstekçioğlu 
Denizli Emin Aslan Tokad 
Denizli Haydar Günver 
Edime Temel Göksel 
Eskişehir Istamat özdamar 

Mitat Yenel 
Faik Ahmed Barutçu 
Dr. Sadi Konuk 

Kars 
Kastamonu 
Konya 
Malatya 
Manisa 
Seyhan 
Siird 

Kahraman Ariklı 
Muharrem Celâl^Bayar 
Kâzım Gürel 
Osman Taner 
Asım Timer 
Salhattin Çam 
Şefik özdemir 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyiha 

1/804 Kahve Ye çayın inhisar altma alınması hakkında 20 . V . 1942 tarihinde 4223 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 

(Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Nafîa encümenlerinden seçilen 4 er üyeden mürekkep) 

Ankara 
Balıkesir 
Bursa 
Erzurtm 
Kars 
Kayseri 
Kayseri 

Reis : Kaysen 
M. M. : Sivas 
KL : Bursa 

Arif Baytın 
Yahya Sezai Uzay 
Fotin Güvendiren 
Nahiye Elgün 
Esad özoğuz 
Ömer Taşcıojjlu 
Suat Hayri urgüblü 

Faik Baysal 
Abdurrahman Naci Dmirag 

dr. Sadi Konuk 

Kırklareli 
Malatya 
Manisa 
Muş 
Tokad 
ürfa 

Hamdı Kuleli 
Muttalip Öker 
Faik Kurdoğlu 
Şükrü Ataman 
Cemal Kovalı 
Şeref Uluğ • 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

Lâyiha 

1/846 Bnrsa vilâyetince yollara sarfedUmek üzere yapıla
cak istikraz hakkında 12. VI I I . 1942 tarihinde 4293 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 



[Muvakkat E n c ü m e n ] 

(Bütçe. Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Nafia encümenleriden seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Çorum 
Eskişehir 
Gazianteb 
İsparta 

sen 
Konya 

Beis 
M. M. 
Ki 

ıır İzzet Arulcan 
Faik Kurdoğh 

Aydın Adnan Menderes 

Süleyman KÖstekçioğlu Malatya 
îstamat özdamar 
Ahmed Aksu 
Remzi Ünlü 
İsmail Hakkı Ülkmen Sivas 
Sadettin Vraz Trabzon 
Ömer Tascıoğlu Urfa 
İzzet Erdal Yozgad 
Muttalip öker 

Osman Taner 
Osman Ercin 
Memed Ali Yörüker 
Abdurrahmm Naci Demirağ 
Daniş Eyiboglu 
Şeref Uluğ 
Sırrı tçoz 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

No. 

1/844 

Lâyiha 

Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırılacak nafia inşaatı
na ait eşyanın gümrük vergilerinden muaf olarak 
yurda sokulması hakkında 

Muamelesi 

17. V I . 1942 tarihinde 4267 sayılı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 



Encümenlerin Toplanma Sayısını Gösteren Cetvel 

Toplanma Toplanma 
Encümenler 

Adliye enenmeni 
Arzuhal » 
Bütçe » 
Dahiliye » 
Divanı muhasebat > 
Gümrük ve inhisarlar » 
Hariciye » 
İktisat » 
Maarif > 

sayısı Encümenler 

Daimî Encümenler 

75 
51 
97 
36 
25 
27 
7 

40 
11 

sayısı 

Maliye encümeni 44 
Meclis hesaplarının tetkiki ı 
Meclis kütüphanesi i 
Millî Müdafaa : 
Naf ia < s 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
Teşkilâtı esasiye 
Ziraat 

• 62 
5 

• 43 
• 32 
• 29 
• 4 
• 20 

Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekfep Muhtelit encümen 
Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen 
Beş kişilik encümen (Umumî Heyette 
gizli reyle seçilmişlerdir). 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Dahiliye, İktisat, Maarif ve Maliye 
encümenlerinden seçilen 3 er üyeden 
mürekkep) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Dahiliye, İktisat, Maliye, Sıhhat ve iç
timai muavenet ve Ziraat encümenle
rinden seçilen 3 er üyeden mürekkep) 

14 

Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Dahiliye, Maarif, Maliye, Sıhhat ve 
içtimai muavenet ve Ziraat encü
menlerinden seçilen 3 er üyeden mü
rekkep) 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
Gümrük ve inhisarlar, İktisat, Mali
ye, ve Ziraat encümenlerinden seçilen 
3 er üyeden mürekkep) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye,, 
Maliye ve Nafia encümenlerinden se
çilen 4 er üyeden mürekhp) 
Muvakkat encümen (Bü+çe, Gümrük 
ve inhisarlar,' Maliye ve Nafia encü
menlerinden seçilen 5 er üyeden mü-

16 



Encümenlerin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cetvel 

Encümenler i l i 
S 9 

encümeni 

Daimî encümenler 

Adliye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 
Divanı muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 
İktisat 
Maarif 
Maliye 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Meclis Kütüphanesi 
Millî Müdafaa 
Nafia 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
Teşkilâtı Esasiye 
Ziraat 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler : 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen 
Adliye Dahiliye ve Millî Müdafâa encümenlerin 
den mürekkep Muhtelit encümen 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerinden mü 
rekkep Muhtelit encümen 
Beş kişilik encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat 

» 
» 
» 
> 

43 
O 

162 
24 
22 
11 

,1 7 

'34' 
8 

41 
O 
O 

36 
İt 
9 
O 
5 

İlli 
4 
O 

14» 
8 
O 
1 
O 
4 
1 
4 
O 
O 
3 
O 
2 
1 
2 

51 
O 

28 
1 

31 
7 
O 
3 
O 

10 
o' 
o 
4 
0 
O 
O 
O 

103 
7 

53 
19 
17 
43-

9 
58 
O 
O 

43 
17 
11 

3 
' 7 

73 
3 

207 147 
34 27 

27 
18 
13 
33 

8 
35 
0. 

•O 
38 
14 
9 
2 
7 

30 
4 

1 
4 

10 
1 

23 
O 
O 
5 
3 
2 
1 
O 

pnlptân. 
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ten mü-

Yekûn 

0 

0 

0 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

438 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

44 

1 

0 

8 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

145 

0 

1 

ö 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

21 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 

1 

1 

8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

651 

0 

0 

7 
1 

•« 
i l 
1 
1 
1 

468 

1 

1 

1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

182 

4036 
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İnzibat Komisyonu Mesai Hulâsası 

Üçüncü İçtima zarfında inzibat komisyonunu alakadar edecek bir hâdise çıkmamıştır. 

Umumî Evrak Muamelâtı(294) 

Üçüncü İçtima içinde Meclisi âliye: 

167 
19 

102 
17 
9 

142 
1223 

Lâyiha 
Teklif 
Tezkere 
Takrir 
Muhtelif evrak 
Mütenevvi hususata ait evrak 
Arzuhal 

1679 Evrak gelmiştir. Encümenler ve kalemler arasında, yapılan havaleler bu yekûndan hariçtir. 

Lâyihalar 

üçüncü İçtima içinde Meclisi âliye (167) hadan (10) u resen veya birleştirilerek ka-
layiha gelmiş olup bunlardan (121) i resen. nun olarak kabul edilmiştir. Mütebaki (21) 
veya birleştirilerek kanun olarak kabul edil- lâyiha dördüncü İçtimaa kalmıştır, 
miş, (2) si ruznamede ve mütebaki (44) lâ- Fevkalâde İçtimadan devrolunan (19) 
yiha ise gelecek İçtimaa kalmıştır. lâyihaya gelince bunlardan (6) sı kanun ola-

İkinct İçtimadan devrolunan (62) lâyiha- rak kabul edilmiş, (2) si Hükümet tarafın
dan (88) ü kanun, olarak kabul edilmiş, (2) dan geri alınmış, (1) i de reddedilmiştir, 
ei Hükümet tarafından geri alınmıştır. İffete- Mütebaki (10) lâyiha dördüncü İçtimaa kal-
baki (27) lâyiha dördüncü İçtimaa kamustur. mistir. 

Birinci İçtimadan devrolunan (81) lâyi-

294 a.g.e., 138-336. ss. 
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Üçüncü İçtima İçinde Gelen Lâyihalar 

No. Hulâsası Muamelesi 

1/699 

1/700 

1/701 

1/702 

1/703 

1/704 

1/705 
1/706 

1/707 

1/708 

1/709 

1/710 

Askerlik kanununun 39 ncu ve 61' nei maddelerinin 
değiştirilmesine dair 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Hudut ve sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 1940 ma-
lî yılı kati hesabı hakkında 
Noter kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 3127 saydı kanuna ek ka
nun lâyihası 

Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve le
vazımının gümrük resmiyle sair vergi ve resimler-
den istisnam hakkındaki 3729 sayılı kanunun ikinci 
maddesi hükmünün iki sene daha uzatılmasına dair 

15.XII. 1941 tarihinde 4152 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti] 

8.XII. 1941 tarihinde 4141 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

14.1.1942 tarihinde 4166 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26. XI. 1941 tarihinde 4131 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

26.1.1942 tarihinde 4174 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

22 . XH . 1941 tarihinde 4158 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
İktisat encümenindedir. Gümrük kanunu lâyihası 

Halk bankası ve halk sandıkları hakkındaki 2284 sa- " 
ydı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair İktisat encümenindedir. 
Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadele ve 
tedüeyerin tanzimi hakkında akit ve imza olunan 
iki Altlayın* ile bu anlaşmalara bağlı protokol ve 
mektupların tasdikına dair 

Türkiye - Eomanya arasmda mevcut 26 eylül 1940 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının merbut-
lariyle beraber iki ay uzatılması hakkında teati 
edilen notaların tasdikına dair 

Ataşemiliter, ataşenaval ve ataşeariyenler maiyet
lerinde istihdam edilecek eratm maaş, harcırah, 
iaşe ve ilbası hakkında 

Belediyeler bankası hakkındaki 2301 numaralı ka
nunun beşinci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair 

15 . XII . 1941 tarihinde 4153 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

17 . XH . 1941 tarihinde 4155 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

3.VIII. 1942 tarihinde 4278 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/711 Diyanet isleri reisliği teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki kanonda bazı değişiklik yapılmasına dair olan 
3665 sayılı kanonun ikinci maddesine bir fıkra ek* 
lenmesi hakkmda 1 . XH . 1941 tarihinde 4135 saydı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 
1/712 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 ma

lî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 1 . XH . 1941 tarihinde 4137 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/713 Yabancı memleketlere gönderilecek memurların har
cırahları hakkındaki 3441 sayılı kanuna ek kanun lâ-
lâyihası 3 . V m . 1942 tarihinde 4279 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/714 27 kânunuevvel. 1939 tarihinde ve mfitaakıp gün

lerde vukubulan zelzelede felâkete uğrayanların 
kurtarılmasında fevkalâde hizmetleri görülen bazı. 
mahkûmların cezalarının affa hakkında 26. XII . 1941 tarihinde 4162 saydr 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/715 Avukatlık kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkında " Adliye eneümenindedir. 
1/716 Devlet demiryolları ve limanlan isletme umum mü

dürlüğü 1939 mal! yılı katî hesabı hakkmda 12. VI. 1942 tarihinde 4252 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/717 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1941 ma
li yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 15. XII . 1941 tarihinde 4149 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/718 Avukatlık kanununun muvakkat 8 nci maddesinde 

yazdı müddetin temdidi hakkmda 8. XII . 1941 tarihinde 4143 saydı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/719 1941 malî yılı nmvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde 36 976 liralık münakale yapılma
sına dair 2 . I I . 1942 tarihinde. 4191 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/720 1941 mali yılı nmvazenei 'umumiyesine dahil bazı 

daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkmda 15. XII .1941 tarihinde 4148 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/721 Hâkimler kanununun 120 ncı maddesinin tadiline 
dair 19.1.1942 tarihinde 4169 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/722 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî ydı bütçesinde 

değişiklik yapılmasına dair 9.1.1942 tarihinde 4165 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/723 Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkmda 10. VIII. 1942 tarihinde 4290 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/724 Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değişti

rilmesi hakkmda 19. XII. 1941 tarihinde 4156 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

t/725 Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldınl»ft« hak
kında 2 4 . K i l . 1^41 tarihinde 4169 sayılı 

kanun olarak kabul •edömistir. 
t/32£ föUI-MnâsJaa vekâleti kata kısmı 1941 malî yılı büt-

çeemdejajittakalft yapılmasına dair 2 . I I . 1942 tarihinde 4191 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

V3Ş? Alelumum .seyyar.) küçük sıhhat memuriarmav hayvan 
yem heceli verilmesi hakkında 16. III . 1941 tarihinde 4192 sayılı ka

nun ç/hx4k kakui/fldibniştir, 
1/728 Türkiye - Romanya arasında meveufc 26 eylül 1940 

tarihli Hiearet ve Tedibe Anlaşmalarının bir ay uza
tılma» hakkında teati edile» notaların tasdikına dair 8. IY. 1942 tarihinde 4203 sayılı ka-

n m olacak kabul edafaaiştir,. 
1/729 1941 malî yılı Muvazenei umujulye k8#gnjuna tjağfe 

(D) cetvelinde değişiklik yapıtaftşına. dajr, 1$. 1. 1M& tarihinde 4168 sayılı ka
nuni ojarafe kabul, edilmiştik 

1/730 Hatay'ın ilhakı dolayısijrle açıkta kalan tekaüde tabi 
memurlara verilecek tazminat hakkında Bütçe encümenindedir. 

1/731 Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli veril
mesi hakkında. #•• Vffl.. 1M2 tarihinde, 4291 sayılı 

kanun, ô atak* kabul edilmiştir. 
1/732 Macaristan ile aramızda mevcut 3 mayıs 1941 tarihli 

Ticaret Anlatmasına bağlı «A ve, Al listelerinde yazılı 
kontenjanlar haricinde olarak Macarlaria mübadele 
edilecek demiş ve çelikler hakkında teati olunan no
taların tasdikına dair. 8.IV.}9^tar^i&&480%sayihka; 

1/733 Askerlik kanununun 5, nci maddesine muvakkat bir 
fıkra eklenmesi "hakkında 21,. ̂  JM& tajrJhind^ ,4$$» sayıfe ka-

njun ojajsfe kabjô  j9$h*njjg|fo. 

2 1 i . ^ m t a j i b i a d a , 4 Ü 8 l 
n m olacak, Ijtfmh ej8mjş&; 

1/734 Askerî taymat ve, yem. kanununun 4 ve 36 ncı mad-
delerinin^tadsime.ve. 39 nen maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair olan 879 sayüı kanunun ikinci reaMefaaJn. 
d*ğiştwalnıesi hakkında, 2.8,1»1942 tarihinde. 42ÎÎ sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/735 Adlî sicil kanunu lâyihası. Adliye e^ümeöindedir. 
1/73$ Ankara. Dft ve Tarih - Coğrafya fakültesine bağlı 

bir, «Türk inkılâp, tarihi enstitüsü» kurulması hak
kında. 15. XV 1942 tarihinde 4204 sayılı ka

nun, olarak, kabul edilmiştir. 
1/737 Askeri Ceza kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkmda. 15 VI. 1942 tarihinde 4257 saydı ka
nun olarak; kabul edilmiştir 

1/738 Askerî muhakeme usulü kanununun bazı maddeleri- . 
nin değiştirilmesi hakkmda. 3 . V H I . İ94£ tarihinde 4280 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/739 Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 851 -sayfllfci-
nunun 11 nci maddesine bağlı emraz cetvelinin beŞlttf 
ci derece maluliyetleri arasına bir fıkra ilâvesi hak
kında 

1/740 1941 mali yılı Muvazenei umumiye kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair 3Ö.İ. 1942fârihMe 418*1 sayft ka

nun olarak kabul edüffitytir 
1/741 Çdk Çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralariyle 

ikramiye hakkındaki 3253 sayıh katfdıran b&k mad
delerinin değiştM&aesİHe dair Büt$e era^enSfidedir. 

1/742 inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesin
de 15 000 lira münakale yapılmasına dair 26.1.1942 tdrihînde 4176 saydı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/743 Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 
1/744 Nahiye müdürterîriin intihap ve istihdam usullerine 

dair Buznamededir. 
1/745 Yedeksubay ve askerî memurlar kanununun 4107 sa

yılı kanunla değiştirilen üçüncü maddesinin tadiline 
dair 26.1,1942 tarihinde 4175 sayılı ka

l/746 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkında 28.1.1942 tarihinde 4178 sayılı ka

nun olarak kabul âlhuriştfr. 

28.1.1942 tarihinde 4178 ; 
mm olarak kabul edilmiştir. 

1/747 Devlet memurları 'aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kâleti kısmında değişiklik yapılmasına dair 2 . I I . Î942 tarihinde 4184 sayılı ka

nun" trtarakkabtû edümistir. 
1/748 Türkiye - Botariarya arasında akit ve imza edilen 

Ticaret ve tediye anlaşmalanyle merbutlarının tas
diki hakkmda 24. IV. 1942 tarihinde 4208* sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1749 Memurlarla askeri mensuplarda» fevkalâde hallerde 

mal iktisap edenler hakkında 29. V. 1942 tarihinde 4237 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/750 Askerî ceza kanununa ek kanun lâyihaSı 3. Vftf >. 1942 tarihin*» 4276 ve' 4877 
sayılı kanun olarak1 l&uui edilmiştir. 

1/751 MM taranma kanutHOMm bazı maddelerinin değiş-
tirilmiseine ve bu kanuna bazt maddeler eklenmesine 
dair 30.1.1942 tarihinde 4180 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/752 1941 malî yılı Muvazene! umumiye kanunun» bağft 

baa daire bütçelerin*» münakale yapılmasına dair 2 . I I . 1942 «afihîtöle 4190 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/753 Gümrük tarifesi kanunu lâyifaasl iktisat '«itKim#ıMedir. 
1/754 1641 maK yılı Müvafeehel umumiye kanununda \!eği-

şMk y*pîhBSsı ve bafl daire bütçelerine munzam 
tahsisat verilmem hakkmda 30.1.1942 tariHftdfe 4182 sayılı to

rtun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulâsası Muamelesi 

1/755 Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe mukabil ilâve 
edilecek gıda maddeleri bakkmda 2 . II.. 1942 tarihinde 4186 sayılı ka

non olarak kabul edilmiştir. 
1/756 Asker! tayınat ve yem kanununun tadili hakkında. 2 . I I . 1942 tarihinde 4187 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/757 Jandarma yüzbaşısı Abdürrezak Gürbüz'ün cezasının -

affına dair. 2 . I I . 1942 tarihinde 4189 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/758 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. 2 . I I . 1942 tarihinde 4185 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/759 1942 malî yıh muvazenei umumiye kanunu lâyihası. 27. V. 1942 tarihinde 4227 sayılı ka

nun olarak, kabul edilmiştir. 
1/760 Beden Terbiyesi umum müdürlüğü 1942 mali yılı 

bütçe kanunu lâyihası. 29. V. 1942 tarihinde 4239 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/761 Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1942 mali yılı bütçe kanunu lâyihası. 29. V. 1942 tarihinde 4242 sayılı ka

nun olarak'kabul edilmiştir. 
1/762 Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası. 28. V. 1942 tarihinde 4229 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/763 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası. 28. V. 1942 tarihinde 4232 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir 
1/764 Devlet Umanları isletme umum müdürlüğü 1942 malî 

yıh bütçe kanunu lâyihası. 28. V. 1942 tarihinde 4230 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/765 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası 28. V. 1942 tarihinde 4233 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/766 İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe 

kanunu lâyihası 29. V. 1942 tarihinde 4241 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/767 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanu
nu lâyihası 28. V. 1942 tarihinde 4234,sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/768 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî 

ydr Bütçe kanunu lâyihası 28. V. 1942 tarihinde 4240 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/769 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe ka
nunu lâyihası 28. V. 1942 tarihinde 4231 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/770 1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 

(D) cetvelinde değişiklik yapılmasına dair 30. H*. 1942 tarihinde 4194 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/771 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
hesabı katisi bakkmda kanun lâyihası Divanı muhasebat encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelen 

1/772 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle basa vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 sayılı kananla
rın bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bazı vergi ve 
resimlere yeniden zam icrasına dair 27. V . 1942 tarihinde 4226 sayılı kâ

nun olarak kabul edilmiştir* 
1/773 Memurların tahsil müesseselerinde talebe olamıyâcak-

larma dair 4Ö07 sayılı kanunun birinci maddesinin 
tadiline dair 29. IV. 1942 tarihinde 4214 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/774 Tasarruf bonoları ihracına dair olan 4058 ve 4l2ö sa

ydı kanunlarla 2999 sayılı Bankalar kanununa ek 
kanun lâyihası 3 . IV. 1942 tarihinde 4195 ve 4196 

sayılı kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/775 Türkiye ile İtalya arasmda mevcut 29 ilkkânun 1936 

tarihli Ticaret ve Seyrisef ain Muahedesinin temdidine 
dair teati olunan notaların tasdiki hakkında 1 . V I . 1942 tarihinde 4247 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/776 Küçük sanatlar kanunu lâyihası Muvakkat encümendedir. 
1/777 Sanayi kanunu lâyihası Muvakkat encümendedir. 
1/778 Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttırıl

masına dair olan 4041 saydı kanuna ek kanun lâyihası 27. V . 1942 tarihinde 4225 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/779 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 mal! yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 6. IV. 1942 tarihinde 4200 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/780 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı 1 sayılı 
cetvellerle 1941 mali yılı Muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı cetvellerin Maarif vekâleti kısmında de* 
ğişiklik yapılması hakkında 29. V . 1942 tarihinde 4238 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/781 inhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı hakkın

daki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair Bütçe eneümenindedir. 

1/782 Rumeli Demiryolları işletme nizamnamesinin zıya ve" 
hasar tazminatına müteallik hadlerin tadiline dair 
olan 3259 sayılı kanuna ek kanun lâyihası. Bütçe eneümenindedir. 

1/783 Türkiye ile Macaristan arastada Sümerbank ve Ti-
taş'ın Macaristan'da kâin Manfret Wiess ve Mavağ^ 
f irmalariyle • akdetmiş oldukları iki mukavelenin 3 
mayıs 1941 tarihli Türk - Macar ticaret anlaşması 
hükümleri haricinde olarak tatbikına müsaade edil-
mesi hakkında, yapılan anlaşmanın tasdikma dair. 20. IV . 1942 tarihinde 4207 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/784 Devlet demiryollart ve limanları isletme umum mü-



tfo 
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında. 

4/785 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapümasbna dair. 

1/786 1941 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair. 

1/787 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmattaıa dair. 

1/788 Emniyet Umum müdürlüğü ile Gümrük muhafaza 
ve muamele sınıfı teşkilâtı hakkındaki kanunlara 
bağlı kadrolara dahil maaşlı ve daimî ücretli memur
lara bir «r tayını istihkakı verilmesine-'dair 

1/789 Köy okulları ve enstitülerini teşkilâtlandırma kanunu 
lâyiha» 

1/790 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/791 Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/792 Örfi idare kanununun 7 nci maddesinin değiştirilme
sine dair 

1/793 Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makina alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarının 
gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikma dair olan 3746 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

1/794 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelin Adliye ve
kâleti kısmında değişiklik yapdmasma dair 

1/795 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/796 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair 

1/797 " Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

Muamelesi 

6.1V*. 1942 tarihinde 4198 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

20. IV. 1942 tarihindi» 4206 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4212 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

11. V. 1942 tarihinde 4220 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

19. V l . 1942 tarihinde 4274 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4211 sayüf ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4211 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

6 . V . 1942 tarihinde 4219 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümenindedir. 

8. VI. 1942 tarihinde 4249 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

27. IV. 1942 tarihinde 4210 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

18. V . 1942 tarihinde 4221 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/798 Devlet meteoroloji işleri mmum müdüslüğü teşkilât 
ve vakfelerine dair 3127 sayılı kanunla 3656 sayılı 
kanuna bağlı cetvelin mezkûr umum müdürlük kıs
mında değişiklik yapılmasına dair 15. VZ. 1942tarikinde 4256 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/799 Posta, telguaf ve telefofc umum müdürlüğü 1941 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dajr 27 .IV. 19,42 tarihinde 42j$ sayılı ka-.-
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir, 

1/800 Vakıflar umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesjû-
de değişiklik yapılmasına dair 27. IV. 1942 tarihinde 4213 sayılı ka

nun olarak kftbul erimiştir. 
1/801 Ms$y« vekâleti JBaşhukak müşavirliğinin ve Muha-

kemat umum müdürlüğünün vakfelerine, Devlet dâ
valarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair Maliye encümenindedir. 

1/802 Türkiye ile isviçre arasşnda. 28 mart 1942 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tedjye Anlaşmasının 
tasdiki hakkında 3 . VIII. 1942 tarihinde 4285 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/803 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan* 3$56, sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı 3 numaralı cetvelin tadili ve 4088 sayjk kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 17. VI. 1942 tarihinde 4264 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/804 Kahve ve çayın inhisar altına ajmması 20. V. 1942 tarihinde 4223 sayüı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/805 Fevkalâde kazanç vergisi kanunu lâyihası İktisat encümenindedir. 
1/806 İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri haıc-

kmdaki 4036 sayılı kanuna ek. kanun lâyihası 29, V. 1942 tarihinde 4236 sayılı ka
nun ol&rak kabul edilmiştir. 

1/807 1941 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da
ire, bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 27. IV. 1942 tarihinde 4209 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/808 Millî MijjdafÂa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine fev

kalâde, tahsisat verilmesi hakkındaki 4054 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 4. V. 1942 tarihinde 4226 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/809 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işle

tilmesi bakkaldaki 3913 sayılı kanuna ek kanun* lâ
yihası Bütçe encümenindedir. 

1/8X0 Hazine ile İstanbul belediyesinin bir. «asım alacakla
rının karşılıklı olarak ibra ve terkini hakkmda Maliye encümenindedir. 

1/811 Şose ve köprüler inşası için gelecek yıllara geçici 
taahhüde girişilmesi hakkında 10. VI. 1942 tarihinde 4251 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/812 Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti teşkilât ve me

murini katoununjo» bazı maddelerinin değiştirilme-
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sine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 15. VT. 1942 tarihinde 4258 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/813 Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 mart 1942 
tarihinde imzalanan Ticaret Anlaşmasiyle merbut
larının tasdikna dair 3 .VIII . 1942 tarihinde 4284 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/814 Vakıflar umum müdürlüğü 1940 mal! yılı hesabı 

katisi hakkında Divanı muhasebat encümenindedir. 
1/815 3656, 3888 ve 3968 sayılı- kanunlara bağlı 1 nu

maralı* cetvellerin Maliye vekâleti kısmında ve 
2996 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına dair 10. VIII. 1942 tarihinde 4286 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/816 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Münakalât vekâleti konunda değişiklik yapılması 
hakkında Bütçe encümenindedir. 

1/817 Etibank sermayesinin 100 000 000 liraya iblâğına 
dair 17. VI . 1942 tarihinde 4269 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/818 Sümerbank sermayesinin tezyidi hakkında 17. VI . 1942 tarihinde 4270 sayılı ka

nun olarak kabul Edilmiştir. 
1/819 Denizaltı gemilerinde ve avcı botlarında müstahdem 

deniz personeline seferde, manevra ve tatbikatlarda 
verilecek hazır gıda hakkında Bütçe encümenindedir. 

1/820 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağ
lı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapılmasına dair 17. VI. 1942 tarihinde 4262 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/821 Jandarma eratı kanununun bazı maddelerini değiş

tiren 3155 sayılı kanunun 14 ncü maddesinin tadili 
hakkında 3 . VI. 1942 tarihinde 4248 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/822 Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanuna ek ka

nun lâyihası Maliye encümenindedir. 
1/823 Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli veril

mesi hakkında 10 VIII. 1942 tarihinde 4287 sayılı 
kanun olarak kabul edilmişti?. 

1/824 Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2996 
saydı kanuna ek kanun lâyihası' Bütçe encümenindedir. 

1/825 Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna iki 
muvakkat madde ilâvesine dair 3 . VIII. 1942 tarihinde 4282 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/826 Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 120 

milyon lira fevkalâde tahsisat vetilmesi hakkında 28. V . 1942 tarihinde 4228 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/827 Millî Müdafaa istikrazı hakkında 19. VI . 1942 tarihinde 4275 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 



tfo Hulâsası Muamelesi 

1/828 Orman korama teşkilât kanununun 3490 sayılı ka
nunla tadile edilen 14 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/829 Beden terbiyesi kanununun birinci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 

1/830 Başvekâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü teşkili
ne ve vazifelerine dair olan kanuna ek kanun lâyihası 

1/831 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilâtı
na ait kanun lâyihası 

1/832 Gedikli küçük zabit membalarma dair olan 2505 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

1/833 İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı katı he
sabı hakkında 

1/834 Vilâyetler idaresi kanununun 58 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

1/835 Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanu-' 
mı tadil eden 4202 sayılı kanunun birinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair 

1/836 Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 
muaddel 10 neu maddesinin değiştirilmesine dair 

1/837 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâtı
na dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan tedariki 
mecburiyetinde bulunan süvari müvezzilere yem be* 
deli verilmesi hakkında 

1/838 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında 

1/839 Adliye harç tarifesi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 

1/840 Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek ücret ve yev* 
miyeler hakkındaki 1272 sayılı kanunun ikinci mad
desinin değişıtirilmsesine dair 

1/841 Devlet havayolları umum müdürlüğü teşkilât kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 saydı 
kanuna ek kanun lâyihan 

1/842 Jütten gayri liflerden mamul çuval ve sergilik kaba 
bezlere tatbik, olunacak gümrük tarife numarası 
hakkında 

1/843 Muamele vergisi kanununun 26 nci maddesinin kal
dırılma* hakkında. 

3 .VIII . 1942 tarihinde 4283 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir 

29 . V . 1942 tarihinde 4235 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

17. VI. 1942 tarihinde 4266 saydı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

15. VI . 1942 tarihinde 4260 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

19 .VI . 1942 tarihinde 4273 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

19. VI. 1942 tarihinde 4273 saydı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

10. VIII. 1942 tarihinde 4289 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

10. VIII. 1942 tarihinde 4290 sayılı 
knunla birleştirilerek kabul edilmiştir, 
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1/844 Fevkalâde ihtiyaçlar için yaptırılacak Nafia inşaat
larına ait eşyanın gümrük vergilerinden.muaf olarak 
yurda sokulması hakkında, 

1/845 Su mahsulleri hakkında. 
1/846 Bursa vilâyetince yollara sarfedilmek üzere yapılacak 

istikraz hakkında. 

1/847 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayilı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 

1/848 İskenderun limanının Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğüne devri ve mezkûr 
umum müdürlükçe işletilmesi hakkında, 

1/849 Mersin liman işleri Türk anonim şirketine ait hisse 
senetleriyle menkul ve gayrimenkul malların satın 
alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında. 

1/850 Meslekî teknik okullar açılması ve mevcutlarının bü
yütülmesi hakkında 

1/851 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında 

1/852 Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 saydı kanunun 4 nçü 
maddesinin değiştirilmesine dair 

1/853 Orman umum müdürlüğü 1940 mali yılı kati hesabı 
hakkında 

1/854 Telsiz kanununun 19 ncu maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında 

1/855 Türkiye ile Almanya arasmda ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 
tasdikma dair 

1/856 Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 
A listesinde yazdı barsak ve amyant kontenjanları
nın tezyidi hakkında teati olunan notaların tasdikma 
dair 

1/857 Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanuna bir 
muvakkat madde eklenmesine dair 

1/858 Askeri memnu mratakalar hakkındaki 1110 saydı ka-~ 
nuna ek kanun lâyihası 

17. VI . 1942 tarihinde 4267'sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
İktisat encümenindedir. 

12.VUI.1942 tarihinde 4293 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14.VIII. 1942 tarihinde 4297 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 4301 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14. V m . 1942 tarihinde 4302 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 .VUI . 1942 tarihinde 4304 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 4303 saydı 
nun olarak kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa, encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

14.VIII,. 1942 tarihinde 4300 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktjsat encümenindedir. 

İktisat ençümenUıdedir, 

14.VIII. 1942 tarihinde 4296 saydı 
Jcanun olarak kabul edilmiştri 

Milli Müdafâa encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/859 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı, kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Millî Müdafaa vekaleti kara kısmında değişiklik ya
pılmasına dair 14.VltI.l942 tarihinde 4297 sayılı 

kanun olarak'kabûl edilmiştir. 
1/860 Bomanyadan alınacak bandajlar hakkında Türkiye 

ile Romanya arasmda nota teatisi, suretiyle yapılan 
Anlamanın tasdikma dair Hariciye encümenindedir. 

1/861 Romanya'dan satm alınacak madenî yağlar ile vaze
lin ve parafin için yapılan Anlaşmanın tasdikma dair Hariciye encümenindedir. 

1/862 Düyunu umumiye 1942 malî yılı bütçesinden 100 000 
liranm Münakalât vekâleti bütçesine münakalesi hak
kında 12.VIII. 1942 tarihinde 4292 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/863 İzmit cezaevinde mahkûm Hüseyin Avni Parmaksız 

ile Şâkir Taadoğmuş'un cezalarının affı hakkında Adliye encümenindedir. 
1/864 Mebus seçimi hakkmda Adliye* encümenindedir. 

İkinci tçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1/483 Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî ida
resinin -1938 malî yüı katî hesabı hakkında 28. XI. 1942 tarihinde 4132 saydı ka-

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/489 Hatay vilâyeti hususi idaresine devredilecek gayri-

menkuller hakkında 3 . VIII. 1942 tarihinde 4281 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/490 Hava taaruzlatiına karşı korunma kanununa ek kanun 
lâyihası Bütçe encümenindedir. 

1/491 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı katî hesabı hakkmda 6. IV. 1942 tarihinde 4201 saydı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/493 İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkında 8. VI. 1942 tarihinde 4250 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/498 Sererde ve hazarda bilûmum askerî şahısların hukuk 

dâvalarının görülme terziyle* kira haklsrram korun
ması hakkında Adliye «ncütaeflindeflir. 

1/510 Kütahyanın Köprüören nahiyesine bağlı Ağdzören 
köyünden îbrahimoğlu Halil îbtahim "Talaş, Köseuğ-
lu Süleyman Kar, Caferoflu Hüseyin Aydoğan ve 

Süleymanoğlu Kâzhn Ege haklarındaki cezanın, affı
na dair 19.1.1042 tarihinde 4170 sayılı' ka

nun 6lârak kabul edilmiştir. 
1/511 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının yasak 

«ditmesi ve satın almtfyttt hakkındaki 3284 saydı ka
nunun değiştirilmesine dair Bütçe encümenindedir. 

http://14.VltI.l942
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1/514 

1/516 

1/519 

1/521 

1/526 
1/550 

1/551 

1/553 

1/560 

1/580 
1/581 

1/583 

1/587 

1/588 
1/589 

1/597 

1/599 

1/601 

Posta, telgraf ve telefon idaresi biriktirme ve yaralım 
sandığı hakkında 

üümrük tarife kanununa bağlı gümrük ithalât u-
mumî tarif esnin 815 nci numarasının tadiline ve 816 
ncı numarasının kaldırılmasına dair 

Maaş kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında 

Mahkemelerle idarî makam ve merciler arasında ceza 
işlerinden mdada hususlarda vazife ihtilâflarının 
halli hakkında 
Adli mahkemeler teşkilâtı hakkında 
Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hak
kındaki 3575 sayılı kanunun bazı maddelerinin tadi
line dair 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3659 sayılı ka
nunun 14 neü maddesinin son fıkrasının tadiline'dair 

22. XII . 1Ş42 tarihinde 4157 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1. VI . 1942 tarihinde 4245 sayılı ka 
nun olarak kabul edilmiştir. 
26 .XII . 1942 tarihinde 4161 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
Adliye encümenindedir. 

2 . I I . 1942 tarihinde 4188 sayılı 
nun olarak kabul edilmiştir. 

17. VI . 1942 tarihinde 4265 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bina ve arazi vergileri tadilât komisyonlarının icap 
eden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkında Maliye encümenindedir. 
Şark halıları ve kilimleri ile emsalinin «Serbest ma
hal» rejimine tabi tutulması hakkında 
İşçi sigortalan idaresi teşkilâtı hakkında 
Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkmda 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 saydı kanuna ek 
kanun, lâyihası 

Maliye encümenindedir. 
Maliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı 
hakkında 
1939 mali yılı Hazine hesabı katisi hakkmda 
Devlet iktisadi teşekkülleri memurları tekaüt sandık
lan hakkmda 

, Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 malî 
yılı kati hesabı hakkında 

Devlet havayolları umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
katî hesabı hakkında 

Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair olan 
1260 sayılı kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkmda 

23. III . 1.942 tarihinde 4193 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
Divanı muhasebat encümenindedir. 

20 .V . 1942 tarihinde 4222 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

26. XII. 1941 tarihinde 4163 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6. IV. 1942 tarihinde 4199 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

11.XII. 1941 tarihinde 4151 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulâsası Muamelesi 

1/603 

1/607 

1/608 

1/60» 

Ceza muhakemeleri usulü 
kanunla değştirilen 66 ncı 
kında 

kanununun 3515 sayılı 
maddesinin tadili hak

i/613 
1/614 

Türkiye • Yugoslavya arasında 2 ağustos 1940 tari
hinde imza edilen Ticari protokolün tasdiki hakkında 
Vakıflar umumi müdürlüğü 1939 malî yılı katî he
sabı hakkında 
Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göçmen* 
lerden aranılan paranın kaydinin terkiniyle birinci 
taksit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar 
köylülere satılması hakkında 

Taşkın ve su hücumlarına karsı korunma hakkında 
Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istimlâki
ne dair olan 3908 saydı kanuna ek kanun lâyihası 

1/615 Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

1/616 Arazi vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 

1/619 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî he
sabı hakkında 

1/627 Devletçe yapılmış ye yapılacak olan sulama işlerin
den alınacak ücretlere dair 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 

1/629 ispençiyari tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka-t 
nuna baziı hükümler ilâvesine dair 

1/631 789,1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların bazı madde
leri hükümlerinin değiştirilmesi hakkknda 

1/636 Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 68 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair 

1/637 Toprak mahsulleri of isi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında 

1/641 Denizaltı sınıfı mensuplarına verileeek zamlar ve taz
minler hakkındaki kanunun bazı maddelerini değişti
ren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci maddeleri
nin tadiline dair 

1/642 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1939 malî 
ydı hesabk katisi hakkında 

1/645 tş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkında 

17.VI. 1942 tarihinde 4261 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktisat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

30.1.1942 tarihinde 4183 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 

17. XI. 1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

Nafia encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet encüme
nindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

26.XI. 1941 tarihinde 4130 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

10 . XII . 1941 tarihinde 4145 sayüh 
kanun olarak kabul edilmiştir 

12. VI. 1942 tarihinde 4253 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/647 Kaçakçılığın men ve takibine "dair 1918 sayılı 'kamına 
ek kanon lâyihası 

1/655 ingiliz lirası sahasına dahil memleketler listesine ye
niden ilâve edilecek memleketlere tatbik edilecek usûl 
hakkında teati edilen notaların tasdâftna dair 

1/656 Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi 
hakkında 

1/660 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün'W39 malt ytiı 
kati hesabı hakkında 

1/671 Türkiye - Almanya arasında ticari mübadelelere mü
tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmaya bağ
lı 2 numaralı protokolün 4 ncü maddesinde tâyin edi'-
miş olan müddetin iki ay daha uzatılması hakkında 
teati olunan notalarla tasdikrna dair 

1/673 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci Madde
sine bir fıkra ilâvesine dair 

1/674 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne, 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı <1) numaralı cet
velin Millî Müdafaa vekâleti kara kısmına bir me
mur ilâvesine dair 

1/675 Hatay vilâyetinde adli kanunların tatbik sekline ve 
ilâmların infazı tarzına .dair 3713 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

1/676 Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruru
zamanı hakkında 

1/680 Tapulama kanunu lâyihası 
7/681 Türkiye • Almanya arasında ticari mübadelelere mü

tedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmaya bağ
lı 2 -numaralı protokolün dördüncü maddesinde tâ
yin edilmiş olan müddetin iki ay daha uzatılması 
Hakkında teati olunan notaların tasdikrna dair 

1/683 Posta kanununa müzeyyel 2721 saydı kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) bendinde değişiklik yapılmasına dair 

1/689 Deniz gedikli subaylarının, tahsisatı fevkalâdelerine: 

yapılacak zam hakkında 

1/692 Türkiye ile Almanya arasmda Ticari mübadelelere 
mütedair 25 temmuz 1940 tarihli Hususi Anlaşmanın 
iki ay temdidi hakkında teati olunan notaların tasdi-

7 .1 .1M2 tarihinde Hükümet tara
fından geri. alınmıştır: 

l 7 : X n . I M l tarihinde 4154 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

f>. IV .'1942 tarihinde '4İ97 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1. XII. 1941 tarihinde 4318 sayılı ka
nım olarak ktbül ediîmî&tir. 

1. XII. 1941 tarihinde 4134 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

17 . V I . im tariniKde 4263 sayılı 
htm olarak tabuledilmistir.-

Bütçe encümenindedir. 
Bütçe encümenindedir. 

1 . « I I :>1UI tarihinde 413Sh»yüt ka
nun olarak kabul «dihnistir, 

1 . X n . 1941 tarfhİTtde'4133 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir 

3 . XII. 1941 tarihinde 4140 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

kına dair 8. XII. 1941 tarihinde 4144 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir, 

1/694 Ankara belediyesi imar müdürlüğünün 1939 malî yı
lı katî hesabı hakkında 1. VI. 1942 tarihinde 4244 sayılı ka

nım olarak kabul edilmiştir. 
1/695 Erzurum - Karabıyık hanları dar hattının Millî Mü

dafaa vekâletine devri hakkında 6. V. 1942 tarihinde 4128 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/696 Hedikti çavuş Muhsinoğlu Emin Ozçelik'in mahkûm 
olduğu eczanın affına dair 15.XII-1941 tarihinde 4147 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir; 
1/697 İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye alınma

sına dair olan 3694 sayılı kanuna ek kanun lâyiha» 8. XII. 1941 tarihinde 4142 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Birinci İçtimâdan Devrolunan Lâyihalar 

1/260 Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
lât kadrelarma müteallik kanun lâyihası Bütçe encümenindedir. 

1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası Bütçe encümenindedir. 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında Maarif encümenindedir. 

1/286 İstanbul'da yeniden yaptırılacak Adliye binası İçin 
gelecek senelere geçici taahhüt icrası hakkında Nafia encümenindedir. 

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazi
feleri hakkında Bütçe encümenindedir. 

•1/318 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında Bütçe encümenindedir. 

1/324 Türkiye ile Fransa arasında mevcut 23 ağustos 1939 
tarihli Tediye Anlaşmasına zeylolarak imzalanan la
hikanın tasdikma dair 15.1.1942 tarihinde 4171 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/342 Türkiye • İngiltere Ticaret Anlaşmasına zeylolarak 

imzalanan Anlaşmanın tasdiki hakkında 19.1.1942 tarihinde 4171 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

1/344 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı; kanuna ek. Bütçe encümenindedir. 

1/346 1938 malî yık katî hesabı baklanda. 12. VI. 1942 tarihinde 4254 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir 

1/348 İzmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî he
sabın tasdiki hakkında. Divanı muhasebat encümenindedir. 

1/352 Türkiye • Fransa ve İngiltere üç taraflı yardım mu
ahedesine merbut Hususi Anlaşmanın tatbiki zımmın-
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1/370 

1/371 

1/379 

1/394 

1/399 

1/401 

1/402 

1/403 

1/408 

1/417 
1/439 
1/441 

da 8 son kânun 1940 tarihinde Paris'te imzalanan 
Kredi Anlaşmalarının tasdiki hakkında. 

Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3461 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası. 

19.1.1942 tarihinde 4171 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

1. XII. 1941 tarihinde 4136 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Ziraat muallimlerine, ziraat mücadele baş teknisiyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi.hakkında. Bütçe encümenindedir, 
Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı mad
delerini muaddil 1784 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair. 
Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde ziyaa uğrıyan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cetve
lin Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında. 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı ka
tisi hakkında. 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3615 sa
yılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair 
Ankara'da inşa edilecek ecnebi Devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 
malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bun
lara ait binalarm mütekabiliyet şartiyle bazı harç 
ve resimlerden istisnası hakkında 
Cenevre'de 16 teşrinisani 1937" tarihinde imza edilmiş 
olan tethişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına müte
dair mukavele ile bir beynelmilel ceza mahkemesi ih
dası hakkındaki mukavele ve nihai senedin tasdikma 
dair 
Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkında 
Bekçiler hakkında 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisi hakkında 

7.1.1942 tarihinde 4164 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

1/442 tş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 

'Bütçe encümenindedir. 

Hariciye encümenindedir. 
Bütçe encümenindedir. 
Maliye encümenindedir. 

16.1.1942 tarihinde 4167 sayılı ka* 
nun olarak kabul edilmiştir. 

Nafia encümenindedir, 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/446 Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıkla
rının tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı ka
nunim 13 ncü maddesinin (B) fıkrasının tadiline 
dâir 

1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 saydı kanuna ek 

1/456 Belediye istimlâk kanununun 9 ncu maddesinin ta
dili ve 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında 

1/460 Ankara belediyesi tmar müdürlüğünün 1938 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 

1/465 Kadastro kanunu lâyihası 
1/472 Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril

mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı maddeler ilâ
vesine dair 

26. XII. 1941 tarihinde 4161 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

24. XI. 1941 tarihinde 4129 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Bütçe encümenindedir. 

sayılı 

17. VI. 1942 tarihinde 4268 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/39 

1/49 

1/51 

1/52 

1/62 

1/72 

1/84 

1/91 

1/103 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

kaldırılarak Çiçekdağı kazası merkezinin Yerköye 
Yozgad'a bağlanmasına dair 

Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 
Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun lâyihası 

Gümrük tarife kanununa ait ithalât umumî tarifesi
nin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimentodan alı
nan gümrük resminin indirilmesine dair 

Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyihası 

Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 

28.XI.1941 
tir. 

tarihinde reddedilmiş-

Millî Müdafaa encümenindedir. 

17. XII. 1941 tarihinde Hükümet ta
rafından geri alınmıştır. 

1. VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
5. VI. 1942 tarihinde Hükümet tara
fından geri alınmıştır. 

29. V. 1942 tarihinde 4243 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 
Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkında 
Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üretme 
vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların yabancı 
memlekelerin yasak maddeleriyle mübadelesine dair İktisat encümenindedir. 
Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerm 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası Bütçe encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/105 Ipekböcekçiliği işleri, ipekboceği tohumu yetistiril-
mesi, muayene ve aatüması hakktnd* Maliye encûmenindedir. 

1/130 Hava seyrüsefer kanunu lâyihası Adliye encûmenindedir. 
1/181 Dehiliy* vekâleti merfeaz. teşkilât ve vazifeleri hak-

kradaba kânanun tadilin* dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3X84 
sayılı kaauna> ba|h cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair Bütçe encûmenindedir. 

1/158 Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumi tarife
sinin 469 A- ve Bposisyonlanna dahil çimentolara 
gümrük resminin tezyidi hakkında 1. VI . 1942 tarihinde 4246 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/187 Askerlerin zat isterine ıtaaülük eden dâvaların tetkik 

ve muhakene* usulü hakkındaki 3410 sayılı kanunun 
iki maddesinin değiştirilmesine dair 15. VI . 1942 tarihinde 4259 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/216 Bazı maddelerin gümrük resimlerinde tadilât yapıl

mana» dair 19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

1/220 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedildiği 
halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden 
Hazine ile alâkaları kesilmeyenlerin tekaüt maaş
larına dair Bütçe encûmenindedir. 

1/223 Türkiye • Polonya arasında imza edilen ticaret an-
laşmasiyle munzam protokolün tasdiki hakkında Hariciye encûmenindedir. 

1/234 Umumi bıfamsıbba kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkmda 15. VI . 1942 tarihinde 4255 sayılı ka

nun olarak kabul edilmiştir. 
1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkmda Bütçe encûmenindedir. 

Teklifler 
Üçüncü İçtima içinde verilen (19) tekMf-

ten (10) u reses veya bilettirilerek kanun 
olarak, (2) si hakkmriftki mazbata okunarak 
kabul edimi* ve (1) i de sahibi tarafından 
geri alınmışttr. Mütebaki (6) teklif getoe* 
içtimaa kalmıştır. 

ikinci Içtimadan devrolunan (8) tekliften 

(2) si kamu, (1) i tefsir olarak kabul edil
miştir. Mütebaki (9) »küf Dördüncü İçtimaa 
kafamştaF. 

Birinci Içtimadan devrolunan (4) teklif 
üeFevkala^ Içtimadandevrolunan (1) teklif 
Dördüncü içtima* tartmıştır. 



Üçüncü İçtima İçinde Verilen Teklifler 

No. Hulâsası Muameleni 

2/47 Tozgad (Sırrı lçoz) - Ağıllar hakkındaki kanunun 
birinci maddesindeki müddetin uzatılmasına dair 15. XII . 1941 tarihinde 4146 »y ık 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/48 Yan (İbrahim Arvas) - Meni ihtikâr hakkında Reddine dair olan Adliye enenmeni 

mazbatası 7. VII. 1942 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

.2/49 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 16.1.1942 tarihinde 4168 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

2/50 Manisa (Befik İnce) - Bazı ay adlarının değiştiril
mesi hakkında Dahiliye encümenindedir. 

2/51 Tokad (Sıtkı Atanç) • Teknik okulları mezunlarının 
y'edeksubay olabilmelerine dair Millî Müdafaa encümenindedir. 

2/52 İzmir (Mahmut Esad Bozkurd) - Memurin kanunu
nun 4ncü maddesinin (Z) fıkrasının tadiline ve 
5 nci maddesinin (H) fıkrasına bir hüküm eklenme
sine dair Adlîye eneümenindedir. 

2/53 Tokad (Sıtkı Atanç) - Hazine avukatlığımda geçen 
müddetlerin tekaütlüğe mahsup edilmesi hakkında Malîye encümenindedir. 

2/54 İdare Heyeti • Büyük Millet Meclisi İMİ malî yık 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 20 .XV. 1942 tarihinde 4205 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

2/55 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclîsi 1941 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 20. IV r1942 tarihinde 4205 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edfflDştir. 
2/56 İdare Heyeti • Riyaseti Cumhur 1941 malî yık bütçe

sinde değişiklik yapılması hakkında 20. IV. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

2/57 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1941 malî yık büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair 20. IV. 1942 tarihinde 4205 saydı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir 
2/58 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1941 malî yılı büt

çesinde münakale yapılmasına dair 20 .TV. 1942 tarihinde 4205 saydı ka
nunla birleştirilerek 'kabul edilmiştir. 

2/59 İdare Heyeti • Büyük Millet Meclisi 1941 malî ynı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 20 .TV.. 1942 tarihinde 4205 sayılı ka

nunla birleştirilerek kâbtil edilmiştir. 
2/60 Oümüşane (Hasan Fehmi Ataç) - Belediye yapı ve 

yollar kanununun 10 ncu maddesine ek kanun teklifi Bu husustaki Dahiliye encümeni maz
batası 8.V.1942 tarihinde kabul 
edilmiştir. 

2/61 Tokad (Galib Pekel) -Koy kanununa ek kanun tekHfi 'Dahiliye 'enö&nçöhldeöir. 
2/62 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) • Dahilî nizamna

meye bir madde ilâvesine dair 26. V . 1942 tarihinde sahibi tarafın
dan geri alınmıştır. 

4057 



No. Hulâsası Muamelesi 

2/63 İdare.Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1941 malî yılıf 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkmda 

2/64 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) -
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin, harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair 

2/65 Kütahya (Dr. Ali Süha Delilbaşı ve iki arkadaşı) -
Türkiye Cumhuriyeti Merkez hıfzrssıhha müessesesi 
adının değiştirilmesi hakkında 

2 6 . V . 1942 tarihinde 4224 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninde
dir. 

10.VHI. 1942 tarihinde 4288 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İkinci İçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/28 tdare Heyeti • Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

2/30 İdare Heyeti -1940 malî yılı Muvazenei umumiye 
kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin nakil vasıta
ları kısmında değişiklik yapılmasına dair 

2/32 Malatya (Mahmut Nedim Zabcı) - Askerî ve mülki 
tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 

2/34 İdare Heyeti - Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesinin tadiline dair 

2/36 Kırklareli (Dr. Fuad TJmay) - On beş yaşını bitir. 
memiş çocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve 
bar gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkmda 

2/40 Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numara]' 
fıVııifmınt değiştirilmesi hakkında 

2/45 Seyhan (Sinan, Tekelioğlu) - Kazanç vergisi hakkın
daki 2395 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 13 ncü 
fıkrasının tadiline dair, 

2/46 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Uk ve senelik muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı
lardan alınacak rüsum hakkmda 

Bütçe encümenindedir.. 

15. XII . 1941 tarihinde 4150 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet encüme
nindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Dahiliye encümenindedir. 

30.1.1942 tarihinde 238 sayMı tefsir 
olarak kabul edilmiştir. 

29. IV. 1942 tarihînde 4215 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İktisat encümenindedir. 



tto. tiulâsası Muamelesi 

Birinci İçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) • Toprak ve toprağı iş
letme hakknda Dahiliye encümenindedir. 

2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat Şûrası 
kurulması hakkında Bütçe encümenindedir. 

2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) • Ziraat odaları teşkili 
hakkmda Dahiliye encümenindedir. 

2/20 Tozgad (Sim Içoz) - Bekârlar vergisi hakkında Bütçe encümenindedir. 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Teklif 

2/5 Diyarbakır (Ql. Kiaznu Sevüktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askeri memurların tekaü
dü için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaslan 
bildiren 3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesine 
dair Millî Müdafaa encümenindedir. 

Tezkereler 

Üçüncü içtima içinde Meclisi Aliye (102) 
teskere gelmiş olup "bunlardan (18) ti resen 
veya birleştirilerek kanun (30) u karar olarak, 
(5) i okunarak, (6) sma bağh intihap mazba
taları reye konarak kabul edilmiş, (1) i hak
kındaki encümen mazbatasiyle (25) i okunmuş, 
(1) i de Hükümet tarafından geri ahnmıştir. 
Mütebaki (21) teskere gelecek içtimaa kal
mıştır. 

İkinci İçtimadan devrolunan (27) tezke
renin (3) ü resen veya birleştirilerek kanun, 
(1) i tefsir, (13) ü de resen veya birleştiri

lerek karar olarak kabul edilmiştir. Mütebaki 
(10) teskere Dördüncü İçtimaa kalmıştır. 

Birinci İçtimadan devrolunan (16) tes
kerenin (6) sı resen veya birleştirilerek ka
nun, (1) i tefsir, (1) i de karar olarak kabul 
edilmiştir. Mütebaki (8) tezkere Dördüncü İç-
timjft^ lmJm'lıiLll>| 

Fevkalâde İçtimadan devrolunan (17) 
teskereye gelince; bunlardan (1) i kanun, 
(5) i de karar olarak kabul edilmiştir. Müte
baki (11) teskere Dördüncü İçtimaa kalmıştır. 



Üçüncü İçtima İçinde Gelen Tezkereler 

No. 'Hulâsası Muamelesi 

3/403 Çorum'un Osmancık kazasının Pelitecik köyünden 
Mustafsoğlu Mustafa Karabaş'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ^Ö.lV.lAfâ tarihimi* 1280 saydı 

karar olanak kabul edilmiştir. 
3/404 İstanbul mebusu Galib Bahtiyar Oöker'iu teşrii ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 14.1.1942 tarihinde 1268 saydı 
karar otamk kabul edilmiştir. 

3/405 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılına ait bilanço
sunun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi Divanı muhasebat encümenindedir. 

3/406 Keşan'ın Sigilli köyünden Alioğlu Memet Çallı'nm' 
ölüm cezasma çarptırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresi 8 . V I . 1042 tarihinde 1298 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/407 Müebir ve zaruri sebepler dolagrasiyle takip ve taksiti

ne mahal ve imkân görülemiyen -borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi 30.111.1942 tarihinde 1279 sayılı 

kararia bMeştiriterek kabul eidlnüş-
tir. 

3/408 Ağn, Bilecik, Denizli, Manisa ve Mardin mebuslufc-
larma seçilen Gl. Kemal Doğan, Memduh Şevket 
Esendal, Dr. Behçet Uz, Gl. Ali Rıza Artunkal ve 
Halid Onaran'a ait intihap mazbatalarının gönderil
diğine dair Başvekâlet tezkeresi 7. XI . 1941 tarihinde intihap mazba

tası kabul edilmiştir. 
3/409 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ban vergi ve resimle

re zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair olan 3828 sayılı kanunun 
8 nci maddesiyle muvakkat birinci maddesi hüküm
lerinin hudut ve şümulünün tefsir yoluyla tavzihi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 19.1,1942 tarihinde 1270 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/410 İnhisarlar umum müdürlüğunüa 1938 malî yılı he

sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğu hakkmda*Divanı muhasebat siyaseti tezkeresi 16.1.1942 tarifemde 4467 yayık ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/411 Urfa mebusu Refet Ülgen'm teşriî masuniyetinin kal

dırılması hatdancU-Başvflkâkjt tezkeresi ' 23,1,1942 tarihinde 1273 «rydı ka
rar olarak kabul edilmiştin 

3/412 Denizli mebusu Necib Ali Küçüka, İçel mebusu 'Gl. 
Cemal Mersinli, İstanbul mebusu Tuğamiral Dr. 
Hakkı Şinasi Erel ve Tokad mebusu Gl. Sıtkı -Üke'nin 
vefat etmiş olduklarına dair Başvekâlet tezkeresi 12. X I . 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/413 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkmda 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 12. X I . 1941 tarihinde kabul edilmiş

tir. 
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3/414 Millî Müdafaa -vekilliğinden istifa eden Erzincan me
busu Saffet Ankan'm yerine Manisa mebusu Gl. 
Ali Rıza Artunkal'ın tâyin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 17. X I . 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/415 Münakalât vekilliğinden istifa eden Cevdet Kerim 
fncedayı'nm yerine Samsan mebusu Amiral Fahri 
Engin'in tâyin edildiğine dair Kiyaseti Cumhur tez
keresi 17. X I . 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/416 Yeniden kurulacak Erzincan şehri yerinin istimlâkine 
dair olan 3908 sayılı kanuna ek kanun lâyihasmm ge
ri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 17. X I . 1941 tarihinde okunmuş ve 

mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

3/417 Turgutlu'nun Kurtuluş mahallesinden Bagıboğlu Hü
seyin Gümüş'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 26. XII . 1941 tarihinde 1265 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/418 Başvekil Dr. Refik Saydam'm mezuniyetinin hitamı

na kadar işlerine Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu'nun 
vekâleten bakacağına dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 19. XI . 1941 tarihinde okunmuştur. 

3/419 Orman umum müdürlüğü 1938 malı yılı hesabı kati
sine ait mutabakat "beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 7.1.1941 tarihinde 4164 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/420 Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 malî y ı l ı ' 

hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 26. XII . 1941 tarihinde 4163 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

3/421 ihraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 sayılı kanunun 
36 neı maddesi hükmünün şümulüne girip girmedi
ğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 2 . I I . 1942 tarihinde 1276 saydı ka

rar olarak kabul edilmiştir: 
3/422 Altı vilâyette Hân edilen ve üç defa uzatılmış olan 

örfi idarenin altı ay daha uzatılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 12. XII . 1941 tarihinde 1262 saydı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/423 Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkın

daki 3575 sayılı kanunun 36 ncı maddesinin tefsiri
ne dair Başvekâlet tezkeresi 14. YIH. 1942 tarihinde 4295 sayılı 

kanun olarak kabul' edilmiştir. 
3/424 Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı kanunun bazı 

maddelerini değiştiren kanun lâyihasının1 geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 17. XII. 1941 tarihinde okunmuş ve 

mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

3/425 Ticaret vekâletinde kurulan îase müsteşarlığı teşkilât 
kadrosunda yapılan değişikliğin tasdikin* dair Bas* 
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3/426 

3/427 

Hulâsası 

3/428 

3/429 

3/430 

3/431 

3/432 

3/433 

3/434 

3/435 

3/436 

3/437 

3/438 

vekâlet tezkeresi 
Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 savdı ka
nuna ek kanun lâyihasının geri verilmesine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

Bütçe encümenindedir. 

7:1.1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 422 nci mad
desiyle meriyeti kabul edilen 28 şubat 1327 tarihli 
usulü jnuhakematı cezaiye kanununa müzeyyel mad
dedeki istintak ve muhakeme tâbirlerinin tefsiri hak
kında Başvekalet tezkeresi 

Refah vapuru hâdisesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Bartın'ın Antkuma köyünden Alioglu Satı Ozdo-
ğan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi 

Eğirdir'in Çay köyünden Hasanoğlu Ahmet Savaş 
ve Ahmedoğlu Memet Ali Sardoğan'in ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkmda 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 
Askerî ve mülki tekaüt kanununun 62 nci maddesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

1938 malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna'dair Divanı muhasebat riyaseti 

30.1.1942 tarihinde 4179 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 
2 . n . 1942 tarihinde 1275 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

20. V . 1942 tarihinde 1287 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

17. VI . 1942 tarihinde 1308 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

30.1.1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

18. VI . 1942 tarihinde 1309 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI . 1942 tarihinde 4254 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Bolvadinin Yürük Karacaviran köyünden Memed-
oğlu Osman Uçar'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Çatalca'nm örcünlü köyünden Alioğlu Hüseyin'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

Çivril'in Emircik köyünden Alioğlu Memet Çavuş 
San'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkmda Başve
kâlet tezkeresi 
Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Fatsa'nın Tahnal köyünden İbrahimoğlu Hüsnü 
Kayar ve Aşağı Fizme köyünden Kara Velioğullarnr-
dan Hasanoğlu Aziz Aldun'un ölüm cezasına çarp-

1. VI. 1942 tarihinde 1293 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI . 1942 tarihinde 1305 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

3 . VI . 1942 tarihinde 1295 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

20. V . 1942 tarihinde 1289 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 
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tınlmalan hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/439 Van mebusu ibrahim Arvas'ın tesri! masuniyetinin 
kaldrılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/440 Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1 temmuz 1939 
dan 31 mayıs 1940 tarihine kadar on bir aylık işlet
me muamelâtı hakkında tanzim kılman raporun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/441 Denizli mebusluğuna seçilen Haydar Günver, İçel me
busluğuna seçilen Refik Koraltan, İstanbul mebuslu
ğuna seçilen İsmail Hakkı Ülkmen ve Tokad mebuslu
ğuna seçilen Halid Nazmi Keşmir'e ait intihap maz
batalarının gönderildiğine dair'Başvekfilet tezkeresi 

3/442 İzmir mebusu Dr. Mustafa Bengisu'nun vefat ettiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi 

3/443 Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak'm vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

3/444 Kütahya mebusu Mustafa Bacak'm vefat ettiğine dair 
Başvekalet tezkeresi 

3/445 Seyhan mebusu İbrahim Mete'nin vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

3/446 Zonguldak mebusu Mustafa Bozma'nm vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

3/447 Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1939 malî yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/448 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1939 malî 
yık hesabı katisine ait mutabakat?" beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/449 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/450 Ordu'nun Bucak mahallesinden Memişoğullarmdan 
Yusuf oğlu Necati Yolaşan'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/451 Soma'nın Demiş köyünden Halil lbrahimoğlu Musta
fa Çelik'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

15. Y i . 1942 tarihinde 1306 sayılı 
rar olarak kabul edilmiştir. 

20. Y . 1942 tarihinde 1290 sayılı: 
rar olarak kabul edilmiştir. 

4 . V . 1942 tarihinde 4127 sayılı 
nun olarak kabul edilmiştir. 

16. III . 1942 tarihinde intihap maz
batası kabul edilmiştir. 

18. I H . 1942 tarihinde okunmuştur. 

18. III. 1942 tarihinde okunmuştur. 

19. III . 1942 tarihinde okunmuştur. 

18. III . 1942 tarihinde okunmuştur. 

18. III. 1942 tarihinde okunmuştur. 

6. IV. 1942 tarihinde 4197 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

6. IV. 1942 tarihinde 4201 sayılı ka
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

fl. IV. 1942 tarihinde 4199 sayılı kg; 
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

15. VI . 1942 tarihinde 1307 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI . 1942 tarihinde 1304 aydı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

3/452 Tokad mebusu Hasib Ahmed Âytuna hakkında men'i 
muhakeme kararı verildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 1. IV. 1942 tarihinde okunmuştur. 



o. Hulâsası Muamelesi 

3/453 Kaaj-mebastt Hastev-Emldoğan'ın vefat ettiğime dair 
-Başvefcâlet-'tezkeresi 6.IV. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/454 tMflKfc%mBüyükcami mahallesinden JJuhioğln 
£ecep Büik'in ölüm cezasına çarptırılması .hakkında 
•&rçv*ktöet-tezk«resi 10. VI. 1942 tarihinde 1301 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/455 Lüleburgaz'ın Kırık köyünden tbrahimoğlu Adem 

Geldi'nin ölüm cezasma çarptırılması hakkında baş
vekâlet tezkeresi 18. V. 1942 tarihinde 12Ü5 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/456 Sayın üyelerden bazılarına izin. verilmesine .dair 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 15 ..IV. 1342 tarihinde kabul edilmiş
tir. 

3/457 ^f ahmudoğlu Yusuf, Muzafferoğlu A}i.ve Memedoüu 
Yunus'un ölüm çezşsjna çarptırılmaları hakkında. 
Başvekâlet .tezkeresi 18. V. 1942 tarihinde 1286 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/458 Aflkara.fehri Î B W .jnüdüriiiğu 1939 malî yılı hesabı 

katisine ait raporun sunulduğnua dair Diyanı muha-
j»ba>$ .Sbi*aeti teskeren 1. VJ,. im 'tarihinde 42& sayılı ka

nunla .birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/459 .A^ajjp?ıun,Bjş#l^kpyfinden Etemoğtu Ömer Yen

gi'nin ölüm cezasına çarptırılması bakfands, .Başw-
k4Jet,te?kfij»8İ. 5. VI. W& terihindo 1806 sayılı ka

sar olarak kabul edilmiştir. 
Ş/4J50 Jfltanfljkîın Cibte &>y»nd«n Satıoğlu Ömer Şentürk 'ün 

ölüm cezasına çarptırılması haktanda Bajvekâlet -toz-
keresi 10. VI. 0940 tarihinde 1300 sayılı ka

rar olanak kabul edilmiştir 
3/451 Çjtöjr/ın fetfc^köyJnıİBn Karaoğlu Zülâîi Acar 

ve Purut köyünden Ahmedogn Şahbemter Sjobuk'un 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında. ;Başy«kâlet 
teak^esi 5. VI. 1942 tarihinde 1297 sayılı ka-. 

rar olarak kabul edilmiştir 
3/462 Kars mebusu Etem îzzet Benice'njn teşriî masuniye

tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümen
dedir. 

3/463 Mardin'in Savurkapı mahallesinden, GemaMlu Abdi 
Bayhan'm ölüm cezasına çarptırılmam hakanda Baş
vekalet tezkajsesi 8. VI. 1842 tarihinde 1299 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir. 
3/464 Turhal'ın Çivril köyünden Bekiroğlu Bam» Bek-

mez'in -ölüm cezasma c r̂ptırjdması hakkında Başve-
k^et, t&&$cw 22.V. 1942 tarihinde Hükümet tara

fından geri alınmıştır. 
3/465 Dahiliye vekilliğinden istifa «den Dekirdag mebusa 

JSajffojöfrtRakJın- jürine Ejrzrçam mfbusu Dr, Fikri 
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Tuzer'in tâyin edildiğine dair Başvekalet tezkeresi 8. V. 1942 tarihinde okunmuştur. 
3/466 Sayın üyelerden bazılarına-izin verilmesine dair B'i-

yük Mîllet Meclisi Riyaseti tezkeresi 11. V. 1942 tarihinde kabul edilmiştir. 

3/467 

3/468 

3/469 

3/470 

5/471 

3/472 

3/473 

3/474 

3/475 

3/476 

3/477 

Askerî ve mülki tekaüt kanununun 46 ncı maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü-, 
dürlüğü 1939 mali yılı hesabı katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

Millî piyango idaresinin 1941 malî yûı bilançosunun 
gönderildiğine dâir Başvekâlet tezkeresi 

Ankara mebusu Yahya Galib Kargı'nın vefat ettiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi 
Turhal'ın Çivril köyünden Bekiroğlu Hamza Pek
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki tezkere
nin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Devlet limanlan işletme umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi 

Ticaret vekâletinde kurulan iaşe müsteşarlığı merkez 
kadrosunda yapılan değişikliğin tasdikine dair Başve
kâlet tezkeresi 
Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun lâyiha
sının geri verilmesine dair Başvekalet tezkeresi 

Bütçe encümemndedır. 

12. VI. 1942 tarihinde 4262 sayılı fe*-
nunla birleştirilerek- kaboi edilmiştir. 

Bu husustaki Divanı «mhasefeat encü
meni mazbatası 1. Vİ. 1943 tarihinde 
okunmuştur. 

20. V. 1942 tarihinde okufiamştur. 

Ankara, Bursa ve Kocaeli mebusluklarına 
General Nihat Anılmış, Dr. M. Talât Siraer ve Suphi 
Artel'e ait intihap mazbatalarının gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

Buldan'in-Cedit mahallesinden Terzioğullarmdan 
Mustafaoğlu Mustafa diğer adı Çavuş Terzioğki've 
Haylâmaa köyünden Hızıroğlu Mustafa Tunçay'm 
ölüm cezasına çarptınlmalan hakkında 

22. V. 1942 tarihinde- oktganuş ve 
mezkûr tezkere Hükümete iade edil
miştir. 

12. VI. 1942 taribAnde*4253 sayılı ka-
nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Bütçe encümenindedir. 

5.VI,1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr lâyiha Hükümete iade edilmiş
tir, 

8. VI. 1942 tarihinde intihap- mazba
taları kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir, 
Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğut Ahmed- Albay-
rak ve Şiran'ın Aşağı tersun köyünden İzzetoğlu 
Celil diğer adı Abdüfcelil Venedikoğlunun ölüm ce
zasına çarptınlmalan hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 



tfo. 

3/478 

3/479 

3/480 

3/481 

3/482 

3/483 

Muamelesi 

3/484 

3/485 

3/486 

3/487 

3/488 

3/489 

3/490 

3/491 

Malatya'nın Teede köyünün Reşadiye mahallesinden 
Alioğln Ali Işıklı'sın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
Ordu mensuplarına bir er taymı yerilmesi hakkındaki 
4105 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
Özalp'in Seydibey köyünden Azo kızı Bacı Ayha-
ner'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi 

Turhal'ın Çivril köyünden Bekiroğlu Hamza Pek
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi 
Altı vilâyette Hân edilmiş olan Örfi idarenin altı ay 
daha uzatılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

îzmir, Kars, Kastamonu, Kütahya ve Seyhan me
busluklarına seçilen Dr. Hüseyin Hulki Cura, Cevat 
Dursunoğlu, Dr. Hayrullah Diker, Gl. Aşir Ath ve 
Ahmed Kutsi Tecer'e ait intihap mazbatalarının gön
derildiğine dair Başvekâlet tezkereleri 

Birincikânun 1941 : şubat 1942 aylarına ait raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
Zonguldak mebusluğuna seçilen Memed Emin Eri-
şirgil'e ait intihap mazbatasının gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

Adıyaman'ın Samsat mahallesine bağlı Biriman kö
yünden Müslim Kâhyaoğlu Çocuk Memet Polat'ra 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

Gazianteb'in Sipke köyünden Refişoğlu Şöhretli Hu?-
şidoğlu İsmail Deveci 'nin ölüm cezasma çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Gazianteb'in Bostancı mahallesinde mukim Kıreaoğlu 
şöhretli Asafoğlu kundura boyacısı Keyfo Bulut'un 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tez-

îbrahimoğlu Kulu'nun ölüm cezasına çarptmlmast 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Kilis'in yeni mahallesinden Memedoğlu Küçük Haiti 
Karadağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 
Sarayköy kazasının Köprübaşı köyünden Muradoğlu 
İbrahim Aktaş'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekalet tezkeresi 

Adliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

7.VIII, 1942 tarihinde 1311 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

12.VI. 1942 tarihinde 1303 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

12. VI. 1942 arihinde intihap maz
bataları kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

19.VI. 1942 tarihinde intihap maz
batası kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 
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3/492 Vakıflar umum müdürlüğünün 193Ş malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi Divanı muhasebat encümenindedir 

3/493 Başvekil İstanbul mebusu Dr. Refik Saydam'm ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 3. VIII. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/494 Samsun mebusu Meliha Ulaş'm vefat ettiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi 3. VIII. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/495 Başvekil istanbul mebusu Dr. Refik Saydam'm irti-
hali üzerine yeni Hükümetin kati teşekkülüne kadar 
Başvekâlet vazifesinin vekâleten ifasına Dahiliye ve
kili Erzurum mebusu Dr. A. Fikri Tuzer'in memur 
edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 3. VIII. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/496 Başvekilliğe îzmir mebusu Şükrü Saraçoğlu'nun tâ
yin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 3. VIII. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/497 İzmir mebsu Şükrü Saraçoğlu'nun başkanlığında te
şekkül eden İcra Vekilleri Heyetini gösteren listenin 
sunulduğuna dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 3. VIII. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/498 Amasya'nın Teleköyü Memetpaşa mahallesinden olup 
Boğazköyünde oturan Abdullahoğlu Abdüssamet Se
me 'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi Ad)ive eneümenindedir. 

3/499 Heyeti mahsuslarca askeri mabetleri kesilmiş olupta 
3527 saydı Af kanununa tevfikan haklarındaki He
yeti mahsusa kararlan refedilmiş bulunan subay 
ve askerî memurların tekaüt maaşlarının verilip veril-
miyeceğinin tefsiren halline dair Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/500 Münakalât vekâleti 1939 malî yılı ayniyat hesabı ka
tisinin gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi Divanı muhasebat encümenindedir. 

3/501 Erzincan mebusu İskender Artun'un vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 7. VIII. 1942 tarihinde okunmuştur. 

3/502 Erzincan mebusluklarına seçilen Saf iyüttin Erdem ile 
Şükrü Sökmensüer, İstanbul ve Samsun mebusluk
larına seçilen Nuraan Menemencioğlu ve Sabiha 
GökçüTe ak intihap mazbatalarının gönderildiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 12. VII. 1942 tarihinde intihap maz

bataları kabul edilmiştir. 
3/503 Hariciye 'vekilliğine İstanbul mebusu Numan Mene

mencioğlu'nun tâyin edidiğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi 14. VIII. 1942 tarihinde okunmuş

tur. 
3/504 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 

Büyük MiÜet Meclisi Riyaseti tezkeresi 14. VIII. 1942 tarihinde kabul edil
miştir. 
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3/29& 

İkinci İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

Hulâsası Mîtame 

3/299 

3/300 

3/301 

3/302 

3/327 

3/332 

3/336 

3/343 

3/355 

3/356 

3/357 

8/360 

Askeri oeea kamam&un 81 «ei maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkûmiyetenn 
Tekaüt kanununun 53 rteü ve Askeri ceza katfaftu» 
mm 30 neu maddelerindeki tSairtek&riâr) tabwînin 
şöaMalüae'dahö olup tekaüt maaş}* tahsis edilip edi-
lemiycceğinin tefsirine dair Başvekâlet tenkfcrasi 
Belediye kanununun 15 nci mac&Jesfflia tefsiri 'fa*-
kında Başvekâlet tezkeresi 
Gümrük tarife kanununu değiştiren 33?fl»yM 1938' 
tarihli kanuna eklenen 2256- sayılı kanun*» femncr 
maddesinin tefsiri hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1936hfc«l* yılı ay5-
niyat kati hesabının gönderildiği1 h&kten&t' Basv^ 
kâlet tezkeresi 
3430 sayıh kanunun 4'ncü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu ife ih
das edilmiş olan krediler Yüksek Nazik heyeti ve 
idare komitesinin mülga olup omıadrğfcmn tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Divanı muhasebat raporları üzerine Meclisi Âlice 
ittihaz olunan 814 sayılı kararın 7 nci fıkrası hük
münün halen mer'i olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayısıyla takip ve tahsi» 
üne mahal ve imkân görülmeyen borçların terkinine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin As
kerî adli hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddei
umumi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığı
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Ticaret vekâletinde kurulan iaşe müsteşarlığı teşkilât 
kadrosunun- tasdikli hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Gümrük muhafaza Genel komutanlığının 1930 malî 
yılı ayniyat kati hesap cetvellerinin- gönderildiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zaruri sebepler delayısiyle takip ve tah
siline mahal ve imkân görülmeyen. 80-302 lira 75 
kuruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 

Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tah
siline mahal ve imkân görülmeyen 206 153 lira 50 
kuruş borcun terkinine dair Başvekâlet tezkeresi 

Eşkıya müsademesinde malûl olanların îktisadi 
buhran vergisi istisnaiyetinden ve inhisar eşyası 

Bütçe encümenındedır. 

Adliye encümenindedır. 

Maliye encümenındedir. 

Divanı muhasebat encümenindedır. 

Bütçe encümenindedır. 

Mâliye encümenindedir. 

30. III . 1942 tarihinde 1279 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı muhasebat, encümenindedir. 

28.XI,.1Ö4İ tanlûnde.- 12& sayıh 
karar olarak kabul edilmiştir 

28. XI. 1941 tarihinde 1261 sayılı ka-
rarla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
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beyiyesinden istifade hususlarında harp malûlü hük
münde olduklarına dair. olan 2591 sayılı kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez-

3/364 İsparta'nın Sinirkent nahiyesinin îlegüp köyünden 
Rüzgâroğullarından Alioğlu Ali Derebek'in ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/365 Sütçüler kazasının Ayvalı köyünden ismail kızı Gül
süm Kotanak'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

3/366 37 nci piyade alayı erlerinden Memet Diri ve onbaşı 
Memet Sitilin ölüm cezasına çarptırhlmaları hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 

3/380 istanbul Edirnekapısmda Salma'tomruk caddesinde 
kunduracı Yusuf oğlu Kâzım Yola!'in ölüm cezasına 
çarptn'iUv.ası hakkında'Başvekâlet tezkeresi 

3/383 Ankara mebusu Ahmed Ulus'un teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

14. VIII. 1942 tarihinde 4298 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8. V. 1942 tarihinde 1282 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

29. IV. 1942 tarihinde 1281 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14 ..1.1942 tarihinde 1269 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

20.V. 1942 tarihinde 1288 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

14.1.1942 tarihinde 1266 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3/384 Kadın Hanının Türkatlandı köyünden Mustafaoglu 
Salih Sürpük ve Ereğli'nin Uçgöz mahallesinden Ali
oğlu Osman Güneri'nin ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/385 Lüleburgaz'ın Kayabeyli köyünden Süleymanoğlu 
Hiismen Haylaz'm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/388 Çapakçur'un Azizan köyünden Talhaoğlu Sadi Kalka-
n'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 

3/390 Ankara Şehri imar müdürlüğü İÖ38 malî yılı'hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/391 • Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı hesabı;'katisine ait mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna» dair Divanı" muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

8. V. 1942 tarihinde 1283 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

24.XII.1941 tarihinde 1264 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

3.VI. 1942 tarihinde 1294 sayılı 
karat olarak kabul edilmiştir. 

24. XI . 1941 tarihinde 4129 sayılı 
kanunla birleştirilerek' kabul edilmiş
tir.' 

28.XI. 1941 tarihinde 4132 sayılı 
kanunla birleştrilerek kabul edilmiş
tir. 
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3/392 îçel mebusu Turhan Cemal Beriker'in teşrii masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/393 Bor kazasının • Ulukışla köyünden Ismailoğlu Ali 
Kılıçderair ve Niğde'nin Kitreli köyünden İbrahiın-
oğhı Abdurrahman Çjığın ölüm cezasına "çarptırıl
maları hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/395 Nafia vekâleti 1939 malî yılı ayniyat hesabı katisinin 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/397 Maadin nizamnamesinin bazı maddeleri ile Taşocak-
lan nizamnamesinin tadili hakkındaki 608 sayılı 
kanunun 5 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 

14.1.1942 tarihinde 1267 sayıh 
karar olarak kabul edilmiştir. 

1 . VI . 1942 tarihinde 1292 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

10. IV . 1942 tarihinde 239 saydı tef. 
sir olarak kabul edilmiştir. 

3/189 

3/194 

3/197 

3/203 

3/205 

3/208 

3/229 

Birinci İçtimadan Devrolunan Tezkereler 
Gümrüklerde bulunan ve suni elyaf ile mahlut bulun
masından dolayı ithal edilmiyen pamuklu mensuca
tın bir defaya mahsus olmak şartiyle resim hadleri 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
•tezkeresi 

Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1938 yılına 
ak ayniyat kati hesap cetvellerinin gönderildiği hak
kında Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 
Eylül teşrinisani 1939 aylarına ait raporun sunul
duğu hakkında Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi 
Askeri ve mülki tekaüt kanununun 42 nci maddesinin 
B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Davam muhase
bat riyaseti tezkeresi 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 malî yılı ayniyat 
son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük ve in
hisarlar vekâleti tezkeresi 
Beden terbiyesi kanununun 19 ncü maddesindeki 
(mahallî) tâbirinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi 

24. X I I . 1941 tarihinde 4160 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

Divanı muhasebat «encümenindedir. 

3 . X I I . 1941' tarihinde 237 sayılı tef
sir olarak kabul dilmiştir. 

4070 
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3/230 Gümrüklerimizde bulunan pamuklu mensucatın itha
lini temin için 2294 saydı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
'kararın tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 24. Z i l . 1941 tarihinde' 4160 tayüı 

kanunla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

3/232 Birinci kânun 1939 : şubat 1940 aylarına ait rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi (5 nci fıkra) Maliye encümenindedir. 

3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yıh ayniyat kaıtî hesabının 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi Divanı muhasebat encümenindedir. 

3/235 Hatay iğin Fransa'dan ithali zaruri bulunan 10 500 
kutu san ipekböceği tohumunun 100 kilosundan alın
ması icabeden 3 000 lira gümrük resmi 2294 sayılı 
)kanunun verdiği salâhiyete istinaden 300 liraya in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi 1. VI .1942 tarihinde 4246 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
3/240 Bağcılıkta kullanılmakta olan kükürdün Etibank 

tarafından ithal edilecek 5 150 tona münhasır kal
mak üzere, yüz kilosundan alınmakta olan gümrük 
resmi 2294 sayılı kanunun verdiği • salâhiyete isti
naden 0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tasdi
ki hakkında Başvekâlet tezkeresi 1 • VI. 1942 tarihinde 4246 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 
3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 ncu maddesinde ya

zılı muafiyetler meyanındaki (Silâh altındaki ordu 
ve jandarma efradı) tâbirinin tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi Bütçe encümenindedir. 

3/260 270 dereceden evvel takattur eden ağır maden yağ
lan ve tortularının yüz kilosundan alınmakta olan 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkmda başvekâlet tezkeresi 19.1.1942 tarihinde 4172 sayılı ka. 

nun olarak kabul edilmiştir, 
3/269 Tokad mebusu Hasip Ahmed Aytuna'nın teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 23.1.1942 tarihinde 1272 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

3/290 İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 yılma ait bilanço
nun gönderildiğine' dair Başvekâlet tezkeresi 16.1.1942 tarihinde 4167 sayılı ka

nunla birleştirilerek kabul edilmiştir. 



Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

No. 

3/12 

Hulâsası Muamelesi 

3/13 

3/48 

3/59 

3/60 

3/65 

3/66 

3/67 

3/68 

3/91 

3/114 

3/136 

3/142 

İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya istiklâl 
mahkemesi karariyle millî hudut dışına çıkarılan 
Sti*d Remzi'nin Türk vatandaşlığına kabulünün mu
vafık olup olmıyaçağma dair bir karar verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Umumî harp senelerinde ihracat ve men'i ihtikâr he
yetlerinde bulunan eski Ticaret nazırı Ahmet Nesimi 
ve merhum Mjuatafa Şeref Özkan'la arkadaşları hak
kında katî bir karar verilmesine dair 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümendedir1. 

26.1.1942 tarihinde 1274 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 1937 yılı ayniyat son hesabının gön
derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Gümrük muhafaza 'genel komutanlık ve teşkilâtının 
1935 ve 1936 yıllarına ait ayniyat katî hesap cet
vellerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisar
lar vekâleti tezkeresi 
Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1937 yılına ait ayniyat katî hesap cetvellerinin gön
derildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
tezkeresi 
Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıp 
yapılmıyacağının tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi Dahiliye encümenindedir, 
Kazanç vergisi kanununun birinci maddesinin A ve 
altıncı maddesinin 3 n-ü fıkralarının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı, muhasebat encümenindedir. 

Maliye vekâleti 1941 yılı ayniyat katî hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 
Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat katî hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 
Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 
kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tabi olup olmadığının tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 
Mücbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tahsili
ne imkân görülmeyen borçların terkini hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Gümrük ve inhisarlar vekâletinin' 1934 yılına ait ay
niyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 
Palo'nun Haylan köyünden Kasımoğullanndan Ah-
medoğlu Ali özateş ile Ahmedoğlu Fettan özateşin 

10.VI. 1942 tarihinde 1302 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Divanı muhasebat encümenindedir. 

Bütçe encümenindedir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 4294 sayılı 
Kanun olarak kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat encümenindedir, 



No. Hulâsası Muamelesi 

ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 

3/146 Orman kanununun 3444 saylılı kanunun 5 nei madde
sinle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/147 Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
saluysınm tâyini h-akklmda Başvekâlet tezkeresi 

3/162 Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen da
ireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete 
veya belediye veya hususi idarelere mt daire ve mü
esseseler arasındaki ihtilâfların tahkim yoluyla halli 

< hakkındaki 3.533 sayılı kanunun tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

3/163 Akyazı'nın Balballı köyünden Hüseyinoglu Tevfik 
Alpek'in ölüm ̂ cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

12 . XII . 1941 tarihinde 1263 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye eneümenindedir. 

21.1.1942 tarihinde 1271 sayılı ka
rar olarak kabul edilmiştir. 

W . III . 1942 tarihinde 1278 sayılı 
kurar olarak kabul «dUpıiftU'. 

Takrirler 

üçüncü İçtima içinde (17) takrir y«##? 
olup bunlardan (5) i resen veya, birl*8j$}exek 
Wftr o^ak k^bul .©dilttüş, (5) i Okunmuş, 
(2) si ıâe sa^erUarafpıdaîi geri alınmıştır. 
Mütebaki (5) takrir gelecek içtima* kal
mıştır. 

îkjnci İçtimadan f o l u n a * (8) takrir

den (1) i birleştirilerek tefsir olarak kabul 
.edilmiş, (1) i de sahibi tarafmdajı ^eri alm-
nngtjir. Mütebaki (3) takrir JDördüjMrii İçti
maa kalmıştır. 

.•Birinci İçtimadan ,d»yTolunan <4) takr^-
iden <1) i tefsir olacak kabul edilmiş ve müte
baki (3) takrir pördüncü İçtimaa kalmıştır. 

Üçüncü İçtima İçinde Verilen Takrirler 

4/45 Yozgad (Sırrı jtçöz) - Bekârlar vergisi hakkındaki 
kamto teklifinin ruznameye alınmasına dair 15. XII. 1042 tarihinde okunmuş vu 

sahibi tarafından geri alınmıştır. 
4/46 Seyhan (Hilmi Utan ve Trabzon Hasan Saka ) - Meç-



No. Hulâsası Muamelesi 

lis içtimaanm 16 mart 1942 pazartesi gününe talikma 
dair 2 . I I . 1942 tarihinde 1277 sayılı ka

rar olarak kabul edilmiştir» 
4/47 Manisa (Refik înce) - Bir kanun mecmuunu bırabp-

ta bir maddenin veya lüzum görülen bazı maddeleri
nin meriyet mevkiine konulmasına kanuni ye hukuki 
imkân bulunup bulunmadığının tefsir yoluyla halli 
hakkında Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümendedir. 

4/48 Manisa (Refik înce) - Teşriî masuniyeti kaldırılan 
bir mebusun Heyeti Umumiye karan alınmadan tev
kif -edilip edilmiyeceğinin tefsir yoluyla halli hak
kında 13. V. 1942 tarihinde 1284 sayılı ka-. 

rar olarak kabul edilmiştir. 
4/49 Bursa (Fazlı Güleç) • Mebusluktan istifa ettiğine dair 16. Ut . 1942 tarihinde okunmuştur. 
4/50 Kastamonu (Rauf Orbay) - Mebusluktan istifa etti

ğine dair 16.IH. 1942 tarihinde okunmuştur. 
i/51 Manisa (Refik Lice) - Teşriî masuniyeti kaldırılan 

bir mebusun Heyeti Umumiye karan alınmadan tev
kif edilip edüemiyeceğinin tefsir .yoluyla halli hak
kındaki takririnin geri verilmesine dair 23. Di . 1942 tarihinde sahibi tara

fından geri alınmıştır. 
4/52 Bolu (Lûtfi Gören) - Devlet memurlan aykklannlın 

tevhit ve taadülüne dair olan 1452" sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında Bütçe encümenindedir. 

4/53 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Dahilî nizamna
meye bir madde ilâvesi hakkındaki nizam teklifinin 
geri verilmesine dair 26. V. 1942 tarihinde okunmuş ve 

mezkûr teklif sahibine iade edilmiş
tir. 

4754 Diyarbakır (Gl. Kiazım Sevüktekuı ve iki arkadaşı) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin güveninin ve selâm 
Ve sevgisinin orduya ulaştırılması hakkmda 27. V. 1942 tarihinde 1291 sayı&ka-

rar olarak kabul edilmiştir. 
4/55 îçel (Dr. Muhtar Berker ve iki arkadaşı) - Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin güveninin ve selâm ve sev
gisinin orduya ulaştırılması hakkmda 27. V*. 1942 tarihinde 1291 sayılı 

kararla birleştirilerek kabul edilmiş
tir. 

4/56 Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - On beş yaşını bitir
memiş olan çocukların sinema, tiyatro, dans salonu 
ve bar gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınmasına dair 1. V . 1942 tarihinde sahibi tarafın

dan geri alınmıştır. 
4/57 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) * Arzuhal encümeninin 

5. VI. 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3885 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair Arzuhal encümenindedir. 



No. Hulâsası Müameİesi 

4/58 Erzincan (Saffet Ankan) - Mebusluktan istifa etti
ğine dair 

4/59 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Zonguldak Bi-
fat Yardar) - Arzuhal encümeninin 3 . VIII. 1942 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 4358 sayılı kararm 
Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/60 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
3 . VIII. 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4281 
ve 4292 sayılı kararların Umumî Heyette müzakere
sine dair 

4/61 Trabzon (Hasan Saka ve- Seyhan Hilmi Uran) - Mec
lis içtimainin 1 ikincitesrin 1942 pazar gününe talikı-
nadair 

3.VIÜ.1942 tarihinde okunmuştur. 

Arzuhal encümenindedir. 

Arzuhal encümenindedir. 

14. VIII. 1942 tarihinde 1313 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

4/26 

4/29 

4/37 

4/43 

İkinci İçtimadan Devrolunan Takrirler 
Manisa (Refik İnce) - Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunmaya mütedair nizamnamenin 22 ve 98 nci 
maddelerine bazı hükümler eklenmesi hakkındaki ni-
zamnamenin kanuna mugayir oduğuna dair 
İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
20 . X I . 1940 tarihli"haftalık karar cetvelindeki 2264 
saydı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 
Bursa (Nevzat Ayaş) • Arzuhal encümeninin 
26 . III • 1941 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2435 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

Teşkilâtı esasiye encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 

Bolu (Lûtfi Gören) - Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının tefsirine dair 

Erzincan (Saffet Ankan) • Arzuhal encümeninin 
25 . Y i . 1941 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararm Umumî Heyette müzakeresine dair 

24. XI. 1941 tarihinde sahibi tara
fından geri alınmıştır. 

30.1.1942 tarihinde 238 «ayılı tef
sirle birleştirilerek kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Takrirler 

4/10 Trabzon. (Sun Day) - EJuaunursal hâkimi Nuh Nec-
yettin Camdaroğlunun tekaüt muamelesi hakkında 
Divanı muhasebat riyaseti mütalâası ile Divanı muha
sebat encümeni mazbatasının 2 nci fıkrasının yeniden 
tetkiki hakkında Bütçe encümenindedir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

4/15 Bize (Fuad Sirmen) - Arzuhal eıncŞmê ünin 15. JV . 
1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 
karann Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/19 Manisa (Refik înce) - Devlet memurları aylıklardan 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kawmun muvak
kat ikinci maddesinin A fıkrasında yazılı (Malî ve 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında 

4/20 İstanbul (OL Kâzım Karabekir) - Ersğli havaai fah-
miyesi maden amelesinin hukukuna müteallik 151 sa
yılı kanunun 7 mü maddesinin tefsiri hakkında 

Adliye en<ppıemndedLr. 

Bütçe eneümenindedir. 

17. IV. 1942 tarihinde 240 .sayılı tef
sir olarak kabul edilmiştir. 

Bu ttne (9) tane muhtelif' evrak gelmiş
tir. Bunlardan (S) ü kanun olarak kabul 
edilmiş, (5) i okunmuş, (1) nin de Hükümete 
tevdiine karar verilmiştir. 

Muhtelif Evrak 
İkinci fçtimadaü devröîunaö (i) iş ile 

fevkalâde fçtimadan dev?olunan (2) iş Dör
düncü içtimaa kalmıştır. 

Üçüncü İçtima İçinde Gelen Muhtelif Evrak 

5/42 

5/43 

5/44 

5/45 

5/46 

Büyük Millet Meclisi 1941 yılı nisan ve mayıs aylan 
hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki encüme
ni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı haziran ve temmuz 
ayları hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki 
encümeni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi 1941 yılı ağustos ve eylül ayla
rı hesabı hakkında Meclis hesaplannm tetkiki encü
meni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi, Biyaseti Cumhur ve Divanı 
muhasebat 1940 malî yılı hesabı katileri hakkında 
Meclis hesaplannm tetkiki encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birinci ve>ikkwiteşri'.ı 
aylan hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki en-

17. XI. 1941 tarihinde okunmuştur.' 

24. XI ,.1941 tarihinde okunmuştur. 

26. XI. 1941 tarihinde okunmuştur, 

Hazine hesabı umumisîne ithal edil
mek üzere Hükümete tevdiine 
5.1.1942 tarihinde karar verilmiş
tir. 
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cümeni mazbatası 
5/47 Büyük Millet Meclisi 1941 yılı birincikânun ve 1942 

yılı ikincikânun aylan hesabı hakkında Meclis he
saplarının tetkiki encümeni mazbatası 

5/48 Kırkağac'ın Bakır köyünden Halimoğlu Fuat Bakır'-
m mahkûm olduğu cezanın afma dair Adliye encü
meni mazbatası 

5/49 Yüzbaşı Avni özkalyoncu, üsteğmen Cihat Sarpka-
ya, üsteğmen Rifat Göker, üsteğmen Süavi öcal ve 
Mevhibe özkalyoncu ile öğretmen Cemile Oriyan ve 
Fahriye Tokaç'm mahkûm oldukları cezanın affına 
dair Adliye encümeni mazbatası 

5/50 Samsun belediyesi eski reisi İhsan Kefeli ile mühen
dis Ali Ragıp Rutkay'm cezalarının affı hakkında 
Adliye encümeni mazbatası 

14.1.1942 tarihinde okunmuştur. 

27.III. 1942 tarihinde okunmuştur. 

19. VIs. 1942 tarihinde 4271 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

19, y i . 1942 tarihinde 4272 sayılı ka
nun olarak kabul edilmiştir. 

14.VIII. 1942 tarihinde 4299 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

İkinci İçtimadan Devrolunan Muhtelif Evrak 

5/36 Zirai işlerde, bağcılık ve bahçıvanlıkta çalışanların 
kazanç, buhran ve muvazene vergilerinde mevcut hü
kümlere göre muafiyetleri hakkında Divanı muhase
bat encümeni mazbatası Maliye encümenindedir. 

5/1 

5/11 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Muhtelif Evrak 

Rasim Asım ile Murtaza Kaptan adlarında iki yurd-
daşa ait olan motor hakkında Arzuhal encümeni 

Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil 
eden 3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası 

Arzuhal encümenindedir. 

Maliye encümenindedir. 



Mütenevvi Hususata Ait Evrak 

Üçüncü İçtima içinde mütenevvi hususa
ta ait (142) tane evrak gelmiş olup bunlar
dan (19) u Evrak kalemine, (58) i İdare He

yetine, (10) u Kütüphaneye, (43) ü Matbaaya, 
(2) si Zabıt kalemin%^î) i de Adliye encü
menine havale edilmiştir. 

Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

425 İstatistik U. Mü. 

426 Gümrük ve inhisarlar vekâle
tinden 

427 Divanı muhasebat R. 

428 Başvekâletten 

429 C. H. P. U. kâtipliğinden 

430 Başvekâletten 

431 Dahiliye vekâletinden 

432 C.H.P.Uumumî kâtipliğinden 

433 Cenevre başkonsolosluğundan 

434 Ankara Numune hastanesi ser-
tabipliğiaden 

435 Matbaa müdürlüğü 

436 Matbaa müdürlüğü 

437 Nafia vekâletinden 

438 Maliye vekâletinden 

Belediyeler istatistiğinden bir tane 
gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmualarından beşer tane* 
sinin gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildin
den 100 tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildin
den 5 tane gönderilmesi hakkında 
Reisicumhur İsmet İnönü'nün Mecli
sin açılısında irat ettikleri nutuktan 
40 tane gönderildiği hakkında 
Riyaseti Cumhur ve Meclis binaları 
sığınakları için dört yüz bin liranın 
tahsisi hakkındaki İcra Vekilleri He
yeti kararnamesinin gönderildiğine 
dair 
Bir takım kavanin mecmuası gönde
rilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildin
den 80 tane gönderilmesi hakkında 
Akvam Cemiyeti kütüphanesi için bazı 
kavanin mecmualariyle zabıt ceride
lerinden gönderilmesi baklanda 
Meclis Bütçe encümeni memurların
dan Niyazi Ağırnaslı'nın tedavi ücre
tinin tesviyesi hakkında 
Matbaanın sarf ettiği elektrik ve hava-
gazına ait faturaların gönderildiği 
hakkında 
Matbaanın tertip makinalarının ye
dek parçalariyle matrislerine ve diğer 
kasa harflerine ait ihtiyaç listesinin 
gönderildiği hakkında 
İktisadi yürüyüş adlı eserden 500 tane 
gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildin

den 5 tane gönderilmesi hakkında 

Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 

Evrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

439 Deylet şûrası U. kâtipliğinden 

440 Başvekâlet neşriyat müdürlü
ğünden 

441 Matbaa müdürlüğü 

442 Matbaa müdürlüğü 

443 Matbaa müdürlüğü 

444 Kızılay cemiyeti merkez R. 

445 Kızjlay cemiyeti merkez R. 

446 istatistik U. Mü. 

447 Almanya büyük elçiliğinden 

448 Başvekâlet neşriyat Mü. 

449 M. M. V. Hava m 
muhasebe Mü. 

450 Vakıflar U. Mü. 

451 Erzurum C. H. P. idare heye
ti R. 

452 Adliye vekâleti 

453 Siyasal bilgiler okulu Mü. 

454 Matbaa müdürlüğü 

455 Evkaf ü. Mü. 

456 Alâettin Kıral şirketinden 

457 Çorum millî kütüphanesin
den 

Kavanin mecmuasının 22 nci cildin
den 16 tane gönderilmesi hakkında 
Birinci devreye ait basılan zabıtlar
dan beşer tane gönderilmesi hakkında 
Matbaanın bazi ihtiyaçlarının temi
nine dair 
Matbaanın bazı yerlerinde tamirat 
yapılması hakkında 
Matbaanın demirbaş eşyası meyanın-
da bulunan bazı eşyanın kullanılmaz 
hale geldiğinden imhasına dair 
1942 senesi Duvar takvimlerinden sa
tın alınması hakkında 
Kavanin mecmuasından bir tahiniyle 
bulmaçtan bir tane gönderilmesi hak
kında 
Daire neşriyatından bulunan 8 kita
bın gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildin
den 3 tane gönderilmesi hakkında 
Üçüncü tertip Düsturun 22 nci cil
dinden 50 tane*gonderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildin
den 2 tane gönderilmesi hakkında 
Türk vakıflarının tarihi ile bugünkü 
çalışma sahaları hakkındaki broşür
lerden 25 tane gönderildiği hakkında 
B. M. M. neşriyatına ait gönderilen 
kitapların alındığı hakkında 
İcra ve iflâs dairelerinin yeniden tan
zim ve tensikine dair olan raporun 
gönderildiği hakkında 
Siyasal bilgiler okulunun kuruluşu
nun 85 nci yıl dönümü münasebe
tiyle azayı kiramın davetli oldukları 
hakkında 
Matbaa için 8 ton kok kömürü alın
ması hakkında 
Vakıfların ne suretle idare edileceği 
hakkındaki eserin gönderildiği hak
kında 
Yeni albüm .için yaptırılan klişe be
deline ait faturanın gönderildiği hak
kında 
Gönderilen Düstur ve kavanin mec
mualarının alındığı hakkında 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

îdare Heyetine 

İdare Heyetine 

îdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane Mü. 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Adliye encümenine 

Evrak kalemine 

İdare Heyetine 

Kütüphane Mü. 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası 

458 Matbaa müdürlüğü 

4r>9 Matbaa müdürlüğü 

460 Ankara mevki hastanesi ser ta
bipliğinden 

461 İstatistik U. Mü. 

462 S. h M. V. 

463 Maarif -vekâletinden 

464 Etibank U. Mü. 

465 Matbaa müdürlüğü 

466 Matbaa müdürlüğü 

467 Ziraat vekâletinden 

468 Matbaa müdürlüğü: 

469 Sümerbank 0 , Müdürlüğünden 

470 Matbaa müdürlüğü 

471 Ankara< Muhasebe* hususiye 
Mü. 

472 Etasuei. muhasebe Mfc Ankara 

473 Matbaa Müdürlüğü 

474 Matbaa- müdürlüğü 

Matbaa müstahdeminİBe 35 takım iş 
elbisesi yaptırılması baklanda 
Matbaanın- sarfeitsğf' elektrik ve ha-
vagazına ait- faturaların gönderildiği 
hakkında 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun 
eşinin hastanedeki tedavisi müddetin-
ce yediği yemek bedelinin tahsisatın
dan kesilmesi hakkında 
Küçük istatistik yıllığından 200 tane 
gönderildiği hakkında 
Çocuk neşvünüma ve tagaddisi hak
kındaki eserden, bir tane gönderildiği
ne-dair 
Maarife ait, yabancı mütehassısların 
verdikleri raporların gönderildiği 
hakkmda 
Zonguldak kömür havzası hakkında
ki broşürden 150 tane gönderildiğine 
dair 
Alâettin Elra l müessesesiyle Rama
zan Demirsev atölyesine yaptırılan iş
lere ait faturaların gönderildiği hak-

Kaloriferlerin bozukluğu dolayısiyle 
matbaaya soba alınması hakkında 
Ziraat vekâletini alâkadar eden mev
zular ı üzerindeki ecnebi mütehassıs
l a r ı verdikleri-raporlarından gönde
rildiği hakkında 
Matbaa- için- üç sobanın daha muba
yaa edilmesi hakkmda 
Eavanin mecmuasının, 22 nci cildin
den bir tane gönderilmesi hakkmda 
Matbaanın ihtiyacı bulunan bazı mal
zemenin satın alınması hakkında 
Bulmaç admdaki ki taptan bir t a n e 
gönderilmesi hakkında 
îdarelerindeki noksan bulunan bazı 
kayanin-meewıualarenın gönderilmesi 
hakkında 
Baskı makmalan için- yap tmlan par
çalara, a i t ' faturaların gönderildiği 
hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve-ha» 
vagazına 'a i t faturaların gönderildiği 
hakkında 

î d a r e Heyetine 

îdare Heyetine 

Evrak kalemine 

Kütüphane-Mü, 

Kütüphane Mü 

Evrak kalemine 

î d e » Heyetine 

îdare Heyetine 

Kütüphane Mü. 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne-

îdare Heyetine 

Matbaa, müdürlüğüne 

Matbaa- müdürlüğüne 

îdare Heyetine 

îdare Heyetine 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası 'Muamelesi 

475 Vakıflar ü . Mü. 

476 Jandarma U. Komandanlığm-
dan 

477 Dahiliye vekâleti husttsi kalem 
MÜ. 

478 istatistik U. Mü. 

479 Münakalât vekâletinden 

480 Dîvanı muhasebat reisliğinden 

481 Matbaa müdürlüğünden 

482 Kütüphane müdürlüğünden 

483 Nafıa vekâletinden 

484 Matbaa müdürlüğünden 

485 Matbaa müdürlüğünden 

486 Münakalât vekâletinden 

487 Ankara İBaro reisliğinden 

488 Matbaa müdürlüğünden 

489 Ankara Valiliğinden 

490 Ankara Asliye ticaret daSnesi 
reisliğinden 

491 Matbaa müdürlüğünden 

Eevarim mecmuasının 22 nci eildm-
iden münasip ̂ görülecek miktarın ve-

Meclis zabıt cenâelerinin takımından 
50 nüshasının,ğöndörilmesi hakkmda 
Noksan bulanan kavanin mecmuası
nın 5, 39, 20 ofci cüdlerinden birer 
tane gönderilmesi hakkında 
Memurlar istatistiği adlı eserden lö 
tane gönderildiği hakkında 
1942 senesi-B.-M M. Bütçesine posta 
telgraf ve telefon ücreti olark 675 
fira 35 kuruşun'konulması hakkında 
Bazı zabıt ceridelerinin gönderilmesi 
hakkında 
Mesai saati harici çalışan matbaa 
müstahdeminine ücret verilmesi hak
kmda 
Türk tarih kurumuna verilen 370 cild 
kitabın iadesinin temini hakkında 
•Bayındırlık işleri dergisinin fevkalâ
de nüshasından 500 tane gönderildiği 
hakkında 
Alaettin Eıral ve Ulus müesseselerine 
yaptırılmış olan «Kiliselere ait üç fa
turanın gönderildiği hakkmda 
înterype makinaları için yedek ola
rak alman anahtarlara ait faturanın 
gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmualarından iki takı-
miyle beraber bazı noksanlardan ay
rıca gönderilmesi hakkmda 
Kavanin mecmuasının mevcudlaM-
dan hir taknnmın gönderilmesi hak

kmda 
Matbaanın sarîettiği elektirk ve h*-
vagaziüa ait faturaların gönderildiği 
hakkmda 
Kavanin mecmuasından iki takımın 
gönderilmesi hakkında 
'0ümti*ane .mebusu 33dib Servet SSüar'e 
ait ntahkenıe •evrakmdaki bazı noksan
ların ikmal ettirimtesi hakkmda 
Matbaa için 200 kilo mürekkebin Mi-
lori matbaa mürekkepleri fabrikasın
dan mubayaası hakkmda, 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane Mü. 

îdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

îdare Heyetine 

İdare Heyetine 

Evrak kalemine 

idare Heyetine 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

İdare fieystme 

Matbaa müdürlüğüne 

İdare Heyetine 



Kayık 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

492 Dahiliye vekâletinden 

493 C. H. P. Umumî kâtipliğin
den 

494 Ankara Hususi muhasebe Mü. 

495 Dahiliye vekâletinden 

496 Matbaa müdürlüğü 

497 İstatistik U. müdürlüğünden 

498 Matbaa müdrülüğü 

499 P . ' İ T . U, Mü. 

500 Meclis komiserliğinden 
501 Maarif vekâletinden 

502 Matbaa müdürlüğü 

503 Matbaa müdürlüğü' 

504 Balıkesir valiliğinden 

505 Münakalât vekâletinden 

500 Sıhhat ve lg. M. vekâletinden 

Vekâlet kütüphanesi için noksan bulu
nan bazı zabıt ceridesiyle kavanin 
mecmualarının gönderilmesi hak
kında 
Başvekilin vermiş olduğu konferans
lara ait büroşürden 20 tane gönderil
diği hakkında 
Kavanin mecmuasının mevcutların
dan birer tane gönderilmesi hakkında 
Ecnebi mütehassıs Dr. Marc Payo-
tun'un, Dahiliye vekâletini ilgilendi
ren fransızca raporunun tasdikli bir 
sureti gönderildiği hakkında 
Matbaanın bazı ihtiyaçlarının alın
ması hakkında 
Nüfus hareketleri istatistiği adlı eser-
,den 20 tane gönderildiği hakkında 
Alâettin Kıral ve Ulus müesseseleri
ne yaptırılan klişeler ile Halil Naci 
mağazasından alınan albüm kartonla
rına ait faturaların gönderildiği hak
kında 
Yıldırım telgrafları muayyen bir sa
atte keşide edileceğinden Meclise ait 
muhaberenin hangi saatlerde yapıl
masının tâyin ve işarı hakkında 
25 tane albüm verilmesi hakkında 
Meclis Zabıt kalemi memurlarından 
Ahmet Varol'a ayrıca bir vazife ve
rilmesinde mahzur olup olmadığının 
bildirilmesi hakkında 
Matbaanın sarf ettiği elektrik ve hava-
gazına ait faturaların gönderildiği 
hakkında 
Matbaa içi» bazı levazımın satın alın
ması hakkında 
İzmir mebusu ölü Dr. Mustafa Bengi
su'nun nakledilen cenaze masrafı hak
kında 
Kavanin mecmuasının 23 ncü cildin
den 3 tane gönderilmesi hakkında 
Kavanin mecmuasının 22 nci cildiyle 
bulmaçtan 12' şer tane gönderilmesi 
hakkında 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane Mü. 

İdare Heyetine 

Evrak kalemine 

İdare Heyetine 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 
Zabıt kalemine 

İdare Heyetine 

Jdare Heyetine. 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

507 Matbaa müdürlüğü Matbaa bütçesinin aynen ipkası ile İdare Heyetine 
beraber 2 000 liranın da müstah
demin tazminatı karşılığı olarak ilâ
vesi hakkında 

508 Matbaa Mü. Matbaa müstahdeminin maaşlarına İdare Heyetine 
zam yapılması hakkında 

509 Gümrük ve İn. V. Kavanin mecmuasının 22 nci cildin- Matbaa müdürlüğüne 
den bir tane gönderilmesi hakkında 

510 C. H. P. Umumî Kâtipliğin- Âli Suavi'nin Türkçülüğü hakkında- Kütüphane Mü. 
den ki eserden 5 tane gönderildiği hak

kında 
511 Başvekâlet Umumi murakabe Dairelerine ait ecnebi mütehassısın Kütüphane Mü. 

heyeti B. verdiği raporun birer suretlerinin 
gönderildiği hakkında 

512 Divanı muhasebat reisliği Bulmaçtan 16 tane gönderilmesi hak- Matbaa müdürlüğüne 
fanda 

513 Dr. Herbet Melziğ - Yenişehir Atatürk Bibliyografisi adlı eserinin Kütüphane Mü. 
palas oteli ikinci sayısından 20 tanesinin Matbu

at umum müdürlüğünden alınması 
hakkında 

514 Matbaa müdürlüğü. Matbaanın sarfettiği elektrik ve hava- îdare Heyetine 
gazına ait faturaların gönderildiği 
hakkında 

515 Matbaa müdürlüğü Matbaanın ihtiyacı bulunan bazı mal- İdare Heyetine 
zemenin Batın alınması hakkında 

516 Matbaa müdürlüğü Lâme demirden 3 askının yaptırılma- İdare Heyetine 
sı hakkında 

517 Bozöyük C. H. P. İdare neye- İnönü şehitliğinde yapılacak olan tö- Evrak kalemine 
ti B. rene bir heyetin iştiraki hakkında 

518 Dahiliye vekâletinden Kavanin mecmuasından bir takı- Matbaa müdürlüğüne 
nüyle birlikte bulmaçtan da bir tane 
gönderilmesi hakkında 

519 Ankara defterdarlığından Kavanin mecmuasının 21, 22 nci cilt- Matbaa müdürlüğüne 
lerinden birer tane gönderilmesi hak
kında 

520 Türk hara kurumu Ankara şu- Türk .hava şehitleri ihtifaline âzayi Evrak kalemine 
besi başkanlığından kiramdan arzu edenlerin gelmeleri 

hakkında 
521 Matbaa müdürlüğünden Matbaanın sarfettiği elektrik ve.ha- İdare Heyetine 

vagazma ait faturaların gönderildiği 
hakkında 

622 Vakıflar umum müdürlüğün- Eski yazdan okuma anahtarı adlı Evrak kalemine 
. den eserden 37 tane gönderildiği hakkmda 

623 Matbaa müdürlüğünden Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- İdare Heyetine 
vagazma ait faturaların gönderildiği 
hakkında 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası 

524 Matbaa müdürlüğünden 

525 İsparta valiliğinden 

526 Sıhhat ve İç. Mu. V. 

527 İstatistik U. Müdürlüğünden 

528 Türk dil kurumu kâtibi umu
miliğinden 

529 Türk tarih kurrmra başkanu 
ğından. 

530 İstatistik ü. Mü. 

531 İstatistik U. Mü. 

532 Matbaa müdürlüğünden 

533 Türk dil kurana kâtibi umu
mîliğinden 

534 İş bankası merkez müdürlüğün
den 

535 Alâettin Kıral müessesesinden 

536 Sabiha Başaran 

537 Kâtibi Umumilikten 

538 Kâtibi Umumilikten 

539 Kâtibi Umumilikten 

540 Hariciye vekâletinden 

Fazla mesai yapan matbaa müstahde
mini ile memurlarının istihkakları
nın verilmesi hakkmda 
Gönderildiği bildirilen zabıt ceride
lerinin gelmediği hakkında 
Hastaneler talimatnamesi kitabından 
bir tane gönderildiği hakkmda 
Haricî ticaret tahlilleri adlı eserden 
2 tane gönderildiği hakkmda 
Türk diline ekler - kökler adlı eser
den 390 tane gönderildiği hakkında 
Birinci devreye ait yeniden tabedilen 
zabıtlardan birer tane gönderilmesi 
hakkmda 
12 nei cilt İstatistik yıllığından 50 ta
ne gönderildiği hakkmda 
1939 - 1941 senesine ait 12 nci cilt 
umumî istatistik yıllığından 2 tane 
gönderildiği hakkmda 
Matbaada sarfedilen elektrik ve ha-
vagazma ait faturaların gönderildiği 
hakkında 
Dördüncü dil kurultayının zabıtları
nın Meclis zabıt memurları tarafın
dan tutulmasına müsaade edilmesi 
hakkında 
Kavanin mecmuasının bazılarından 
birer tane gönderilmesi hakkmda 
Matbaanın satın aldığı bazı malzeme
ye alt 2 tane faturanın gönderildiği 
hakkmda 
Oğlu Kars mebusu ölü Hüsrev Sami 
Kızıldoğan'dan kendi hissesine düşen 
ikramiyenin gönderilmesi hakkmda 
Meclis matbaasında mücellit muavini 
Abdullah Sandal'dan açılan yere Ze
ki Ankan'm (30) lira ücretle tâyini 
"hakkında 
Meclis matbaasında makinist muavini 
Selâmi Yelgar'ın vazifesine nihayet 
verildiği hakkmda 
Matbaada mücellit muavini Abdullah 
Sandal'dan açılan yere Zeki Arıkan'-
ın tâyini hakkmda 
Eski Yunan mebusan ve ayanına gön
derilen pakelieT hakkmda 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane M. 

Kütüphane M. 

Evrak kalelerine 

Matbaa müdürlüğüne 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Evrak kalemine 

Zabıt kalemine 

Matbaa müdürlüğüne 

Matbaa müdürlüğüne 

İdare Heyetine 

İdare Heyethte 

İdare Heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

İdare Heyetine 



No. 

541 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 

551 

552 

553 

554. 

555 

556 

557 

558 

Nereden geldiği 

Maarif vekâletinden 

Sıhhat tç. Mı V. 

Dahiliye vekâletinden 

Niğde valiliğinden 

Matbaa müdürlüğü 

•Matbaa müdürlüğünden 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Matbaa müdürlüğü 

Türk Hava kurumu başkanlı
ğından 

Hariciye vekâletinden 

Ankara Kızılay Cemiyeti B. 

Matbaa Mü. 

Dahiliye vekâletinden 

M. H. Ege firmasından 

Hariciye vekâletinden 

Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletinden 

Hulâsası 

Amerika ile mübadele'edilen kitaplar 
hakkında-
Gönderilen zabıt' cerideleri arasında 
noksan bahınanr bazılarının da gön
derilmesin* <da» 
İdare mecmualarına yanlı» konulan 
numaraların tashihi hakkında 
Meclis odacılarından Seyfi Uysal'a 
ait raporla birlikte istidasının gönde
rildiği hakkında 
Vazifelerine gelmiyen raüstahdeminin-
den Neemi Basmanoğlu ile Hakkı 
Süslüay ve Halil Şen'in birer günlük 
yevmiyelerinin kesilmesi hakkında 
Matbaanın ihtiyacı olan bazı kırtasi-
siyenin mubayaa hakkında 
Matbaa ihtiyacı olan bazı malzeme
nin mubayaan hakkında 
Matbaa ihtiyacı için kâğıt mubayaası 
hakkında 
Mjebus albümleri için yaptırılan kili
selere ait faturaların gönderildiği 
hakkında 
Matbaanın sarf ettiği elektrik ve ha-
vagazma ait faturaların gönderildi
ği hakkında. 
Türk Hava kurumunun yeni nizam
namesinden 25 tane gönderildiği hak
kında 
Bir takrm kavanin mecmuasının gön
derilmesi hakkında 
1943 ydı duvar ve masa takvimle
rinden satın alınacak miktarm bildi
rilmesi hakkında 
întertipe makinasımn kablo tesisatın
da değişiklik yapılması hakkında 
Bulmaçtan beş tane-gönderilmesi hak
kında 
Yangm söndürme makinalarrnın ec
zalarının değiştirilmesi hakkında 
Bombay başkonsolosluğuna gönderil
mek üzere bir takım kavanin mecmu
ası gönderilmesi hakkmda 
îç hastalıklarında diyetle tedavi at
lı eserden gönderildiği hakkmda 

Mnanfelesi 

Kütünhane- Mih 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane Mü: 

îdare Heyetine 

tdare Heyetine 

tdare heyetine 

töare heyetinp 

tdare heyetine 

tdare heyetine 

tdare heyetine 

Kütüphane M. 

Matbaa müdürlüğüne 

tdare heyetine 

tdare heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

tdare heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane M. 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

559 Matbaa Mü. 

560 P. T. T. U. Mü. 

561 Sıhhat ve îç. Miu. Vekâletinden 

562 Matbaa müdürlüğü 

563 Matbaa müdürlüğü 

564' Matbaa müdürlüğü 

565 İstatistik U. Mü. 

566 istatistik U. Mü. 

Matbaanın elektrik ve havagzına ait 
faturalarının gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den sonra çıkanlardan birer tane gön
derilmesi hakkında 
Sivas Numune hastanesi 1940 yıllı
ğından 1 tane gönderildiği hakkmda 
Tel dikiş makinasmda vukua gelen sa
katlığın asekrî fabrikada tamir etti
rilmesinin temini hakkında 
Baskı kısmındaki makinalarda yaptı* 
nlan tamir işine ait faturaların gön

derildiği hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına ait faturaların gönderildiği 
hakkmda 
1939 - 1940 Maliye istatistiklerinden 
bir tane gönderildiği hakkında 
1939 - 1940 Maliye istatistiklerinden 
bir tane gönderildiği hakkında 

İdare heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane M. 

îdare Heyetine 

İdare Heyetine 

idare Heyetine 

Kütüphane Mü. 

Evrak kalemine 

Arzuhal ler 

Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
Üçüncü içtima sarfında Arzuhal en- miş, (397) A karara raptedilmiş (613) ü en

cümenine (1233) arsuhal verilmiş olup bun- cümende kalmıştır. Kararlar 47 - 60 numaralı 
lardan (194) ü vekaletlere (15) i encümenlere Haftalık iarar cetvellerinde münderiçtir. 
gönderilmiş, (4) ü Evrak taJ«»»*ıı« iade edil-

Kayît Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3551/3728 Antalya : Ceza evinde Mahkûmiyet ezasının affına dair. Karara reptedilmiştir. 
mahkûm M. Cemal Mad-
ran. 

3552/3729 Şam: Şüheda salan soka- Şehit oğlundan maaş tahsisine dair. Karara reptedilmiştir. 
ğı No. 95. Fatma Giritli 



Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

559 Matbaa Mü. 

560 P. T. T. U. Mü. 

561 Sıhhat ve îç. Miu. Vekâletinden 

562 Matbaa müdürlüğü 

563 Matbaa müdürlüğü 

564' Matbaa müdürlüğü 

565 İstatistik U. Mü. 

566 istatistik U. Mü. 

Matbaanın elektrik ve havagzına ait 
faturalarının gönderildiği hakkında 
Kavanin mecmuasının 20 nci cildin
den sonra çıkanlardan birer tane gön
derilmesi hakkında 
Sivas Numune hastanesi 1940 yıllı
ğından 1 tane gönderildiği hakkmda 
Tel dikiş makinasmda vukua gelen sa
katlığın asekrî fabrikada tamir etti
rilmesinin temini hakkında 
Baskı kısmındaki makinalarda yaptı* 
nlan tamir işine ait faturaların gön

derildiği hakkmda 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına ait faturaların gönderildiği 
hakkmda 
1939 - 1940 Maliye istatistiklerinden 
bir tane gönderildiği hakkında 
1939 - 1940 Maliye istatistiklerinden 
bir tane gönderildiği hakkında 

İdare heyetine 

Matbaa müdürlüğüne 

Kütüphane M. 

îdare Heyetine 

İdare Heyetine 

idare Heyetine 

Kütüphane Mü. 

Evrak kalemine 

Arzuhal ler 

Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
Üçüncü içtima sarfında Arzuhal en- miş, (397) A karara raptedilmiş (613) ü en

cümenine (1233) arsuhal verilmiş olup bun- cümende kalmıştır. Kararlar 47 - 60 numaralı 
lardan (194) ü vekaletlere (15) i encümenlere Haftalık iarar cetvellerinde münderiçtir. 
gönderilmiş, (4) ü Evrak taJ«»»*ıı« iade edil-

Kayît Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3551/3728 Antalya : Ceza evinde Mahkûmiyet ezasının affına dair. Karara reptedilmiştir. 
mahkûm M. Cemal Mad-
ran. 

3552/3729 Şam: Şüheda salan soka- Şehit oğlundan maaş tahsisine dair. Karara reptedilmiştir. 
ğı No. 95. Fatma Giritli 



Kayıt Arzuhal sahibisin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3553/3730 Bandırma: Tüccardan Be- Sümerbank memurları tarafından yün Encümendedir. 
kir Eriş ve ar. fiyatlarına takdir edilen fiyatların-

haddi lâyikına ircaına dair. 
3554/3731 Ankara : Tenidoğan ma- Çok çocuklular hakkındaki atıfetten Karara reptedilmiştir. 

hailesi Rüstemağa sokak kendisinin de istifadesinin .teminine 
No. 860 Halil İbrahim dair. 
Perktaş. 

3555/3732 Bize : Cezaevinde man- Mahkûmiyet cezasının affına dair. Karara raptedilmiştir. 
kûm İsmail Ketenci. 

3556/3733 Bayramiç: Muradiye ma- Subaylık hakkının tanınması ve kay- Karara raptedilmiştir. 
hailesinde Ahmet Mu- dinin araştırılmasına dair. 

ammer Savaş. 
3557/3734» Taraklı - Geyve: Hacımu- Nahiyelerindeki Kemal Yılmaz adın- Dahiliye vekâletine. 

raf mahallesinde tüccar- datd mütegallibeden şikâyet ediyor. 
dan Memet Kuru ve ar. 

3558/3735 Sivas: 12. tümen 1, Ş. mü- Nasıplarmın emsali nasıplanna göre Karara raptedilmiştir. 
dürü Kurmay binbaşı Ze- tashihi hakkında. 
ki Üstünkaya. 

3559/3736 Şereflikoçhisar : Şeyhli Kazalarının Koçhisar'a ilhak edilme- Karara raptedilmiştir. 
köyü muhtarı M. Aybay meşine dair. 
ve ar. 

3560/3737 Yenişehir - Ankara : Af kanunundan istifadesinin temini- Karara raptedilmiştir. 
Mengi apartımanı No. 11 ne dair. 
E. Recep Kaplan. 

3561/3738 Ankara : H. Genel mü- Muvazzaf memurluğa naklinin temi- Karara raptedilmiştir. 
dürlüğü Yi. Ş. Muamele nine dair. 
memuru Feyzi Sümer. 

3562/3739 Sungurlu : Eski Mazgirt Açıkta kaldığı müddete ait maaşları- Encümendedir. 
müddeiumumisi Samih nın verilmesine dair. 

3563/3740 Yenişehir - Ankara : Ka- Millî Mücadeledeki hizmetlerinden do- Karara raptedilmiştir. 
ranfil sokak Esatbey layı yardım'yapılmasına dair. 
apartımanı No. J Ali Rı
za İnanlı. 

3564/3741 Giresun : Meliha Aktan. 29. IX. 1941 tarih ve 3663 numara- Karara raptedilmiştir. 
h arzuhaline ektir. 

3565/3742 Kocaeli : Yukanpazar il- 5. VIII. 1941 tarih ve 3463 numara- Karara raptedilmiştir^ 
kokulu başöğretmeni Ru- h arzuhaline ektir.-
hi Onur.. 

3566/3743 izmir : Müst. Mv. 9. 12. IX. 1941 tarih ve 3588 numaralı Karara raptedilmiştir. 
Top. A. 189 Bl. K. Ve. arzuhaline ektir. 
Üsteğmen Cemal Gürlek. 

3567/3745 Diyarbakır - Osmaniye : Köylerinin ihtiyacı bulunan tohum- Ziraat vekâletine. 
Gökdere koyu muhtarı A. luğun verilmesi hakkında 
Balta, ve ar-

3568/3746 Bursa : Askerî lisesi fel- Kıdem müddeti hakkındaki dileği- Karara raptedilmiştir. 
şefe muallimi Rahmi ka- nin nazarı itibara alınması hakkında 
rol 
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Kayıt 
No. 

3569/3747 

3570/3748 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Kırmıt - Ceyhan : Çar-
hıpare köyü muhtarı 
Ünal ve ar. 
Ankara : Hukuk fakül-

Arzuhal hulâsası 

Hazine tarafından hukuku tasarrufi-
yelerine vâki müdahalenin refi ile 
tarlalarının tescili hakkında. 
Yeniden imtihana kabulleri hakkında. 

Muamelesi 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 
leşi ikinci smıf talebe* 
sinden îlhami Güven ve 
ar. 

3571/3749 Mersin : Hastane caddesi 
Mahmudiye mahallesi 
özerek sokak No. 50 Me-
med Edip. 

3572/3750 Milas : Hukuk hâkimi 
Eifat Gozübüyükoğlu. 

3573/3751 Bolu : Kozlu köyü Dur
muş Kişçi. 

3574/3752 Adapazarı : Bankalar 
caddesi No. 143 Ahmed 
Diyarbakırlı. 

3575/3753 Gömeç : Burhanryenin 
Gömeç nahiyesi halkın
dan Behçe Tuzlacı. 

3576/3755 Ankara : Adliye caddesi 
Altan sokak No. 1. Avu
kat Aziz Baban. 

3577/3756 Adapazarı : Aşağı Ki-
rezce köyünde Süleyman 
Şahin ve ar. 

3578/3557 Malatya - Darende r Ba
laban- nahiyesi müdürü 
Feyzi Çırpıcı. 

3579/3758 Antalya : SelçuHye ma
hallesinde Hüseyin Cep-
haneci. 

3580/3759 Gazianteb : Bey mahalle
sinde Hamdi Gökçek. 

3581/3760 Konya .--Gazialemeah ma
hallesinde No. 7. Şerif Bü
yük Ertan. 

3582/3761 İstanbul : Üsküdar Sul-
tantepe Kirişevi Sokağı 
No. 33. Behire Ayan. 

3583/3762 Kars : Ortakapı mahalle
sinde İskân müdürlüğün
den emekli. Hüseyin Hüs
nü Baran. 

3584/3763 Kayseri - Talaş : Kiçi kö
yünde Zeki Çelebioğlu. 

Arzuhal encümeninin 3188 numaralı 
kararına itiraz ediyor. 

Verilen mahkûmiyet eczasının affi-
-ne dair. 

Vazife esnasında malûl kaldığından 
maaş tahsisine dair. 
Ceviz ağaçlarının ihracına müsaade* 
edilmesi hakkında. 

Hazineye ait zeytinlikleri ihbar etti
ğinden ikramiyesinin verilmesi hak
kında 
Vekili bulunduğu Cemal Zırh'in te
kaütlüğü hakkındaki dileğinin naza
rı itibare alınması hakkında 
İstimlâk edilen arazilerine takdir 

olunan kıymet az olduğundan had
di lâyıkına ircaına dair 
2656 sayılı kanuna göre maaşmm ve
rilmesi hakkında. 

Maaşmm haddi nisabı kanunisine 
iblâğiyle ikramiyesinin verilmesi hak
kında 
Ofisteki arpasmm ektirmek için iade
sine dair 
4 . IX . 1941 tarih ve 3578 No. lu ar
zuhaline ektir. 

Terfihinin temini dileğine dair. 

12.V.1941 tarih ve 3148 No. arzuha
line ektir. 

Hazmeden taksitle satın aldığı tar
lası hakkındaki dileğinin nazarı iti
bara aimması hakkında. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Ticaret vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 



Kayıt 
No. 

3585/3764 

3586/3765 

3587/3766 

3588/3767 

3589/3768 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Maçka : Kaza merkezin
de M. Nuri Eyüpoğlu. 
Mudanya : Vezir çiftliği 
sahibi A. BuM Eker. 

Bursa : Altıparmak ma
hallesi - Tahirbey soka
ğı No. 18 Ahmet Sezen. 
Kilis : Fabrikatör Kasım 
Birecikli ve ar. 
Gönen : Hüsnü Gönen ve 
ar. 

Arzuhal hulâsası 

3590/3769 İzmit: Kozluk güzel so
kağı No. 27 izzet Teziş-
ler. 

3591/3770 izmir : Devlet limanları 
İzmir şubesi memuru E-
min Kayak. 

3592/3771 Antalya: Cezaevinde Mus
tafa Seker. 

3593/3773 Akhisar : Belediye reis 
vekili Musa Gork. 

3594/3774 Edremit: Zeytinli köyün
de Memet îhsan Aydoğ-
du. 

3595/3775 Adana rHaeısofu 152 so
kak No. 104 hanede Ay
şe özgüneş. 

3596/3776 Aydın : Mahallî idareler 
müfettişi İbrahim Hulu
si Sümer. 

3597/3777 Konya: Cezaevinde İsma
il Başbuğ. 

3598/3778 Sapanca : Gazipaşa ma
hallesinde Hasan Kırbaş. 

3599/3779 Ödemiş : Cezaevinde M. 
Atalay Gündoğdu. 

3600/3780 Ankara : İtfaiye meyda
nı Kırşehir hanında Veli 
Çelik. 

3601/3781 İstanbul : Belediye sular 
idaresi puvantörlerinden 
Nurettin Özkan. 

Hazine tarafından alacağının veril
mesine dair. 
Hukuku tasarrufiyesine vâki müda
halenin refi ve mütecavizin tecziye
sine dair. 
Vazife başında malûl kaldığından Me
rinos fabrikası tarafından tazminat 
verilmesine dair. 
Muamele vergisine tabi tutulmalarına 
dair. 
Sümerbank tarafından yün fabrikala
rına verilen fiyatın yükseltilmesine 
dair. 
Vazifesine nihayet verilmesi hakkın
daki Sümerbank umum müdürlüğü 
talebinin isaf edilmemesi hakkında. 
22. VI. 1941 tarih ve 2126 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Geri kalan cezasının affına dair. 

Ekmek ve hayvan yemi ihtiyaçlarının 
teminine dair. 
Tedahülde kalan maaşlarının veril
mesine dair. 

İskânının teminine dair. 

Millî emlâkten taksitle satın aldığı 
dükkânın ihalesinin feshi ve maaşına 
konulan haczin refine dair. 
Kırşehir cezaevine naklinin teminine 
dair. 
Hukuku tasarrufiyesine eşhas tara
fından vâki olan müdahalenin meni 
ve sahtekârlığın takbiyle hukukunun 
vikayesine dair. 
18. VIII. 1940 tarih ve 2368 numa
ralı arzuhaline ektir. 
Kaymakam ve belediye reislerinden 
şikâyet ediyor. 

Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine > veya ikramiye verilmesine 
dair. 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir, 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No, isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

15. VIII. 1941 tarih ve 3504 numa- Adliye vekâletine, 
ralı arzuhaline ektir. 

3602/3782 Kırıkhan • Hatay : Kur
tuluş mahallesinde No. 4 
Avadis Kocaoğlanoğlu. 

3603/3783 Kayseri : Tayyare fabri- 15.IV. 1941 tarih ve 3054 numaralı. Karara raptedilmiştir. 
kasında Yüzbaşı Muallâ arzuhaline ektir. 

3604/3-785' 

3605/3786 

3606./3787 

3607/3788 

3608/3789 

3609/3790 

3610/3791 

3611/3792 

3612/3793 

3613/3794 

3614/3795 

3615/3796 

3616/3798 

Kadıköy - istanbul : Bah
riye caddesi Sakızgül so- • 
kak No. 33 Ahmet Nime-
tullah Güleryüz. 
Çanakkale : Müs. Mv. K. 
Ş. 3. de As. Ad. Hâ. Ali 
Saip Şevket Korsan. 
İstanbul : Donanma ko
mutanımı topçu mütehas
sısı yarbay Osman Gün-

Boğazlıyan : Mustafa Be-
fikoğlu. 

Çiçekdağı : Belediye re
isi Cahit Çiçekdağı ve ar. 

Erciş : Kışla mahalleflin-
de Hayriye Yıldırım. 
Şarköy : Merkez ikinci 
okul eski öğretmeni Akif 

Fatih - İstanbul : Kara-
gûmrük - Zincirli kuyu 
Hasan Fehmi Paşa cad
desi No. 13 Melek ök-
tem. 
Niksar : İnhisarlar satış 
memuru Sırn özgünsu. 
Yenişehir - Ankara : 
Meşrutiyet caddesi Yük
sel Ap. No. 5 Fatma Naz
miye Yüceada. 
Giresun : Fehmi Aktan 
eşi Meliha Aktan. 
İstanbul : Sultanahmet 
Üçler Sokak No. 7. Faik 
%f»m. 

İstanbul : Erenköy Göz
tepe Kemalettin Yesem. 

Maluliyet maaşı tahsisine dair. Karara raptedilmiştir. 

Terhisine karar verilmesi hakkında. Karara raptedilmiştir. 

Nasbinin tashihi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Hazineye borçlu olan tarlalarının bor- Karara raptedilmiştir. 
cunun ödenmesi için tarlalarının ica
ra verilmesinin teminine dair. 
Çiçekdağı kazasının Kırşehir vilâye
tinden ayrılmaması veya Ankara vi
lâyetine raptedümesi hakkında. 
Eşinin bakiye kalan cezasının tecili 
hakkmda. 
Tekaütlüğünün icrası hakkında. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

ölü babasından muhassas tekaüt ma- Karara raptedilmiştir. 
aşının kendisine bağlanmasını istiyor. 

Eski hizmetlerine mükâfaten askere Karara raptedilmiştir. 
ft1iTiT»?ftTpnflT hakkmda. 
6 . IX . 1941 tarih ve 3259 No. arzu- Karara raptedilmiştir. 
haline ektir. 

29, IX. 1941 tarih ve 3658 No. lu ar- "Karara raptedilmiştir. 
zuhaline ektir. 
Tapu ve Kadastro umum müdürü Karara raptedilmiştir. 
Halid Ziyadan şikâyet ediyor. 

Derece üzerinden maluliyet maaşının Karara raptedilmiştir. 
verilmesine dair. 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası - Muamelesi 

3617/3799 Samsun : Cezaevinde 3 1 . X . 1941 tarih ve 3237 numaralı Karara raptedilmistir. 
Cemal Gündüz. arzuhaline ektir. 

3618/3800 Üsküdar : Askerî komu- 20. III . 1940 tarih ve 1728 numaralı Karara raptedilmistir. 
tanı deniz binbaşısı Hü- arzuhaline ektir. 
şeyin Yeşiltepe. 

3619/3801 Kozan : Sehlioğlu Hasan Heyeti idare kararının tefsiri hakkın- Dahiliye vekâletine. 
öztürk. da. 

3620/3802 Ankara : Küçüevler Şi- Memleketine aidesine dair. Encümendedir. 
mal sokak No. 17 Ayşe 
Bucak. 

3621/3803 Bozcaada: Tüccar Hazım Çanakkale valisi ve Bozcaada kayma- Dahiliye vekâletine. 
Yonatçı vekili Avukat kanundan şikâyet ediyor. 
Nafiz T. Oon. 

3622/3804 Diyarbakır: Şevki Ekici. Belediye tarafından hukuku tasamı- Karara raptedilmistir. 
fiyesine vâki müdahalenin refine 
dair. 

3623/3805 Gelibolu : Kastamonu- P. İkamet yevmiyesi verilmesi veya aile- Karara raptedilmistir. 
T. T. memurlarından ve si efradının terfihinin teminine dair. 
halen 1250 asker! posta 
memuru Mustafa Gedik. 

3624/3806 Eskişehir : Cezaevinde A- Verilen mahkûmiyet kararında hata- Karara raptedilmistir. 
li Tezke. öztürk * yi adli' olduğundan iadei muhakeme

sini istiyor. 
3625/3807 İzmir : Karantina 131 nci Kesilen tekaüt maaşının yeniden tan- Karara raptedilmistir. 

Şehit Nâzım sokak No. 3 sisine dair. 
Emekli yüzbaşı Abdullah 
özvardar. 

3626/3808 Bandırma: Sığır yolu ma- Nüfus tezkeresindeki yaş yanlışlığı- Karara raptedilmistir. 
hailesinde Nuri Araş. nın düzeltilmesine'dair.. 

3627/3809 Kocaeli : Hacıhasan ma- Müddeti hizmet hakkındaki dileğinin Karara raptedilmistir. 
hailesi Teni hamam so- nazarı itibara alınarak tekaütlüğünün 
kak No. 28 Arif Akgöz. yapılması hakkında. 

3628/3811 Akyazı • Adapazarı : Be- Mahkûmiyetine ait evrakının mahke- Karara raptedilmistir. 
lediye karakol muhtarı mei temyizce tetkikına dair. 
Hasan Onbaşı. 

3629/3812 Çaycuma : İsmet Kantar- Nahiye müdür ve muhtardan şikâye- Karara raptedilmistir. 
< S L ' tine dair. 

3630/3813 Ankara : Hukuk fakül- 5 . X I . 1941 tarih ve 3748 numaralı Maarif vekâletine. 
tesi ikinci sınıf talebeleri arzuhaline ektir. 
llhami Güven ve ar. 

3631/3814 İzmir : Kambiyo müdür 5 . V . 1941 tarih ve 3122 numaralı Karara raptedilmistir. 
muavini Kadri Bilgin. . arzuhaline ektir. 

3632/3815 Tire : Kurtuluş mahalle- Millî emlâkten arazi verilmesine dair. Karara raptedilmistir. 
sinde Akyol caddesi No. 
59 Salih Beğer. 

3633/3816 İstanbul : Şirketiselâmet Dükkânının belediye tarafından be- Karara raptedilmistir, 
han No. 9 Şevki Ekinci, delsiz istimlâk edildiğinden şikâyet 

ediyor. 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

3634/3817 Bakırdağı - Develi ^ Ça-
dıryeri köyünde Memet 
Arıkan. 

3635/3818 Bafra : Tüccardan İsma
il Kuru ve ar. 

3636/3819 İstanbul : öemi kurtar
ma servisine merbut Ho
ra karakol gemisinde tel
siz telgraf memuru Me
met Güney. 

3637/3820 Hadımköy : As. posta 
No. 1336 Levazım mü
dürü yarbay 1. Hakkı 
Okyay. 

3638V3821 Edremit : Zeytinli kö
yünde M. İhsan Aydoğdu. 

3639/3822 İstanbul : D. D. Y. 9 ncu 
işletmesinde emtia amba
rında sınıf 1 yardımcı 
Kâzım Tasasız. 

3640/3823 Cide : Esnaftan manifa
turacı Murat Faiz. 

3641/3824 Payas : Portakal tüccarı 
O. Sümer ve ar. 

3^42/3825 Çatalca: Ferhatpaşa ma
hallesinde Regaip Gün
gör. 

3643/3826 Zonguldak: Avukat Me-
med Gürel 

3644/3827 Havza - Samsun: Beledi
ye zabıta memuru Hasan 
Çörekçi. 

3645/3828 Kosor - Oltu : Tahrirat 
kâtibi Enver Selçuk. 

3646/3829 Gördes : Hususi muhase
be tahsil memuru eşi Me-
aadet özyalçm. 

3647/3830 Balıkesir; 6 eylül.mahal
lesi No. 53 Hakkı Gayır. 

3648/3831 Orhangazi: Emekli Adli
ye odacım İbrahim Yıl
maz. 

3649/3832 Ordu: Şecaiye köyünde 
Mahmut Ali Güvenç. 

Arzuhal hulâsası 

Haksız olarak tarhedilen kazanç ver- Karara raptedilmiştir. 
gisinin iadesine dair. 

Odun katiyatma müsaade edilmesine Ziraat vekâletine. 
dair. 
Gayrikanuni olarak tenzile uğratılan Karara raptedilmiştir. 
kadro maaşının verilmesi hakkında. 

Verilen mahkûmiyet cezasının ve taz- Encümendedir» 
minatın afına dair. 

Tekaüt hakkının verilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 

Tekaüt maaşından haksız olarak ke- Karara raptedilmiştir. 
silen tevkifattan şikâyet ediyor. 

Yunanlılar tarafından müsadere edi- Karara raptedilmiştir. 
len emvalinin tazminine dair. 
Portakallarının çürümemesi için va- Karara raptedilmiştir. 
gon verilmesi hakkında. 
Askerde bulunan esinin maaşının ve- Karara raptedilmiştir. 
rilmesine dair. 

Müekkilinin matlubunun Hazinece ve- Encümendedir. 
rilmesine dair. 
Hususi af istiyor. Karara raptedilmiştir. 

Maaşına zam yapılmasına dair. Dahiliye vekaletine. 

Tapu müdürlüğündeki münhal me- Karara raptedilmiştir. 
rauriycte tayinine dair. 

Tekaüt müddetini ikmal edinceye ka- Karara raptedilmiştir. 
dar müvezziliğe alınmasına dair. 
Hizmetine mukabil yardım yapılma- Karara raptedilmiştir. 
sına dair. 

Çavuşluk maaşmm verilmesine dair. M. M. vekâletine. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3650/3833 istanbul: Yüksek iktisat 
ve ticaret mektebi son sı
nıf talebesinden No. 303 
Osman Cinan. 

3651/3834 Ankara: Başvekâlet umu
mî murakabe heyeti mu
hasebe mıavini Abdi Ay
taç. 

3652/3835 Samsun: Köprü 126 ncı 
sokak No. 4 Ömer Ali Os-
manoğlu. 

3653/3836l Kayseri: Bogazhyan Hu
susi muhasebe memuru. 
Maliye varidat müdürü 
İsmail yanında Esad As
lan. 

3654/3837 Kemah : Belediye reisi 
Hulusi Selçuk ve ar. 

3655/3838 Araç : Emekli müvezzi--
lerden Maliye odacısı Hüs
nü Çanga. 

3656/3839 Paşabahçe - îstanbul : 
încirköy, Keskin münec
cim sokak. No. 18 Ali 
Bozoğlu. 

3657/3840 Gerede : Seviller mahal
lesinde Sadık Güçlü. 

3658/3841 Elbistan : Sorgu hâkimi 
Sabri Severcanoğlu Ek
rem Severcan. 

3659/3842 Cihanbeyli : Büyük bes-
kavak köyünde Raşit Uçar. 

3660/3843 Erenköy - îstanbul: Etem 
Ef. caddesi Göztepe - ikin
ci orta sokak No. 28 Refet 
Özalp. 

3661/3844 .Ankara : Karanfil sokak 
No. 37 Fatma Lâçinay. 

3662/3845 Pınarbaşı : Cezaevinde 
Hayri Önder. 

3663/3846 Sirkeci'- îstanbul- Liman-
han - Toprak mahsulleri 
ofisinde N. Abdi Avral. 

3664/3847 Bursa : Beledive sıhhat 
memuru Halil özker. 

Babasının şehitlik maaşının kendisi
ne verilmesine dair. 

Türk - Fransız Ticaret şirketinin 
3659 sayılı Barem kanununun mu
vakkat birinci maddesinde yazılı malî 
müesseselerden addedilip edilmiyeceği 
hakkında. 
İskânının temini dileğine dair. 

Yedek subaylık hakkının tanınmasına 
dâir. 

Kemah kazasının vilâyet olmasına 
dair. 
îadei memuriyet etmesinin teminine 
dair. 

Verilmiyen ikramiyesiyle kesilen ver
gi tutarının her ikisinin birden tesvi
yesi hakkında. 

Hazine tarafından matlubunun veril
mesine dair. 
İkmal imtihanına yeniden girmesinin 
teminine dair. 

îskân suretiyle verilen arazinin tapu
ca tescilinin teminine dair. 
2. XII. 1940 tarih ve 2816 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Tahsil derecesinin Maarif vekâleti ta
rafından tevsikine dair. 
Verilen mahkûmiyet kararının affına 
dair. 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu ta
rafından ikramiye verilmesine dair. 

Devlet Şûrasına açtığı dâvanın kanun 
hilâfına reddedildiği hakkında. 

Evrak kalemine iade 
edilmiştir, 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir.. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 

-Karara raptedilmistir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3665/3848 Buldan : Cedit Karşıyaka 
mahallesinde Mustafa Ça
vuş Geyik. 

3666/3849 Ağva : Eski P. T. T. mer
kezi şefi Büstü özemen. 

3667/3851 Ankara : Mesudiye ote
linde A. Baha Gökoğlu. 

3668/3852 Ardahan : Halil Ef. ma
hallesinde eski gümrük 
muhafaza memuru As
lan Çelik. 

3669/3853 Ankara : İmar müdürlü
ğü muhasebe müdürü 
Mustafa Kâmil Deniz. 

3670/3854 Adapazarı : Papuççular 
mahallesi İstasyon cad
desi No. 7 Nuri Otsak. 

3671/3855 Mengen - Gerede : Kava-
cık köyünde Hanife Ural. 

3672/3856 Alaeatı - Çeşme : Beledi
ye muhasibi Nedim Kır-
cali. 

3673/3857 Antalya: Tahılpazan ma
hallesinde Mustafa. 

3674/3858 Ankara-: Şükriye mahal
lesi cezaevi yanında 12 A. 
evde M. Ş. Seklier. # 

3675/3859 Ankara : D. D. T. İkin
ci işletme müdürlüğünde 
masa şefi Sadık Erat. 

3676/3860 Ankara: Aydm otelinde 
Erzurumlu Memduh Kır-
başoğlu. 

3677/3861 Gelibolu : 2. Kor. Em
rinde yedek teğmen Ali 
Uysal. 

3678/3862 Burdur : Tapu sicil mu
hafızı Niyazi "Salur. 

3679/3863 Çoruh : Maarif müdürü 
Faza" Güzey. 

3680/3864 Küçükkuyu : Zeytinyağı 
fabrikaları sahibi Süley
man Sakallı ve ar. 

3681/3865 Yayladağ : Kurtuluş ma
hallesinde Mustafa De
mirbaş. 

Maluliyet maaşı tahsisine dair. 

ladei memuriyeti dileğine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Münasip bir memuriyete tâyinine Karara raptedilmiştir. 
dair. 
Maluliyet maaşı bağlanması hakkında. Karara raptedilmiştir. 

Belediye memurları hakkındaki kanu
na tabi tutularak tekaüt hakkından 
istifade ettirilmesi hakkında. 
Ailesi efradının iaşesinin temini için 
bir işte istihdamını istiyor. 

Hukuku memnuasmm iadesine dair. 

27.V. 1941 tarih ve 3221 numaralı 
arzuhaline ektir. 

5.III . 1941 tarih ve 3024 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Bir vazifeye tâyinine veya ikramiye
sinin verilmesine dair. 

Doğum tarihinin D..D. Y. İdaresince 
tashihine dair. 

Mahkumiyet kararının kaldırılması 
hakkında. 

Terhisinin temini dileğine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

2997 numaralı Tapu ve kadastro Karara raptedilmiştir. 
umum müdürlüğü teşkilât kanununun -
muvakkat ikinci maddesinden istifa
desinin temjnine dair. 
120 lira mesken bedeli matlubunun Dahiliye vekâletine, 
verilmesi hakkında. 
Müstahsillerin fabrikaya getirdikleri Karara raptedilmiştir. 
zeytin tanelerinin 3823 sayılı kanuna 
tabi olup olmadığına dair. 
Mahkûmiyet cezasını ikmal ettiğinden Karara raptedilmiştir. 
para cezasının afma dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3682/3866 Acıpayam : Cmemfc Hususi af istiyor. Karara raptedilmiştir, 
Ali Kaya. 

3683/3867 Bilecik : îsmetpaşa ma- İskân idaresince arazi ve çift hayra- Karara raptedilmiştir. 
hailesinde Hüseyin Koca. riûtı verilmesine dair. 

3684/3868 îzmir : Belediye varidat Belediye* memurlarının terfihinin ,te- Dahiliye vekâletine, 
dairesi eski ceza kâtibi Ah- minine dair. 

met Sönük. 
3685/3869 Gazianteb : Raneark Jo> Tarlalarını ekmek için verilen toha* Karara raptedilmiştir. 

yü halkından Hasan Ka- mun armağan «dilmesi hakkında. 
rakaya ve ar. 

3686/3871 Araç: Süzey köyünde Ni- MıAâlryet maaşının biranevvel tahsi- Karara raptedilmiştir. 
yari Brftbaoğkı. sine dair. 

3687/3872 , Denizli: Saz köyünde Ha- Ailesi efradının ana vatana gelmesi- Dahiliye vekâletine. 
cız nahiyesi Hüsnü Hep- nin teminine dair. 
•erler. 

3688/3873 Oltu: Aslan paşa mahal- Tapmış olduğu iş bedelinin Hazine Maliye vekâletine. 
leşi Bahri Keleş. tarafından tesviyesinin teminine dair. 

3689/3875 Zara: Yenicami mahalle- Çocuklarmm okullara kayit ve kabu- Karara raptedümiştir. 
sinde Gailb Âbn. lüne dair. 

3690/3876 Pendik: Emekli nahiye Basılı kâğıtlardan kese kâğıdı kullan- Encümendedir. 
nritâttrü. İstasyon «addesi dığtndan ötürü belediyece "vesilen 
No. 30 Bahaettin Ergen, cezayı nakdiden şikâyetine dair. 

3691/3877 İsparta:Başöğretmen Sıt- Hazinece tazmini talebedilen meMa- Karara raptedilmiştir. 
ki Beşer. ğm kendisinden alınmamasına dair. 

3692/3878 Edremit: Müstahsdlardan 3843 saydı muamele vergisi kanunun- Karara raptedilmiştir. 
Ömer Karaali ve ar. da müstahsilin muamele vergisine 

tabi olup olmadığına dair. 
3693/3879 İstanbul: Sultan Ahraed 15 .XI . 1941 tarih ve 3796 sayılı ar- Karara raptedilmiştir. 

Üçler sokak No. 7 Faik zuhaline ektir. 
Zaim. 

3694/3880 Ankara: Harita U. M. Tayinat bedeli verilmesi hakkında. M. M. vekâletine. 
Kartograf Ş. Memed 8ar-
peke. 

3695/3861 Nişantaşı - Istaabul: Mu- Millî piyango merkez servisindeki sui- Karara raptedilmiştir. 
radiye mahallesi Kâğıt- istimalin incelenmesi hakkında. 
hane caddesi No. 22 Avni 

Bartın: Kırtepe mahalle- Haksız olarak vazifeden çıkarıldığın- Karara raptedilmiştir. 
si Orta okul sokak'No. 25 dan iadei memuriyeti dileğine dair. 

3697/3885 Kadıköy - İstanbul:: Acı Şehit «sinden maaş tahsiskıe dair. Karara raptedilmiştir. 
badem Gümeç sokak No. 
28 Nefise Çesrohmğ. 

3698/3886 Trabzon : Cezaevinde Mahkûmiyet cezasının afına dair. Karara raptedilmiştir, 
Mahmut TuBm, 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3699/3887 îzmir : 3 ncü Karataş 9 
eylül sokak No. 46 İbra
him Halil. 

3700/3888 îzmir : Müs. Mv. Merkez 
K. Tp. Üsteğmen Cemal 
Gürlek. 

3701/3889 Maraş : Yürüksu mahal
lesinde mukim Abdullah 
özden. 

3702/3890 Bolu : Dâva vekili Osman 
Taşkın. 

3703/3891 Ereğli : Avni Nobakoğlu. 

3704/3892 Cimin - Erzincan : Ga-
dağan köyünde Süleyman' 
Aslan ve ar. 

3705/3893 Demirci - Manisa : Adli
ye mahkemesi başkâtibi 
Nuri Ener. 

3706/3894 Trabzon : Gazipaşa ma
hallesi Haşmet sokak No. 
21 Fahriye Bilgin ve kar
deşleri. 

3707/3895 21 Müstahkem Tğ. K. 
Tuğbay Memet Adil Al-
pay. 

3708/3896 39 Tüm., 48. alay tabu
ru doktoru yedek yüzbaşı 
Bahri Erkan. 

3709/3897 Diyarbakır : Hamit Er-
cişli ve ar. 

3710/3898 Nafia vekâleti Seferber
lik müdürü Salâhattin 
Yurdoğlu. 

3711/3899 Edremit : Şekerci Edir
neli Niyazi Ersenoğlu 
Fahri Ersen 

3712/3900 Balıkesir : inönü Şamlı 
mahallesi Şamlı sokağı 
No. 4 Naşide Baykal. 

3713/3901 Aksaray : Cemil Avar-
kan eşi İffet Avarkan. 

Tekaüt maaşı tahsisindeki yanlışlığın 
düzeltilmesi hakkında. 

12. IX. 1941 tarih ve 3588 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştiı\ 

İskân umum müdürlüğünce verilen Encümendedir 
arazinin tapu muamelesinin ikmali 
hakkında. 
Un bulamadıklarından ve aç kaldık- Ticaret vekâletine, 
lanndan şikâyet ediyor. 
Kanun hilâfına olarak zaratdide eden Adliye vekâletine. 
Ereğli icra memurundan şikâyet edi
yor. 
Memleketlerine dönmelerine müsaade 
edilmesine dair. 

Devlet memuriyeti hizmetinin hesa
bındaki yanlışlığın düzeltilmesi hak
kında. 
16.V. 1941 tarih ve 3183 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Nasıp tashihi hakkında. 

Karara raptedilmiştu 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir 

Encümendedir. 

Hidematı sabitede istihdamının temi- Karara raptedilmiştir. 
nine dair. 

Koyun ve sığırlarının soğuktan don- Karara raptedilmiştir. 
maması için başka bir mahalle nakli
nin teminine dair. 
İD. III . 1941 tarih ve 2990 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir, 

Sıhhi durumu nazan itibare alınarak Karara raptedilmiştir. 
eşinin şark hizmetinin teciline dair. 

Yedek subay olarak vazifeye alınan Encümendedir, 
eşi Cemil Avarkan'm maaşının veril
mesi ve terhisinde yapılan yolsuz mu
ameleden şikâyet ediyor. 

4096 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3714/3902 Ankara : Denizciler cad- îskâmmn teminine dair. Karara raptedilmiştir. 
desi No. 44. daire 2 Arif 
Onan. 

3715/3903 Akçadağ : Hükümet ta- Hakkında verilen haksız bir kararın Encümendedir. 
bibi Dr. Cavit Başar. tashihi hakkında Maarif vekâletine 

vâki müracaatına biranevvel cevap 
verlmesi hakkında. 

3716/3904 Kartal : As. posta 4207 Tekaüt maaşı hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
No. 13 piyade ikmal ala- nazarı itibara alınmasına dair. 
yi 3. Tb. muamelât me
muru Ruhsar Akman. 

3717/3906 Elâzığ : Maarif müdürü Bir derece terfiinin teminine dair. Karara raptedilmiştir. 
Nasit Sanca. 

3718/3907 Çorlu : C. müddeiumumi- Maaş farklarının verilmesi ve ihtiyat Encümendedir. 
si Hakkı Haker. subaylığı müddetinin memuriyetine 

sayılması hakkında. 
3719/3908 Burhaniye : Zeytinciler- Müstahsillerin fabrikaya getirdikleri Karara raptedilmiştir. 

den Celâl Pala ve ar. zeytinlerden muamele vergisi alınma
masına dair, 

3720/3909 Beşiktaş - İstanbul: Aka- Vazifeden ihracı hakkındaki kararın Karara raptedilmiştir. 
retler No. 97 İzzet Ercan, refine dair. 

3721/3910 Yozgat : Köseoğlu mahal- 24. IV. 1940 tarih ve 1883 numaralı Karara raptedilmiştir. 
leşinde Memet Kılıçaslan. arzuhaline ektir. 

3722/3911 Kurşunlu : Kurşunlu'da Mahkûmiyet- cezasının affına dair. Karara raptedilmiştir. 
mukim Recep İnce. 

3723/3912 Bursa : "Nalbantoğlu ma- Vazife başında öldürülen eşinden ik- Karara raptedilmiştir. 
hailesi Başak, caddesi ramiye verilmesine dair. 
No. 23 ölü yarbay Şükrü 
eşi Rukiye Önder. 

3724/3913 Gediz : Şaphane nahiye- Nahiye müdüründen şikâyet ediyor. Dahiliye vekâletine. 
si Eşref Arıkan. 

3725/3914 İzmir : Kemeraltı Şamlı 27. IV. 1941 tarih ve 3361 numaralı Karara raptedilmiştir. 
sokak No. 4 Salâhattin arzuhaline ektir. 
Çakırali. 

3726/3916 Fatih - istanbul : İmam Harb malûlü meyanına alınması hak- Karara raptedilmiştir. 
Niyazi sokak No. 21 E- kında. 
mekli binbaşı Ali Şevket. 

3727/3917 Nevşehir : Üçhisar bele- Okullarına Öğretmen teminine dair. Encümendedir. 
diye reisi M. Yetgel. 

3728/3918 Antakya : Cezaevinde Ab- Para cezasının affına dair. Karara raptedilmiştir. 
dullah Koçak. 

3729/3919 İzmir : Askerî konan ya- Askere alındığından İnhisar idaresi Karara raptedilmiştir. 
zıcılarmdan Mustafa Boz- tarafından maaşının verilmesine dair. 
kurt. 

3730/3920 Simav : Karakoca köyün- Emvali gayrimenkulelerinin tasfiye Encümendedir. 
de" Ali Bozdoğan. komisyonu tarafından satılmamasına 

dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3734/3921 Ceyhalt : Pamuk ve tü
tün müstahsillerinden 
Arif Yaltrr. 

3732/3922 Demirköy : (Maniye ma
hallesinde kahveci Haşim 
yanında Lûtfiye. 

3733/3923 Denizli : D. Cmar Tavaslı 
3a. 21 evde İsmail Tufan. 
Adres yoktur. 

3734/3924 Bayburt: Aşağrtomla kö
yünde Memet Baştürk ve 
ar. 

3735/3925 Ayvafok : Postane cadde
si No. 8 Dilâver Turhan. 

3736/3926 Siverek : Büyükşeyhli kö
yünde' ihtiyar heyeti âza
sından Memet ve ar. 

3737/3927 Sarıyer - İstanbul : Ta
raftar sokak No. 3 Şamil 

3739/3920 

Kumkapı : Nişanca Dal* 
daban yokuşu No. 24 Hı-
ristö Demirci. 

Kuşadası: Oamiikebır ma
hallesi Tuna sokak No. 4 
Mustafa Erim. 

3740/30$ Bsödırffla : Acente İbra» 
himoğlu Baif Pekel» 

3741/3931 Reyhaniye - Hatay : Ba
yır mahaflesüıd'e Mahmut 
Demircioğlu. 

3742/3932 Araç : Tüccar Halidoğlu 
LûtfiŞ«t. 

3743/3933 Haydarpaşa : Numune 
hastanesi hariciye kısman
da No. 26 Memet Taner. 

3744/3934 Orman koruma genel K. 
III. şube Müd. G. 2. S. 
As. Ad. Hâkim T. Ziya 
Vardarman. 

3745/3935 Eski Kızıltepe kaymaka
mı Sıtkı Tugal. 

Pamuklarının bu seneki bedel üze- KaKcr» raptedibniştir. 
rinden alınmasının teminine dair. 

Asker ailelerine yapılan yardımdan Karara raptedilmiştir, 
müstefit olmasına dair. 

Askerî ticaret bankasına ait 640 lira-. Encümendedir. 
Iık hisse senetlerinin satm alınması 
hakkında. 
İskân suretiyle verilen arazinin tevzi- Dahiliye Vekâletine. 
inden kaymakam tarafından yapılan 
haksızlıkların müfettiş tarafından 
tahMkma dair. 
Malmüdürünün stdistimaHndeU şikâ- Encümendedir. 
yet ediyor. 
Âcüen tohumluk verilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 

İstanbul elektrik idaresindeki işinden 
haksız olarak çıkarıldığından şikâyet 
ediyor. 
Harp malûlü olduğundan 2W lira kıy
metinde tahsis edilen arazinin namı
na tescilini veya 209 HrSûm nakden 
verilmesine dair. 
1890 numaralı İktisadi buhran vergl-

'si kantumnttn istisnalara müteallik 
ikinci maddesinden vazife malûlleri' 
nin de istifade ettirilmesi hakkında, 
Mutasarrıfı bulunduğa Ceylân Balıir 
namındaki motorunun Yunan Hükü
metince iadesi veya bedeli olan 6 000 
liranın tediyesi hakkmda. 
Umumî harpte malûl kaldığından ma
aş bağlanmasına dair. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir, 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Müddeiumumi tarafından dövüldü- Karara raptedilmiştir. 
günden şikayet ediyor. 
Vazife başında malûl kaldığından ve Karara raptedilmiştir. 
ailesi efradı ile birlikte muhtacı mu* 
avenet olduğundan yardım istiyor. 
12. V.2941 tarih ve 3156 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

17. VÎI. 1941 tarih ve 3484 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
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3746/3936 Bozkır; Üçpmar nahiyesi 
müdürü M. Hilmi Asöçal. 

3747/3937 Anamur: Ahmed Sabri. 

3748/3938 İstanbul: Cezaevinde mah
kûmlar Kemal Küçüktünç 
ve «r, 

3749/3939 Yozgad: No. 7 dükkânda 
yazıcı Memed Özalp. 

3750/3940 Eskişehir: îsmetpaşa ma
hallesi Ninek sokak No. 17 
Süleyman Caymaz. 

3751/3941 tstabul: 1 nci ordu mü
fettişlik ikmal şubesinde 

müstahdem sınıf 3 muame
le niemttrü Şevki Goçmeıi. 

3752/3942 îzmir: Mektepler muha-
sebeciü^öde muhasebe 
kâtibi Derviş Atifiî1. 

3753/3943 ' tstanbul: Darphane Silin-
diroi No. 82 Mustafa A* 
karca. 

3754/3944 Giresun: Nizamiye mahal
lesinde Memed Dalman. 

3755/3945 Bostancı - tstanbul: Tur
şucu deresinde Bayram 
Çüfa: 

İ756/3946 tzmit: Kemalpaşa maHal-
leşinde No. 29 Mahir 
Gtindog&r. 

3757/3947 Kırkağaç : Bakır köyün
de Fuad Bakır. 

3758/3948 Torbalı : Karaküyu ima
mı A. Rıza Zeytinöğlu. 

3759/3949 Erzurum : Cezaevinde 
Feyjsullah Tefler; 

3760/3950 İzmit : Veli Ahmet ma-
3761/3951 hailesi înciraltı sokak No. 

S^Ntait? Akarsuı 
3762/3952 îstânbul - Fındıklı : Fın

dıklı yokuşu sokak No. 
12 M. Hulusi öngül. 
T3Maat -: Huyrettitt -Ça
vuş mahallesil Ferah so1-
kak No. 16 Ferit Elence-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

27. V. 1941 tarih ve 322S numaralı Karara raptedilmistir. 
arzuhaline ektir. 
Avacıklı Bekir'e fereği yapılan orman Ziraat vekâletine. 
hakkında tahkikat yapılmasına dair. 
Af istiyorlar. Karara raptedilmistir 

Arzuhalcilik yapmaktan menedilme- Karara raptedilmistir. 
meşini istiyor. 
İnhisarların tevhidinde açıkta kala- Karara raptedilmistir. 
rak tekrar tavzifine kadar geçen müd
detin hizmeti fiiliyesine ilâvesine dair. 
Terfiinin teminine dair. Karara raptedilmistir. 

İskânının temini dileğine dair. 

İstiklâl harbindeki fevkalâde hizmeti 
nazarı itibare alınarak münasip görü
lecek surette taltifine dair. 
Mülga Eytam sandığından borç aldı
ğı paranın faizinden tenzilât yapılma
sına daift 
23 senedenberi tahtı işgalinde bulu
nan arazinin kendisine verilmesini is
tiyor. 
Arzuhal encümeninin 2. VH. 1941 ta
rih ve* 2981 eayrdı kararına itirazma 
dair. 
Mahkûmiyet cezasının affma dair. 

Müterakim tekaüt •maaslâriyle isliye-
çeklerin de verilmesi hakkında. 
Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Aşar borcu bakiyesi hakkındaki dile
ğinin nazarı itibara alınması hakkın
da. 
Maliye V. tarafından kesbi katiyet 
eden ilâm ahkâmının infazına dair.-

İSv&üf umum müdüriıiğündfeH şikâyet 
ar. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Ticaret vekâletine. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Adjiye encümenine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir 

Karara- raptedilmistir. 

Maliye vekâletine. 

Karara4 raptedilmistir. 
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3763/3953 Sivas : Çayyurt mahalle-
s No. 32 Fehmi Iazıt. 

3764/3954 Gaziantep : Kurdu zincir
li mahallesi No. 20 M. 
rû Benson. 

3765/3956 Taksim - İstanbul : Cum
huriyet meydanı Köseoğ-
lu apartımam daire No.-
6 Yrb. Şevket Turgut. 

3766/3957 Ankara : Kınacı hanın
da Ahmet Seyhan nezdin-
Na. 13 de stajiyer avukat 
Hakkı Löker nezdinde 
Ahmet Seyhan. 

3767/3958 Kütahya : Mecidiye ma
hallesinde Memet Araş. 

3768/3959 Çorum : Küçük esnaftan 
Kadir Celep. 

3769/3960 Zonguldak : Zonguldak 
pazarı mahrukat deposu 
sahibi Adil Ellisekiz ve 
ar. 

3770/3961 Kırşehir : Ortaokul idare 
memuru M. Behçet Te-
muçin. 

.3771/3962 İstanbul : Fatih Mal-
taçarşısı hane No. 21. 
Şevket Oktay. 

3772/3963 İzmir : Askerî Posta No. 
2412 M. Ziya Kökalp ve 
ar. 

3773/3964 Polatlı : Çiftçi İsmail 
Benli. 

3774/3965 Kadmhan : Çiftçilerin
den Ata İçil ve ar. 

3775/3966 İstanbul : Sirkeci Mura
diye cadde No. 10 kat 2 
terzi Şnkrü jpmnda 
Necmettin Onursal. 

3776/3967 Amura : Hamamönü Er
zurum mahallesi Erzu-
Sokak No. 66 Zişan Yal

çın. 

Asker iken ailesini iğfal edenler hak- Encümendedir, 
kında kanuni takibat yapılmasına da
ir. 
Yedindeki bonoların Hazinece öden- Karara raptedilmiştir, 
meşine dair. 

Tekaüt maaşının albaylık üzerinden Karara raptedilmiştir. 
tahsisine dair. 

Avukatlık stajı hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
nazarı itibara alınması hakkında. 

Vazifeden mütevellit maluliyetine bi- Karara raptedilmiştir. 
naen maaş tahsisine dair. 
Evvelce mahsullerini ofise verenlerin Karara raptedilmiştir. 
şimdiki fiyat zammından istifadeleri
ne dair. 
Odun VB mangal kömürü orman iha- Karara raptedilmiştir. 
lelerinin Koordinasyon kanununa da 
teşmili hakkında. 

Bir derece terfiinin teminine dair Karara raptedilmiştir. 

İnhisarlardaki temiz hizmeti nazarı Karara raptedilmiştir. 
itibara alınarak hastalığına binaen 
kesilen maaşının verilmesine dair 
3773/3964 İhtiyat subaylık hakkı Karara raptedilmiştir. 
verilmesine dair. 

Evvelce mansullerinoi ofise verenle- Karara raptedilmiştir. 
: i. şimdiki fla; zamnu dan istifade
lerine dair. 
Evvelce mahsullerini ofise verenlerin Karara raptedilmiştir. 
şimdiki fiat zammmdac istifadelerine 
dair 
Tıbbiyeye deva-u etrneMuin teminine Maarif vekâletine. 
dair 

Oğlundan kocasına bağlanmış olan Karara raptedilmiştir. 
yetim maaşmın kendisine tahsisine 
dair 
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3777/3968 İnönü : Oklubaü köyü Bulgaristan'daki öğretmenlik hizme- Karara raptedilmişt'ir. 
öğretmeni Reşat Ulusay. tinin fiili hizmetten sayılması hak

kında 
3778/3969 Polatlı r Karsak köyünde Ofise verdiği zahiresinin son yapılan Karara raptedilmistir. 

îdris Gence. zamdan istifadesinin teminine dair. 
3779/3971 Gelibolu: Emekli yüzbaşı Malûllere yardım edilmesi için dile- Karara raptedilmistir. 

piyango bayii Seyfettin ğinin nazarı itibara alınması hakkm-
Doğrul. da. 

3780/3972 Birecik: Saha mahalle- Millî mücadeledeki hizmetine mükâ- Karara raptedilmistir. 
sisde Ahmed Kodüs. f atan muhtacı muavenet olduğundan 

terfihinin temini dileğine dair. 
3781/3973 Ankara: Numune hastane- İkinci defa askere celbedildiğinden Karara raptedilmistir, 

si Dahiliye memuru Kul- memuriyet maaşnun verilmesi hakkm-
ki Özer yanmda Şevket da. 
Havanci. 

3782/2974 Beyoğlu - İstanbul. Ali- Ailesi efradının Türkiye Cumhuriyeti Karara raptedilmistir. 
yon sokak No. 15 Alfüret tabiiyetine alınması hakkında. 
Koenig. 

3783/3975 Pazar - Tokad: P. T. T. Tekaütlük ikramiyesinin verilmesi Karara raptedilmistir. 
şefi İrfan yanında Rıfkı hakkında. 
Ozatamtürk. 

3784/3976 Bursa: Belediye zabıta me- Çocuklarının iaşesinin temini için Karara raptedilmistir. 
mum İbrahim Batur. maaşından tevkif at yapılmaması hak

kında. 
3785/3977 Konya: Bğribayat kö- Evvelce ofise mahsullerini verdikle- Karara raptedilmistir. 

yünde İsmail Taş ve ar. rinden yapılan zamdan istifadelerinin 
teminine dair. 

3786/3978 Zevker - Refahiye: Nahi- Vazifesini ihmalden dolayı Sürmene Karara raptedilmistir. 
ye müdürü Raşid Kirtil- mahkemesi tarafından aleyhine veri-
oğlu. lip Temyizce tasdik edilen kararm 

tashihine dair. 
3787/3979 Eyyüp - İstanbul: Bir nu- Verilmemiş" olan maaş farklarının Karara raptedilmistir. 

maralı dikim evinde sınıf itası hakkında. 
4 hesap memuru t Hak
kı Özel. 

3788/3980 İstanbul: Küçük pazar Dişçilik ruhsatnamesinin verilmesi Karara raptedilmistir. 
caddesi No. 8 Mustafa hakkında. 
Yükselen. 

3789/3981 Van: Şerefiye caddesi No. Tekaütlük hesabındaki yanlışlığın dü- Karara raptedilmistir. 
61 Fahri Ergelen. zeltilmesi hakkında. 

3790/3982 Manisa: Müzede müstah- ladei memuriyeti dileğine dair. Karara raptedilmistir. 
dem emekli öğretmen 
Halit Ersoy. 

3791/3983 İstanbul : Ortaköy Me- Güneysu vapurunda müstahdem Ca- Encümendedir. 
metpaşa yokuşu No. 80 fer'in hakaretinden ve mutazarrır 
Yakup Erdem. ettiğinden şikâyet. 
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3792/3984 M. Kemalpaşa - 'Bursa .25:Ura:âzezmden jnaaşınon'verilmesi- Karara raptedilmiştir. 
Züferbey mahallesi Se . neıdak. 
49 yedek teğmen A- Da
vut Targan, 

3793/3985 İnebolu : Kaymakam Fa- 80 lira üzerinden maaşının verilmesi Karara Taptedilmiştir. 
ik TüregSn. hakkında. 

3794/3986 Çumra : Alemdar muhta- Mahsulleri -ofis tarafından önce alı- Kaçara uptedümiştir. 
n 0. Abdullah ve ar. nan müstahsillere şimdiki fiyat farkı

nın verilmesi hakkında. 
3795/3987 İnegöl: Hamidiye mahal- Belediye zabıta memurlarının ve pov Karara raptedilmiştir. 

leşi Kasım Bf. cadde» îis memuru Osman'dan şikâyet etmek-
No 6 Hayri jÇelik. 4edir. 

3796/3988 Beşiktaş • İstanbul : Köy- Belediyeden almakta olduğu üeretin Karara raptedilmiştir. 
içi - îlhan S. No. 10 Na- tezyidine dair. 
zif Akengin. 

3797/39S9 Kars : Ortakapı mahalle- Harcırah tertibinden tahakkuk edip Karara raptedilmiştir. 
sinde İskân müdürlüğün- düyuna kalan alacağının tesviyesi 
den emekli Hüseyin Hüs- hakkında, 
nü Baran. 

3798/3990 Milas - Muğla : Beçin ko- Kapatılan kahvesinin açılmasına mü- Karara raptedilmiştir. 
yünde Memet Sanlı. saade edilmesine dair. 

3799/3991 Refahiye : İsmail Key- Ziraat kurumu tarafından istimlâk Dahiliye ^ekâletinfî. 
yalı. edilmek istenilen araziye münasip bir 

fiyat takdiri ile mutazarrır olmama
ları hakkında. 

3800/3992 -Silivri : Ahmet Kemal Si- Hayvanlarının yemsiz kalmamalar»- Karara .raptedilmiştir. 
livrili ve ar. nın teminine dair. 

3801/3993 İpsala : Turupçular ko- Ellerindeki zahirelerinin yeniden 61- Ticaret vekâletine 
yünde Yaşar Eren ve ar. çülenmesi ve mısır mahsulâtının da 

ellerinden alınmaması hakkında. 
3802/3994 Askerî sahra posta'No. Arzuhal encümeninin 29. V . 1941 ta- Karara Taptedilmiştir. 

1018 kamacı sanatkârı sı- rih ve 3202 sayılı kararma itiraz edi-
mf "7 Hasan Çelîkalp. yor. 

3803/3995 Yozgad -.Ziraat bankası 2 5 . 1 . Î9S9-tarih ve 5536 numaralı ar- Karara raptedilmiştir. 
müdürlüğünden emekli zuhaline ektir. 
Mustafa Nesimi Kılıç Çö-
te ve ar. 

3804/3996 Ankara : 27. Tayyare de- Haksız olarak tarhediien Yerginin ^Karm "raptedilmiştir. 
fi topçu emirsubayı üs- kaldırılmasını istiyor, 
teğmen Şemsi Demirken. 

.3805/3997 jSultanahmet - İstanbul : Tapu-ve kadastro umum müdürlü- Karara raptedilmiştir. 
Üçler sokak No. 7 'Faik günden şikâyet ediyor. 
Zaim. 

3806/3998 Lapseki : Mahallât mü- Un ve gaz tevâatındaM yolsuzluktan Babjliye- vekâletine, 
"rn̂ ssüi S. Güney. şikâyet ediyor. . 

3807/4000. Afyon Karabisar : Zira- V«rilen ̂ mahkûmiyeti tooaraıda'tbtfa- Kflj^ırapt^lnûştJg 
al,:kâtibi v& ayniyat mu- yi adli .'yakı ^doğundan tashihİAe.' 
hasibi Hilmi Belliya. dair. 
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3808/4001 i Hava iş. Tb. SBL Bl. Eüwalieri terhis adildJğiadeıı İçendik- M. M.-v*alefin». 
Erlerinden Hfiseyinoğlu rinin de terhisine •do&r. 
Osman Erbaş. 

3809/4002 Mürefte : Gazi köyünde Iskânlaraun tenaniyle yapdan yolsuz Sıhhat ve İç. Mu. T. 
Mustafaoğlu Tevfik ve ar. iskândan şikâyet ediyor. 

3810/4003 Fatsa : Tarım «atış i»©- Sattığı fcrahklamûn fiyat âufcmm Kasara raptedümiştir. 
peratifi ortağı Ali Togal. ortaklar arasmda taksimine dair. 

3811/4004 Ayvacık : Ktiçnkfcayu Müstahsilin fabrikaya veudiği zeytin- Karara raptedümistir. 
köyünde Ömer Ertek ve lerden muamele vergisi alnup aiıranı-
ar. yaeağına dair. 

3812/41005 Mersin : Çavuşta köyün» Köy halkı zahiresiz kaldığradan es- Karara TapteditmiştİT. 
de muhtar Mesnet özel. man mukabili ofisten zahire verilme

sine-dair. 
3813/4006 İstanbul : Komutanlık Ücretle geçen müddeti hizmetinin te- Karara raptedilmiştir. 

ikinci sınıf erzak deposu kaütlüğüne ilâvesine dair. 
hesap memuru Kadri 
öter. 

3814/4007 Ankara : Ankara istasy*- Asliye toukak «aahkemesi tarafittâan Karar* raptedilmiştir. 
nunda No. 18682 gardi- verilen -karardan fikâyet «diyor, 
firen Mustafa Peksezer. 

3815/4008 Güraüşane : 50 sayılı «ey- 1Û76 «ayılı terfi kanununun 17 »ci Kafam naptedilmi^ir. 
yar Hs. Baştabibi emekli ınaddesinfeeü «arahatm yarbay rütbe-
Yr. Bahri Celayır. sindeki emekli tabiplere de teşmiline 

dair. 
3816/4009 Akhisar : Uzuaçarşı No. Berberlikle birlikte sün&etçilik yap- Encümendedir. 

36 Mustafa Şeabay. »asına aüsaade «dümesine dair. 
3817/4010 Mersin : Cezaevinde Be- Verilen mahkûmiyet kasarada isa- Karara raptedilmiştir. 

kir Yaran. beti kanuniye olmadığına dair. 
3818/4011 İstanbul: Umumî «ezae- İstanbul Kemutanigı askerî mahfe*- Karam raptedilmiştir. 

vmde Kemal Küçüktünç. meşinin 940/16463 ve 940/38 numa
ralı kararının hatayı -adliyi «ami 
bulunduğu hakkında. 

3819/3012 Ankara: Adliye caddesi Askerî tebyiz mafekeemsinin müvek- Karara raptedflmi?tn\ 
Altan sokak No. 1 Avu- kili için verdiği kararaı infazı Me 
kat Aziz Baban. maaş tahsisine dair. 

3820/4013 Çatalca: Ferbatpaşa ma- Malulen tekaüt maaşı taksirine dair. Kenara raptedilmiştir. 
hailesi No. 78 M. Kadri 
Ünlü. 

3821/4014 Rami - İstanbul: Askerî Maaşından aftosken tazminatının ke- Kanara raptedilmiştir. 
posta No. 394 değmen «ilmemesi hakkaadft. 
Celâl Göydün. 

3822/4015 Sarıyer - İstanbul: Ayaz- Kocasından maaş tahsisinin teminine Evrak kalemine iade 
• ağa keyfinde No. 26 Emi- dair. edilmiştir, 

ne Teper. 
3823/4016 Gebze: Sultan Orhan ma- 3360 sayılı kanunun D fıkrasına göre ,Adliye vekâletine, 

hailesi No. 5 Şahap Hal- tekaüt «düdiğİMkn bu hoşusun t«t-
kan. kiki ve atfına dair. 
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3824/4017 Veledi Karabaş mahal
lesi Aşmalı aktar sokak 
No. 17 Şefik Çakıroğlu. 

3825/4018 İnebolu Camiikebir ma
hallesinde Hüseyin Eser-

3826/4019 Konya: Cezaevinde Ke
mal înaL 

3827/4020 Lüleburgaz: Turgutlu kö
yünde Muhtar- A. Akm 
ve ar. 

3828/4021 Orta pazar mahallesi U-
ruçbey sokak No. 29 Mus
tafa Köşkdere. 

3829/4032 Bursa: Cumhuriyet cad
desi Balkan hanı sahibi 
Ahmed Gökbalkan. 

3830/4023 Bursa : Ebi Şahme ma
hallesi DiieV furun cad
desi bekmezham sahibi 
Hamdi Dinçadam. 

3831/4024 İstanbul : Mühürdar -
Kadıköy Cihan Braskeri 
sokak Erkmen Ap. Kat 
2. Adviye Okyay. 

3832/4025 Ankara : Emniyet mü
dürlüğü Ş. 4. komiser mu
avini Hadi Saydam nez-
dinde Afif özel. 

3833/4026 Ankara : Askerî Ad. Ha
va müdafaa genel komu
tanlığı Ş. 3. Yakup Cemil 
Yaşaer. 

3834/4027 istanbul : Göztepe İstas
yon caddesi No. 123 Mül
kiye müfettişlerinden ölü 
Hilmi Cerid eşi Samiye 
Cerid. 

3835/4028 Erzurum : Asağımumcu 
mahallesi No. 81 Şevki 
Demiryürek. 

3836/4Q29 Ordu : Hava kurumu mu
hasibi Memet özkuL 

3837/4030 Trabzon : Mhntaka Tica
ret müdürlüğünde Müftü 
Evren. 

Tekaüt muamelesinin düzeltilmesine Encümendedir, 
dair. 

Tekaüt maaşı tahsisi dileğine dair. Karara raptedilmiştir. 

Mahkumiyet cezasının affına dair. Karara raptedilmiştir. 

Tohumluk ve yemeklik zahire verilme- Karara raptedilmiştir. 
sine dair. 

Ciheti askeriye tarafından işgal edi- Karara raptedilmiştir. 
len hanmm takdir edilen icar bedeli
nin tezyidine dair. 
Ciheti askeriye tarafından işgal edi- Karara raptedilmiştir. 
len hanmm takdir edilen icar bedeli
nin, tezyidine dair. 
Ciheti askeriye tarafından işgal edi- Karara raptedilmiştir. 
len hanmm takdir edilen icar bede
linin tezyidine dair 

Oğlundan tahsis edilen maaşın tezyidi Karara raptedilmiştir. 
dileğine dair. 

Askerî muhakeme kararının yeniden Karara raptedilmiştir. 
tetkikiyle mağduriyetten vikayesine 
dair 

Dört senelik kıdem zamanının veril- Encümendedir, 
mtesi hakkında. 

ölü eşinden istihkakı olan ikramiye
sinin verilmesi hakkında. Karara raptedilmiştir. 

19 . V . 1931 tarih ve 5 No. lu Arzu- Karara raptedilmiştir. 
hal encümeni kararında bahsolunan 
Türkiye - Rusya arasındaki itilâfna-
menin bir suretinin gönderilmesi hak
kında. 
Iskânındaki evin kendisine terkine Karara raptedilmiştir. 
ve taksitlerinin maaşından kesilme
sine dair. 
Arzuhal encümeninin 20 . V . 1941 Karara raptedilmiştir. 
tarih ve 3186 No. arzuhaline ektir. 
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3838/4031 Balıkesir : Belediye me- Husûsi idarelerle İstanbul ve Ankara Karara raptedilmistir. 
murlan S. Boğuşkan ve merkez belediyeleri memurlarına tat
ar, bik edilmekte olan 2097 ve 2264 sa

yılı kanunlardaki hükümleri münfe
rit bir kanun maddesiyle bütün bele
diye memurlarına da teşmili hak
kında. 

3839/4032 Ankara : Sıhhat V. Hıf- 21 .VI .1941 tarih ve 3328 numaralı Karara raptedilmistir. 
zıssıhha İş. îd. Me. Mu- arzuhaline ektir. 
sa Sevin. 

3840/4033 Ankara : Genelkurmay Dört sene kıdem zammının verilmesi Encümendedir. 
mehakim şubesinde smıf hakkında. 
2 Ad. ad. Şerif Budak. 

3841/4034ı Ankara : Maliye vekilli- Terfi maaşının verilmesi hakkında. Karara raptedilmistir. 
ği zatişleri taşra Ş. Mü. 
Muavini izzet GozübüyüL 

3842/4035 Ankara : Harbokulu Ş. Dört senelik kıdem zammının veril- Encümendedir. 
III müdürü askerî adli mesi hakkmda. 

Hâ. Sami Dağlı. 
3843/4036 Sapanca : Gazipaşa ma- Müddeiumumiden şikâyet ediyor. Encümendedir. 

hailesinde Paşa Hasan 
Kırbaç. 

3844/4037 Ankara : Sanayi caddesi 3 . V. 1941 tarih ve 3112 numaralı Karara raptedilmistir. 
Hacı Nuri Ap. Hıfzı arzuhaline' ektir. 
Nalbandoğlu. 

3845/4038 istanbul : Tahsilat mü- 31. III . 1942 tarih ve 3018 numaralı Karara raptedilmistir. 
dürlüğünde mümeyyiz arzuhaline ektir. 

Remzi özdeyin. 
3846/4039 Ayancık : Büyükdüz kö- takanlarının teminine dair. Encümendedir. 

yünde Cemal Karaaslan. 
3847/4040 Çerkeş : Karalar mahal- Miktarı kâfi kereste verilmesi hak- Karara raptedilmistir. 

leşinde Muharrem Ersen, kında. 
3848/4041 Fatih - istanbul : Kur- Ziraat vekâleti tarafından icaren tah- Karara raptedilmistir. 

şunlumedrese No. 11 Ni- sil edilmek istenilen kefilinden tahsil 
zamettin Erturan. edilmiyerek taksite raptına dair. 

3849/4044 Adapazarı : Yenicami Ciheti askeriyece işgal edilen evinin Dahiliye vekâletine. 
nîahallesi Sakarya cadde- tahliyesi ile icar 'bedelinin verilmesi 
si No. 33 Abdullah Bir- hakkında. 
gen. 

3850/4045 Lüleburgaz : Turgutbey Tahliye ücretinden muamele vergisi- Karara raptedilmistir. 
köyünde un fabrikası sahi- n e tabi tutulmaması hakkmda. 

bi M. Turgut ve ar. 
3851/4046 Balrkesir : Askerî posta Tercan istasyonunda teslim edilen iki Karara raptedilmistir. 

No. 1350 Sv. Bİ. K. Şe- denk eşyası zayi olduğundan tutan 
ref Unsal. 5 000 liranın müsebbiplerinden taz

minine dair. 
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No. 

3852/4047 

3853/4048 

3864/4049 

'3855/4050 

3856/4051 

3857/4052 

3858/4053 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Kırıkhan - Hatay : Kur
şunlu mahallesi No. 4 
Avadis Kocaöğlo. 

3860/4055 

3861/4058 

3862/4059 

3863/4060 

3864/4061 

3865/4062 

3866/4063 

tip Muslahattitt maiafle-
sinde Nedim Kipson. 
Çankırı : Tüney köyünde 
Cafer Çelik w ar. 
Uşak : Belediye memur-
lan Hasim Helvacıoğlu 
ve ar. 
Mersin : Nüzhediye ma
hallesi Silifke cad. No. 
129 Azmi Aslanı 
Kayseri : Biçki kapı, iş 
bankası karşısında bak
kal Naci Akduman. 

Niğde : Sakarya ekulü 
başöğretmeni Tahsin Gün
düz ve ar. 
Kığı : Berkep köyünde 
Fatma Özbek. 

Ankara : Orman koruma 
genel K. 111 Ş. Mâ. aske
ri adli hâkim T. Ziya 
Vardarman. 
Erzincan : Ortaokul mü
dürü Selçuk. 
Tarsus : Karafaki köyün
de Tevfik Yıldırım. 

Konya Ereğlisi : Ayran
cı nahiyesi müdürü Mus
tafa İnanç. 
Kandıra : Yadın divanı 
Şabanlar köyünde Kasım 
Kaptan Kanık. 
Karabük : Yeşil mahalle
sinde No. 26 Mustafa 
Acar karışı Behiye. 
Erenköy - İstanbul: Göz
tepe Etemefendi caddesi 
2 nci orta sokak No. 28 
Ref et Özalp. 

21. IV. 1941 tarih ve 2854 numaralı 
Arzuhal 'encümeninin kararma itirazı 
hakkmdat 
Tekaüt maaşına zam yapılması hak
kında. 

Hazineden taksitle aldıkları arazinin 
taksite bağlanmasına dair. 
İstanbul: ve Ankara, belediyelerince 
tatbik edilen kanundan istifadeleri
nin teminine dair. 
ladei memuriyet etmesinin temini 
dileğine dair, . 

Askerî fabrikalar teavüa ve yardım 
sandığı kanununun 16>ncı maddesi 
mucibince heray almış oluğu paradan 
kesilen aldatanın geri verilmesi hak
kında. 
Kıdem ve intibaktan mütevellit zam
ların verilmesine dair. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Maliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. Parasına tamaan koe&smı öldü 
renlerin ağır eemya çarpılmalarına 
dair. 
Devlet şûrası karannm infazı ile hu- Encümendedir. 
kuku tasarrufiyesinin tanınmasına 
dair. 

Mesken masuniyetini ihlal eden vali
den şikâyet ediyor. 
Belediye tarafından rüsum bedeli 
matlubu olarak haczen tahsili talep 
edilen meblâğın alınmaması hakkında. 
3779 sayılı kanunun 11 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesi ile jandarmadaki hiz
metinin tekaütlüğüne ilâvesine dair. 
Millî mücadeledeki .hizmetine mükâ-
faten terfihinin temini dileğine dair. 

Asker ailesi olduğundan yardım isti
yor. 

4.1.1941 tarih ve 2816 numaralı ar
zuhaline ektin. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Kasaras raptedilmiştir. 



kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3867/4064 İstanbul : Kısmet han Hmızkb yapanların cezatenam arttı- Karara raptecKfcnistir. 
Mahmut Alâiyeli. nlması hakkmda. 

3868/4065 Tozgad : Belediye muha- 2097 ve 2264 numaralı Kamımın' kes- Karara raptedilmistir. 
sibi Mümtaz Tüzün ve dilerine de teşmiline dav-, 
ar. 

3869/4066 Kasımpaşa : K%ükpiy%* Yerli mallar pazarından sataş-içm Encümendedir, 
le mahallesi- Tabakhane emti» verâmesin» dair. 

meydanı No. 1 Yahya. 
Kışmır. 

3870/4067 İstanbul : örfi idare Kot Memurin kanununun 7 nci ve Barem Karana raptedilmistir. 
Ş. I. Yedek teğmen Ma- kanununun, muvakkat 6 nci madde-
zaffer Dramur. leşinin mânalarının, tefajrina ver kar 

nunun- ruhunun, izahına, dafr. 
3871/4068 Niğde ; Vilâyet klace he- Kadre ve terfi maaynmı verilmesine Karanı raptedamiştdc. 

yeti birinci kâtibi Hakkı dair. 
Dokuzoğlu. 

3872/4069 Viranşehir : Nüfus me- 21. VI. 1941 tarih, ve 3329 numaralı Dahiliye vekâletine, 
muru A. Rıza Altıpar- arzuhaline ektir, 
mak. 

3873/4070 Van : Meteoroloji istas- 33 yıl Devlet hizmetinde bulundu- Karam raptedilmistir. 
yonu şefi emekli önyüz- ğundan ikramiyeden mahrum eâilme-
başı Salih Ertuğ, meşine dair. 

3874/4071 Burhaniye : Karaağaç kö- İskânlarının ve yiyeceklerinin temi- Dahiliye vekâletine. 
yünde İbrahim Gözcü. nine dair. 

3875/4072 Babaeski : Çelikli kö- Yiyecek ekim ve gaz tedarik etmeleri- Encümendedir, 
yünden muhtar İslâm, öz- niu, teminine dair. 
türk ve ar. 

3876/4073 Ankara : Adliye V. Hu- Hâkimlik hakkınm temini ve iodafaV Adliye encümenine, 
kuk İş. XI. Md. Şef A B * ne dair. 
Koruklu. 

3877/4074 Kadıköy • İstanbul : MD- 25>. VTI. 1941 tarih ve 3430 nuraacalt Karara raptedilmistir. 
sırlıoğlu Meltem sokak arzuhaline ektir. 
No. 24 eski emniyat âmi
ri Cevdet Üney. 

3878/4075 Sivas : Kazancılar mahal- İskân suretiyle bir ev ver&nesine Eaeümendedir. 
leşi No. 40 Gebilâ Bası. dair. 

3879/4076 Antalya : Çeltikçi Me- Çeltiklerinin Türkofis tarafından Ticaret vekâletine. 
met Burç ve ar. mubayaasın* dair. 

3880/4077 Ankara : Cezaevinde Di- Bakiye kalan cezasının knldiHiuma» Karsa» raptedilmistir. 
lâver Turhan. hakkmda. 

3881/4078 İstanbul : Maltepe As- 27. VI. 1941 tarihli ve 3356 numa- Karam raptedilmistir. 
kerî lisesinde smrf 6 mu- ralı arzuhaline ektir, 
amele memuru Cemal 
Berkmen, 
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Kayit 
No. 

3882/4079 

3883/4080 

3884/4081 

3885/4083 

Arzuhal sahibinin 
isim ye adresi 

Afyon: Mecidiye mahal
lesi 2 nci sokak Ağır ce
za hâkimliğinden vekâlet 
emrinde Ali Rıza öze-
nur. 
Ayvacık : Ahmetçi kö
yünde İbrahim Turan ve 
ar. 
Karaman: Ali Pınarbaşı 
ve ar. 

Salihli : Çelikli köyün-

Arzuhal hulâsası Muamelesi-

3887/4085 

3889/4089 

3890/4090 

3882/4092 

3893/4093 

3894/4094 

3895/4095 

de Fadime Sümer ve ar. 
Rami - İstanbul : Askerî 
posta No. 397 iaşe subayı 
asteğmen Mehmet Bay. 
Yüksek iktisat ve ticaret 
mektebi son sınıf talebe
sinden No. 303 O. Nuri 
Cinan. 
Taksim - İstanbul: Tarla-
başı caddesi No. 6 Atlas 
apartımanı Kostantin Te-
dori. 
Ankara: Gümrük muha
faza genel K HI §. Mü
dürü S. 2 askerî adli hâ
kim Sıtkı Kalay. 
Ankara: Hamamönü S. 
No. 1 Niyazi Ortaca. 
Çankırı: Satüar köyün
de muhtar Ali Bilgen. 
Bandırma: Askerî posta 
No. 1359 sahra posta 
nakliye memuru Neşet 
Özkan. 
Ankara : Maarif T. Neş
riyat Mü. İnönü ansiklo
pedisi fişi memuru Mus
tafa Nevzat Tanalb. 
Ankara: Hacıdoğan Çer
keş sokak No. 16 Hüsni-
ye Cîmcoz. 
Çorum: Emniyet dairesi 
komiseri M. Suat Demir
sin. 

îadei memuriyetine dav. 

Zeytinlerinin tesirinde fabrikalardan 
alman ücret hakkındaki dileklerinin 
nazarı itibare alınmasına dair. 
Ofis tarafından ucuz fiyatla bulgur
larının satın alınması mağdurieytle-
rini mucip olduğuna dair. 
25. Y m . 1941 tarih ve 3539 numara
lı arzuhaline ektir. 
Eşine Vâki tecavüz ve iğfalden dolayı 
mütecasir hakkında kanuni takibat 
yapılması hakkında. 
Arzuhal encümenince hakkında müt-
tehaz karara itiraz ediyor. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 

Yunanistandaki akrabalarına yiyecek Encümendedir. 
göndermelerine müsaade edilmesine 
dair. 

Kıdem zammı hakkındaki dileğinin Encümendedir, 
nazarı itibara alınarak mağduriyet
ten vikaysi hakknda. 

İskân muamelesinin düzeltilmesi hak- Encümendedir. 
kında. 
Arazilerinin tapuya raptı hakkında. Maliye vekâletine. 

Yedeksubaylar hakkındaki kanundan Karara raptedilmistir. 
istifadesinin'teminine dair. 

Maarif vekâleti İnzibat meclisince Karara raptedilmistir. 
müttehaz kararın refînje dair. 

Ankara'da emvali metrukeden bir ev Karara raptedilmistir. 
verilmesi hakkında. 

Harcırah matlubunun verilmesi hak- Karara raptedilmistir. 
kında. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3896/4096 Diyarbakır : Ulucami ma- Tohumluk verilmesine dair. Karara raptedilmiştir 
hailesi çiftçi sokak No. 3 
Nahit Güzel. 

3897/4097 Kütahya : Hacıahmet ma- Hazineye olan 2 700 lira borcunun af- Maliye vekâletine. 
hailesi No. 2 Tecelli Kurt- fi ve tahsil edilmemesine dair. 
er. 

3898/4098 Eceabat - Çanakkale : Terfiinin temini hakkında. Encümendedir. 
Balıkçı ve cer mütehassı
sı İbrahim Akbulut. 

3899/4099 Bartın : Durnuk köyün- Maaşının 25 lira üzerinden verilmesi- Karara raptedilmiştir. 
de öğretmen Hıfzı Tüm- ne dair. 
er. 

3900/4100 Karaağaç -İstanbul :Mez- Terfihinin teminine dair. Encümendedir. 
beha kâtibi Osman Tozun. 

3901/4101 Edirne : Maarif müdürü Tekaüt kanununun 54 ncü maddesin- Karara raptedilmiştir. 
T. Cemil Üner yanında den istifadesinin temini ile maaş tah-
Lûtfullah Üner. sisine dair. 

3902/4102 Susurluk : Kunduracı Giyim eşyasının tevziinden kayma- Dahiliye vekâletine. 
Muharrem Gürel. kam tarafından yapılan haksızlıktan 

şikâyet ediyor. 
3903/4103 Yenice - Çanakkale: Nev- İstimlâk edilen bahçesinin kıymetinin Encümendedir. 

ruz köyünden Halil Bin- haddi lâyıkına iblâğına dair. 
zet. 

3904/4104 Bolu: Yıldırım camii mü- Cami hademelerinin maaşlarının tez- Karara raptedilmiştir. 
ezzini H. Sabri Keha. ' yidine dair. 

3905/4105 Antakya : Kızılca köyün- Teşkilâtı mülkiye hakkındaki dilekle- Dahiliye vekâletine. 
den muhtar A. Emektar rinin nazarı itibare alınmasına dair. 
ve ar 

3906/4106 İstanbul : Taksim Tarla- 21.1.1942 arzuhalinin intacına dair Karara raptedilmiştir. 
başı caddesi Atlas apar
tmanı No. 6. Kostantin 
Tedori. 

3907/4107 Adapazarı ; Orta mahal- Oğlunu öldüren çavuş hakkında şid- Karara raptedilmiştir. 
le Ulus caddesi No. 14. • detli ceza verilmesine dair 
Hasip Hatunoğlu. 

3908/4108 Ankara : Kalecik Te- Askerlikten -ihraç edildiği tarihten Karara raptedilmiştir, 
remeyenci köyünde İs- itibaren bakiyei müterakim sakat 
mail Karcı. maaşlarının tadilen tashihine dair. 

3909/4110 Eskişehir : Arifiye ma- Eskişehirde açık olan orman avukat- Karara raptedilmişti* 
hailesi Budun sokağı No. lığına tercihan tâyinine dair. 
3. Lûtfi Zaim, 

3910/4111 Bursa: Yerkapı Yeşiltür- Hidematı vataniye tertibinden maaş Karara raptedilmiştir. 
be sokak No. 13. Osman tahsisine dair. 
Ordu. 

3911/4112 Kırşehir : Yenice Ma. Eşi Hüsnüye'yi kaçıranlar hakkında Karara raptedilmiştir. 
Habibağa So. No. 8. M. kanuni takibat yapılmasına dair. 
Nâzım Göktürk. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

3912/4113 İstanbul : Göztepe Çi • Mahkûmiyet eezasmm affine dair Esrara raptedOmistir. 
menzar So. No. 32 Şakir 
Antsoy. 

3913/4114 Zonguldak : Ereğli Kan- Zonguldak'taki «nüâki h*kkwwtaki İktisat vekâletine. 
dilli mevkiinde Emine ditoginm nazarı'itibare alınarak isti-
Babacan. fadesinin teminine dair. 

3914/4115 Uzunköprü : Ticaret ve Taim makaadiyle askere f i t l inde Dahfliye vekâletine. 
zahire borsası sahibi Şa- eşini aldatıp bastan çıkaran doktor-
kir Eroğlu. dan şikâyet ediyor. 

3915/4116 Akmcıler - Kuşadası: A- 26 . IX . 1940 tarih ve 2472 numaralı Encümendedir. 
carlar köyünde Hasan arzuhaline ektir. 
Kimsesiz. 

3916/4117 Malatya : Hüseyînbey 29. VIII. 1941 tarih ve 3552 numaralı Karara raptedilmiştir. 
mahallesinde sorgu hâ- arzuhaline ektir. 
kandilinden -emekli Ter
fik Ulusan. 

3917/4118 Bağırdagı - Develi: Ay- Kocasını zehirliyerek öldürenler hak- Dahiliye vekâletine. 
şepmar köyünde Asiye. kında kanuni takibat yapılmasına dair. 
kında kanuni takibat ya-

3918/4119 Boğaziçi - istanbul: Pâ- Babasından iadeten maaş tahsisine Karara raptedilmiştir. 
aahahçe - Sahip molla dair. 
caddesi No. 9 Alîye Nur
du. 

39194120 Altınoluk : Altınoluk jıa- Miktarı kâfi hububat veya un veril- Karara raptedilmiştir. 
hiyesi köyleri na. Aziz mesi hakkında. 
Köse ve ar. 

3920/4121 Bafra: Bjza mahallesin- Hakkı muhaceretlerinin refi hakka- Karara raptedilmiştir. 
de Tevfik Aydın. daki emrin geri alınması hakkında. 

3921/4122 îlisıra - Karaman: Masa- Meralarına vâki müdahalenin ref'ine Dahiliye vekâletine. 
ra çîftlği ahalisinden Me- dair. 
med Basmacı ve ar. 

3922/4123 Belediye başkâtibi Me- Belediye memurlarının 4085 sayılı ka- Karara raptedilmiştir. 
med Yücel ve ar. ırandan .istifadelerinin teminine dair. 

3923/4124 Diyarıbakir: Belediye Belediye memurlarının 4085 sayılı Karara raptedilmiştir. 
başkâtibi Abdülhalik.O- kanundan istifadelerinin teminine 
•cak. dair. 

3924/4125 Sürmene: Sargona ko- îcrayı sanat ettikleri kestane ağaç- Karara raptedilmiştir. 
yünde Müşfik Şener ve larımn musader edSmemesrne dair. 
ar. 

»3925/4128 Ağn : Emekli binbaşı Afn'daki memurlara mahrukat be- Encümendedir. 
emekliler namma Ahmed deli verilmesine dair. 
Karakocak. 

3926/4127 Trabzon : Koftan" köyü Tevzii arari komisyonu reisi Nu- Encümendedir. 
heyetinden Osman Tur- ri'nin suiistimaline dair. 
gut. 

3927/4Î28' Kütahya : Pirler mahal- Açıkta kaldığı müddete ait maaşları- Karara raptedilmiştir. 
hailesi No. 27 fevri Ur- *& verilmesi ve bir memuriyete tâ-
yalçın. yinine dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3928/4129 Zile : Esnaftan Ali îlte- Dun fiyatla ofis tarafından alınan Ticaret vekâletine, 
kin ve ar. bulgurlarının fiyatının haddi lâyikı-

na iblâğına dair. 
3929/4130 Mudurnu: Camiikebir ma- ölen eşinden yetimlerine Evkaf tara- Encümendedir, 

hailesinde Kaside Çevik, findan tahsis edilen maaşının tezyidi
ne dair. 

3930/4131 Trabzon : Pazarkapı ma- Tenvirat hakkındaki, dileklerinin na-' Encümendedir, 
hailesinde Affan Kitapçı- zan itibâra alınmasına dair. 
oğlu. 

3931/4132 Ankara: Dumlupınar ma- Belediye vezaifinden birine tâyinine Karara raptedilmiştir. 
hailesi ağustos sokak No. dair. 
9 -11 Osman Arıyaraan. 

3932/4133 Yalova : As. 1624 posta Hayvanlarım öldürenler hakkındaki Encümendedir. 
No. karargâh erlerinden dâvanın biranevvel intacına dair. 
Kurtbey köyünden Salih 
Eriş. 

3933/4134 iskilip : Terzi esnafından Yanlarında müstahdem on sekiz ya- Maliye vekâletine. 
Abdurrahman Kaşıkçı ve şmdan küçük olan çocuklar için tar
ar, hedilen kazanç verginin affına dair. 

3934/4135 Bayburt : Eski Hasan- 29. IX. 1941 tarih ve 3659 numaralı Karara raptedilmiftir. 
kale P. T. T. müdürü Ha- arzuhaline ektir, 
lit özkul. 

3935/4136 Kalecik Î Terme yenice 16. VI. 1941 tarih ve 3272 numaralı Karara raptedilmiştir. 
köyünde îsmail Karcı. arzuhaline ektir. 

3936/4137 Ürgüp : Mustafapaşa ko- Maliyedeki matlubunun tesviyesinin Encümendedir. 
yünde Ali Canseven. teminine dair. 

3937/4138 Trabzon : Tekke mahal- 16. V. 1941 tarih ve 3183 numaralı Karara raptedilmiştir. 
leşi Haşmet sokak No. 21 arzuhaline ektir. 
Rahmiye Zorel. 

3938/4141 Ankara : Turan mahalle- Kuzu ve oğlak gibi küçük hayvanatın Encümendedir, 
si Kovungozü sokak No. kesilmemesi hakkında. 
25 Emin Koloğlu. 

3939/4142 Hasankale : Cumhuriyet U • V I 1 1 • İ^41 tarih ve 3489 numa- Karara raptedilmiştir. 
cad. No. 18 Dâva vekili ™l1 arzuhaline ektir. 
Refik Cığ. 

3940/4143 Tortum : Salih Zeki kızı Dokuz çucoğu olduğundan kanuni ik- Karara raptedilmiştir. 
Lûtfiye Yafcmırdere. ramiyesinin verilmesine dair. 

3941/4144 Samsun : Beledive başka- Bazı şehirlerdeki belediye memurla- Karara raptedilmiştir? 
trbi Sadettin Özalp ve , n D A bahşedilen haklardan kendileri-
ar. nin de mahrum edilmemeleri hakkın

da. 
3942/4145 Amasya : SelağzındaTJr- 2510 sayılı kanundan istifadeleriyle Encümendedir, 

fa Çayevinde Sakıb Gür- kadınların memleketlerine iadesi ve 
men. kendisinin de lisesi olan bir vilâyet 

merkezine nakline dair 
3943/4146 Tzmir : Karaburun Hase- îzmir ticaret mahkemesindeki dâva- Adliye vekâletine, 

ki köyünde Mustafa Ça- sram biran evvel neticelenmesine 
vm Unm. da* 



Kayit 'Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3944/4147 Çoruh : Gezaevinde Em-
rullah Okumuş. 

3945/4148 Bolu: Cezaevinde Ahmed 
Candemir. 

3946/4149 Ankara : Cezaevinde 
MJustafa Yörük. 

3947/4150 Ankara: izzettin mahal
lesi -Sonevler-So. No. 14 
Bahaettm Ermiş, 

3948/4151 Kemah : Cezaevinde Os
man özer. 

3949/5152 Amasya : Gümüşlü ma-
halesi Resmi îşer hane
sinde Rahime Bucak ve 
ar. 

3950/4153 Süleymaniye - İstanbul": 
Fetvayokuşu No. 22 En
ver Aslan. 

3951/4156 Ankara : Askerî temyiz 
mahkemesi âza mülâzimi 
S. 2. As. Ad. Hâkimi 
Mustafa Seren. 

3952/4157 Ankara : M. M. Vekâle
ti müsteşarlık mehakim 
Ş, Müdürü M. Ali Tür-
ker. 

3953/4158 Ankara : Sanayi caddesi 
Arpacı Nuri apartımaıu 
Hıfzı Nalbandoğlu. 

3954/4159 Siird : Cezaevinde Ömer 
Çınar ve ar. 

3955/4160 Gelenbe - Kırkağaç : Bp-
yacı Mustafa Bulan. 

3956/4161 istanbul : Yenipostane 
karşısı Hekimçıkmaz so
kak No. 5 Bahattin îş-
kurtaran. 

3957/4162 Sivas : Posta kutusu 
No. 12 Ayşe Güven. 

3958/4163 Karabük : Çelik ve de
mir fabrikası yeni şifre 
daire servisinde NQ, 2728 
Yusuf Tez. 

3959/4164 Safranbolu : Manifatu
racı Mustafa Çigekoglu. 

3960/4165 Gelenbe - Kukağaç : Bo
yacı Mustafa öz. 

Muhakemesinin mevkufen yapılma
masına dair. 
Balıkesir ceza evine nakline dair. 

Haksız olarak verilen mahkûmiyet 
kararının tetkikına dair 
Maarif vekâleti tarafından muvakkat 
bir müddet vazife görmesi için me
muriyet verilmesi hakkında 
Af kanunundan istifadesinin temini
ne dair. 
Malatya'ya gitmelerine müsaade edil-
'mesine dair 

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetine ka-
bulleriyle nüfusa tescillerine dair. 

Nasıp tashihi hakkında dileğinin na' 
zan itibare alınması hakkında. 

Nasıp tashihi hakkında dileğinin na
zarı itibare alınması hakkında. 

Arzuhal encümeninin sayı 52 ve 3600 
numaralı hakkındaki karara itiraz 
ediyor. 
Ailelerine yardım yapılmasına dair. 

Gayrikannni tarhedilen muamele ver
gisi cezasının kaldırılması hakkında. 
Yedeksubay hakkının tanınması ve 
Hükümet devairlerinden birinde me
muriyet alabilmesinin teminine dair. 

Askerî lisedeki oğluna imtihanda ya
pılan haksızlığın düzeltilmesine dair. 
istimlâk edilen evinin bedelinin ve 
icarısın verilmesine dair. 

HâkimdflB şikâyet ediyor. 

Yanlış olarak tash ve tahsil edilen 
muamele vergisini», iadesine dair. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Adliye vekâletine. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

3961/4166 

3962/4167 

3963/4168 

3964/4169 

3965/4170 

3966/4171 

3967/4172 

3966/4173 

3969/4174 

3970/4175 

3971/4176 

3972/4177 

3973/4178 

3974/4179 

3975/4180 

3976/4181 

3977/4182 

3978/4183 

3979/4184 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Sivas : Üzümpazan ea-
mii imam ve hatip M. 
Ali Pulat ve ar. 
Erzincan : Karsavuran 
köyünde Memet Erçel. 
Kayseri : Lise müdürü 
Ömer Sıtkı Erdi. 
Bireeik : Saha mahalle
sinde Galip Demirel. 
Niğde : Cezaevinde M. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Hademei hayrat maaşlaröHn tezyidi- Encümendedir, 
ne dair. 

Tarsus ; Buğday pazarın
da Davet Erdoğan. 
Simav : Efir Köyüntie 
Memet Ali Doğan. 
Malatya : Tüccardan -Me
met Köse ve ar. 
Malatya : Tüceardata M. 
Ali öztemiz ve ar. 
Malatya : Tüecardan Re--
fet Mazıcı ve ar. 
Malatya : Tüdeardan Os
man Hüsrev ve ar. 
Oltu : Kasap Hakkı na
mına Halil Tumeel ve. ar 
Kayseri • Güllük mahal
lesinde No. 48 eski polis 
memuru Hakkı Teoman 
Karahisar - îneesu: Çift
çi mallan koruma reisi 
B. Atalay ve ar. 
Nevşehir : Kaymakif kö
yü öğretmeni M. Cebe Er-
gönenç 

Çorum : Cezaevinde Sait 
Doğan 
Erenköy - İstanbul: Etem 
Ef. çıkmazı No 30 Zehra 
Dalgakıran. 
Birecik : Belediye muha
sibi Abdülkadir Diriöz. 

Riyaseti Cumhur Muha
fız taburu 4. Bl. komu
tam yüzbaşı Avni özkal-
yq»cu 

Hukuku tasarrufiyesine vâki müda
halenin menine dair. 
Kayseri defterdarının yapmış olduğu 
haksızlıktan şikâyet ediyor. 
Açık maaşfetrınm verilmesi hakkında. 

Cezaevlerine iplik verilerek icrayi sa
nat etmeleitiöe dair. 
Pamuk fiyatları hakkındaki dileğinin 
Kazarı itibara atama* hakkında. 
Bsı&a bir vilâyete nakline dair. 

Yerli maüâr pazarından manifatura 
verilmesi kaİ&inda. 
Yerîi mallar pazarından manifatura 
verilmesi hakkında. 
Yerli Mallar pazarntâan manrfatüra 
verilmesi hakkında. 
Yerli Mallar pazarından manifatura 
verilmesi hakkmd'a. 
iskân suretiyle arazi verilmesi hak
kında. ' 
Tekaüt kanununun 26 ncı mtfd'&sinm 
tatbikma dair. 

Depo ve hangarın Karahisar'da yapıl
masına dair. 

3ft5tf sarılı kanundan istifadesinin te
mini ile maaşının tezyidine dair. 

Hakkında verilen hükmün yeniden 
tetkikına dair. 
Hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair. 

4085 sayılı kanunla tezat teşkil eden 
30 senelik hukukunun muhafazasına 
dair. 
Hakkında verilen mahkûmiyet kara
rının yolsuzluğundan dolayı yeniden 
tetkikine dair 

BaMÎİye vekâletine. 

MaKŷ  vekâletine. 

Entfümeödedit. 

Adliye vekâletine. 

Etfetm^ftdedir. 

Encümendedir. 

Karata rapte<ai1mi§fir. 

Encümeltdedir. 

&tfW& t^)tedilmiştir. 

Karara râptediîmişfir-. 

JÖaftye vekâletine. 

'Karara rlâptedilmiştir. 

Ticaret vekâletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adliye encümenine. 
4270 numaralı kanun 
olarak çıkmıştır. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
Nö. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3980/4185 Manisa : Yenieam Ko
nuk Sokak. No. 156 Zülı-
tü Erdem, ve ar. 

3981/4186 Ankara : Yenişehir Pa
zar mahallesi Mahrukat
ça Ziya Kaş'm yanında. 
Halil Akgeyik. 

3982/4187 Ankara: Kavaklıdere Gü
ven evler Güneş So. No. 
2. Celâlettin Bodoslu. 

3983/4188 Kayseri : Karaimam ma
hallesi No. 4. eski Erzin
can mebusu Hüseyin Ak
sa. 

3984/4189 Ankara : Atıfbey mahal
lesinde No. 231. Hüseyin 
Irz. 

3985/4190 Anamur : 63 amele pav
yonları şefi Ziya Gün-
güL 

3986/4191 Çomra - Trabzon: Kohalı 
köyünde âza Hasan Yıl
maz ve ar. 

3987/4192 Aksaray - istanbul: İne-
bey mahallesi teceddüd 
sokak No. 27 Ebubekir 
Sami 

3988/4193 Bursa: Cezaevinde Hüse
yin özcan. 

8989/4194 Gümüşane : Tapu sicil 
muhafızlık muavini Şük
rü Koraltan. 

3990/4195 Giresun: Çınarlar mahal
lesi Y. Ziya Yosmaoğu. 

3991/4196 Karşıyaka - İzmir :Alay-
bey Mitat paşa caddesi 
No. 60 A, Hilmi Aslangi-
ray. 

3992/4197 Kurşunlu * Hgaz Cö
mertler mahallesinde Re
cep İnce. 

3993/4198 İzmir: Bornova - Subayı 
sokak No. 71 Salih Canfes. 

3994/4199 Ankara: Şükriye mahalle
si M. Dolu sokak No 125 
Şevket Bacan. 

Bağcılığa zararı dokunan su ile dolu 
bulundurulan havuzların boş bulun-
duralıaasının teminine dair. 
Memleketine iadesine dair 

İskân kanununun bahşettiği haklar
dan istifadesinin teminine dair 

Gayri kanuni tasfiye ve satışına baş
lanmış olan gayrimenkul emvallerinin 
Devlet şûrasındaki dâvasının neti
cesine kadar satışm durdurulması 
hakkında 
Kadastro mahkemesinin vergi kara
rının Temyiz mahkemesinin tasdiki
nin gayri kanuni olduğu hakkında 
18 . H . 1941 tarih ve 2818 No. lu Ar
zuhal encümeni kararına itirazı hak
kında 
Arazi tevzi komisyonu reisinin sui
istimaline dair. 

Hukuku tasarrufiyesinin vikayesi 
hakkında. 

Asri cezaevlerine hakline dair. 

4178 numaralı kanundan istifadesinin 
temini ile çocuk zammının verilmesine 
dair. 
8. XI. 1942 tarih ve 2607 numaralı 
arzuhaline ektir. 
Tekaüt maaşından vergi kesilmemesi 
hakkmda. 

ladei muhakeme karart verilmesi hak
kında. 

İskân muamelesinin düzeltilmesi hak
kmda. 
Hakkmda verilen mahkumiyet kararı
nın affma dair. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Evrak kalemine iade 
edilmiştir, 

Encümendedir, 

Encümendedir, 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir, 

Encümendedir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

3995/4200 Siverek: Hfesan Çelebi Tarhedilen kazanç vergisi cezasının Encümendedir, 
mahallesinde Muharrem alınmamasına dair. 
Terzi. 

3996/4201 Tozgad: Arifiye köyünde Zerettiği arazinin kendisine terki hak- Encümendedir. 
Hüseyin Karacaoğlan. kında. 

3997/4202 Ankara: Adliye eaddesi 12.1.1942 tarih ve 4012 numaralı ar. Karara raptedilmiştir. 
Altan sokak No. 1 avukat zuhaline ektir., 
Aziz Baban. 

3998/4203 Bergama : As. pos No. Yedeksubaylık hakkının Millî Müda- Karara raptedilmiştir. 
2672 K. emrinde 1. Bt. faa tarafından tanınmasına dair. 
Top teğmeni Necati Ün-
salan eliyle Halil Arman. 

3999/4204, -Evreşe : Askerî posta No. 4161 sayılı kanunla zıyaa uğrıyan Encümendedir. 
1003 Bl. 4. Selim Bil. hakkının telâfisinin teminine dair. 

4000/4205 Bursa : Selçttkhatttn ma- Mahkûm bulunan kocası hasta olması Karara raptedilmiştir. 
hailesi No. 7 Hayriye So- dolayısiyle cezasının affına dair. 
bacılar. 

4001/4206 Uzunköprü : Yeniköy öğ- Münasip bir mahalde iskânının temi- Karara raptedilmiştir. 
retmeni Kerami Engin- nine dair. 
alay. 

4002/4207 ödemiş : Eski icra memu- 28. VIII. 1940 tarih ve 2368 numara- Karara raptedilmiştir. 
ru M. Atalay Gündoğdu. lı arzuhaline ektir. 

4003/4208 Bodrum : Saz köyünde Koy ihtiyar heyetince tanzim ve tas- Encümendedir. 
Halil Yalçın ve ar. dik edilen bütçede yapılan haksızlık

tan şikayete dah\ 
4004/4209 Şereflikoçhisar : «îandar- "Verilen mahkûmiyet kararında hata- Encümendedir, 

ma bölük komutanı üsteğ- yi adli vâki olduğuna dair. 
men Hilmi Gönenç. 

4005/4210 Oltu : Dâva vekili Yu- Mahkemelerdeki dâvalarının biranev- Encümendedir. 
suf ve ar. vel intacına dair. 

4006/4211 Manisa : Eğe mahallesi Mahkemeden şikâyetine dair. Adliye vekâletine. 
Borsa sokak No. 115 İb
rahim Külâhdaş, 

4007/4212 Ünye : Çamurlu mahal- Tekaüt maaşının iadeten tahsisini ve- Karara raptedilmiştir. 
leşinde ismail Ocak. ya on senelik maaş tutarının tekrar 

verilmesini istiyor. 
4008/4213 Çankırı : Tüney * köyün- ,19.1.1942 tarih ve 4029 numaralı Maliye vekâletine. 

•den Cafer Çelik ve ar. arzuhaline ektir. 
4009/4214 Galata - istanbul : Kü- ilâma müstenit alacağının tediyesinin Encümendedir, 

çükbalıklıhan N/o. 10 Vah- teminine dair. 
ram Narbek. 

4010/4215 Samsun t Havza Jandar- Mahkûmiyet cezasının af fine dair Karara raptedilmiştir. 
ma bölük komutanı ön-
yüzbaşı Fazlı Altan. 

4011/4216 Kayseri Karaimam ma- 2 . IH . 1942 tarih ve 4188 No. arzu- Encümendedir, 
hailesi No. 4. Hüseyin haline ektir. 
Aksu. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4012/4217 Kadıköy : Mühürdar 
Gündoğdu So. No. 21 Sa-
dullah Sulakh. 

4013/4218 

4014/4219 

4015/4220 

4016/4221 

4017/4222 

4018/4223 

4019/4224 

4020/4225 

4021/4226 

4022/4227 

4023/4228 

4024/4229 

4025/4230 

4026/42&1 

4027/4232 

Anknra . !lüı.f,raet cad 
desi No. 7 dükkânda Se-
lâmi Gördüren. 
Kayseri : Bez fabrikasın
da mahkûm kadınlardan 
Mevlûde Işık. 
Kayseri : Karaimam ma
halleli No. 4. Eski Er
zincan mebusu Hüseyio 
Aksu. 
Bursa : Yeşil şiple cad. 
Yan So. No. 14. Sabit On
gun. 
D. Bayazıt : Şakir. 

Bayburt : ilk okul öğret
menleri Tunçer ve ar. 
Mengen : Parti başkanı 
Raif Özkan ve ar. 
ödemiş : Aydoğan Top-
cuoğlu ve ar. 

Mudanya : Emniyet ko
miserliği kadrosunda müs-. 
tahdem Süleyman Torua-
oğlu. 
Çarşamba : Çay mahalle
sinde Sabri Şimşek 
Ereğli - Konya: Belediye 
başkâtibi Mustafa Ku
rum. 
Konya : Altınapa un fab
rikası müsteciri Cemil 
Eskiçorakçı. 
Bünyan : Camiikebir ma
hallesi mümessili Şakir 
ve ar 
Kami - İstanbul : Aske-
IÎ posta No. 355 II. Tb. 
K. Bnb. Müştak Oruç. 
istanbul : Yapı usta oku
lu talebesinden No. 3 Ga
lip Tamer ve ar. 

22 lira ile 25 lira arasındaki faık«ı Karara MtptedHaaştir. 
kanun mucibince verilmesi ve tekaüt 
muamelesinin ona göre tashihi hak
kında. 
Gözlükçülük ruhsatname»' verilmesi Kasasa raptedilmiştir. 
hakkında 

Yaş tashihi hakkındaki müracatınm Encümendedir, 
biranevvel neticelenmesine dair 

13 . m . 1942 tarih ve 4216 No. lu. Encifmendedir. 
arzuhaline ektir. 

Haksız olarak vazifesinden çıkarıldı- Karara raptedilmiştir. 
ğından şikâyet ediyor. 

İcrdan satın aldığı arsanın tapusunun 
verilmesinin Narinine dair. Encümendedir. 
Çocuk zammiyle mahrukat bedelinin Encümendedir. 
verilmesinin teminine dair. 
Mengen'deki P. T. T. idaresinin kal- Karara raptedilmiştir. 
dınhn&ması hakkında. 
İskân suretiyle verilen gayrimenkul- Sıhhat ve îç. Mu. V. 
leri hakkındaki dileklerinin nazarı 
itibara alınması hakkında. 
Mücadele hizmetinin memuriyet hiz- Karara raptedilmiştir. 
metine ilâvesi hakkında. 

Yerli mallar paaarmdan bez verilme- Encümendedir, 
sinin teminine dair. 
Devlet hizmetinin tekaütlük müdde- Karara raptedilmiştir. 
tine ilâvesine dair. 

Muamele vergisinin azaltılması hak- Encümendedir, 
kında. 

Arazilerinin sulanması için su tesise- Dahiliye vekâletine, 
tının yapılmasına dair. 

Nasıp tashihi hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
nazarı itibara alınması hakkında. 

Yedeksubay hakkının verilmesine dair. Karara raptedilmiştir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4028/4233 

4029/4234 

4030/4235 

4031/4236 

4032/4237 

4033/4238 

4034/4239 

4035/4240 

4036/4241 

4037/4242 

4038/4243 

4039/4244 

4040/4245 

4041/4247 

4042/4248 

4043/4249 

Erzincan .- Taşeı mahal
lesinde Ahmet Başorai 

Amasya : Belediye me
murlarından M. Arcun ve 
ar. 
Zara- Çarşıbaşj mahalle
si emniyet komiseri Sa-
dullah Erdemli, 
îzmir : Kambiyo müdür 
muavini Kadri Bilgin. 

dan Isa Hamdi ve ar. 
Söke : As. Pos. No. 1883 
As. temen Halil Coşkun. 

Derik : Tılbısınlı köyün^ 
de İbrahim Orman ve ar. 

Eskişehir : Memure kö
yünden Nazif Eâarter. 
Sarayönü :. İstasyonda 
terzi Hızır elile Ramazan 
özden. 
Tarcan: Sarıkaya köyün
de Mustafa A'münür. 
Gesi : Onüçjpara köyü 
muhtarı • Mustafa Tanrı-
över. 
Giresun :' Çınarlar ma
hallesinde A. Fehmi Hat-
tatoğlu. 
İstanbul : Lâleli Genç-
türk sokak No. 35 Selâ
met apartımanf M. Mij-
gar. 
Kozan : Pekmezci köyün
de Aliş ve ar. 
Akdağmadeni • : , Hulusi 
Yüksek. 
Petürge : Ağalar mahal
lesi Rüştü Aytam. 

Verilen mahkumiyet kararında hata
yı adli olduğundan yeniden tetkiki-
na dair. 
2097 ve 2264 numaralı kanunların bü
tün belediye memurlarına da, teşmili
ne dair. 
Tabancı memlekete bulunduğu sene
ye ait yol mükellefiyeti vergisinin 
alınmamasına dair 
5 . V . 1Ö41 tarih ve 3122 No. arzu
haline ektir. 
Arazilerine sebze ekiminin serbest 
bırakılması hakkında. 
Hakkında verilen işten çıkarma ka
rarının kanunun ruhuna uygun bir 
tarzda tashihi hakkmda. 
Köylerindi» yeniden inşası takarrür 
rden okul binasının ju^ı-mm tehirin.} 
dair 

Dokuiu'u> namı mevkiindeki auzly. 
işletmeye talip olduğu hakkında. 
Köy salma usulleri ahkâmınca saıma-
işlerinin -devamının teminine dair. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir 

Hazineye ait satılan arazide yakılan Maliye vekâletine. 
kuktas muameleden ^i* 1 /• :t ediyor. 
Postanelerinin kaldırılmaması hak- Karara raptedilmiştir. 
kında. 

Katileşmiş mahkeme ilâmının Maliye Encümendedir, 
vekâletince infazına dair. 

Muhacir mallarının gümrüksüzsolarak Karara raptedilmiştir. 
memlekete ithaline ve servetlerinin 
de getirilmesi hususunun da temin 
edilmesine dair. 
İskânlarının temini ile tohumluk ve- Sıhhat ve İç Mu. V. 
rilmesine dair. __ 
Jandarma komutanından şikâyet edi- Dahiliye vekâletine. 
yor. 
Şiro adlı nehrin üzerine bir köprü Encümendedir. 
inşası hakkında. 



Kayit 
No.. 

4044/4250 

4045/4251 

Arzuhal sahibinin 
isim ye adresi 

Kadıköy - İstanbul : Rı-
zapaşa Cihansekreteri so
kak No. 48 emekli 5 "nci 
sınıf muamele memuru 
îhsan Nuri Sir. 
Bulanık : Hediye. 

Arzuhal hulâsası 

Maluliyet maaşı tahsisi hakkındaki di
leğinin nazan itibare alınması hak
kında. 

Battal tarafından ırzma vâki tecavüz 

Muamelesi 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

4046/4252 

4047/4253 

4048/4254 

4049/4255 

4050/4256 

4051/425? 

4052/4258 

4053/4259 

4054/4260 

4055/4261 

4056/4262 
4057/4263 

4058/4264 

4059/4265 

Ankara 
kasında 
ma. 
Beyoğlu 
anonim 
dürlüğü 

: Eski Ziraat ar-
Hakkı Salındır-

dolayısiyle hakkında kanuni takibat 
yapılmasına dair. 
îskânmın temini dileğine dair. 

İstanbul: Türk 
gaz şirketi mü-
işçiler namına 

İsmail ve ar. 
Elmadağ : İstasyon ma
kasçısı No. 23518 Ömer 

Sürmene : Hususi muha
sebe memuru Kâmil Gü-
lener. 
Tarsus : Küçükmihare 
çarşısı Bakkal Ceyhanlı 
Memet Çetinkaya eliyle 
Hasan Doğaner. 
Petürge : Köylü mahalle
sinde Hüseyin Şermet. • 
Ankara : Vakıflar V. M. 
Vakıf kayıtlar tetkik me
muru Nazmi Onat. 
Küre : Emekli hesap me
muru İsmail Hamdi. 
Yenişehir - Ankara: Ka
ranfil sokak No. 37 Fat
ma Lâçinay. 
Bursa : Orman koruma 
I. Tb I. Bl. I. Tk. Gedik
li başçavuş Kemal Özbek. 
Tokat : Şükrü Keskin. 
Ceyhan : Çiftçi - Kırmıt 
köyünde Mustafa Biçer 
ve ar. 
Mudanya : Sığı köyünde 
Sabiha Bilginer. 
Fatih - îsjfcanbul : Sinan-
ağa mahallesi Dere nazırı 
sokak No. 2 Hayriye Gö-
nemek. 

Karara raptedilmiştir. 

Pahalılık zammmdan istifadelerine Encümendedir, 
dair. 

Vazifesine haksız olarak nihayet ve
rilmek suretiyle mağdur edildiğine 
dair. 
Terfiinin temini dileğine dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Münasip bir işte çalışmasının temini- Encümendedir, 
ne dair. 

Şiro nehiri üzerinde bir köprü yaptı
rılması hakkmda. 
Lisede tahsilde bulunan 20 yaşındaki 
5 nci çocuğunun zamdan istifade edip 
etmiyeceğinin tâyinine dair. 
1929 senesinden itibaren maluliyet 
maaşmın verilmesine dair. 
27. XI. 1941 tarih ve 3844 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

•Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

İstiklâl savaşında yanan emvaline Encümendedir 
mukabil emval verilmesi hakkmda. 

Defterdardan şikâyet ediyor. 
Topraklarının usulü dairesinde nam
larına tesciline dair. 

Evinin icar bedelinin yükseltilmesi 
hakkında. 
Otuz senelik hizmetine mukabil ikra
miyesinin verilmesi hakkmda. 

Maliye vekâletine. 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4060/4266 'Gülpazam : Söğütçü >fee- İskârilarraın temini dileğine dair. Encümendedir. 
yünde Ahmet Tözen. 

4061/4267 Adana : Uğur işerinde Adana istasyonu ambarında yapılan Encümendedir. 
Emin. bazı yolsuzluklar hakkında. 

4062/4268 Bursa : Ahmetbey mahal- 23. V. 1940 tarih ve 2024 numaralı Karara Taptedilmiştir. 
leşi Bağış sokak No. 13 arzuhaline «kür. 
Hüseyin Pardi. 

4063/4269 Yozgat : Köseoğlu mahal- .24. IV. 1940 tarih ve 1883 numaralı Karara raptedümiştir. 
lesmle Memet Kılıçaslan. arzuhaline ektir. 

4064/4271 Ankara,: Topçuatış oku- Mahkûmiyet cezasının affına dair. Karara raptedümiştir; 
lu ikinci -subay boroğün-
de Asteğmen Avni Şen-
türk. 

4065/4272 Balıkesir : Zahireci Tah- Ofis tarafından satın alman bakla fi-' Encümendedir. 
sin Günal ve ar. yatı farkmın verilmesine dair. 

4066/4273 Bakırköy - İstanbul: Os- Tekaüdiye ve ikramiyesinin verilme- Karara raptedümiştir. 
maniye mahallesi Cami sine dair. 
sokak No. 28 Hüsnü'Ce
mal Sözbilen. 

4067/4274 Polatlı : Avşar köyünde' Arazii hâliyeden, ikişer yüz dönüm Karara raptedümiştir. 
A. Kaya ve ar. arazi verilmesi hakkında 

4068/4275 Bitlis : As. Pos. No. 3051 Adliye vekâletinden şikâyet ediyor. Karara raptedümiştir. 
f eğmen Tevfık Anadolu 
eliyle Burhan Anadolu. 

4069/4276 Hafik : öğnecit köyünde Çocuklarının anavatana celbinin temi- Encümendedir. 
Memet Yantiri. -nine dair. 

4070/4277 Tokad : Cabilioğlu bağ- îskânlannm teminine dair. Sıhhat ve tç. Mu. V. 
larında İbrahim Yürüdür. 

4074/4278 îneboju : Karadeniz ma- Yalan-yere yemin davalaşma nrateal- Karara raptedümiştir. 
hailesinde Aziz özlü. lik temyiz içtihadının tetkik ve tef

sirine -dair. 
4072/4279 ödemiş : Yeni Hükümet 21 . VHI. 1940 tarih ve 2368 No. lu Karara raptedümiştir. 

civara No. 46. Eski iera arzuhaline ektir. 
memuru. M. Atalay Gün-
doğdu. 

4073/4280 istanbul: Aksaray Baba- Tahta tasarrufunda bulunan arazisi- Encümendedir. 
hasan alemi mahallesi nin istimlâki cihetine gidilmemesine 
Oruçbozau sokak No. 6. dair 
§üfcrü tîökçek. 

4074/4281 Havza : Çayırözü köyün- 4062 saydı kanundan istifadelerine Sıhhat ve İç. Mu. V. 
de Memet Semiz. dair. 

4075/4282 Çanakkale : Maarif kati- Maaşının arttınlması hakkmda. Encümendedir. 
bi Semi Erdem. 

4076/4283 Alaçam: Bafra Toplu, Köylerindeki tütün yasağının kaldı- Encümendedir. 
Bayron ve Göçkün köy- rüması hakkmda 
leri adın» Mustafa Erol 
ve ar. 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4077/4284 Ankara : Topçu ve atış 23 . IH . 1942 tarih ve 4271 No. lü Karara raptedilmistir. 
okulu 2. Subay bölükte arzuhaline ektir. 
asteğmen Avni Şentürk, 

4078/4285 Ünye : Müftü Abdullah İskânının teminine dair. Encümendedir. 
Kırımlı. 

4079/4286 Uzunada - İzmir : 6. Ağ. 30 ağustos 1938 tarihinde yarbaylığa Karara raptedilmistir. 
Top. A. K. V. Yarbay terfi ettirilmediğine dair. 
Cemal Tarlan. 

4080/4288 Of : Istavri köyü muhtarı İaşelerinin teminine dair. Dahiliye vekâletine. 
Hasan Ydmaz. 

4081/4290 İstanbul: Uzunçarşı salaş Tarhedilen vergide yapılan haksızlı- Karara raptedilmistir. 
dükkânında sandalyacı ğm düzeltilmesi hakkında. 
No. 224/226 Abdurrah-
man Çini. 

4082/4291 Aksaray - İstanbul : Ça- Hususi af istiyor. Encümendedir. 
krrağa Kâtip Muslihittin 
sokağı No. 37 Asım Şen. 

4083/4292 Denizli : As. Pos. No. Terfiinin temni ile maaşmın ona göre Encümendedir. 
2051 üsteğmen, emir su- verilmesi hakkında. 
bayı, Altalya arazi M. 
Kemal ilkokulu başöğret
meni Murat Gürsoy. 

4084/4293 Mardin : Teker mahalle- Vakıflar hakkındaki dileğinin nazan Encümendedir. 
sinde Celâl Yardımcı ye itibare almması hakkında. 
ar. 

4085/4294 İslâhiye : As. Pos. No. Maaşının 20 den 25 e çıkarılması Encümendedir. 
3322 1. Tb. Emir Sb. hakkmda. 
Teğmen Bahri Atabey. 

4086/4195 Saimbeyli: Mahkeme baş- 26. X. 1940 tarih ve 2571 numaralı Karara raptedilmistir. 
kâtibi Ömer Uzdil. arzuhaline ektir. 

4087/4296 Salihli : Çelikli köyünde 25.VIII. 1941 tarih ve 3539 numa- Karara raptedilmistir. 
Fadime Sümer ve ar. ralı arzuhaline ektir. 

4088/4297 Yeşilova : Tahrirat kati- Kaymakamlık vekâlet maaşının veril- Encümendedir. 
bi Celâl Araş. mesi hakkmda. 

4089/4298 Nişantaşı - İstanbul : Müterakim mazuliyet maaşlarının ve- Karara raptedilmistir. 
Teşvikiye Kuyulubostan rilmesi hakkmda. 
sokak No. 27 Ahmet Cev
det Arztk. 

4090/4299 İzmir : Basmane Gaziler Devlet demiryollarındaki vazifesine Encümendedir. 
caddesi Bana sokak No. tekrar alınması hakkmda. 
16 Osman Nuri Oyberk. 

4091/4300 Bayburt: Hasankale Pos- 29 . IX. 1941 tarih ve 3659 numaralı Karara raptedilmistir. 
ta T. Müdürü Halit öz- arzuhaline ektir. 
kul. 

4092/4301 Erzurum : Aşağımumcu 15.1 ..1942 tarih ve 4028 numaralı Karara raptedilmistir. 
mahallesi No. 81 Şevki arzuhaline ektir. 
Demiryürek. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4093/4303 Ankara : Devlet konser-
vatuvarı tatbikat sahne
sinde Hüseyin Sönmez. 

4094/4304 İstanbul : Maçka Azim 
apartımam No. 3 Sühey-
lâ Ulkümen. 

4095/4306 Şebin Karahisar : Ziraat 
bankası karşısı Tamirci 
Mustafa evinde Salâhat-
tin Akyüz. 

4096/4307 Yozgat : Merkez Cumhu
riyet ilkoulu öğretmenle
rinden Fahrettin Okay 
ve ar. 

4097/4308 Samsun : Cezaevinde C* 
mal Gündüz. 

4098/4309 Giresun : Cezaevinde Os
man Saka ve ar. 

4099/4310 Diyarbakır: As. Pos. 9202 
Bl. uçuş heyetinde pilot 
Şerif TJçaner. 

4100/4311 Tarsus : Belediye muha
sebecisi Nazmi Aydos. 

4101/4312 Diyarbakır : Ziraat ban
kası muhasebecisi Yetiş
kin eliyle Nazmi Çiftçi. 

4102/4313 Elbistan : Maliye eski va
ridat memuru Ali Rıza 
özbaba. 

4103/4314 Kırşehir : Dâva vekili 
Emin Güreş. 

4104/4315 Galata - İstanbul : Yük
sek kaldırım Tatarbey 
sokak No. 30 apartıman 
kat 5 Cevdet Akıneı. 

4105/4316 Maraş : Eloğlu köyü na
mına Hanefi Güçlü ve 
ar. 

4106/4317 Of : Kılındamavran kö
yü muhtarı Ahmet Al. 

4107/4318 Kırşehir: Cezaevinde Os
man Coşkun ve ar. 

4108/4319 Arapkir : Şötük köyün
de Hulusi Çıplakoğlu. 

4109/4320 Bor : Bahçeli köyünde 
Memiş Cayan ve ar. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

İpotekli alacağı hakkında icra dairesi Encümendedir, 
tarafından yapılan haksız muamele
nin düzeltilmesine dair. 
İlâma müstenit alacağının tesviyesi 
nin teminine dair. 

Köylünün işlerinin memurlar tara
fından çabuk görülmediğinden şikâyet 
ediyor. 

Adliye vekâletine. 

Karara raptedılmiştir. 

3655 sayılı kanundan istifadelerinin Encümendedir. 
temini ile maaş farklarının verilmesi 
hakkında. 

Yerilen mahkûmiyet kararının yeni
den tetkikına dair. 
Mahkümiyetlernin affına dair. 

Yedek teğmenlik nasbinin tasdikma 
dair. 

Tekaütlük hakkının tanınması dileği
ne dair. 
Lise mezuniyet hakkının temini dile
ğine dair. 

Kesilen tekaüt maaşının verilmesinin 
teminine dair, 

Dâva vekillerinin hukukunun iadesine 
dair. 
İskân işleri hakkındaki dileğinin na
zarı itibara alınması hakkında. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Yiyecek ekmek ihtiyaçlarının temini- Encümendedir, 
ne dair. 

Ekmek ihtiyaçlarının teminine dair. Ticaret vekâletine. 

Askerî cezaevlerinden istifadelerinin Encümendedir. 
teminine dair. 
Malatya orman idaresi tarafından Ziraat vekâletine. 
odun katiyatma müsaade edilmesi. 
Ziraat bankasına olan borçlarının te- Encümendedir. 
çiline dair. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
NtK isim ve adresi Aizuhal hulâsası Muamelesi 

4110/4321 Bursa : Yenişehir 3 ncfr 
okul öğretmeni Kemal 
özer. 

4111/4322 Burhaniye : Gömek kö
yünde Sekip Aslan. 

4112/4323 Kastamonu : Bölge spor 
kulübünde Zülfükar Ây-
doğdu. 

4113/4324 İstanbul : Cağaloğlu Ç> 
talçeşme sokak No. 4 
Hakkı Alem. 

4114/4325 Askeri posta No. 365 
4 ncü kolordu Hayvan 
hastanesi müdürü yüz
başı Seyfi Bedrigil. 

4115/4326 Afyon : Seferberlik mü
dürü Şevket Dingiloğln. 

Mesken bedeli matlubunun verilmesi- .Encümendedir, 
ne dair. 

4117/4329 Kayseri : îsmetpaşa 

4116/432T Ankara : Vergiler K. Ra
portörlerinden Ahmet İf
fet Mercimekoğlu. 

eri : Îsmetpaşa ma
hallesi No. 10 Bektaş O. 
Demirkaya. 

4118/4330 İstanbul : Fatih Fevzi-
paşa caddesi 3. apafü-
man kat 2. Emekli kay
makam Mustafa özmat. 

4119/4331 Samsun : Sabık belediye 
mühendisi Ali R&gıp To-
kay ve İhsan Kefeli. 

4120/4332 Erbaa: Îsmetpaşa mahal
lesi No. 4 Bekir Orafc 

4121/4333 Çankırı : Hisarcık Kay
seri köyü harp malûlü 

Osman. Tevge. 
4122/4334 MJaarif müdürlüğü sicil 

memuru Eşref Orcan. 
Tokad : Yaşmeydaa- ma
hallesi No. 3. Fatma A-
krncı, Necip Akıncı. 

4124/4336 Ankara : Cebeci Demirli-
bahçe mahallesi Bahçe 

•sokak No. 29. Fethi Eigün. 
4125/4337 Ankara : Cebeci İncesu 

civan Firenközü ağzında 
No. 222/2 Münire Yıldız. 

4123/4335 

Köy muhtarının yolsuz harekâtından 
şikâyet 
Hususi af istiyorlar. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Haksız olarak vazifesinden, çıkarıldı- Encümendedir, 
ğmdan şikâyet. 

Devlet hizmetinin tekaütlüğünde sar Encümendedir, 
yılması hakkındaki vâki dileğinin na
zarı itibare alınması hakkında. 

Kırklareli maliyesinden satın aldığı Encümendedir. 
tarlanın başkasına satılmak suretiyle 
zıyaa uğratılan hukukunun iadesine 
dair. 
Birinci B. M. Meclisi hizmetinin tev- Encümendedir. 
sikına dair. 

Sekiz çocuk ailesi ve muhtacı yardım Karara raptedilmiştir. 
olduğundan belediyece yardim edil
mesini istiyor. 
Tekaüt maaşı tahsisi hakkındaki di- Encümendedir, 
leğinin nazarı itibare alınmasına dair. 

Hususi af istiyor. Adlîye En. Reisliğine. 
4299 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 
Gü. ve t. Vekâletine, İnhisarlar müdürünün suiistimalin 

den şikâyet. 
Beşinci derece üzerinden maaşının Encümendedir, 
verilmesine dair. 

Maaşmın tezyidi! dileğin* dair. 

İskân muamelesinin düzeltilmesine 
dair. 

4161 sayılı kanunun tefsirine' daw 

înşa ettikleri evlerine ait arazilerinin 
Eytam bankasınca müzayedeye.- çı
karıldığından bu sataşm tehirine dair. 

Eheuöieadedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir, 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4126/433$ Eâuufe : Aşağı mahallede Müfit ehhığuadam yol- vergisinden; Dahiliye vekâletine: 
1 Hakkı Dönmez, msMfigntfmcr ân ı , 

4127/4340 Çanakkale : Fetaahane m.VZAML tarih.VB 3344No. lu-ac- Kawn» raptedilmiştiı1. 
caddesi No. 42-. Yücsbaşr zuLaÜnact ekti». 
Edip> OnursaL 

4128/4341 Hatay : Reyhamye- Be* Dtadefc ziraat işletmeleri kuruma» nav Encün*«*dedir. 
yır mahallesi Zefeardya tnınas yaıpıkn* istimlâk muamelesinin 
Sustancah. tastMkmsBdair. 

4129/4342, Uauniaa, - Ordu.: Teğnedi Bmsafî misiiMi zkaatânin temini için Encümendedir. 
köyünde İbrahim Pazar, tahliyesinin teminine dair. 

4130/4343 Acıpayam: Cezaevinde Bakiyei müddeti cezaiyesinin affına* Bncüraendedir. 
4& Kapat döir. 

4131/4344 Diyarbakır: Ziraat ban- tadei memuriyeti dileğine dair: Encümendedir. 
kası eski memurlarından 
Ziraat bankası elile Ab-
dülkadiff Keten: 

4132/4345 Zonguldak : Avukat Me- Müveftküiniır Hazineye matlubunun Encümendedir. 
med Gürel tesviyesinin teminine dair. 

4133/4346 Bismil - Diyanbatar: Te- Yardim yapılmasına dair. Encümendedir. 
zekli köyünde Asiye Bo
zan- ve kızlarr. 

4134/4347 Adapazan : Gedikoğlu Evvelce emlâki milliyeden taksitle sa- Maliye vekâletine. 
mahallesinde Ahmed" Zb- tılmış olan malların tapalan hakkında.. 
bar ve ar. 

4135/4348 inegöl: Tüfekçi konak kö- Çalınıp satılan öküzlerinin tarafnıa Dahiliye vekâletine. 
yünde Osman Fidan. iadesinin teminine dair. 

4136/4349 Konya: İsmail Hotak ve Hububat fiyat farkmın kendilerine ki- Encümendedir. 
ar. lodabir kuruş olarak veilmesine dair.. 

4137/4350 Zonguldak : Mgjmtiyet Yilâyt teffiz komisyonunun, hakkında Sıhhat ve İç. Mu. Y. 
mahallesi A. Rıza Doğan, verdiği istirdat kararının iptaline 

dair. 
4138/4351 Kayseri : Karaimam ma- 14:. I I I . 1942 tarih ve 4220 numaralı Encümendedir. 

hailesi. No. 4 Eski Erzüv arzuhaline ektir. 
can mebusu Hüseyin Ak
su. 

4139/4352 Havza : Havza jandarma Temyiz mahkemesi dördüncü cezadaki. Karara raptedilmiştifc 
bölüm komutanı yüzbaşı evrakmm tetkikma. dair. 
Fazıl Altan. 

4140/4353 Konya : Tercüman ma- İhtiyat olarak askere alınan eşinin üe- Encümendedir. 
hailesinde No. 9 Hatice retinin verilmesine dair. 
Uggut 

4141/4354 Bafra : Teke- Sâfmasik Zahire ihtiyaçlarının teminine dair. Encümendedir. 
köyünde muhtar Memet 
Yılmaz ve ar, 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4142/435,5 Kütahya : Tayyare bir
likleri et mütaahhidi Bi-
fat Şekercioğlu. 

4143/4356 Kütahya : Topçu birlik
leri et mütaahhidi Faik 
Cakin. 

4144/4358 Dahüiye V. Memurlar S. 
Tahakkuk BİL B. Mümey
yizi Halit Atamer. 

4145/4359' Ankara : tsmetpaşa Ma. 
Uluçınar So. No. 79. ma
lûl emekli subay Necati 
Ünver. 

4146/4360 Ankara : Lezgi köyünde, 
çiftçi Süleyman. 

4147/4363 Kayseri : Büyük Bahçe 
başında No. 25. Hasan 
Bacaklı. 

4148/4364 Adana : Kuru köprüde 
Aşçı Mustafa Gürler. 

4149/4365 Demirci: Cezaevinde Ah
met Demirel. 

4150/4366 Kırkağaç : Kocamemet 
mahallesinde İsmail Ata-
lay. 

4151/4367 Tokad: Cezaevinde ŞaMr 
Zengin. 

4152/4368 İsparta: İskender mahal
lesinde Azize Acar. 

4153/4369 Denizdi : Cezaevinde Ha
lit Güler. 

4154/4370 Denizli : Cezaevinde Me-
met Onat. 

4155/4371 Tarsus : Mülk sahiplerin
den Ziya Uygur ve ar. 

4156/4372 Bozüyük : Kasımpaşa ma
hallesinde hususi idare 
eski tahsildarı H. Hüse
yin Şensu. 

4157/4373 Kadınhanı : Çavdar çift
liği sahibi Niyazi Serim 
ve ar. 

4158/4374 Adana : Eczane civarın
da 154 numaralı dükkân
da avukat Abdullah öz-
jelik. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Ciheti askeriyeye taahhüt ettiği etin Encümendedir, 
fiyatı dört misli yükseldiğinden fev
kalâde hal ve mücbir sebeplerden 
ileri gelen zararm tazminine dair. 
Ciheti askeriyeye taahhüt ettiği etin M. M vekâletine, 
fiyatı dört misli yükseldiğinden fev
kalâde hal ve mücbir sebeplerden 
ileri gelen zararm tazminine dair. 
Maaş vaziyetinin ıslahı dileğine dair. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasının afffma dair Encümendedir. 

İstenilen bina vergisinin gayrikanu- Maliye vekâletine, 
ni olduğuna dair. 
4148/4364 Adana : Kuruköprüde -Karara raptedilmiştir. 
3 . IX . 1941 tarih ve 3565 No. lu ar
zuhaline ektir. 
9 . X . 1941 tarih ve 3688 No. lu ar- Karara raptedilmiştir. 
zuhaline ektir. 
Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

Muamele vergisinden muaf olduğun- Encümendedir. 
dan tahsil edilen meblâğın iadesine 
dair. 
Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

İskân edilmesini veya memleketine Karara raptedilmiştir. 
dönmesine müsaade edilmesine dair. 
Cezaevi dahilinde yapılan yolsuz ha- Encümendedir. 
rekâttan şikâyet ediyor. 
Cezaevi dahilinde yapılan yolsuz ha- Encümendedir. 
rekâttan şikâyet ediyor. 
Mülk icarları hakkındaki dileğinin Karara raptedilmiştir. 
nazarı itibare alınması hakkında. 
Tedi, sekiz senelik hizmetine karşı Dahiliye vekâletine. 
ikramiye verilmesine dair. 

Bu yıl ofise verecekleri mahsulün Encümendedir, 
kilosunda dört kuruş fark verilmesi
ne dair. 
14. X. 1941 tarih ve 3695 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 
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Kayit 
No. 

4159/4375 

4160/4376 

4161/4377 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Diyarbakır : Çopyan ma
hallesi Konyar sokak No. 
4 Hatice Dizdar. 
Tekirdağ : Belediye baş
kâtibi H. Mazlum Uslu 
ve ar. 
Beyoğlu - İstanbul : "Tak
sim Tarlabaşı caddesi 

Arzuhal »hulasası 

îskân suretiyle arazî , verilmesi hak
kında. 

2097, 2264, 3937 sayılı kanunların 
kendilerine de teşmili hakkında. 

28.1.1942 tarih ve 4086 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Muamelesi 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

4162/4378 Eskişehir 

4163/4379 

4164/4380 

4165/4381 

4166/4382 

4167/4383 

4168/4384 

4169/4385 

4170/4286 

4171/4387 

4172/4388 

4173/4289 

4174/4390 

4175/4391 

4176/4392 

No.,.6 Atlas apartımanı 
Kostantin Tedori. 

Akarbaşında 
bakkal Mustafa eliyle 
Nuri "Yerlikaya. 
Erzurum : İspir kasaba-

Şerîf Erder Çavuş. 
Ankara : Şükriye mahal
lesi Dernek sokak No. 3 
Muharrem Lüleburgaz eşi 
Atrfer. 
Antakya: Suvaydiye na
hiyesinde Memed Hoca. 
Bulanık : Şevki Tunaoğlu 
ve ar, 
Gerede: Jandarma bölük 
komutanı emekli yüzbaşı 
Sami Uluç. 
Şişli - İstanbul: Darülace
ze karantina dairesi hasta 
şoförü 1. Hakkı Yegül. 
Kumkapı - İstanbul: Mol-
labey sokak No. 1 Ahmed 
Zobi. 
Bayındır : Cezaevinde 
Fehmi Deniz. 
Nazilli : Turan mahallesi 
1. Hjakkı Akdeniz. 
Haydarpaşa - İstanbul : 
As. Veteriner tatbikat o-
kulu inzibat subayı %a-
yüzbaşı Kâzım Ürgüblü. 
Denizli: Cezaevinde Mut-
talip Umur. 
Denizli: Cezaevinde Sü
leyman Kulaslı. 
Denizli: Cezaevinde Fazıl 
Olu. 
Üçpmar - Bozkır: Nahiye 
müdürü M. Hilmi Asöcal. 

Maluliyet maaşı tahsisine ve ikrami
ye verilmesine dair. 

Münasip bir vazifeye alınması hak
kında. 
Sümerbank U. Müdürlüğünce hak
kında tatbik edilen haksız muamele
nin ıslahı ile yeniden bir vazifeye 
alınması hakkında. 
Banka namına tefevvüz edilen bah
çesinin tarafına iadesine dair. 
Asker ailelerine yardımda zorluk gös
teren kaymakamdan şikâyet ediyor. 
İstiklâl madalyasının verilmsi hak
kında. 

Darülacezede döküldüğünden şikâyet 
ediyor. 
Babalarının Ziraat bankasındaki hiz
metlerine mukabil münasip ikrami
ye verilmesi hakkında. 

Bakiye müddeti cezaiyesinin affına 
dair. 
Maddi ve-mânevi bir yardım yapılma
sını istiyo. 
Kayseri Valisi Şefik Ersoy'dan şikâ
yet ediyor. 

Cezaevindeki yolsuz muamelelerden 
şikâyet ediyor. 
Cezaevinde yolsuz muamelelerden şi-' 
kâyet ediyor. 
Cezaevinde yolsuz muamelelerden şi
kâyet ediyor. 
27. V. 1942 tarih ve 3226 numaralı ar
zuhaline ektir. 

Karara raptedilmistir. 

Karara raptedilmistir. 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 

Dahiliye vekâletine. 

Karara raptedilmistir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmişti». 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 



Kayit 
No. 

4177/4393 

4178/4394 

4179/4395 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

1 

Bursa : Şible mahallesi 
Kaymakam Nihat So. No. 
4. Necip Eyiözlü. 
•Edremit : Zeytinli kö
yünde M. İhsan Aydög-
da. 
ügm : Merkez ilk okulu 

Aouıhal hulâsası Muamelesi 

öğretmeni Kâmuran Ba-
baoğlu eliyle Suphi Ba-
baoğlu. 

4180/4396 İstanbul : Yeşilköy is
tasyon caddesinde No. 2. 
Fetmi Umar. 

4181/4397 Haydarpaşa : İstasyon 
komutanlığı tahmil tahli
ye işlerinde. muvakkat 
işçilerden Hüseyin "Ünal. 

4182/4398 Çorum : Mahmudiye m*-
hailesinde Mtemet Güneş. 

4183/4399 Tarsus : Yenice köyünde 
Bekir Atik. 

4184/4400 Aydm: Cezaevinde Ömer 
Deniz. 

4185/4401 Üsküdar - İstanbul : Ce
zaevinde .Süleyman Sön
mez. 

4186/4402 Antalya ^ As. Pos. No. 
2051 2. Bl. K. V. Üsteğ
men Fikri Gediklioğlu. 

4187/4403 Niğde : Cezaevinde Me-
met Adalı. 

4188/4404 Urfa : Cezaevinde Mus
tafa Möröy ve .ar. 

4189/4405 Kars : Cezaevinde İbra
him Uçar ve ar. 

4190/4406 Midyat: Cumhuriyet ma
hallesinde eski Maliye 
tahsildarı Memet Aslan. 

4191/4407 Saad&h : Ateş değir
mencisi Ali Akaytar. 

4192/4408 Divanyelu Ne. 118 - İs
tanbul : Sanat mektep
leri mezunları «emiyeti 
başkanı Dr. H. Cemal 
Lokmaahekim. 

25 . DZ . 1941 tarih ve 29M No. lu Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

12 . VI . 19ü tarih ve 37.74 3fo. ha Encümendedir, 
arz 

Ücretle istihdam «dfidiği •müddetin Karara raptedilmiştir. 
tekaütlüğünde nazan itîbsre aknma* 
sı hakkında. 

Tekaüt maaşının tezyidine 4eav. Encümendedir. 

Karara raptedilmi^tir. veren şoför hak
kında kanuni takibat yapılması hak
kında 

İğdır'daki arazisine mukabil Çorum Karara raptedilmistir. 
vilâyeti dahilinde emlâk ve arazi ve
rilmesi hakkmda s 

Jandarma tarafından darp ve cerhe- JEncümendedir. 
dîldiğinden şikâyet ediyor. 
Cezasmm geri kalan müddetinin af- Encümendedir, 
fına, dair. 
Yerilen mahkûmiyet kararında isabet Encümendedir, 
•olmacüğından hukukunun vikayesine 
dair. 
Maaşının 30 lira üzerinden yerilmesi Maarif vekâletine, 
hakkında. 

İcrayi sanat etmek için iplik verilme
si hakkında. 
Mahkûmiyet cezalansın affına dair. 

Mahkûmiyet .cezalarının affına dair. 

Tekrar memuriyete almmaausa ıdair. 

Ticaret -vekâletine. 

Karata rajptedilmiştir. 

EneSmeniedir, 

Mahye vekâletine. 

23. IX. 1941 tarih ve 3645 numaralı Karara •raptedihnistir. 
arzuhaline -ektir. 
Beş senelik «aaat -mektebi aneaüfilftrı- Karara «aptedüımştir. 
nın yedeksab&y .olabilmeleri hakkında 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4193/4409 Manisa : Ayvazpaşa ma
hallesi Memet Ali çıkma
zı No. 61 Havva înrir. 

4194/4410 Rami - İstanbul : AB. 
Pos. No. 403 önyüzbaşı 
Dr. Tahsin Furtan. 

4195/4411 Çerkeş: icra memura Ali 
Galip Genç. 

4196/4412 Sinob : Cezaevinde Dilâ-
ver Turhan. 

4197/4413 Afyon : Mecidiye mahal
lesi ikinci sokak A. Rıza 
özonur. 

4198/4414 Kızılcahamam : Orman 
korama takım komutanı 
üsteğmen Cihat Sarpka-
ya. 

4199/4415 ödemiş : Hakkı Bayrak
tar ve ar. 

4200/4416 Zonguldak : Karamusa 
köyünde Memet Altmok. 

4201/4417 Mudurnu : Yıldırım Ba-
yant camii imamı Ahmet 
Çevik eşi Reşadiye Çevik. 

4202*4418 Antalya: Ceza evinde Ce
mal Madran. 

4203/4419 izmit : As. Po. No. 1762 
levazım L Kısmanda 7. 
malBülbülan. 

4204/4420 Karasanta: Karaisalı Çar-
hipara köyünde Halil Et-
ç i 

4205/4421 Amasya : Cezaevinde Ah
met Karataş. 

4206/4422 Merzifon : Havaokulu 
emir subayı üsteğmen Rı
fat Turgut Goker. 

4207/4423 Antalya : Kozan muha
cirlerinden ibrahim Ka-
dıgilve ar. 

4208/4424 Simav : Koşumlar kö
yünde Fatma Sencer. 

4209/4425 Alaçam : Noter muavini 
Ragıp Dikmen. 

4210/4426 Mengen: Akça Hoca ve ar. 

Millî emlâkten satm aldığı bağm iha
lesinin feshi ile satılmasının mağdu
riyetini mucip olduğuna dair. 
Terhisinin teminine dair. 

Maliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Verilen mahkumiyet karamda hata- Encümendedir. 
yi adli olduğundan hususi af dileği
ne dair. 
26.1.1942 tarih ve 4077 numaralı 
arzuhaline ektir. 
24.1.1942 tarih ve 4079 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

14. III . 1942 tarih ve 4225 numaralı 
arzuhaline ektir. 
27 . IV. 1941 tarih ve 3357 numaralı 
arzuhaline ektir. 
10 . H . 1942 tarih ve 4130 No. lu ar
zuhaline ektir. 

Adliye En. Reisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

Sıhhat ve iç. Mu. V. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

1 . X I . 1941 tarih ve 3728 No. ar-
zuhaline ektir. 
Arzuhal encümeninin 21 .1 .1942 ta
rih ve 3595 No. lu kararma itiraz edi
yor. 
M&lûliyet maaşı tahsisi dileğine dair, Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

İstimlâk edilmek istenilen arazilerin
den sarfınazar edilmesine dair. 

Eşi Ahmet Seneer'in iskân mahalline 
nakline dair. 
Yanan ticarethanesine ait kazanç ver
gisinin affına dair. 
Yaylak evlerinin kaldırılmaması hak» 
kmda. 

Adliye encümenine.' 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 
Encümendedir. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4211/4427 Ankara: D. I>. T, Cer da- Birinci söuf ressamlığına terfii öe Münakalât vekâletine, 
iesinde S. 1 ressam Peh-' müstahakkı maaş bulunduğu 9 neu 
mi Açan. dereceye tashihine dair. 

4212/4428 Knultepe - Mardin: Hu- Mahkûm bulunan oğlunun affmaÜair. Bneümendedir. 
susi muhasebe süvari tah
sildarı İbrahim özçelik. 

4213/4429 Tefcad : Cemalettitt ma- Tahsid,ediles arazinin kifayetsizliği Eicûatodedir. 
hailesinde Hakkı Ataman, dolayısiyle arttırılması hakkında. 

4214/4430 Gazianteb : înhisarlar Okul müdüründen şikâyet ediyor. Enoimendedir. 
idaesinde memur Memet 
Brkoç elile Saadet Uygur. 

4215/4431 Tutak : Hükümet tabibi 4178 numaralı kanundan istifadelerine Encümendedir. 
Hulusi Sapanlı ve ar. dair. 

4216/4432 izmir: îki çeşmelik Halil İnhisarlar idaresi tarafından ikramiye- Encümendıedir. 
Ef, mahallesi Camgöz so- sinin verilmesine dair. 
ka$ı 'No. 37 Menaet Kırlı. 

4217/4433 JGazianteb : Cezaevinde Mahkûmiyetinin affına dair. Karara raptedilmistir. 
Memet Özdemir. • 

4218/4434 Karşıyaka - İzmir: Ke- Mahkûmiyeti hakkındaki mahkeme ka- Encümendedir, 
malpaşa caddesi No. 110 rannda. hatayı adli olduğundan husui 
Ahmet Hjamdi Kavalak affma dair. 

4219/4435 Şişli - İstanbul: Ebekızı Hakkmda takibat yapılmasına dair. Ehcühtendedir. 
sokak; Kâui İpek Ap. No. 
İ5 §ekip Yıldırım. 

4220/4436 Ankara D. D. Y. Cer da- Barem derecesînin yükseltilmesine Münakalât vekâletine, 
iresinde ressam Sabri Al- dair. 
ath. 

4221/4487 İskilip : Kuşu köyünde Hukuku tasarrtıfiyesine vâki müda- Â&fya vekâletine. 
Hasan Bodur. halenin refi için muhakentesinln ne

ticelendirilmesine 'dair. 
4222/4438 Ayvalık : Elektrik işlet- Emvali milliye ve ntetrukeden satın ÜfiÜİye vekâletine, 

me müteahhitliğinde aldigı evînin tapuya tescilinin ttfei-
Mustafa Sipahier. nine dair. 

4223/4439 Vezirköprü : Dr. Ahmet Aleyhinde katiyet kesbetmiş olan Encümenedir. 
2eS Afcbâ̂ can. 18.1.1940 tarih ve 940/31 numaralı 

Amasya Ağırcezasındaki dosyasının 
celbiyle yeniden tetkikma '&Ür. 

4224/4440 Daday : Eski orman mu- 6. V. 1940 tarih ve 1938 numafcah EaWfl* raptedilmistir. 
hafaza memuru İhsan arzuhaline ektir, 
onur. 

4225/4441 Kalecik : Terme Yfchice İ0. VI. 1941 tarih va 3272 numaralı Karara raptedilmistir. 
köyünde İsmail Karcı. arzuhaline ektir. 

4226/4442 Bursa : Şible mahalle- Kesilen maksinin yeniden tahsisine EncüBflen&di?. 
sinde Kaymakam Nihat dair. 
sokak No. 8 Esma Küsüş. 

4227/4443 Bostancı - İstanbul : Te- Cezasmin affına dair. AdEye Et. Reisliğine, 
pe mahallesi No. 134 
Mebrure Baykal. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4228/4444 Kadıköy - istanbul : Yel-
değirmeni Ayrjhkgeşme 
sokağı No. 146 Makbule 
Kazar. 

4229/4445 Ankara : Atatürk bulva
rı M. Gener Ap. No. 3 
Titaş basımevi muhasebe
cisi Salâhattin Kuntal. 

4230/4446 Galata - İstanbul : Kara-
urastafapaşa sokak Ban
dırma oteli müsteciri 
Ömer Çavuş eliyle Ha
san Çakırlar. 

4231/4447 Boğazlıyan : Eski telg
raf memurlarından Murat 
Kokoz. 

4232/4449 Hafik : Eski nüfus me
muru Hayri Oğuz. 

4233/4450 Kırklareli : Cumhuriyet 
caddesi Kiremitçi Nazmi 
Kırklar ve ar. 

4234/4451 174. P. A. Tb. î t i . Bl. 
12. Sb. Fevzi Başel. 

4235/4452 Seyitgazi : Hamidiye o-
kulu öğretmeni Fahriye 
Tokaç. 

4236/4453 Balya : Emekli topçu 
binbaşısı Sami Ferik. 

4237/4454 Niğde ; Cezaevinde Me-
met Adalı. 

4238/4455 Sütt&urİü : EsM Mazgirt 
müddeiumumisi Samih 
Özbek. 

4239/4456 İstanbul : Selimiye m . 
EJor. 61. Tüm, 213 P. A. 
III. Tb. binbaşı Celâl 
Unsal. 

4240/4457 Bayburt : Hüsrev Gole. 

:4241/4458 İnegöl : Osmaniye ma
hallesi' Yeşil köprü soka-
,ğY,Nö,:.46 Ahmet Düşü
nür.^ 

4242/4459 İzm}*: Kambiyo müdfir 
muavini. Kadri Bilgik 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Üç aylık amelelik ücretinin belediye 
tarafından'verilmesine dair. 

30. VII. 1941 iar-ih ve 343Y numaralı 
arzuhaline ektir. 

Hazinece tazminat verilmesi hak
kında. 

îadei memuriyeti veya tekaütlüğe 
şevki hakkında. 

ladei memuriyeti dileğine dair. 

Dahiliye vekâletini. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karâra raptedilmiştir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. Emlâk borcunun Hazineye tesviyesi 
dileğinin nazarı itibare alınmasına 
dair. 
Sivil m'emuriyeitindeki idare ücreti- Encümendedir. 
nin verilmesine dair. 
Cezasının affına dair. 

Terfiinin temini veya geri hizmette 
istihdamına dair. 
Mahkûmiyetinin affına dair. 

Müterakim maaşlarının verilmesi Hak
kında. 

Adliye En. Reisliğine. 
4270 No. lu kânun ola
rak çıkmıştır. 
Encümendedir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adliye vekâletine. 

Yüzbaşılık ve binbaşılık nâsıplarınm M. M. vekâletine, 
tashihi 

Mühürlü ambârinm açılarak tohum
luk alınmasinin' teminine dair: 
Bedeli müzayede olarak verdiği meb
lâğının iadesine dair. 

Arzuhal encümeninin sayı 32 ve 3602 
numaralı kararma itiraz ediyor. 

Ticarel vekâletine. 

Encümendedir. 

Karara' rapfedilmişfö. 
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Kayit 
No. 

Arzuhal sahihinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Mü. 
4242/4461 Kırklareli : Bayramdere 

köyünde Galip Taran. 
4243/4462 Boğazlıya» : Eski tel

graf memuru Mfrrat Ko
koz. 

4244/4464 Balıkesir : Tüccardan İb
rahim Okçu ve ar. 

4245/4465 Evreşe - Bulayır : 69 pi
yade alayı 5. Bl. komu
tanı Suavi öcal. 

4246/4466 Ankara : Ziraat bankası 
levazım ayniyat muhafı
zı Emin Çokuysal eliyle 
Ahmet Eke. 

4247/4467 Dinar : Rasih Kaplan 
caddesi No. 27 K. Yüce-
türk. 

4248/4468 Giresun : Kapukahve Zi
ya Yosmaoğlu. 

4249/4469 Tokad : Köprübaşı mahal
lesinde Şamil Akyüz. 

4250/4470 Bolu : Cezaevinde Ka
mer Kargın. 

4251/4471 Ankara : D. D. Y. Cer 
dairesi S. I. ressamı Feh
mi Açan. 

4252/4472 Ankara : D. D. Y. Cer 
dairesinde S. I. ressam 
Sabri Alatlı. 

4253/4473 Aksaray - îstanbul : Bü-
yüklânga, Musalla cad
desi No. 57 Macit Erben. 

4254/4474 Kastamonu : îsmaübey 
mahallesi Kışla caddesi 
No. 33 Mustafa Balkan. 

4255/4475 Giresun : Osmaniye ma
hallesi Bulama sokağı 
No. 17 Cemal Bilen. 

4256/4476 Lüleburgaz: Hamitabat 
köyü okulu öğretmeni Ce
mile Oriyan. 

4257/4477 Alaşehir: Çavuşoğlu Şev
ket Alakent 

tmar- etmiş oldukları arazinin kendi
lerine terkine dair. 
4 . V . 1942 tarihim 4447 No. arzuha
line ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

El konulan yapağılarına tesbit edilen Encümendedir 
fiyatın azlığından şikâyet ediyorlar. 
Mahkûmiyet cezasının affına dair, 

Vazife başında hastalanarak ölen oğ
lundan tazminat veya ikramiye veril
mesine dair. 

3 1 . V . 1941 tarih ve 3246 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Arzuhal encümeninin 3597 numaralı 
kararının biranevvel tebliğine dair. 
tmar ettikleri arazi ile evlerinin tak
sitle kendilerine verilmesi hakkında. 
Elâzığ eezaevine nakline dair. 

28. IV. 1942 tarih ve 4427 numaralı 
arzuhaline ektir. 

29. IV. 1942 tarih ve 4436 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Adliye En. Reisliğine. 
4270 No.lu kanun ola
rak çıkmıştır. 
Encümendedir. 

Karara raptedihniştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Münakalât vekâletine. 

Münakalât vekâletine. 

trtikâp sucundan dolayı tahtı muha- Encümendedir. 
kemeye alladığından evrakının tetid-
kına dair. 
ikamete mahkûm cezasının kaldırıl- Encümendedir. 
ması hakkında. 

Hukuku tasarrufiyelerine vâki müda
halenin refine ve resmî dairelerin 
hakkındaki nareva muamelelerinden 

Cezasının affı hakkında. 

Devlet ormanlarından katiyat için al
dığı ruhsatın feshine gitmek suretiyle 
yapılan haksızlığın düzeltilmesine 
dair, 

Adliye En. Reisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 
Ziraat vekâletine. 
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Kayit AT*flkri fmhjjhigin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4258/4478 

4259/447,9 

4260/4480 

4261/4481 

4262/4482, 

4263/4483 

4264/4484 

4265/4485 

4266/4486 

4267/4487 

4268/4488 

4269/4489 

4270/4490 

4271/4491 Evreşe 

4272/4492 

Ay dm: Ortaklar köyün
de Yunanistan muhacirle» 

rinden A. Civan ve ar. 
Fatsa: Mahiye üçüncü da
ire tahsildarı Mustafa 
Aydm ve ar. 
Urfa: Yusufpaga mahalle
sinde Lûtfiye Akbay. 
Afyon: Defterdarük mu
hasebe müdürlüğünden 
maaş alan No. 447 emekli 
subay Orhan Ersöz. 
Konya: Cezaevinde ihsan 
Ündar. 
Kasımpaşa • İstanbul: 
Bahriye caddesi No. 15 
Mustafa Kul: 
Üsküdar: teadiye mahal» 
leşi Yazmacı Şerif soka
ğı No. 23 Serkis Ohan-
nesyan. 
Eskişehir: Güllük mahal

lesi Aran sokak No. 
11 Sabri Parlar. 
Birecik - Urfa: Tisa kö
yünde Hasan Çevik ve ar. 
Abdurrahman Çevik. 
Arnavutköy - İstanbul : 
Kireçhane sokak No. 20 
İsa Birata. 
Diyarbakır : VII. Kor. 
İs. Tb. Komutam İs. Bin
başısı t. Hakkı Derkay. 
Ankara : Muhafız tabura 
4 Bl. Komutam Avni 
özkalyoncu. 
Kızılcahamam : Orman 
koruma taknn komutam 
üsteğmen Cihat Sarp-
kaya. 

Bolayır : As. 
Pos. No. 525, 69. piyade 
alayı 5. bölük üsteğmen 
Suavi öcaL 
Merzifon : Hava okulu 
subayı üsteğmen Rifat 
Göker. 

İskân muamelelerinin düzeltilmesine Encümendedir, 
dair. 

Tekaüt .müddetini dolduranlara te- Maliye vekâletine, 
kaüt maaşı tahsisine dair. 

Çocuklarının memleketlerine iadesine 
dair. 
Divanı muhasebatın B. M. Meclisinin 
624 sayılı tefsir kararma muhalif ka
rar verdiği hakkında. 

Askerî cezaevlerine nakline dair. 

Denizyollanndaki vazifesine iadesine 
dair. 

Encümendedir. 

Karara, raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Maaşının iadeten tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

Verilen mahkûmieyt kararında ha- Encümendedir. 
tayı adli vâki olduğundan telâfisinin 
teminine dair. 
İcrayı sanat edebilmeleri için iplik Ticaret vekâletine. 
verilmesine dair. 

İşgal ettiği evin iskânına tahsisine Encümendedir, 
dair. 

Terfiinin temini dileğine dair. 

11. III. 1942 tarih ve 4184 numaralı 
arzuhaline ektir. 

27. IV. 1942 tarih ve 4414 numaralı 
arzuhaline ektir. 

6 . V . 1942 tarih ve 4465 numaralı 
arzuhaline ektir. 

28. IV. 1942 tarih ve 4442 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

Adliye En. Beisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 
Adliye En. Beisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

Adliye En. Beisliğine. 
4270 No. Iu kanun ola
rak çıkmıştır. 

Adliye En. Beisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

4131 



Eayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4273/4493 Avga - Şile : Nafıa ikin
ci grup 11 nci takım ef
radından Avadis Koca-
oğlu. 

4274/4494 Mardin : Kahveci Teker 
mahallesinde Davut Ca-
nrtez. 

4275/4495 Bursa : încirli mahallesi 
Hamamkapısı karşısı No. 
6 Naciye Telgeten. 

4276/4496 Antalya : Kantara cami
inde ölü komiser Nuri 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4277/4497 Ankara : Dahiliye vekâ
leti mahallî idareler U. 
M. 2 nci daire belediye
ler muamelât Ş. Memur
larından Sabahattin Esat 
ve ar. 

4278/4498 İzmir : Merkez telgraf 
muhabere memurlarından 
Seyri Seyhan. 

4279/4499 Yayladagı - Hatay : Vi
lâyet meclisi umumî âza
sından Ahmet Hamdi 
Çandıroğlu. 

4280/4506 Sivas : Dikilitaş mahalle
si No. 83 Naciye Dikmen. 

4281/4501 Sivas : Mektupçu 
Yüee. 

4282/4502 Boyabat : Gazidere 
yünde Celâl Çetin. 

4283/4503 Üsküdar - İstanbul 
limiye mahallesi Şair Ne-
simi sokağında No. 17 
Sadık T«zcan. 

4284/4&04 Çanakkale : Cezaevinde 
Şakir Türer. 

4285/4505 Düzce : Şerefiye mahalle
sinde Ali Gül. 

4286/4506 Turgutlu : Bozkurt ma
hallesi Güvercin sokak 
No. 2 Sabri Varhan. 

4287/4507 Elâzığ : Cezaevinde Ke
rim Kula ve ar, 

Se-

19.1.1942 tarih ve 4042 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Gayri müslimlerie birlikte askere dâ- Dahiliye vekâletine, 
vet edilmemesine dair. 

Muhtacı muavenet olduğundan ftlen Encümendedir, 
oğlunda» maaş tahsisine veya ikrami
ye verilmesine dair. 
Maaş tahsis muamelesinin biran ev- Encümendedir, 
vel ikmali hakkında. 

Karana raptedilmiştir. 4089 numaralı kanunun vazettiği 29 
yaş haddine tabi tutulmamaklığı ve 
askerde geçen fazla bir sene memuri
yette geçmiş olarak addi ve memuri
yet kıdemine sayriması. 

Memuriyet hizmetinin hesabı hakkın* Encümendedir, 
daki dileğinin nazarı itibare alınarak 
ona göre muamele yapılması hak
kında. 
Kanuni tekaüdiyesinin verilmesi hak- Encümendedir, 
kında. 

Kocasının ikramiyesinin verilmesi 
hakkında. 
Terfiinin temini dileğine dair. 

kö- tadei muhakemesinin teminine dair. 

Tiren müsademesinden mütevellit su
çunun tetkikiyle mağduriyetine mey
dan verilmemesi hakkmda 

İmarlı cefcaevine naklinin teminise da
ir. 
Memuriyetindeki müddeti hizmetine 
göre tekaüdiye veya ikramiye verilme
sine dair. 
Vazifeden çıkarılması hakkındaki ka
rarın refine dair. 

Cezalarının affına dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 



Kayit 
No. 

4288/4508 

4289/4509 

4290/4510 

4291/4511 

4292/4512 

4293/4513 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Araç : Daim Acarlı. 

izmit : Cedit-mahallesin
de Ahmet Çakım. 
Yenişehir - Bursa : Söy
lemiş köyünde ismail Kö-

Ordu : Perşembe nahiye
sinde emekli ^valilerden 
Rif at Vona. 
Elâzığ t Saraymtik mahal
lesinde Vesile Kızılelma. 
Eskişehir : Devlet derair-

Anrahal hulâsası 

Daday askerlik şubesi reisinden şikâ
yet ediyor 
Dîajinî çöifükJKiğüne ait raporunun na
zarı dikkate alınması hakkında. 
Memleketlerine iadesine dair. 

Tekaütlüğünün tashihi dileğine dair. 

Mahkûm eşinin bakıyei müddeti eem-
iyesinin affına dair. 
Hazineye elan borcunun tesviyesinin 

Muamelesi 

M. M. vekâletin*. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Karara raptedilmistir. 

Maliye vekâletine. 
yollan yol kursunda Se
lim MidiUi. 

4294/4514 Üsküdar - tstanbul : İn
saniye mahallesi Orta so
kak No. 94 Asım Durgun. 

4295/4517 istanbul : Defterdarlık 
muhasebe müdürü Hüs
nü Oktar. 

bir müddet teciline dair. 

14. XI. 1941 tarih ve 2898 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Karara raptedilmiştir. 

4296/4518 

4297/4519 

4298/4520 

4299/4521 

4300/4522 

4301/4526 

4302/4527 

Gördes : Hoca köyünde 
Hâşim Güreş. 

Edremit : Camii vasat 
mahallesi Ulugaraz so
kak No. 10 Hüseyin Diz
men. 
Ceyhan : Cezaevinde 
Ahmet Tok. 
Bursa : Beşinci Tümen 
et mütaahhidi Süleyman 
Uzbey ve ar. 

Ankara : Anıtköy ma
hallesi Şimal So. No. 17. 

izmir muhasipliğinin 1930 senesi hesa- Encümendedir, 
bı münasebetiyle Divanı muhasebat 
temyiz heyetince verilen kararın re-
fine dair. 
iskân suretiyle verilen arazinin ta- Encümendedir, 
puya tesçilindeki müşkülâttaan şikâ
yet ediyor. 
Tren memurluğunun veya buna mu- Münakalât vekâletine. 
adili bir memuriyet verilmesi hak
kında • 

Mahkûmiyet cezasınm affına dair. Encümendedir. 

Encümendedir. 

lir: Alaylar mja-
mahallesittde ilk okul es
ki hademesi Memet 0-ney. 
istanbul : Rami Askerî 
orta No. 4048 Memet Gün
gör. 

Orduya taahhüt ettikleri etin bir 
kısmanı mücbir sebeplerden dolayı 
veremediğinden mukavelenin feshi 
ile mağdur edilmemeleri hakkında. 
Eşi Bursa mebusu ölü Fuat Bucak'm Encümendedir, 
sürgün eezasınm kendilerine de teş
mili dolayısiyle bu cezanın kaldml-
mSsı ve memleketi olan Ur fa'ya git
melerine müsaade edilmesi hakkında, 
ikramiyesinin Verilmesinin teminine Encümendedir, 
dair. 

Muvazzaflık askerliğini yaptığı halde Encümendedir, 
tekrar muvazzaf olarak ahkere afatı-
diğnıdan şikâyet ediyor. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4303/4528 Gürün : Talaş Sarış. Müâdeiumnmî muavininin yolsuz ha- Adliye Vekâletine. 
roketinden şikâyetle bir Adliye mfi-
iettişinin jm^m* dair. 

4304/4529 Bayındır : Yıldız ya£ Fabrikasından alınmak istenen fazla Dahiliye vekâletine. 
fabrikaları sahibi Yahya vergiden şikâyet ediyor. 
Kerim Onart. 

4305/4530 Balıkesir : Ketenhanı so- İstanbul emniyet müdürlüğüne* hak- Encümendedir. 
kak Peynirci Osman Can- sız olarak istanbul'dan ç&anldığm-
ka yanında Ramazan Ba- dan şikâyet ediyor. 
rut 

4306/4531 Gümüşane : Sorgu hâki- Terfiinin teminine dair. Encümendedir. 
mi Feridun öner. 

4307/4532 Ordu : Selimiye mahalle- tcra memuru ve müddeiumumiden şi- Encümendedir. 
sinde Hediye Ocak. yet ediyor. 

4308/4533 Kemah : Cezaevinde Os- Cezasının affına dair. Encümendedir. 
man Özer. 

4309/4534 Lüleburgaz : Gündoğdu Mucir olup belediye tarafından veri- Dahiliye vekâletine. 
mahallesi eski İstanbul len arsanın bu defa sahipleri taraf m-
caddesi No. 54 Veli Ka- dan istirdat edilmesinden şikâyet. 
ramusa. 

4310/4535 Balat - İstanbul : Köprü- Arzuhal En. kayıtlı bulunan 3623 Karara raptedilmiştir. 
başı tahtaminare No. 14 numaralı arzuhali hakkında verilen 
Nuri Pakyürek. karara itiraz ediyor. 

4311/4536 Alaçatı : Belediye muha- 27. V. 1941 tarih ve 3221 numaralı Karara raptedilmiştir. 
sibi Nedim Kırcalı. arzuhaline ektir. 

4312/4537 Adana : Mestanzade ma- Seyhan'da mütevellisi bulunduğu vak- Encümendedir. 
hailesi No. 39 Ahmet Re- fm Evkaf umum müdürlüğünce maz-
fik Deliağa. but vakıflar meyanma alındığından 

şikâyet. 
4313/4538 Fatih - İstanbul : Altby Yetimlerinin terfih zammından istifa- Encümendedir. 

mahallesi Kurtuluş sokak delelernm teminine dair. 
No. 6 Hasna Üçyen. 

4314/4539 Bartın :' Cezaevinde Nn- Mahkûmiyet kararındaki yolsuzluk- Encümendedir. 
ri Tunç. tan şikâyet ediyor. 

4315/4540 Karşıyaka - İzmir: K. Pa- Malulen tekaüt maaşı tahsisine dair Encümendedir. 
şa caddesi Yıldız otelin- muameleli evrakın sürüncemede kai
de Talip Dereli. dıgından şikâyet ediyor. 

4316/4541 Göynük : Sünet köyün- Ormandan katiyat yapabilmeleri için Encümendedir. 
de 26 keresteci vekili Ziraat vekâletine vâki müracaatları-
Mustafa Sanhan. nın semeresiz kaldığı ve mutazarrır 

olduklraına dair. 
4317/4542 Yalvaç : Gorgüeami ma- Vazife başında kaza neticesinde ölen Encümendedir. 

hailesi Musa Kmltop- oğlu Muzaffer'in ikramiyesinin ve-
raklı. rilmesine dair. 

4318/4543 Üsküdar : Cezaevinde M. Bilâsebep ve haksız olarak mevkuten Adliye vekâletine. 
Ali Af hastanede tedavi edildiğinden şikâyet 

ediyor. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4319/4544 İstanbul : Ankara cadde
si fennî gözlükçü No. 139 
Cemil Gördürür.. 

4320/4545 Gümüşane : Belediye âza
sından Sami Zarbun. 

4321/4546 Seyhan : Hamamkurbu 
mahallesi No. 52 .Şükrü 
öztopçu. 

4322/45-17 Adapazarı' : Earaosman 
mahallesi No. 8 emekli 
serkomiser İsmail Bala
ban. 

4323/4548 Hadımköy : Denizli is
tiklâl okulu başöğretme
ni ve halen askeri posta 
No. 690 birinci araba 
kolu komutanı teğmen 
Recep Dalkrr. 

4324/4549 Bayburt : Eski Hasanka-
le telgraf müdürü Halit 
özkul. 

4325/4551 Gelibohı : Avukatlardan 
Saip Şevket Karasan. 

4326/4552 Çanakkale i Müstahkem 
mevkide Lv. Yüz. Edip 
Unursal. 

4327/4553 Ceyhan: Taniriye köyün
de Yusuf ve kardeşleri. 

4328/4554 Bartm : Demirciler ma
hallesinde No. 7 Memet 
Refik Çelik. 

4329/4555 Ordu : Perşembe nahiye
sinde mukim Rifat Vona. 

4330/4556 İstanbul : Pertevniyal li
sesi riyaziye öğretmeni 
Y. Ziyaettin Gökçe. 

4331/4557 Ankara : Muhafız taburu 
Bl, 4 komutam yüzbaşı 
Avni özkalyoncu eşi 
Mevhibe özkalyoncu. 

4332/4558 Yenişehir - Ankara: Sa
karya caddesi Ali Nazmi 
apartımanı No. 4 Sala-
hattın Pakalın. 

4333/4559 Sinob: Cezaevinde Ağa
bey Tobag. 

3958 numaralı kanunun birinci mad
desinin tefsirine dair. 

Encümendedir. 

Belediye reisliğine seçildiği halde Da- Encümendedir, 
hiliye vekâletince bilâsebep bu seçi
min tanınmamasından şikâyet ediyor, 
10. Yi. 1942 tarih ve 3266 numaralı Karara raptedilmiştir. 
arzuhaline ektir. 

Pahalılık zammından istifadesinin te- Encümendedir, 
minine dair. 

Makam ücretinin maaşından kesilme-
meşine dair. 

29. IX. 1941 tarih ve 3659 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Terhisinin teminine dair. 

Arzuhal encümeninin 3629 numaralı 
kararına itiraz ediyor. 

Tapu idaresi tarafından tarlasının 
tapusunun verilmesine dair. 
Mücadelei milliyedeki hizmetinin me
muriyet müddetine ilâvesiyle tekaüt
lüğünün icrasına dair. 
3 . V. 1942 tarih ve 4511- numaralı 
arzuhaline ektir. 
Müterakim maaşlarının verilmesi ve 
Devlet şûrası kararının refine dair. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Karara raptedilmiştir. 

Karara raptedilmiştir. 

M. M vekâletine. 

Karara raptedilmiştir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Adliye En, Reisliğine. 
4270 No. lu kanun ola
rak çıkmıştır. 

4007 sayılı kanun hükümleri dola- Encümendedir, 
yısiyle imtihana girmesine mâni ol
madığının tahtı temine alınmasına 
dair. 
Cezaevindeki yolsuzluktan ve yapı- Encümendedir, 
lan işkenceden şikâyet ediyor. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4334/4560 *Jria: Cezaevinde Mah
mut Atıcı. 

4335/4561 Gümü&ane: Belediye âza
sından Sami Zarbun ye 
ar. 

4336/45)92 Adana : 'Hamam kurbu 
mahalesinde No. 52 Şükrü 
öztopcu. 

4337/4564 Adana : Hamam kutba 
mahallesinde Mustafa 
Gürgen. 

4338/4565 Antakya : As. Posta No. 
2959 üsteğmen Cemil 
UnaL 

4339/4566 Beyoğlu - İstanbul: Tak
sim Tarlabaşı caddesi At
las apartımanı Ne. 6/6 
T. Konstantin. 

4340/4567 Hafik: öfrenit köyünde 
Memed Yantiri. 

4341/4568 Beypazarı: Kızılea söğüt 
köyü muhtarı Ali Yener 
ve ar. 

4342/4569 Erzincan : Et ve sığır eti 
mütaahhidi vekili M. Er
zincan. 

4343/4570 Karadeniz boğazı : Mü. 
Mv. Ambar hesap Me. 
Yedeksubay 7. S. Kadri 
öter. 

4344/4571 istanbul : Şişli Halaskar 
Gazi caddesi Küçükbah-
çe sokak No. 8. Nizamet-
tin Nazif. 

4345/4572 Konya : Konya hava ha
ber verme bölge komu
tanlığında Kurmay yar
bay Saffet Kurt. 

.4346/4573 Ankara : Çankırı caddesi 
Erguvan sokağı No. 1. 
•Hakkı Ertan yanında. 
Sadık Akyûg. 

4347/4574 Ankara : Yüksek Ziraat 
fakültesi son sınıf talebe-
ainden Cezaevinde. Şük
rü Tunca. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Mübtelâ olduğu hastalığın tedavisi Encümendedir, 
için bir müddet mahkumiyetinin te
ciline dair. 
25. V. 1942 tarih ve "No. arzuha- Encümendedir, 
üne ektir. 

Arzuhal encümeninin 3675 No. kara- Encümendedir, 
rma itiraz ediyor. 

Kaldırım resmi olarak belediye tara
fından tahsil edilmek istenilen para
nın alınmamasına dair. 
Muvazzaf subaylığının tanınmasına 
dair. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

26.1.1942 tarih ve 4086 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

24. UT. 1942 tarih ve 4276 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
Buğday ve arpa fiyatlarının yüksel- Encümendedir, 
tilmesi hakkında. 

Askeriyeye taahhüt ettiği ete takdiri Encümendedir, 
üyat yapılması ile zararının verilme
sine dair. 
Ücretle geçen müddeti hizmetinin te- Dahiliye vekâletine, 
kaütlük müddetine ilâvesine dair. 

Mahkûmiyet cezasınm affına dair. Encümendedir. 

Askerî okullardaki mütekait mual- Encümendedir, 
limlerin alacakları maaş hakkmda 
M. M. Vekâletince ittihaz edilen ka
rarın tashihine dair. 
tskân muamelesinde yapılan yolsuz Encümendedir, 
muamelelerden şikâyet. 

Verilen mahkûmiyet kararında hata
yı adli vaki olduğundan hususi af is
tiyor. 

Encümendedir. 



kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4348/4575 Çanakkale : Cezaevinde Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 
Fazlı Aksak. 

4349/4576 Saimbeyli : Kızılağaç kö- Sirkat edilen hayvanlarının kanun Dahiliye Vekâletine. 
yünde İsmail özgök ve ar .mucibince köylüden tazminine dair. 

4350/4577 Yan : Cezaevinde Rıza Mahkûmiyet cezasmn affına dair Encümendedir. 
Arvas. 

4351/4578 Edirne : Askerlik dairesi Hizmet müddetinin tevsike için dile- Encümendedir. 
Es. 8. Muvazzaf askerî ğinin bir karara bağlanmasına dair 
muamele memuru ismail 
Ergene,. 

4352/4579 Ankara : tçeebeci Unsal îstiklâl madalyası verilmesini istiyor. Encümendedir. 
Ap. Kat 2 No. 5 Saffet 
Omay. 

4353/4580 Genezin - Avanos : Bele- Hakkında cürüm tasni eden şebeke- Encümendedir. 
diye reisi Nuri Bilten. nin cezalandırılmasına dair. 

4354/4581 Germik : Tevfik ve ar. Tohumluk bedellerinin halka müsava- Ticaret vekâletine. 
ten tevziine dair. 

4355/4582 Siverek : Rüştü Küçük Arazi vergilerinin tenzili ile muhtaç Ticaret vekâletine. 
ve ar. oldukları tohumun verilmesine dair. 

4356/4583 Bolu : Vilâyet seferber- Belediyedeki hizmetinin tekaütlüğü- Encümendedir. 
Kk rftemuru Ziya Erim. ne ilâvesinin teminine dair. 

4357/4584 Köyceğiz : Gıraç köyün- Mütegallibe tarafından Devlete ait Encümendedir, 
de A. özbey ve ar. ormanları istismardan kurtarılması 

ve arazi ekmelerinin teminine dair. 
4358/4585 Sultanahmet - İstanbul : Askerlik durumunun düzeltilmesine Encümendedir. 

Dizdariy© Silâhtar Mek- dair. 
tep sokak No. 24 Kâzım 
özdoğan. 

4359/4586 Kütahya : Sultanbağ ma- Vilâyetlerden birine serbest gitmele- Encümendedir, 
hailesinde 4 direkli mes- rine müsaade edilmesine dair. 
çitte ikamete memur Mah
mut Ceylân. 

4360/4587 Elâzığ : Sarayiatik ma- Maluliyet maaşmın tashihine dair. Encümendedir, 
hailesinde- Memet Hilmi 
Yurdanur. 

4361/4588 Antakya: Cezaevinde Ne- Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 
zirettin Alogan. 

4362/4589 İskenderun : Ö. Cevdet Eski Hatay valisinden şikâyet. Encümendedfir. 
Türkmenilli. 

4363/4590 Zile : Cezaevinde Hasan Münasip müddet cezalarının teciline Encümendedir. 
Olpat ve ar. dair. 

4364/4591 Kadıköy - İstanbul : Mı- Tekaütlüğünün refı ile haksızlığının Encümendedîr. 
sırlıoğlu Meltem sokak düzeltilmesine dair. 
No. 24 Cevat Öney. 

4365/4592 Gölköy : Bahri Aydın ve Kazalarında banka ajanı bulunması- Encümendedir, 
ar, na dair. 

4137 



"Kayit 
No. 

4366/4593 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

Kayseri : Karaimam ma- 2. III . 1942 tarih ve 4188 numaralı 
hailesi No. 4 Hüseyin arzuhaline ektir. 

4367/4594 

4368/4595 

4369/4596 

4370/4597 

4371/4598 

4372/4599 

4373/4600 

4374/4601 

4375/4602 

4376/4603 

4377/4604 

4378/4606 

4379/4607 

4380/4608 

Ordu : Selimiye mahalle
sinde İsmail Yakm. 
istanbul * Cağaloğlu Nu-
ruosmaniye caddesi Ba-
habey ap. No. 17 A. Ni
yazi Erman. 
Erzurum : Yukarı yonca
lık mahallesinde Keteci 
çeşmesi sırasında No. 25 
Müşerref Lâzkan. 
Ankara : Yenidoğan ma
hallesi Eskişehir Rüs-
temağa sokak No. 1031 
Selim Yılmaz. 
Kastamonu rîaşe müdürü 
Halit Atamer. 
Çarşamba: Termenin Ye
şil köyünden Lezzet lo
kantası sahibi Ahmet 
Yalçınkaya. 
Malatya : Tüccar paza
rında Salih Altınbaş. 
Kınık - Bergama : Aşağı 
mahallesinden Hüseyin 
Savran. 
Çankırı Î Şeyh Osman ma
hallesinde Şerife Tekiz. 
Diyarbakır : Molla Baha-
ettin mahallesi Taşçı so
kak No. 1 Selvi Süer. 
Ankara : Gümrük ve in
hisarlar vekâleti muhase
besinde Ali Altuğ. 
Trabzon : Fındık taran 
satış kooperatifi müdürü 
posta No. 2122 Yedek 
teğmen Bedri Pasin. 

Çeroberlitaş - İstanbul : 
Vezirhanı cad. 1/3 Dü-

riye Vicdan. 
Kayseri: Ismetpaşa ma
hallesinde No. 9 Ayşe To-

Bakıye kalan matlubunun 
nin teminine dair. 
Mahkeme tarafmdan tarhedilen ceza
nın affına dair. 

Encümendedir. 

Maliye vekâletine. 

Adliye vekâletine. 

Mahkeme tarafından üç yüdanberi Adliye vekâletine, 
halledilemiyen tereke işinin neticelen
mesine dair. 

Tasarrufundaki gayrimenkulun ken- Encümendedir. 
dişi tarafmdan satılmasının teminine 
dair. 

13. IV. 1942 tarih ve 4558 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Askerlik vaziyetinin düzeltilmesine Encümendedir. 
dair. 

Emtia satışındaki yolsuzluklara dair. Encümendedir. 

Malûl ve fakir olan mükelleflerden Dahiliye vekâletine, 
yol parasının istisnasına dair. 

İhtiyar heyetinden şikâyet ediyor. 

Darp ve işkenceden öldürülen oğlu
nun faillerinin-kanuna teslimine dair. 

Dahiliye vekâletine. 

Adliye vekâletine. 

Bagajda kaybolan bir teneke pekmez Encümendedir, 
ile 80 kilo bulgurunun ödenmesini isti
yor. 
Talim için silâh altına çağırılan ye- Encümendedir, 
deksubaylann diğer müesseseler gibi 
fındık tarım satış kooperatiflerinin 
de ücretlerinin verilmelerinin temini
ne dair. 
ölen babasının ve annesinin «akladı- Maliye vekâletine, 
ğı madeni para ve eşyanın meydana 
çıkarılması hakkında. 
İstimlâk muamelesinin neticelenmesi M. M. vekâletine, 
ile paranın tesviyesinin teminine 
dair.' 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4381/4609 Bursa : Biladıyunus kö- Evkaftan taksitle satm aldıkları ara- Encümendedir. 
yünde Halim Bayraktar zi hakkındaki dileklerinin nazarı iti-
ve ar.' bare alınmasına dair. 

4382/4611 Viranşehir : Belediye vez- iaşe durumlarının fena olduğuna Ticaret vekâletine. 
nedan Faik öncel. dair. 

4383/4612 Kilis : Tmkh mahallesin- Hidematı vataniye tertibinden maaş Encümendedir. 
de Memed Müslüman. veya ikramiye verilmesi hakkında 

4384/4613 Susığırhk: Demirkapı kö- Ciheti askeriye tarafından işgal edi- Encümendedir. 
yünde Mecit Atlı. len evinin icarının verilmesi ve lâzım-

gelen tamiratınm yapılmasına dair. 
4385/4614 Siverek : Tüccar Müker- İaşelerinin acilen teminine dair. Ticaret vekâletine. 

rem Seyhmuş ve ar. 
4386/4615 Samsun : Demirciler so- 3656 sayılı kanundan istifadesinin te- Encümendedir. 

kak No. 33 A. Naki Aysan, minine dair. 
4387/4616 Çorum : Çarıkçı Ceritoğ- Hazine tarafından matlubunun veril- Encümendedir. 

lu A. Rıza Cerit meşine dair. 
4388/4617 Malatya : -Büyük Hüse- 29. VIII. 1941 tarih ve 3552"numa- Karara raptedilmiştir. 

yinbey mahallesinde Tev- rah arzuhaline ektir. 
fik Ulusan. 

4389/4618 Edirne : Emniyet müdür- 17. IX. 1940 tarih, ve 2439 numaralı Karara raptedilmiştir. 
lüğünde smıf 4 muamele arzuhaline ektir. 
memuru Necib Eğitmen. 

4390/4619 Adapazarı: As. Posta.No. Tekaüde şevkine dair. M. M. vekâletine. 
1978 Yete. Binbaşı Seyfi 
Önen. 

4391/4620 Kemah : fflektepönü ma- Dersim isyanında zarar ve ziyan gör- Encümendedir. 
hailesinde Tevfik özyurt. düğünden yardım edilmesine dair. 

4392/4621 Osmancık : Ulucami ma- Belediye tarafından suiistimalden şi- Encümendedir. 
hailesinde Hilmi Güçlü ve kâyetine dair. 
ar. 

4393/46*22 Ankara : T. M. Ofisi me- Turduk ve ocaklık maaşı mukabilin- Encümendedir. 
mur ve muhasibi 1 Hak- de arazi verilmesine dair. 
ki Lobut ve ar. 
lerL 

4394/4623 Konya: Cezaevinde Me- Geri kalan cezasının affına dair. Encümendedir. 
met Za%it 

4395/4624 Gördes : Kereste tüccarı İhtikârla mal satanların kanuni taki- Encümendedir. 
Hamdi Germen. bat yapılmasına dair. 

4396/4625 İskilip : İshaklı köyünde Evlerini yıkanlardan tazminat alın- Encümendedir. 
ırmak kenarında açıkta ması ve müsebbiplerinin tecziyesine 
kalan Memet Demiroz ve dair. 
ar. 

4397/4626 Hayriye Erdoğan: Tepe- Kardeşi Arifin bakiyei müddeti ce- Encümendedir. 
cik Zeytinlik mahallesi zaiyesinin affma dair. 
1365 nci sokak No. 27. 
Hayriye Erdoğan, 



kayıt Arzuhal sahibinin-
No. isim ve adresi 

4398/4627 İstanbul ı Anadolu Hi
sarı Pazaryokuşu No. 22. 
NaüUraL 

4399/4628 Ankara : Münakalât ve
kâleti Kara nakliyat oda
cısı M. Ali Demircan. 

4400/4629 İstanbul : Arabacı esna
fı namına Muhittin Şak
lar. 

4401/4631 Aşkale : Yumruviran kö
yünde Eteni Kılıç ve ar. 

4402/4632 Giresun: Fehmi Aktan 
eşi Meliha Aktan. 

4403/4633 Ibrala - Karaman : Nüfus 
memuru Oğuz Işık. 

4404/4634 Heybeliada - istanbul : 
Ayyüdız caddesi No. 23 
Ceia 

4405/4635 Şişli - İstanbul: Ebekısa 
sokak ipek Ap. No. 15/1 
Sekip Yıldırım. 

4406/4636 Seferihisar : İnhisarlar 
idaresi memuru Şevket 
Türkel. 

4407/4637 Hilvan - Urfa : Karacu-
run köyünde Ahmed Sey-
men ve ar. 

4408/4638 Antalya : Selçukiye ma
hallesinde - Hüseyin Ceb-
hanecioglu. 

4409/4639 Karaman : Gökçe köyün
de Arif Çınar. 

4410/4640 Sinob : Gezaevinde Ha
run özkul. 

4411/4641 Bandırma*. Turan mahal
lesinde eski mesul muha
sip Amia Koleğlu. 

4412/4643 Kadıköy : Aıtaratbagat-
yun rahibeler idaresinde 
ilkokul müdürü E. Sür-
pik Çıbıkçı. 

4413/4644 Çermik : Kahveci Zülfi-
kar Sarakaya. 

Arzuhal hulâsasi Muamelesi 

Almakta olduğu ücretin tezyidinin Encümendedir, 
teminine dair. 

Ziraat bankasına olan borcunun maa- Encümendedir, 
şmdan taksitle kesilmesine dair. 

Araba hayvnlanna yem verilmesinin 
teminine dair. 

Ticaret vekâletine. 

Yiyeceklerinin müaaderesiyle açlıkla- Ticaret vekâletine, 
nna sebebiyet verildiğinden, şikâyeti
ne dair. 
Arzuhal encümeninin hakkında ittihaz Maliye vekâletine, 
ettiği karamı Maliye vekâletince in-
faziyle- matlubunnn-verilmesine dair. 
Yatılı okullarda okutulması hakkında. Encümendedir. 

Vergi borcu hakkındaki djleğiniana- Maliye vekâletine, 
zarı itibara alınarak mağdur edilme
mesine dair. 
Zabıta tarafından takibat yapılmama- Encümendedir, 
sına dair. 

Maaşına zam yapılmasına dair. 

Tohumluk ve yiyecek ihtiyaçlarının 
teminine- dair-. 

Tekaüt maaşmru tezyidi ile ikramiye-
'simn verilmesine dair. 

ladei hukuku memnuasma dair dileği
nin nazarı itibara alınmasına dair. 
Başka bir cezaevine naklinin teminine 
dair. 
ladei memuriyet etmesinin teminine 
dairr 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine. 

Karara raptedibniştir. 

Encümendedir. 

Adliye vekâletise. 

Encümendedir. 

Okullar için talep edlkn kazanç ver- Encümendedir, 
gisi hakkındaki dileklerinin nazarı 
itibare alınması hakkında. 

İaşe* vaziyetlerinin> düzeltilmesi hak* 
kında. 

Ticaret vekâletine. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. îsim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4414/4645 Tosya*: Mülkiye müteka- Tosya Aslice ceza mahkemesinden ve- Encümendedir. 
itlerinden Şükrü Aksoy. rilen bir1 hükmün yazılı ahkâmının 

muhafazası hakkında. 
4415/4646 Burhaniye: Karaağaç'kö- Burhaniye müddeiumumisinden şikâ- Encümendedir. 

yünde Memet Dinlence, yetine dair. 
4416/4647 Kayseri : Mıntaka hasta- Tekaütlüğünün refine dair. Encümendedir. 

nesi inzibat subayı önyüz-
başr Hüsamettin Ataç. 

4417/4648 Üsküdar : îrakıyeci Hacı Çiftliğinde yapılan tahribatın tazmi- M. M. vekâletine. 
Cafef Çelebi mahallesin- nine dair. 
de Hasanbey sokak No. 
16 Muazzez Kırgül. 

4418/4650 ( Bayazıt - İstanbul: Okçu- Hazinece zimmet olarak tahsil edilen Divanı muhasebat re-
lar Baş caddesi No. 52 paranın tekaüt maaşından kesilmeme- isliğine. 
Aktaf Şemsettin eliyle sinin teminine dair. 
Ziya Başbuğ. 

4419/4651 Düzce : Yusuf Kural ve Ektikleri çeltikler için yapılan hak- Encümendedir. 
ar. sızlıklardan şikâyetine dair. 

4420/4652 Değirmendere : Memet îaşe vaziyetlerinin düzeltilmesine dair. Ticaret vekâletine. 
Sert ve ar. 

4421/465? Bodrum : Yadigâr motö- Motorlerinc tarhedilen vergi fazla ol- Maliye vekâletine. 
rü sahibi Nebil Engine duğundan tenziline dair. 
ve ar. 

4422/4654 Yalova : Dörtyol özerli Eşini iğfal eden hakkında kanuni ta- Encümendedir. 
köyünden askerî inzibat kibat yapılmasına dair. 
çavuşu Hüsamettin Al-
kan. 

4423/4655 Konya : îlk tedrisat mü- 50 lira asli maaş üzerinden ayhğının Encümendedir. 
fettişlerinden Nurettin verilmesine dair. 
Acar. 

4424/4656 Ankara : Bankalar cad- Tütün ve sigara bayilerine zam ya- Encümendedir. 
desinde tütüncü Enver pumasına dair. 
Ahmet ve ar. 

4425/4657 Hilvan - Urfa : Hikice Tohumluk zahire yardımı yapılması Baeümenâedir. 
köyünde Memet Çakmak, 'hakkında. 

4420/4658 Bursa : Çekirdağ Beşev- Evini satmak için İstanbul'a gitmesi Encümendedir. 
ler No. 9 Mustafa Bık- 'için zabıtanın müsaade etmesinin te* 
maz. minine dair. 

4427/4659 Adana : D. D. Yolları 6 Vârisi bulunduğu emlâk için altm Encümendedir. 
ncı işletme avukat kâtibi olarak ödemek mecburiyetinde kaldı-
Besim Yüksel 'yanında ğı borç hakkındaki dileğinin nazarı 
Güllü ve kızları Pevziye itibare alınmasına dair. 
ve Meliha Yüksel. 

4428/4660 Eyüp - İstanbul : Vezir- Maluliyet maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 
tekke yokuşu No. 8/1 Nu
ri Sungur. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim T e adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4429/4661 Balıkesir : Maarif müdür- Terfii hakkında Devlet şûrası tara- Encümendedir. 
lüğünde ilkokul müfettişi fından ittihaz edilen kararın- Maarif 
S. Zeki Bayülgen. vekâletince infazının teminine dair. 

4430/4662 Tercan : Tivnik köyünde îskân muamelelerinin düzeltilmesi ve Sıhhat ve tç. Mu. Y. 
Emin Karahan ve ar. istirdat edilen tarlalarının kendileri

ne tahsisine dair.» 
4431/4663 Akçadağ : Kotan golü kö- Askerlik vaziyetinin düzeltilmesine M. M. vekâletine. 

yünde Memet Demir. dair. 
4432/4664 Palu : Şumnu köyünden Arazi verilmesine dair. Encümendedir. 

Zülfü Demirçakan. 
4433/4665 Elâzığ - Yan : Elâzığ - Çocuk zammı hakkındaki dileğinin Encümendedir. 

Yan hattı inşaat başmü- nazarı itibara alınmasına dair. 
düdüğünde Muharrem 
Erbil. 

4434/4666 Avanos': Camiikebir ma- Ziraat bankası tarafından satın ah- Ticaret vekâletine. 
hailesinde Nuri Aytepe nan yapağılarına takdir edilen fiyatın 
ve ar. haddi lâyıkına iblâğı ile. mutazarrır 

olmamalarının teminine dair. 
4435/4667 Eskişehir : Yeni mahalle tadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Kurultay sokak No. 8 M. 
Edip Kılıcı. 

4436/4668 Mağara köyünde muhtar Hazine tarafından satılacak olan ara- Encümendedir. 
Kerim Yılmaz. zinin bir komisyon tarafından takdir 

edilecek kıymet üzerinden arazisi ol* 
mıyanlara verilmesi hakkında. 

4437/4669 Yenivol mahallesinde A. Tekâlifi harbiye komisyonu tarafından Adresi sarih olmadı* 
Rıza Gerit. satın alınan çarıklık gön bedelinin ğmdan Evrak kalemi-

tesviyesi hakkında. ne iade edildi. 
4438/4670 Gerede: İznik ziraat ban- Kanuni açık maaşlarının veya tazmi- Encümendedir. 

kası ajanı eski müdürler- natının verilmesine dair. 
den Salih Zeki Ertunç. 

4439/4671 Samsun : Halil Aksu ve îaşe işlerinin düzeltilmesine dair- Ticaret vekâletine. 
ar. 

4440/4672 Samsun: Cezaevinde Pet- Asri cezaevlerinden birine nakline Encümendedir. 
hi Aydm. dair. 

4441/4673 îstanbnl : Kurtuluş Feri- Adliye vekâleti tarafından iane ve Adliye vekâletine. 
köy Tepeüstü Tramvay yardım suretiyle verilen paradan ver-
caddesi No. 47. Behçet gi kesilmemesi hakkında. 
Üstberk. 

4442/4674 Trabzon: Cezaevinde Ha- Mahkûmiyetinin affına dair Encümendedir. 
san Yılmaz, 

4443/4675 M. Kemalpaşa: Lapada so- Kanuni ikramiyesinin teminine dair. M. M. vekâletine. 
kak No. 35.AH Öztürk. 

4444/4676 -Bafra : Rıza mahallesin- 10 . Di. 1942 tarih ve 4121 No. lu ar- Encümendedir. 
de Tevfik Aydm. zuhaline ektir. 

4445/4677 Mavan&at : Sanlar köyü Susam fiatmın tenzilen satılması Encümendedir. 
muhtarı. Akif inci ve ar. mağduriyetlerini mucip olacağına 

dair. 



Kayit 
No. 

4446/4678 

4447/4679 

4448/4680 

4449/4681 

4450/4682 

4451/4683 

4452/4684 

4453/4685 

4454/4686 

4455/4687 

4456/4688 

4457/4689 

4458/4690 

4459/4691 

4460/4692 

4461/4693 

-
4462/4694 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Ünye : Manifaturacı İs
mail Hakkı Lüleci. 
Bahçe - Seyhan : Böcekli 
köyü muhtarı Bekir San 
ve ar. 

Bartın : Ada mescit ma
hallesinde Memet Altay. 
Bozüyük : Çarşı mahalle
sinde Ahmet Hamdı 
Mumca. 
Pınarbaşı : Kayaaltı kö
yünde Halim Şahin. 

Gölveren - Aşkale : Ka-
bundurak köyünde Ahmet 
Çağlar. 
Kığı : Holhol köyünde 
Hüseyin Çangır. 
Derik : Samrah nahiyesi 
eski müdürü Sadettin İl
han. 
Gölköy: Kuşluvan köyün
de Salih Kuşluvan. 

Afyon : Türbe camii kar
şısında Dudu Tezer ve 
* yetimleri. 
Kığı : Holhol " köyünde 
Ali Erdem. 
Sungurlu : Akçakoyun -
Akbuğaz köyünde Hüse
yin ve ar. 
Edremit : Şekerdi Fahri 
Ersen. 
Sinop : Cezaevinde Dilâ-
ver Turhan. 
İzmir : Gaziler mahalle
sinde No. 4 Mustafa Büstü 
Işıklar. 
Tokat : Ad. Zb. Kâ. Fah
riye Gülse yanında Paki
ze Onur. 
32. Tüm. 159 A. 1. Tb. K. 
Emin Koraltan. 

Arzuhal hulâsası 

Terli mallarından manifatura almala
rının teminine dair. 
Çeltik zeriyatında yapılan yolsuzlu
ğun düzeltilmesi ve umumun sıhhati
nin korunması için icabeden tedbirin 
alınmasına dair. 
Tekaüt maaşı tahsisine dair. 

Muhtekirler hakkındaki müracaatının 
nazarı dkkate alınmasına dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine 

Yetişen ekinlerinin köylü hayvanları- Encümendedir, 
na yedirilmesi hakkında emir veren 
validen ve diğer daire âmirlerinden şi
kâyetine dair. 
Hükümet tarafından satılacak araznin Maliye vekâletine, 
hakikî ihtiyacı olanlara satılmasının 
teminine dair. 
Mahkumiyet cezasının affına dair. 

Düyuna kalanikamet yevmiyeleri ala
cağının tesviyesine dair. 

Kaza idare heyeti tarafından tarhedi-
len'para cezalarının alınmaması hak
kında, 
ölen* eşinden maaş tahsisine veya ik
ramiye verlmesine dair, 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Taptıkları evlerin üzerlerini Örtmek 
için İskân idaresi tarafından nakden 
para verilmesi veya tedarikine dair. 
Hakkında verilen haksız mahkûmiyet 
kararının refine dair. 
26:1.1942. tarih ve 4077 numaralı ar
zuhaline ektir. 
Tekaüt maaşı tahsisine dair. 

ölen eşinden ikramiye verilmesi hak
kında. 

Gayrikanuni olarak verilen 28 gün 
hapis kararının refi ile yeniden tah
kikat yapılmasına dair. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir' 

Encümendedir* 

Encümendedir-

Encümendedir* 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir-



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4463/4695 Hadim: Gaziler köyünde Hadim kaymakamının kanunsuz ola- Encümendedir. 
Mustafa Karadağ. rak para topladığından şikâyet edi

yor. 
4464/4696 Oltu : Duçardan Mustafa îadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Yeşil eliyle Ömer Keleş. 
4465/469? Aydın : Memleket hasta- ÎBkân muamelesinde yapılan hatanın Encümendedir, 

nesi civarında Ahmed . düzeltilmesi hakkında, 
Lülüoğlu. 

4466/4698 Van : Dere mahallesinde HLdematı vataniyeden maaş tahsisine Encümendedir. 
Memed Buz Kürt Efşar. veya alacağının Maliye vekâletince 

verilmesi hakkında. 
4467/4699 Ergani: Saray mahalle- İaşelerinin teminine dair. Ticaret vekâletine 

sinde Süleyman Ekmekçi. 
4468/4700 Sütçülerde : M. Remzi üâkimdşn şikâyet ediyor Encümendedir. 

Ren. 
4469/4701. Biga : Kemer köyünde Eşinin terhisile askerlik durumu hak- M. M. vekâletine. 

Mürüvvet Gürtürk. Jnnda karar verilmesi hakkında. 
4470/4702 Hasköy - İstanbul : Qnm Tayın zammından istifadesinin temi- Encümendedir, 

rük muhafaza atelyesin- nine dair. 
de tornacı Peyzullah 
Gürel. 

4471/4703 Sinob: Necib Yalçınkaya Miltf emlâkten aldığı emlâk borcu Maliye vekâletine, 
yanında Hususi muhase- hakkındaki dileğinin nazarı itibara 
be müdürlüğünden emek- alınmasına dair. 
li Şevki Akyürek. -

4472/4704 Beyoğlu - İstanbul: Tar- .Iskam adi suretiyle -oturduğu evin Sıhhat ve İç. Mu. V. 
labaşı Pişkirci sokak No. meccanen. verilmesi hakkında. 
42 Leman Alp. 

4473/4705 İshaklı -. Mustafaoğlu Askerde olan eşinin terhisine dair. Encümendedir. 
Ahnıfc<i ailesi Hatice Ba-
sıgülmez. 

4474/4707 İstanbul : îstinye. Eski Refah hâdisesinde şehit esinden em- Encümendedir. 
Van valisi ölü Ali yalısın- şaline verilen tazminattan istifadesi-

da Hayriye Şermet. uin teminine dair. 
Terfilerinin teminine dair. Adliye vekâletine. 

4475/4708 Diyarbakır : Adliye mü
başiri R. Yüksel., 

4476/4709 İzmir : Tepecik Hamam Tekaüde şevkini veya tazminat veril- Enpümendedir. 
caddesi Fırıncı Rasim so-, meşine dair. 
kak Kahveci Mahmut evi 
No. 7. Abdullah llgezen. 

4477/4710 İstanbul : Samatya Benli Terfiinin teminine dair. M.-M. vekâletine. 
İsmail sokak No. 10. Ha
lil öztök. 

4478/4711 Tokad: Yazıcık mahallesi Tekaüt maaşının binbaşılık maaşı Encümendedir, 
yüzbaşı mütekaitlerinden üzerinden verilmesine dair. 
Kâzım Gürbüz. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4479/4712 Savur : Kapı mahallesin
de. Hasan Üzer. 

4480/4713 Mardin : İstihbarat ajan
lığı eski memuru Nuri 
alan, 

4481/4714 Gölköy: Kozören köyün
de Ali Akkoyun ve ar. 

4482/4715 Üsküdar - İstanbul : îca-
diye, Sübeyei sokak No. 
10 - 22 Araksi Ohariîsyan. 

4483/4716 Amasya: Gümüşlü mahal
lesinden Sakıp Gürmen. 

4484/4717 Ortaköy - Gelibolu: 5 nci 
istihkâm taburu 2 nci bö
lük askerî posta No. 1935 
ihtiyat eri Süleyman Me-
miş. 

4485/4718 Karasu : Askerî malûl 
Alâettinoğlu "Kemal Yıl
maz. 

4486/4719 Tökad : Cezaevinde aŞ-
kir Şahin. 

4487/4720 Ünye : Haliluşağı kö
yünde* Emine Semiz. 

4488/4721 Samsun : Cezaevinde Ee-
eep Koç. 

4489/4722 Samsun : Cezaevinde Me-
met Ziya. 

4490/4723 Eeyhaniye - Hatay : Os-
manoğlü Zekeriya Süs-
tancalı. 

4491/4724 Zonguldak : D. D. Y. kö
mür teslim memuru Şa
ban öz. 

4492/4725 Söke : Bağarisi halkın
dan Hasan Karabulut. 

4493/4726 Çorum : Sağırcı mahalle
sinde Patima Sakat. 

4494/4727 Çorum : Gülayibey ma
hallesinde Abdullah öz-
taş. 

4495/4728 Sarıkamış : Kars caddesi 
Erenler mahallesi No. 
10784 Memed Cenar. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Tasfiye kararının refiyle iadei memu
riyeti dileğine dair. 
Tasfiye kararının refi'ile iadei m,e-
muriyetine clair. 

Kaza idare ̂ heyetine tarhedilen ceza-
1 yi nakdi kararının bozulmasına dair. 
Hazine tarafından gayrimenkullerine 
vâki müdahale hakkındaki dileğinin 
nazarı itibara alınmasına dair. 

' Memleketine gitmesine müsaade edil
mesine dair. 
Hazine ve eşhas tarafından hukuku 
tasarrufiyesine vâki müdahalenin me
nine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Maliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Maliye vekâletine, 

Encümendedir. Malûl olduğundan maaş tahsisine da
ir. 

Hakkında verilen hususi kararın ye- Encümendedir, 
nîden tetkikına dair. 
Zorla arazisini elinden alarak hayva- Dahiliye vekâletine, 
natmı dışarı çıkarnuyanlar hakkında 
'takibat yapılmasına dair. 
îadei muhakeme yoluyla yeniden mu- Adliye vekâletine, 
hakemeâinin icrasma veya affına da
ir. 
2330 sayılı Af kanunundan istifade 
sinin teminine dair. 

Eeyhaniye askerlik şubesince ihti
yat muamelâtında yapılan müsavat
sızlık hakkında. 
Tekaüde âevkine "dair. 

Nahiye müdürünün suiistimalinden 
şikâyet. 
Şehit maaşı tahsisine dair. 

Encümendedir. 

M. M. vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. Harp malûlü olduğundan emsaline 
verilen nakdi mükâfattan mahrum 
edilmemesi veya arazi verilmesine 
dair. 
'D. D. Y. Tarafından vazifeye alınma- Encümendedir, 
sıma teminine dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4496/4729 Adapazarı: Aralık ih&a- Rençberlikle alâkası olmıyan bazı eş- Maliye vekâletine. 
niye köyü ihtiyar heyeti has tarafından Hazineye ait araziler 
Abdullah Seçkin ve ar. fuzulen işgal edildiğine dair. 

4497/4730 Samsun: Cezaevinde Me- 2330 saylı Af kanunundan istifade- Encümendedir. 
med Ziya. sinin temini ile geri kalan cezasının 

affına dair. 
4498/4731 Kadıköy: Earabağh dere Ağır işçi olduğundan ekmek karne- Ticaret vekâletine. 

Müsavat sokağı No. 19 sinin ona göre verilmesine dair. 
Ahmed Işık. 

4499/4732 Erbaa : Feyzipaşa ma- tskân muamelesinde yapılan haksızlı- Sıhhat ve îç. Mu. V. 
hailesinde Katmerkaya ğın düzeltilmesinin teminine dair. 
köyü halkından İzzet 
Bulak 

4500/4733 Kırklareli: Kahveci Sami Maarif vekâletince yar öğretmen ola- Maarif vekâletine. 
eliyle Karani Erkmen. rak vazifeye alınmasının teminine dair. 

4501/4734 Samatya - istanbul : 1$ V«azife esnasında malûl kaldığından Encümendedir. 
kalpakçı sokak No. 47 H. harp malûlü addedilmesinin teminine 
Seyit Girgin. dair. 

4602/4735 Ankara: Lazgi köyünde 13. IV. 1942 tarih ve 3360 sayılı ar- Encümendedir. 
Süleyman Özer. zuhaline ektir. 

4503/4736 Ayvalık: Hayrettin paşa Ayvalık malmüdürünün vazifei memu- Maliye vekâletine. 
mahallesi Safa caddesi 15 riyetmi suiistimal ettiğini ihbar edi
nci sokak Çıplak âza müs- yor. 
teeiri Hasan Karan ve ar. 

4504/4737 incirli - Aydın: Gerenko- Verilen mahkûmiyet kararının refine Encümendedir. 
va köyünde Ahmed Çelik, dair.-

4505/4738 İzmit: Cedit mahallesi 13. V . 1942 tarih ve 4509 numaralı ar- Encümendedir. 
Hastane bayırı No. 39/1 zuhaline ektir. 
Ahmed Çakan. 

4506/4739 Maraş : Cezaevinde Ha- Ekmek ihtiyaçlarının teminine dair. Encümendedir. 
nefi Taşdelen. hakkındaki kararın tetküdyle refine 

4507/4740 Giresun -. Nizamiye ma- Avukatlık meslekinden çıkarılması Encümendedir. 
hailesi Fehmi Aktan. hakkındaki kararın tetküdyle refine 

4508/4741 Trabzon : Cezaevinde Geri kalan mahkûmiyet cezasının af- Encümendedir. 
Hasan Tosun. fma dair. 

4509/4742 Aydın: Cezaevinde Halil Asri cezaevlerinden birine nakline Encümendedir. 
Pişkin. * dair. 

4510/4743 Suşehir : Orta mahalle- Orta okullu bir kazada vazifeye ta- Encümendedir. 
sinde Salâhattin Eyyubi yinine dair. 
Akyüz. 

4511/4744 Hmıs : Sorgu hâkimi Jandarma komutanının suiistimaline Dahiliye vekâletine. 
Mtaatafa Çelik. dair. 

4512/4745 İstanbul: Sultanahmet Ak- Tekaüt maaşlarına zam yapılmasına Encümendedir. 
bıyık Ahırkapı cad. No. dair. 
68. Basit Çoruh. 

4513/4746 Osmancık : Ağızsuyu kö- Çeltik ekiminin müsaadesine dair. Encümendedir, 
yünde Memet Akça. 

4146 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4514/4747 Tire : inhisarlar idare
sinde tütün alım memuru 
Cavit Güneysu. 

4515/4748 Ankara : Süvari müfettiş 
mülhakı süvari binbaşısı 

'Recep Balkan. 

Arzuhal hulâsası 

4516/4749 

4517/4750 

4518/4751* 

4519/4752 

4520/4753 

4521/4754 

4522/4755 

4523/4756 

4524/4757 

4525/4758-

4526/4759 

4527/4760 

İstanbul : Dördüncü va
kıftan No. 4 - 28 Hikmet 
Erkrvanç vekili avukat 
Nafiz Tekinkaya. 
Kırşehir : Cezaevinde 
Turgut Güven: 
Ankara : T. C. Merkez 
bankası memurlarından 
A. Faik Tosunoğlu. 
Turhal : Meydan mahal
lesi Ömer Bilgen. 
Avanos : Yukarı mahal
lesi No. 1 A. Hamdi İnen. 
Edirne : Çilingirler cad-, 
desi No. 62 Tarak fabri
kası sahibi Memet Esen-
dal yanmda Hasan Ak-

Sultanahmet : İstanbul : 
Cankurtaran caddesi No. 
60 Rasim Erg ör. 
Ankara : Şükriye mahal
lesi M. Dolu S. No. 123 
Şevket Bacan. 
Ankara : Solfasıl köyün
de Ahmet eşi, Habibe kızı 
Fatma Toplar.. 
Kuşadası : Dağ mahalle* 
sinde belediye tahsildarı 
Mustafa Kutucu. 
Göksün : Malmüdürü Ali 
Dalkıran ve ar. 
Ermenek : Rıza Çilingir 
ve ar. 

Askerlik vaziyetinin tashihine dair. Encümendedir. 

Askerî temyiz .mahkemesinin lehine M. M. vekâletine, 
verdiği nasıp tashihi hakkındaki ka
rarın M. M. Vekâletince infaz edilme
diğinden şikayet. 
4097 sayılı kanunun kabul ettiği esas- Encümendedir, 
lara istinaden müvekkilinin hakkı
nın teminine dair. 

Haksız olarak mahkûm edildiğinden 
bu hususun tetkikma dair, 
5.1.1940 tarih ve 1456 numaralı ar
zuhaline ektir. 

Zabıtadan şikâyet ediyor. 

Arama bahanesiyle evinde araştırma 
yapanlardan şikâyet ediyor. 
Edirne gümrük idaresi tarafından eş
yası hakkında yapılan muamelenin 
haksız olduğuna ve zararma müseb
biplerinden şikâyetine dair. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. 

7 . III. 1942 tarih ve 4199 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Adliye vekaletine. 

Münakalât vekâletine. 

M. M. vekâletine. 

Ticaret vekâletine 

4528/4761 Beşiktaş - İstanbul : Or-
tabahçe mahallesi Kara
kol S. No. 12 İsmail özen. 

Biranevvel iskânının teminine dair. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasmm affına dair. Adliye vekâletine, 

İaşelerinin temini için zahire verilme- Ticaret vekâletine 
si hakkında. 
Kazalarının mahsulü .soğuktan müte- Ticaret vekâletine, 
essir olduğundan ofise verilecek dört
te bir zahirenin alınmaması ve to
humluk zahire verilmesine dair. 
Devlet demiryollarındaki vazifesine Encümendedir, 
alınması hakkında. 



kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4529/4762 Bitlis : Taş mahallesi 
Gökmeydan mektebinde 
No. 18 Burhan Anadolu. 

4530/4763 Kırıkkale : Askerî fab
rikalar Prinç hattohanesi 
elektrik şube memuru 
yedek üsteğmen Mahir 
Lorlar. 

4531/4764. Tekke mahallesi Haşmet 
sokak No. 21. Fahriye Bü-
yükbilgin. 

4532/4765 Silifke : Persendide Ah
met Kaya ve ar. 

4533/4766 'SlveYek : Şekerli Taşlı 
köyünde Memet Demeoğ-
lu ve ar. 

4534/4767 "Saimbeyli : Karasavuran 
köyünde. Ahmet Kork
maz. 

4535/4768 Saimbeyli : Karasavuran 
köyünde Arif Korkmaz. 

4536/4769 Kırıkhan: Kurtuluş ma
hallesi No. 4 Naf ia ikinci 
grup on birinci rakımında 
No. 5087 Avadis Kocaoğ-
lan. 

4537/4770 Zonguldak: Üzülmezasma 
pavyonlarında Memed Gü
den. 

4538/4771 Kütahya : Uhıcami civarı 
Aşçı Ali bitişiğinde No. 2 
Mahmut Aktaş. 

4539/4772 Bilecik : îsmetpasa ma
hallesinde Hatice Atalay. 

4540/4773 İstanbul : Lâleli Genç-
türk sokak No. 35 Hasan 
Nizamettin. 

4341/4774 Amasya : Sorular mahal
lesinde H. Sakıp Gürmen. 

4542/İ775 Kayseri : Cezaevinde Na
dir Süphandağ. 

4543/4776 Torbalı - İzmir : Karaku-
yu köyünde imam Ali Rı
za' 'Zeytinoğhı. 

4544/4777 Bayburt : Tuzcuoğlu ma
hallesinde Halit özkul. 

Arzuhal hulâsası 

Haksız yere hâkimlikten çıkarıldığın- Adliye vekâletine, 
dan bu kararın refine dair. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. Adliye vekâletine. 

İskânlarının teminine dair. Encümendedir. 

İaşe durumları hakkındaki dilekle- Ticaret vekâletine 
rinin nazarı dikkaje alınması. 
İaşelerinin temini ile tohumluk ve- Encümendedir. 
rilmesi. 

Arazisine vâki müdahalenin menine Dahiliye vekâletine, 
dair. 

Kendilerine arazi verilmesinin temi- Dahiliye vekâletine. 
nine dair. 
19.1.1942 tarih ve 4047 numaralı ar- Encümendedir, 
zuhaline ektir. 

İstanbul'a dönmesine Örfi idare komu- Encümendedir, 
tanhğmca müsaade edilmesi hakkmda. 

Tasfiye karannm refine dair. Maarif vekâletine. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

16. III . 1942 tarih ve 4245 numaralı Karara râptedilmistir. 
arzuhaline ektir. 

12. I I . 1942 tarih ve 4145 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
İsnat olunan cürmün tahkiki neticesi- Encümendedir. 
ne kadar kefaletle tahliyesine dair. 
Tekaütlüğünün icrasının teminine dair. Encümendedir. 

Arzuhal encümenince hakkında veri- Encümendedir. 
len 3721 humarak karara itiraz edi
yor. 



Kayit 
No. 

4545/4778 

4546/4779 

4547/4780 

4548/4781 

4549/4782* 

4550/4783 

4551/4784 

4552/4785 

4553/4786 

4554/4787 

4555/4788 

4556/4789 

4557/4790 

4558/4791 İnegöl: Osmaniye mahal
lesi Yeşil köprü No. 45 

Ahmet; Düşün. 
4559/4J92 İstanbul: 4 Vakrfhan No. 

4/28 Hikmet Erkıvanç, ve-' 
kili avukat Nafiz Tekin-

Ârzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Konya : Cezaevinde İbiş 
Ekdoğan. 
Nizip : Sevdümen ve No>-
ho köylerimle Mahmut 
Tiryaki ve ar. 
İstanbul : Eski Erzincan 
Belediye reisi, Meyve -
sebze ,hali kontrol memu
ru Hakkı Altıok. 
Kuzguncuk - İstanbul : 
leadiye caddesi Hamur
suz sokak No. 4 Emin Me-
tiner., 
Çorum : Hüseyin Ben-
derli. 
Bayazıt - İstanbul: Tram
vay istasyonu No. 12 Nu
rettin Akın. 
Konya : Hamidiye ma
hallesinde ikamete memur 
Emine Aslan. 
Şişli - İstanbul : Bomon-
ti durağı Samanyolu so
kak Ayyıldız apartnnanı 
No. 3 Rafia Lûtfiye Sa
buncu ve Suat Kakıcı. 
Derik : İkinci nüfus me
muru Kemal Akman. 
Malatya: 2 N:Hava Ok. 
Mülhak Yüksek mühendis 
önyüzbaşı Sabahattin Son. 
Osmancık: Emekli hâkim 
İbrahim Dikbaş. 
Ankara: tsmetpaşa cad
desi Zehra Yur. 
Ayvalık: Vehbibey mahal
lesinde No. 6 Memduh 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Geri kalan cezasının affına dair. 

Tohumluk verilmesine dair. 

Tekaüt maaşı veya ikramiye verilmesi 
hakkında. 

Encümendedir., 

Ticaret vekâletine 

Dahiliye vekâletine. 

Mahkûmiyet cezasının affı ile hukuku Adliye vekâletine, 
memnuasnun iadesine dair. 

Muhakemesinin Çorum'da icrasına Encümendedir. 
dair. 
Yedeksubaylann rütbe derecelerinde Encümendedir. 
aldıkları maaşların sivil kadrolarda 
da verilmesi hakkında. 
Jandarma komutanından .şikayet edi- Encümndedir. 
yor, 

Haklarında verilen hükümde hatayt Adliye vekaletine, 
adli olduğundan yeniden tetkikiyle 
aflarma dair. 

Maaşının 25 İha üzerinden verilmesi
ne dair. • 
Orduda mülhak subay olarak istihda
mı mağduriyetini mucip olacağı hak
kında. 
Avukatlık ruhsatnamesi verilmesi 
hakkında. 
İskân muamelesinin düzeltilmesine 
dair. 
Tefviz suretiyle verilip istirdat edilen 
mallarının iadesine dair. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Sıhhat ve İç. Mu. V 

4 .V. 1942 tarih ve 4458 
arzuhaline ektir. 

numaralı Encümendedir. 

3. VIII. 1942 tarih ve 4749 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

• , * * 
4560/4793 Ankara: Misata millî ma

hallesi Ta ucalar„ sokak 
No. 10 Seyfetin Tümer ve 
ar. 

4561/4794 Tosya: Deringoz mevkiin
de çeltik tarlası sahiple
rinden Nuri Durak ve ar. 

4562/4796 Şekerli: Taglı köyünde Si
nan Duşak ve ar. 

4563/4797 .İzmir: Değirmendağı Se
limiye mahallesi No. 401 
sokak No. 10 Vehbi Ersoy. 

4564/4798 Kayseri .-Tayyare fabrika
sında Yüzbaşı Mualla Se-
zel. 

4565/4799 istanbul: Altın bakkal No. 
27 emekli memur Sabit 
Korur. 

4566/4803 Aşkale: Osmanoğlu Bek-
taş Smirze. 

4567/4804 Elâzığ: Aksaray mahalle
sinde Erzurum Ağırceza 
âza muavini Ahmed Ka
ra. 

4668/4805 Şuhut: Mahman köyün
den Halil önder ve ar. 

4569/4806 Küplü - Bilecik: Yeni kö
yünde Paris Gürsu. 

4570/4807 Küplü - Bilecik : Kızıl-
damar köyünde Emin 
Baycu. 

4571/4808 Antalya : Tuzcular ma
hallesinde Balıkpazan so
kağı No. 8 î . Hakkı inanç. 

4572/4809 Ordu : Millî emlâk memu
ru Bahri Demire!. 

4573/4810 Araç: Maliye odacısı Hüs
nü Çanga. 

4574/4811 Yenişehir - Ankara : Em-" 
çiler caddesi Ali Nazmi 
Ap.No. 4 Salâhattin Pa-
kalm. 

4575/4812 Kırıkkale : Askerî fabri-
, ka pirinç mahallesinde şu

be memuru Mahir Larlar. 

Arzuhal hulâsam Muamelesi 

Hazineden taksitle satın aldıkları Encümendedir, 
gayrimenkullerm taksitlerinin 20 yıl-
da vermeleri hakkında. 

Çeltik tarlalarına su verilmesine mü- Encümendedir, 
saade edilmesi hakkında. 

Yiyeceklerinin ve tohumluklarının te- Encümendedir, 
minine dair. 
Hizmet müddeti hakkındaki dileğinin Encümendedir, 
nazarı itibara alınması hakkında. 

Uçuculuk ettiği senelere karşılık uçuş Encümendedir, 
yıpratma zammmın verilmesi hakkın
da. 
İki komşusunun aile reislerinin sür- Encümendedir, 
gün edilerek aileleri efradının perişan 
kaldıkları hakkında. 
Askerlik vaziyetinin* düzeltilmesi ve Encümendedir, 
ona gmre şubece kaydının yapılması
na dair. 
Tarhedilen yanlış verginin tahsil edil- Encümendedir, 
memesi hakkında. 

tplik verlmesinin teminine dair. Encümendedir. 

İskânlarının teinini dileğine dair. Encümendedir. 

İskânlarının teminine dair. .Encümendedir. 

Mesleğiyle mütenasip bir vazifeye tâ- Encümendedir, 
yinine dair. 

Memuriyet şerefini ihlâl edenler hak Encümendedir» 
kmda kanuni takibat yapılmasına 
dair. 
26. X I . 1941 tarih ve 3838 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
25. V. 1942 tarih ve 5322 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No, isim ve adresi Arzuhal hulâsam Muamelesi 

4576/4813 Seferihisar : Tapu sicil Mahkûmiyet cezasının afma dair. Encümendedir. 
memuru Basit Ayaydın. 

4577y4814 İskilip : Malmüdürü Me- Hazineye olan borcundan ötürü maa- Encümendedir. 
met Aykul. ama konulan haczin ref ve affma dair. 

4578/4815 Hendek : Jandarma bö- Mahkûmiyet cezasının affma dair. Encümendedir. 
lüğünde 426 süvari erle
rinden Recep Bodur. 

4579/4816 Abana. - İnebolu : Altıku- Devlete verilmesi icabeden yüzde 25 Encümendedir. 
laç köyü ve diğer köyler zahire hakkındaki dileklerinin nazan 
halkı namma muhtar. itibare almması hakkında. 

4580/4817 Viranşehir : Sıhhat me- Maaşının 30 lira asli maaş olarak ve- Eneümenredir. 
muru Tabir Çetin. rUmesine dair. 

4581/4818 Şekerli : Metik köyünde Ofise teslimi icabeden zahirenin tak- Eneümenredir. 
Hüseyin ve ar. dirinde yapılan haksızlıktan şikâyet 

ediyor. 
4582/4819 Keleverek köyü muhtarlı- Mahsulleri az olduğundan Hükümet Encümendedir. 

ğı ve diğer köyler muh- tarafından zahirelerinin mubayaası-
tarlığmdan. nm haddi lâyıkına indirilmesine dair. 
Adres sarih değildir. 

4583/4820 Kozan : Aslanpaşa ma- Tekaüt maaşı tahsisine dair. Eneümenredir. 
hailesinde Faik Araş. 

4584/4821 Kemah : Camolur köyün- Yiyecek ve tohumluk zahire verilmesi- Eneümenredir. 
de Hüseyin Cebe. ne dair. 

4585/4822 Bismil : Ambar köyünde İskânlarının düzeltilmesine dair. Encümendedir. 
Ahmet ve ar. 

4586/4823 Ağın : Hüseyin Saracık Yiyecek ve tohumluk verilmesine Encümendedir. 
köyünde Süleyman Ağm dair. 
ve ar. 

4587/4824 Araç : Olucak köyü hal- Yiyecek ve tohumluk verilmesine Encümendedir. 
landan Salih Desteci dair. 
ve ar. 

4588/4825 Ulus: Alpo köyünde Şev- 10 maddelik dileğinin nazarı itibara Encümendedir. 
ki Suğmen. alınmasına dair. 

4589/4826 Yozgad : Belediye meeli- Dâva vekilliği yapmasına dair. Encümendedir. 
si âzasından H. Fehmi 
Dündar. 

4590/4827 İskilip: Camiikebir ima- Bareme dahil olmalarının teminine Encümendedir. 
mı ve hatibi İsmet Şa- dair. 
hinbaş ve ar. 

4591/4828 Burhaniye : Belediye re- 3533 sayılı kanun hükmüne tevfikan Encümendedir. 
isi Muhittin Yaylı. belediyenin şahsiyeti mâneviyesi aley

hine verilen isabetsiz kararın refine 
dair, 

4592/4829 Sivas : Gökçe bostan ma- Hazinedeki yüz altm alacağının te* Encümendedir. 
hailesinde Hatice Çmtay. diyesinin teminine dair. 

4593/4831 Uşak : Cezaevinde Ab- Mahkûmiyet cezasınm affına dair. Encümendedir, 
dullah V&jeı. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4594/48$ jŞg&typ : Bezciler ma-
hailesi Gediz caddesj No. 
8Q. AJi* Sert. 

4595/483*3' Ankara : İtfaiye meyda-
ÎU Kırşehir hanında mi
safir, Behisnili Veli Çe
lik. 

4596/4834 Kastamonu : Ibni Nec-
car mahallesi - Atabey 
caddesi No. 18 Tevfik 
Aydm. 

4597/4835 Ağm : Anderi köyü hal
kı namına Hüseyin Uzun. 

4598/4836 Samsun : Cezaevinde Re
cep Koç. 

4599/483T Çatalc* : 61 Top. A. Ko
mutanı H. Çelikalp. 

4600/4838 Gölcük : Askerî posta No. 
8242 binbaşı Osman Ko
puk. 

4601/4839 Sivas : Gezaevide Bilâl 
Aydın ve, ar.' 

4602/4840 Erzurum: Cezaevinde Ba
hsettin Tuna. 

4603/4841 Bismil: Maliye tahsil kâti
bi Memet Yelmaz, 

4604/4842 Tavşanlı: Durak mahalle
sinde Ahmet Güven. 

4605/4843 Kastamonu: Taşköprü Ka-
rasait mahallesi Saide 
ökten. 

4606/4844 Ni#de : Cezaevinde Hacı 
Kahraman. 

4607/4845 Simav : Kestel köyünde 
Memet Özkan ve ar. 

4608/4846 Kemah : Hudu köyünde 
Muharrem Avcı ve ar. 

4609/4847 Samsun : Cezaevinde Os
man Ayvaz. 

4610/4848 Urla ; Saray önünde ar
zuhalci Salâhattin Yavuz 
eliyle Yıldız otelinde 
Faiz. 

4611/4849 Samsa} : Birik ve. Mer
mere köyü halkı namına 
muhtar Memet Işık ve ar. 

Arzuhal hulâsası 

Oğlunun dilsiz mektebine kabulünü 
istiyor. 

Muamelesi 
J - — •*»-
îTncümendedir, 

Malûl olduğundan maaş tahsisine da- Encümendedir, 
ir-

İskânının Adana yeya Malatya'da Encümendedir, 
teminine dair. 

Tohumluk ve yiyecek verilmesi Encümendedir. 
hakkında. 

Mahkûmiyetinin affına dair Encümendedir. 

Sınıfının 5 nci sınıfa nakli hakkında. Encümendedir. 

Pendik belediyesince tasarruf hakla- Encümendedir, 
rma tecavüz edildiğine dair. 

Haksız verilen ölüm cezası hükmünün Encümendedir. 
yeniden tetkikini istiyorlar, 
Ardıhan cezaevine nakline dair. Encümendedir. 

Maluliyet maaşmın tahsisine dair Encümendedir. 

İmar ettiği Değirmenin vârisleri ile Encümendedir. 
Evkaf arasında ihtilâf m halline dair. 
Eşinden maaş tahsisine dair. Encümendedir. 

Aksaray cezaevine naklini istiyor. Encümendedir. 

Ofise teslimi talep edilen zahirenin Encümendedir. 
fazla tahmin edildiğine dair. 
Ofise teslimi istenilen zahirenin ken- Encümendedir. 
dilerinden alınmamasına dair, 
Bakiye cezasının a.sri cezaevlerinde Encümendedir. 
geçirmesinin teminine dair. 
Münasip bir işte istihdamını istiyor, Encümendedir* 

Ofise teslim edilecek zahirenin fazla- Encümendedir» 
lığ; dolayısiyle kendilerinin aç/kala» 
cakları hakkında. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim t e adresi 

4612/485Û 12. Kör. 21 ncî müstakil 
tugay 59 ncu piyade ala
yı 3 ncu tabur 12 nci bö
lük Musa Güzelalp. 

4613/4851 Yozgad: Köseoğlu mahal
lesinde Memet Kıliçaslan. 

4614/4852 Fethiye : Kesikkapı ma
hallesi Aslan Günaydın. 

'4615/4853 Aydın : Memleket hasta
nesi civarında Ahmet Lü-
lüoğlu. 

4616/4854 Pazar : Hoturu köyünde 
manifaturacı Mustafa Ci-
nan eilyle O. Nuri Cinan. 

4617/4855 Kozan : Aslanlı köyünde 
Ali Çuluk ve ar. 

4618/4856 • Tokad : Bınska köyünde 
Abdullah Kartal ve ar. 

4619/4851 Bolu : Cezaevinde Selimi 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Askerlikten terhisine dair. 

3998 numaralı dileğine Arzuhal encü
menince hakkında ittihaz edilen ka<-
rara itiraz ediyor. 
Topraklandınlmasma dair. 

Tapuda mukayyet 120 yemiş ağacı 
hakkındaki dileğinin nazarı itibara 
alınması hakkında. 
27.1.1942 tarih ve 4085 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir-

Encümendedir. 

Encümendedir' 

Encümendedir* 

Encümendedir. 

4620/4858 Ağılı : Tevfik Yalçın ve 
Hüseyin özer ve ar. 

4621/4859 Maçka - İstanbul s Teşvi
kiye Birinci karakol so
kak No. 1Û6 Haindi Akın
cı. 

4622/4860 Hmıs : Musa Ekin Yıl
maz ve ar. 

4623/4861 Adana: Ticaret odasl tah
min bürosu memuru Dur
muş Özkan. 

4624/4862 Hadımköy : Aş. Pos. No. 
358 L Bl. K. önyüzbaşı 6 
Kâmil Onar. 

4625/4863 Kemah : Herdif köyünde 
Cemal Karakoç Ve ar. 

4626/4864 Beykoz: Yalıköy Gazi Yu-
ntıs S.-No. 3 Tahsin Onay. 

4627/4865 Kula : Akgün mahalle
si •M.î'ahri özberk. 

4628/4866 Bahçe : Karkm köyünde 
Memet Karkm ve ar. 

Ofise teslim etmek mecburiyetinde bu- Encümendedir, 
lundukları zahire hakkındaki dilekle
rinin nazarı itibara alınması hakkın
da. 
Ofise teslim etmek mecburiyetinde Encümendedir, 
bulundukları zahire hakkındaki dilek
lerinin nazari itibare alınması hak
kında. 
Mahkûmiyetinin aîfma dair. Encümendedir. 

Tohumluk ve yiyecek teminine dair. Encümendedir. 

Tekaüdiye ikramiyesinin tamamen Ve* Encümendedir, 
rilmesi hakkında. 

Arazilerine sahip olmalarının temini' Encümendedir. 
ne dair. 
Nasbinin tashihine dair. Encümendedir. 

Nasbinin tashihine" dair. Encümendedir. 

Tohum ve yiyecek teminine dair. Encümendedir. 

Beykoz deri fabrikasındaki hizmetine Encümendedir. 
göre ikramiyesinin verilmesine dair. 
Tekaütlüğünün tefine dair. Encümendedir. 

Çeltik ekimi yüzünden sıhhatleri muh- Encümendedir, 
tel olduğundan ve mütegallibeden şi
kâyet ediyorlar. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4629/4867 İzmir : îsmetpaşa mahal
lesi Alpaslan S. No. 22 
Rıza Uyarlar ve ar. 

4630/4868 Gazianteb : Cezaevi katibi 
Kemal İmer. 

4631/4869 Ringil • Elâzığ : Yaruşağr 
köyünde Ahmet Yiğit ve 
ar. 

4632/4870 Çankm : Cezaevinde Ab-
durrahman Yıldırım. 

4633/4871 Çantan: Şeyh Osman ma
hallesinde Şerife Tekiz. 

4634/4872 Kemah : Tan köyünde 
Süleyman Tan. 

4635/4873 Kayseri : Eski mSstantık 
Veysel özübüyük. 

4636/4875 Muğla: As. Posta No. 2082 
sıhhiye bölüğü baştabibi 
Adil Bir. 

4637/4876 İstanbul: Karaağaç mü
essesesinde buz ambar 
memuru Osman Tozun. 

4638/4877 İpsala : Bayramiye ma
hallesinde İbrahim Yeter. 

4639/4878 Pülümür : Jandarma er
lerinden Kapı köyünden 
Abdullah Çolak. 

4640/4879 İstanbul : Fatih Kocadfr 
de mahallesi Valide med
resesi sokak. 11/2 Sait 
Demirsoy. 

4641/4881 Mâriğ : Maarif Müdürü 
Naait Sanca. 

4642/4882 Simav : Tepecik mahal
lesinde Hüseyin Güven. 

4643/4883 Ankara : Yeğenbey ma
hallesi Havra sokak No 2 
Raif Yeşilbaş. 

4644/4884 Hınıs : Musa köyünde A. 
Meeit Akarsu ve ar. 

4645/4885 inebolu : Karadeniz ma
hallesinde Aziz özlü. 

4646/4886 Tutak : Mirze halkı adı
na İsa ve ar. 

Oturdukları evin iskânlarına tahsisine Encümendedir, 
dair. 

İskân suretiyle ev verilmesi hakkında. Encümendedir. 

Subaşı tahminlerinin yanlış tahminle- Encümendedir, 
rinden şikâyet. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

Babasından intikal eden gayrimenkul- Encümendedir. 
lerinin muamelesinin yapılmasına 
dair. 
Tohum ve yiyecek teminine dair. Encümendedir. 

Avukatlık ruhsatnamesi verilmesi Encümendedir. 
hakkında 
Askerlik durumu hakkındaki dileği- Encümendedir. 
nin nazarı itibara almmaaı hakkında. 

Hakkmda tahakkuk ettirilen fazla Encümendedir, 
mehuzenin affı ile kadro maaşmm ve
rilmesine dair. 
Yolsuz sürgün «HH-İTIITI geri almmaaı Encümendedir, 
hakkında. 
Eşhas tarafmdangayrimenkulünevâ-ı Encümendedir, 
la müdahale hakkmda 9 maddelik 
maruzatın nazarı itibara almmasma 
dair. 
Kendisine ait gayrimenkulun kendi- Encümendedir, 
sine verilmesi hakkmda. 

Devlet şûrası kararının infazma dair. Encümendedir. 

GayrimenkuHerinin tasfiyesiyle icar Encümendedir, 
bedelinin tahsiline dair. 
Verilen mahkûmiyet kararında hata- Encümendedir/ 
yi adli vâki olduğuna dair. 

Zeriyat yapmalarına müsaade edilme- Encümendedir. 
sine dair. 
Arzuhal encümenince hakkında itti- Encümendedir. 
haz olunan karara itirazı hakkmda. 
Ofise verilmesi icabeden yüzde yirmi Encümendedir. 
beşin fazlalığından şikâyetine dair. 



Kayit Arzuhal ı^Mbitıiy 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4647/4887 

4648/4888 

4649/4889 

4650/4890 

4651/4891 

4652/4892 

4653/4893 

4654/4894 

4655/4895 

4656/4896 

4657/4897 

4658/4898 

4659/4899 

4660/4900 

4661/4901 

4662/4902 

4663/4903 

4664/4904 

Ankara : Yenidoğan ma
hallesi Ceraalbey sokak 
No. 309 Eyüp Ceylân. 
Vana - Ordu : Çandır kö
yünde Memet Akbulut. 
Samsan: 19 mayıs mahal
lesi Engin sokak No. 1 
O. Faik Tan. 
Trabzon : İlköğretim mü
fettişlerinden Hikmet 

Karsan. 
Trabzon : İlk tedrisat 
müfettişlerinden Şükrü 
Bayoğlu. 
Antalya : Cezaevinde Os
man Şancı. 
Edremit: Zeytinli köyün

de M. thsan Aydoğdu. 
Aydın : Memleket hasta
nesi civarında Ahmet Lü-

încesu : Camiikebir ma
hallesinde Ömer Kavak. 
Samsan: Cezaevinde Me
met Çavuş. 
Osmancık : İskilip mah-
ekmesi emekli başkâtibi 
Esat özüdoğru. 
Taksim - İstanbul : Sıra-
serviler caddesinde No. 
179 Pirdevs Kızdtan. 
Samsun : Cezaevinde M. 
Emin Coşkundere. 
Saimbeyli .-Merkezokulu 
başöğretmeni İbrahim 
Tuğrul. 
İstanbul : Emniyet Ş. 3. 
K. 11 de 296 komiser mu
avini Taşar Dural. 
Ahmet Pınar köyünde 
Ali Tetik. 
Boğazlryan : Karasenir 
köyü öğretmeni Cani Sa
yın. 
Samsun : Mevrek köyün
de Veysel Çelik. 

Mutasarrıfı bulunduğu tarlanın tapu 'Encümendedir, 
senedinin verilmesi hakkında. 

Muhtacı muavenet olduğundan yar- Encümendedir, 
dun edilmesine dair. 
30 seneden fazla, hizmetine mukabil Encümendedir, 
ikramiyesinin verilmesi hakkında. 

Kıdem zammının verilmesi hakkında. Encümendedir. 

Kıdem zammının verilmesi hakkında. Encümendedir. 

Meşruten tahliyesine dair. Encümendedir. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

10. VII. 1942 tarih ve 4697 numara- Encümendedir, 
lı arzuhaline ektir. 

Yol vergisinden muafiyetine dair. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

Dâva vekâleti ruhsatnamesi verilmesi Encümendedir, 
hakkında. 

Şehit kocasından maaş tahsisine dair. Encümendedir. 

Mahkumiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 

25 lira asli maaş üzerinden maaş al- Encümendedir, 
masmın teminine dair. 

Oğlunu ezen şoförün mahkemesinin Encümendedir, 
yeniden bakılmasına dair. 

D. Demiryollarında hafif hizmetlerde Encümendedir. 
kullanılması hakkında. 
Askerlik durumunun düzeltilmesi hak- Encümendedir. 
kında. 

Mahkûmiyet cezasının affı veya geri Encümendedir, 
kalan cezasının asri cezaevinde bitir
mesine dair. 



Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isinvve adresi 

4665/4905 İBttıit t Akçakoca mahal» 

4666/4906 

4667/4907 

4668/4908 

4669/4909 

4670/4910 

4671/4911 

4672/4912 

4673/491S 

4674/4914 

4675/4915 

leşi Düzyol sokağı No. 10 , 
orman mühendis muavini 
BJöf9ffi 2ören. 
Zara - Sivas : Galip Akın 
ve ar» 
Silvan : Mescit mahalle
sinde İzzet Aziz. 

Lice : P. T. T. Şefi Me-
met Tekbudak ve ar. 

Sivas - Evrak kalemi me
muru Musa Temel. 
Üsküdar - İstanbul : Ce
zaevinde M. Ali Aş. 
Kağızman : Cezaevinde 
Fahri Kûhtay. 
Fatih - İstanbul : Nişan 
cadde bakkalzade soka
nı No. 16" O. Nuri Çev
rimli. 
Sultanahmet - İstanbul : 
Cankurtaran mahallesi 
Vetıî saraçhane Sokağında 
M. Ali Soysal. 
Malazgirt : Tendürek kö
yünde Meeit. 

Çağaloğlu - İstanbul: Ser-

Arzuhal hulâsası 

Bir tahrifat suçu hakkında yaptığı ih-
, bârıü üiMri dikkate âlııûûasma-dair. 

Belediye intihabatında yapılan yol
suzluktan şikâyet. 
İkâmete memur edildiği mahalden ev
lenmek için gitmesine müsaade edil
mesi hftkfctnda. 
Ofise teslim edilmek mecburiyetinde 
bulundukları zahire hakkındaki dilek
lerinin nazarı dikkate alınmasına 
dair. 
Kadro maaşının verilmesi hakkında. 

Mahkûmiyeti hakkmda yapılan hak
sızlığın düzeltilmesine dair. 
Mahkûmiyet cezasının affın& dair. 

Tekaüt maaşına zam yapılması hak
kında. 

Meclisi Alinin evvelce hakkında ver
diği karar üzerine tekaüt maaşlarının 
verilmesine dair. 

Ofise teslim etmek için tahmin edilen 
zahire ellerinde mevcut olmadığına 
dair. 
Tedeksubaylık hakkının iadesine dair. 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Enöümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
vili Bokak No. 11/13 İh
san Ap. alt katta Kemal 

4676/4916 Düzce : Maliye süvari Yiyeceklerinin ucuz olarak teminine Encümendedir, 
tahsildarı Hasan Dön- dair. 

4677/4917 Simav : Kestel köyünden 
Abdullah Boyük yanında 
A1İ Yeşilyurt. 

4678/4918 İstanbul : ömerabit han, 
•toprak mahsulleri ofisin
de Nuri Abdi Ayral. 

4679/4919 Divarbakır : Molla Baha-
'-ettin'mahallesi Kozlu so
kak No. 8 Fahrî BayOğlu. 

29. VIII. 1942 tarih ve 4845 numa- Encümendedir, 
ralı arzuhaline ektir. 

Kanuni ikramiyesinin verilmesi hak- Encümendedir, 
kulda. 

Vatandaşlıktan ıskatına dair. Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

4680/4920 İstanbul : Binbir direk 
mahallesi Sultanahmet 
Üçler sokağı No. 7 Faik 
Zaim. 

4681/4921 Yalvaç : Askerlik şube
sinde sicil 320/602 emek
li, teğmen Msmet Tevük 
Alp. 

4682/4922 Lapseki : Belediye reisi 
Kâmil Akalın. 

4683/4923 Akseki : Mahmutlu muh-
taıs Memat Beınirel. 

4684/4926 Ankara : Eski mücahit 
binbaşı 'Muradiye otelin
de Ayşe Altıntaş. 

4685/4926 Ankara : Cebeci Demirli-
hane Doruk sokak No .11 
Halit Ziya Sağıroğlu. 

4686/4927' Ankara : Yenidoğan ma
hallesi No. 1066 bakkal 
dükkânında Mahmut ya
nında Şemsettin Gedik. 

4687/4928 Elmalı: Elmalı kaymaka
mı Zeki Işık. 

4688/4929 Ankara : Cangm caddesi 
Yelken sokafcNö. U/13 
Macide Çatıkkaş, 

4689/4930 İskenderun : Gençlik ku
lübü spor âmiri Edip Ak-
soy. 

4690/4931 Ünye : Kadılar koyunda 
Ahmed Çetinkaya. 

4691/4932 Davacı : Kadılar köyün-
de EWide;Ateş. 

4692/4933- Senirkent : Dava vekili 
M. Altay Gündoğdu. 

4693/4934 Erzurum : Müstahkem 
mevktistihkâm tabur I. 
Bl. & yüzbaşı Adil 
Arask 

4694/493S Trabtont-Cezaevinde Kâ
zım Süslü. 

4695/4936 Adıyaman : Vartana kö
yünde Ali1 Özkan. 

Aaaaıhal hulâsası Muamelesi 

Arzuhal encümeninin 58 
tahk karar cetvelindeki 
rah karara itiraz ediyor. 

Tekaüt maaşı tahsisine dair. 

Baf* EncümendedM»; 
na&a* 

EmtüHMindedir. 

Kazaları halkana- ve memurlarının Encümendedir. 
iaşesinin teminine dair. 
Ekinlerine konan tahminin fazlalv* EfacÜnMndedir. 

•İskânına bir ev tahsisine ve yardım1' Ebeiuuendedir. 
edilmesine dair. 

Para cezasının affına dair. Encümendedir. 

Hârb malûlü olduğundan îmaaş &thsi* Enûüra«*dedir. 
sine dair. 

Üsküdar ve Kadıköy sulh hukuk malt- Encümendedir. 
kemelerinin hakkında verdiği ka*«r-
Iarda isabetsiüik -olduğun» dadr. 
İffetine «ebri olarak tecafüt eden- Eneömeadedir. 
teğmen SemabattinhakkMdt^kibat 
yapılmasına dair. 
Yardım edümettoe'dadr. Encümendedir. 

Kardeşininayağunyaral^anlarbak- Encümeadedm 
kında şikâyet 
Kardeşinin ayağmı yaralıyarak sa- Enfittneftâedir. 
ka&anmftsı&a<fle1»ep iolanlar. haMtroda 
takibat yapılmasına dair. 
Mahkumiyet «tesaum affıü* tdair. EneftaieBâediK 

Tecilli cezasının affına dair. Encümendedir. 

Hasta olduğundan. * geri taûatt'm»V Encüaieadedirr 
kûmiyet cezasmm affına dafav 
Ziraat bankasına olan borçlan-• hak- Enciirt endedir. 
kındaki dileklerinin nazarı itibar* 
alınmasına dair. 



Kayit Arzuhal sahihinin 
No. isim ye adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4696/4937 İsparta : Veteriner mü- Barem derecesi hakkındaki dileğinin Encümendedir. 
duru Fatma Altmkurt. nazan itibare alınarak maaş farkı

nın verilmesi hakkmda. 
4697/4938 Beykoz - istanbul : Şa- Yetim maaşı tahsisi dileğine dair. Encümendedir. 

hinkaya No. 36 Nazmiye 
öz. 

4698/4939 Bursa : 215 P. A. Tüfek- Rütbesinde tashihat icrasının ve bu Encümendedir. 
çişi M. Nafiz Yalman. farkı maaşm müsebbiplerinden tahsili 

hakkında. 
4699/4940 Bartın : Paslit karyesinde İş mükellefiyetinden istisnasına dair. Encümendedir. 

Ahmet Ergin. 
4700/4941 Bartın: Faslit karyesinde İş mükellefiyetinden istisnasına dair. Encümendedir. 

Ahmet önder. 
4701/4942 Giresun : Kapıkahvede Arzuhal encümeninin 21.1.1942 ta- Encümendedir. 

Yusuf Ziya Yosmaoğlu. rih ve 3597 numaralı kararma itiraz 
ediyor. 

4702/4943 Turhal : Meydan mahal- Turhal belediyesinden şikâyet ediyor. Encümendedir. 
leşinde Ahmet Dinçer. 

4703/4944 Eskişehir : Bursa oteli Hastane olarak icarla tutulan oteli- Encümendedir. 
sahibi Ahmet Soyoğlu. nin tahliyesine dair. 

4704/4945 Kınık : Göçmen mahalle- Yaröğretmenliğe tayiniyle birlikte Encümendedir. 
sinde Hakkı Erdoğan. Maarif vekâletindeki evrakı müsbite-

sinin iadesine dair. 
4705/4946 Keşan : Kılıç, köyü âza- Kızkapan golü namiyle maruf arazi- Encümendedir. 

smdan H. Seyhan ve ar. nin kendilerine verilmesi hakkmda. 
4706/4947 Eskişehir : As. Posta No. Eski yüzbaşılık nasbma göre verilmiş Encümendedir. 

4825 P. Yarbay Bura* olan takdirnamenin tashih edilen 
nettin Engin. yüzbaşılık nasbma göre terfie çevril

mesi hakkmda. 
4707/4948 Samsun : Cezaevinde Ra- Cezasının kısmen veya tamamen affı- Encümendedir. 

sim özçiçek. na dair. 
4708/4949 Aşkale : Danzut köyü Kaymakamdan şikâyet ediyor. Encümendedir. 

Mahun muhtarı Habip 
Çamaklı. 

4709/4950 Alucra : Tüccar İbrahim Adliyeden şikâyet ediyor. Encümendedir. 
Çıtır ve ar. 

4710/4951 Gelibolu : Tapu kâtiple- Tütün bayiliği ruhsatnamesine dair. Encümendedir. 
tinden emekli Süleyman 
özden»' 

4711/4952 Bursa : Sivasiler mahal- Doalndıncıhktan suçlu Memet hak- Encümendedir. 
leşi dereçıkmazı No. 9 fanda takibat yapılması hakkmda. 
Nefise Galin. 

4712/4953 Denizli : Değirmen önü Mahkûmiyet cezasının affına dair. Encümendedir. 
mahallesinde Darı verenli 
sokağı No. 2 Cahit Doğu. 

4713/4954 Trabzon : Diş tabipleri Ruhsatnameli dişçilerden şikâyete Encümendedir. 
Cemil Bulak ve ar. dair. 

4158 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Areuhal hulâsası Muamelesi 

4714/4966 Mılâu : Şevketiye makat- Akfttş otâugu faÇMağı ruhsafeantt- Bhcümteiaetrir. 
leşinde Durmuş Bayrak- sinin iptali için çalışanlardan şiSâyet. 
tar ve at. 

4715/4956 Beşiktaş : Yeni mahalle M M. vekâletin* «vMmiş olduğu sene- *Metuü«»deâir. 
bostan üzeri dere sokak di meşrutu müddetinin kalan kısritf-
No. 54 Hamdi Babadan, hin ödenmesi hakkında. 

4716/4957 Beyşehir: Evsat mahalle- Kafdeşinife aM Vatana gelmesibih fe- 'Eöbümendedir. 
sinde Mupst&fa Bifat minine dauf. 
Uğur. 

4717/4958 Sumatar - Urfa : Cabınl Ofise teslim etmek mecburiyetinde ol- Encümendedir. 
Ensar köyünde Abdullah- düğü eahırehin fazla tahmininden 
oğlu Beyco ve ar. şikâyet. 

4718/4959 Amasya: Hâkim baba ma- Meşruten tahliyesine dair. îfeöfimendedir. 
hailesinde Osman Batt. 

4719/4960 Gemlik : Sıhhat memuru Tekaüt maaşı tahsisine daîr. BıMîüitie'hdedir. 
Şükrü Korkmaz. 

4720/49$ Niğde: Vilâyet er&& me- Kadro maafınıh verilmesi haRkimk. Encümendedir. 
muru Hakkı Yılmaz. 

4721/4962 Konya : Konya yapağı Sümerbank tarafından ucuz fiyatla Eâcümeadedir. 
tüööâarlarmdan Süleyman satın alınan yapağı fiyat fbrkraın 
Taşpınar. verilmesi hakfaüSa. 

4722/4963 Küve: Uzunöz köyü muh- Yiyecek ve ekecek mahsul vtitifetesi Encümendedir. 
tan ibrahim Yıldırım. hakkında. 

4723/4964 Konya : Cezaevinde M«- Mahkûmiyetine dair karamla yeniden Encümendedir. 
met. tetkikına dHfe. 

4724/4965 Eğil : Eğil mahkeme mü- Süvari müvezziliğine tâyinine dair. Encümendedir. 
başiri M. Nuri Yüksel. 

4725/4968 Soma : î&mü* madeninde 2330 sayılı kanundan istif «iesiftm te- J3ftt&m*ndec1:h\ 
İdris Sınar. minine dair. 

4726/4967 Çüntfa - Konya : AMvi- Ofise teslimi istenilen zanifettih fbzta Encümendedir. 
ran nahiye merkezinde tahmin edildiğinden şikâyet. 
Osman Demirkan. 

4727/4968 Karaağaç;: Kaftfeğfcç mez- Tekaüt maasmm tam olafak verilme- Encümendedir. 
bahası veterineri Memet si haktendi. 
.Sevci. 

4728/4969 Ka^ftftğaç: KaPaftğaç mez- Tekaüt mftttşmm tam olarak verilme- Encümendedir. 
bahası veterineri İhsan sine dair. 
Tokman. 

4729/4970 Bartın : Ka*trk8yündö Üörfetli iş övör'kelle'fiyetine dair. Encümendedir. 
Memet Soy. 

4730/4971 Bursa : Hatice vekili KÎ- Hazine tarafından müvekkililıîn ata- Bfieüırfeiaedir. 
za OostendÜ. zisine vâki müdahalenin rfeüne dSÜ*. 

4731/4972 İstanbul : Eyüp Vezir - Maaşının tezyidi dileğine dair. EneümeMedir. 
tekkösi yokuşa No. 3/4. 
Nuri Sungur. 

4732/4973 Karaağaç : Karaağaç Tekaüt maaşmın tam olarak verilme- Baeflmendedir. 
mezbahası muayene ve- si hakkında. 
terineri. Hakkı Akkent. 



Kayıt Arzuhal sahihinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4733/4974 Kığı : Horhor muhtarı Mahkûmiyetinin affına dair. Encümendedir. 
Hüseyin Cihangir. 

4734/4975 İstanbul: Beşiktaş Sinan- Ev kiralarının arttırılmamasının te- Encümendedir. 
paşa mahallesi Selâmlık minine daif. 
caddesi No. 16. 

4735/4976 Milas : Terzi Hakkı Akm Elinden alman maden ocağı ruhsat- Encümendedir. 
eliyle Hasan Çerçi. namesinin iadesine dair. 

4736/4977 Mılâs : Boya topraklan Elinden alman maden ocağı ruhsal Encümendedir. 
sahiplerinden Muhsin Ya- namesinin iadesin^ dair. 
nar. 

4737/4978 istanbul : Unkapam Kâ- ölen eşinden tazminat verilmesi iıak- Encümendedir. 
tipçelebi caddesi No. 28 kında. 
Emine Dönmez. 

4738/4979 Kasımpaşa : Tahtaağzı ölen eşinden tazminat verilmesi hak- Encümendedir. 
Cami sokağı No. 3 Şadiye kında. 
Şen. 

4739/4980 Kasımpaşa : Dörtkuyu ölen eşinden tazminat verilmesi hak- Encümendedir. 
Dereboyu No. 31 Hüsni- kında. 
ye Tezcanlı. 

4740/4981 Söke : Eski belediye bi- 24. VII. 1942 tarih ve 4725 numaralı Encümendedir. 
nasında Memet Âli Süker arzuhaline ektir. 
eliyle Hasan Eşref Tay
fur. 

4741/4982 Diyarbakır : Camiikebir Lisede tahsiline devam etmesinin te- Encümendedir, 
mahallesi *Ziya Gökalp so- minine dair. 
kak No. 8 .İbrahim Şevki 
Kurt. 

4742/4983 Germencik: Mesudiye ma- Bir incir bahçesi verilmesi hakkında. Encümendedir. 
hailesinde Hasan Baş. 

4743/4984 Elâzığ : Kesirlik köyün- Tahakkuk ettirilen muamele vergisi- Encümendedir. 
de Vahap Tekindeğil. nin tahsilinden sarfınazar edilmesi 

hakkında. 
4744/4985 Harbiye - İstanbul : As- 19. XII. 1941 tarih ve 3941 numaralı Encümendedir. 

keri posta No. 920 Şevki arzuhaline ektir. 
Göçmen. 

4745/4986 Şitak : Ömer Abdullah- Cezalı davar vergisinin tahsilinden Encümendedir. 
oğlu. vazgeçilmesinin ve kaydının terkini

ne dair. 
4746/4987 Fatih - İstanbul : Çar- Ev kiralarının yükseltilmesi hakkın- Encümendedir. 

samba Hatip Muslahattin da. 
mahallesi Ism&ilağa so
kak No. 45 Hanife Hay
dar. 

4747/4988 Malatya : Afyon hanın- Evlerinin ve arazilerinin ellerinden Encümendedir. 
da Ziya İpekçi eliyle Me- alınmaması hakkında. 
met Doğan. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası. Muamelesi-

4748/4989 Gazianteb : Askerî posta 
No. 3326 emir subayı Ke
mal Eren. 

4749/4990 Aşkale : Karabûyük kö
yü muhtarı Şükrü Bay
ram. 

4750/4991 Aşkale : Meymansur kö
yünden Yusuf özdemir. 

Vazifesine iadesi hakkında. Encümendedir. 

4751/4992 Katana ma-
No. 2. Şevki 

Erzurum , 
hailesinde 
Çiçekçi. 

4752/4993 Aşkale : Hiniz köyünde 
Mustafa. 

4753/4994 Tarsus : Küçükminare 
caddesi M. Cemal Keskin, 

4754/4995 Samsun: Cezaevinde Ha
lil Yeşlyurt. 

4755/4996 Malatya : Kırkçuval ma
hallesinde No. 115 Fatma 
ve Hayriye. 

4756/4998 Edremit : Şafak caddesi 
No. 16. Veteriner yüzba
şı V. Ali Bayer. 

4757/4999 Aşkale : Yongahk köyü 
muhtarı Dursun Alos. 

4758/5000 Gülnar : Cezaevinde Mus
tafa Korkmaz. 

4759/5001 Aşkale : Ergemansur kö
yü halkı namına muhtar 
Baki Yıldırım. 

4760/5002 Sandıklı : Cezaevinde Rı
za Ulusoy. 

4761/5003 Beyoğlu : Koredla sokak 
No. 1/9 A. Taeettin Bar-
ker. 

4762/5004 Develi : Sindelhüyük kö
yü ihtiyar heyeti âzasın
dan M .Baskın ve ar. 

4763/5005 Tekirdağ : İskân müdürü 
P. Niyazi Ayoğlu. 

4764/5006 Samsun : Cezaevinde Ha
lil Yeşilyurt. 

Jandarmanın tazyikmdan şikâyet edi- Encümendedir, 
yor. 

Borçlandırma suretiyle alınmak iste- Encümendedir, 
nilen zahire hakkındaki dileğinin na
zarı itibare alınmasına dair. 
iaşelerinin temini dileğine dair. Encümendedir. 

Ofise teslim etmek mecburiyetinde Encümendedir, 
kaldıkları zahire hakkındaki dilekle
rinin nazarı itibare alınması hakkın
da. 
2510 sayılı kanunun 30 ncu maddesi Encümendedir, 
hükmüne riayet etmiyen Tarsus ic
ra memuru ve tetkik mercii karar
lan hakkında. 
Mahkûmiyet hükmünün yeniden tet- Encümendedir.' 
kiki hakkmda. 
Yeniden yetim maaşının tahsisine Encümendedir. 
dair. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğü Encümendedir. 
tarafından mattûbatınm verilmesine 
dair. 
Kaymakamdan şikâyetine dair, Encümendedir. 

Bakiye kalan mahkûmiyet cezasının Encümendedir. 
teciline dair. 
Kaymakamdan şikâyetine dair. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezalarının affına dair. Encümendedir. 

Ekmek fiyattan hakkındaki dileğinin Encümendedir, 
nazarı itibara alınması hakkmda. 

Tohumluk zahire ve iaşelerinin temi- Encümendedir, 
nine dair, 

Maaşının 70 liraya iblâğına dair. Encümendedir. 

Mahkûmiyet cezasının affına dair, Encümendedir, 



Kayît 
No. 

4765/5WW 

4766/5008 

4767/5009 

4768/5010 

4769/50JI. 

4770/5012 

4771/5013 

4772/5014. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Bor ; Eski tahsildarlar
dan Btem Ağırbaşlı. 
A. 57. Tb. 3. Bl. 10. Tak. 
K. Nimett in Yula, 
Bilecik : Seferberlik, mü
dürü N. Kemal Cebe. 

Maçka : Iskopya köyün
den Tevf ik Yılmaz. 
Emet : Beyköyünd* Hir 
311 Kesmez. 
Ankara : Ankara oteli 
No. 8 yedek başgedikli Şe
rif Uçaner. 
Ağrı : Cezaeviatl* Kaa&ü 
özyalçra. 
Ka4ıküy : Bahriye, cad. 
Canan sokak Np. 1/1 Mü-
eyyet Dinçsoy, 

Aosuhal hulâsası 

Tekaüt, eytam ve eramilinitt terfihi
nin teminine dair. 
Askerlik durumunun düzeltilmesi 
1 hakkında. 
Erzincan'da yer altında kalan nuku.-
tun ve eşyalarının çıkartılması hak
kında. 
T«w» edilen» toprak bedellerinin ahn-
maması hakkında. 
İş mükellefiyeti hakkındaki dileğinin 
nazarı itibara alınması hakkında. 
1 . IV. 1942 tarih ve 4310 numaralı 
arzuhaline ektip. 

Hakkında verilen mahkûmiyet kara
rının yeniden tetkik»»» dair. 
latem. düreeesHMn altıya çıkarılması 
haManda, 

Muamelesi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

imcümeadedir. 

Encümendedir. 

Eneömendedir. 

Bnoömandedir. 

Encümendedir. 

Encü»eadedir. 

Adliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

Kayit 
No. Arzuhal sahihinin ishnı ve 

3744 lş$anh«l : Nazım Yolal 
3784 İskenderun : Emin özçelik 
3970 Havaa : Sabit ferfe 

3999 İstanbul : Osman Nuri Belligün 

4139 Samsun : Rasim Tekyıldız 

4140 Keskin : Yakup Gök 

4246 Kırşehir : Akif Davudoğlu ve Ar. 

4289 Giresun : Orhan Babaoğlu 

4515 Kırşehir ; Akif Davudoğlu 

Arzuhali hisâajsatt 

İdam cecayguıın tahfifine dair 
Mahkûmiyetinin ai& ila rüfcteeinin iadesine dair 
Avutea&fc kanaatun»» tadili hakkındaki lâyihanın 
«*Nfee.rejd esnasında baa dileklerin» nazarı iti
bara akaması hakkında 
Avukatlık kanununun tadili hakkındaki lâyihanın 
müzakeresi esnasında baz* deklerinin, nazan iti
bara alınması hakkında 
Yediği dayaklardan mütevellit teessürle hjtihar 

. edep kardaşınm failleri hakkında takibatı kanuniye 
yapılmasına dair 
Avukatlık kanununun tadili hakkındaki lâyihanın 
müzakeresi esnasında; dileğinin nazarı dikkate ahn-
map, hakkında 
Avukatlık kanun lâyihasının biranevvel intacı 
hakkında; 
Avrupadaki tahsiline ait müddetin hakimlikteki 
hikmetine ilâvesine dair 
Avukatlık kanununun taditi hakkındaki lâyihanın 
biranevvel intacma dair 

4162 



Kayit 
' No. Arzuhal sahibini» isim. ve adresi Arzujhai hulâsası 

4795 Trabzon : Hikmet Erdem 

4801 Taşköprü : Âdil Kemal Silistireli 

Avukatlık kanununun tadili hakkındaki lâyihanın 
müsakerisittdt dileğinin nazarı itibara alınması 
hakkında 
Avukatlık hakkının vekâletçe tanınmadığına dair 

Bütçe 
3754 istanbul : Nigâr Sayımcı 

4042 İstanbul : Hifat Köprülü 

4043 Erzincan : Rifat ve Ar. 

4056 Karaman : Salih özel 

4082 Pütürge : Sıtkı 

4524 Ankara : Nazmi Akıncı 

4525 Ankara : Hüsamettin Bilgesü 

Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
Ziraat bankası kanun lâyihasının müzakeresi esna
sında dileğinin nazarı itibar» alınma» hakkında 
Memurin maaşatma zam yapılması hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresinde dileğinin nazarı iti
bara alınması hakkında 
Erzincan memurlarının da mahrukat bedelinden 
istifadelerinin teminine dair 
Mahkeme zabıt kâtiplerinin maaşlarının arttırıl
ması hakkında 
Memurin maaşlarına yapılacak zam, hakkındaki lâ
yihanın, müzakeresi esnasında dileklerinin nazarı 
itibara alınmasına dair 
Askeri hâkimler hakkındaki lâyihanın müzakeresi 
esnasında bazı dileklerinin nazarı itibara alınma
sına dair 
Askerî hâkimler hakkındaki lâyihanın müzakeresi 
esnasında bazı dileklerinin nazarı itibara alınma
sına dair 

İktisat Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
4642 istanbul : Fahrettin Ardam ve arkadaşları Fevkalâde kazanç vergisi kanununa tabi tutulma

makla hakkında 

Maliye Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 
Ankara : Asi* Ak»can inhisar memurlarına: ait Tekaüt kannonnun tadiline 

dair lâyihanın müzakeresinde düeklerinin nazan 
itibara alınması haktanda 
Tekaüt ikramiyesinin Yerilmesi hakkında 4550 Van : ismail Er 



Kayit 
No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

idare Heyetine Havale Edilen Arzuhaller 

4088 Meclis Zabıt kalemi şefi : Salih Onar 

4305 Sivas : Nazife Tarikâhya 

4357 istanbul : Semiye Kızıldoğan 

4448 Beyoğlu : Salim Pandol 

4516 Bostancı : Semiye Kızıldoğan 
4523 Tire : Zehra Bozar 

4605 Beşiktaş : Mürevvet Göksalan 

4630 İstanbul : Nuri Demirağ 

4924 istanbul Emine Brgeç 

4997 İlgaz : Bekir Okur 

Hastalığı dolayısiyle sureti hususiyede yaptığjı 
masarifin kendisine verilmesine dair 
ikinci devrede Sivas mebusu bulunan ölü Halis 
Turgut'dan maaş tahsisi veya ikramiye verilmesi 
hakkında 
ölü eşi Kars mebusu Hüsrev Sami'den kendisine 
verilmesi iktiza eden tazminatın gönderilmesi hak
kında 
Yeniden yaptırılacak olan Meclis binasında hava
landırılma, tebrit ve teshin tesisatı yaptırılması 
teklifine dair 
Eşi ölü Hüsrev Kızıldoğan'dan müstahak oldukları 
tazminatın verilmesine dair 
ölü Çorum mebusu Ilyas Sami'nin hangi mahal 
nüfusuna kayıtlı bulunduğunun bildirilmesi hak
kında 
ölü. eşi Hüseyin Göksalan'in Millî saraylardaki 
hizmetine mükâfatan ikramiye verilmesi hakkında 
Betonarme projelerine ait sitüasyon muamelesinin 
ikmaliyle bedelinin tediyesine dair 
Millî saraylar bahçıvanı babası ölü Osman'dan 
dolayı kendisine ikramiye verilmesi hakkında 
Hastalığı dolayısiyle kendisine yardım yapılma
sına dair 

Kanunlar Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

3772 Trabzon : Ziver Elbi 

3797 Ankara : Memduh Kemal Vanlı 

3810 Ankara : Ahmet ilmi Ferer 

3870 Antakya : Hüseyin Tartaş 

3882 izmit : Ziya Sarfı Güzey 

3883 Meclis Posta müdürü : Osman Meltem 

Arzuhal encümeninde bulunan dosyasındaki vesi
kalarının iadesine dair 
Arzuhal encümenince hakkında ittihaz olunmuş 
karar varsa tebliğiyle evrakı müspitesinin iadesine 
dair 
Heyeti mahsusaea nispeti askeriyeleri katedilenle-
rin tekaüt maaşları hakkındaki kanun lâyihasının 
biranevvel intacına dair 
Arzuhal encümenindeki 3060 numaralı karar dos
yasındaki evrakı müsbitesinin iadesine dair 
Millî mücadeledeki hizmetine binaen istiklâl madal-
yasiyle taltifine dair 
Maaş vaziyetindeki yanlışlığın düzeltilmesi hak
kında 



Kayit 
No. Arzuhal sahibinin isim ve adresi Arzuhal hulâsası 

3905 Ankara : Emcet Bilginer 

3914 Ankara : Şaziye Küçüka 

4057 Ankara :-Mustafa Kâmil Kaptan 

4087 İstanbul : Hatice Demirel 

4109 Samsun : Rasim Tekyıldız 

4154 Ankara : Galip Dursun 

4155 İzmir : Hatice 

4270 Meclis Kalemi mahsus müdürü : îrfan 
Karasar 

4287 Ankara : Cemal özdoğan 

4302 izmir : Muammer Alakent 

4328 Ankara : Hasan Tez 

4361 Van : tsmaü Er 

4460 Samsun : Zeki Incikaya 
4463 Ankara : Ayşe Tüzün 

4649 Meclis memurlarından : Abdürrahim 
Cansu 

4706 İstanbul : Ali Rıza Candarh 

4800 Kuşadası : Ali Soydam 

4802 Ankara : Kemal Sever 

4830 İstanbul : Mehmed Ziya Bal 

4874 İstanbul : Nuri Abdi Ayral 

4880 Meclis kalemi mahsus kâtibi : Reşat özardt 

Mecliste münhal bulunan memuriyetlerden birine 
tâyinine dair 
Kocası Denizli mebusu ölü Necip Ali Küçüka'dan 
kendisine maaş tahsis ettirilmesine dair 
Arzuhal encümeninde bulunan dosyasındaki vesai
kinin iadesine dair 
Meclis tamirat memuru iken vefat eden Alî De
mirel'den kendisine münasip görülecek ikramiyenip. 
verilmesi hakknda 
Samsun valisi aleyhindeki şikâyetine dair vesaiki 
postaya tevdi eylediğinden hakkında verilecek ka
rarın tehirine dair 
Mecliste münhal bulunan bir memuriyete tâyinine 
dair 
Kocası polis memuru ölü Ahmed Nuri'den maaş 
tahsisine dair 

Müktesep hak derecesinin tesbitine dair 
Mecliste münhal bulunan memuriyetlerden birine 
tâyinine dair 
Madalya beraatını zayi ettiğinden bir yenisinin 
verilmesi hakkında 
Evrak kalemindeki münhal memuriyete tâyinine 
dair 
Tekaüt ikramiyesinin biranevvel verilmesi hak
kında 
Meclisteki memuriyet hizmetinin tevsikına dair 
Eşinden tahsis edilip bilâhara katedilen maaşının 
yeniden tahsisine dair 

Ziraat bankasındaki müddeti hizmetinin tekaütlük 
müddetine ilâvesine dair 
Mülga Meclisi mebusandaki hizmetini gösterir sicil 
kaydının gönderilmesine dair 
İstiklâl savaşında bilfiil çalıştığından dolayı İstik* 
lâl madalyası verilmesine dair 
Meclis matbaasmdaki münhal mücellitliğe tâyinine 
dair 
İstiklâl harbi malûllerine verilecek ikramiye hak' 
kındaki kanun lâyihasının biranevvel intacı hak* 
landa 
Arzuhal encümeninin hakkında verdiği 3382 sayılı 
kararlın tefsirine dair 
Devlet demiryollarındaki hizmet müddetinin hali 
hazır memuriyet hizmetine ilâvesine dair 
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Kayıt 
No. Arzuhal söhibittk Mm. -ve adresi Arzuhal htüasaS 

Evrak Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

3833 İstanbul : Osman Han 

3955 Yozgad : Rifat Gean ve arkadaşları 

4015 İstanbul : Emine Teper 

m& Ankara : Bekir Fikri Alfftaar 

Şehit olan babasından kendisine maaş tahsis edil
mesine dair 
Yozgad asliye ceza hâkiminin halk araşma nifak 
ve fesat karıştırdığından bahsUe kendisinin başka 
bir yere naklettirihnesi hakkında 
Kocasının ölümü dolayısiyle kendisine maaf tahsis 
ettirilmesine dair 
Meclise muhtelif tarihlerde verdiği arzuhallerinin 
birer suretlerinin verilmesine dair 

Zabıt Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 

395fr Ankara : Yusuf Ziya Urdu Zabıt kalemindeki mtbmal memuriyete tâyini di
leğine dair 

Matbaa Müdürlüğüne Havale Edilen Arzuhaller 

4362 Ankara : Hsikfcı fiibleriier Matbaada münhal Ibulunah mücellitliğe imtihanla 
kabulüne dair 

Daire Müdürlüğüne Havale Edilen Arzuhaller 

4563 Ankara. Ekrem Fuad Çobanoğlu Meclis bahçesindeki su kuyusundan evine sızan so
lardan zarar gördüğüne dair » 



Sualler ve İstizahlar295 

Sualler 
"Üçüncü İçtima zarfında Başvekâletle Adliye ve Maarif vekâletlerine ait ol

mak üzere üçü (şifahi) ve biri Millî Müdafaa vekâletine (tahriri) ki ceman dört 
sual tevcih edilmiştir. 

Başvekâlet 

1. - Manisa Mebusu Refik İnce'nin, eski harflerle yazılmış kanun, nizamname 
ve talimatnameler hakkındaki şifahi sualine Başvekil Dr. Refik Saydam tarafın
dan 23.1.1942 de cevap verilmiştir. 

Refik İnce'nin suali ve Başkvekilin cevabı aşağıdadır : 
T. B. M. Meclisi Reisliğine 

Yeni harflerin kabulü tarihi olan 1928 den beri 14 üncü yıla basmış bulunu
yoruz. 1928 de ilk mektebe giren çocuklarımız 1942 den itibaren yüksek mektep
lerden çıkmaya başlıyacaklardır. Yarının idare âmiri, hâkimi, avukatı, mühendisi, 
doktoru ve birçok âmme hizmetini üstüne alacak herhangi meslek veya vazi
fesinin sahibi olacak bu gençlerin kanunlara, nizamnamelere, talimatnamelere 
muhtaç olduklarında şüphe yoktur. Halbuki, 1928 den evvelki kanunî mev
zuatımızın hepsi eski harflerle yazılmış olmak hasebiyle bunlar onlara tamamen 
yabancı bulunuyorlar. Bu takdirde bu vazifelerin önlerine çıkan meseleleri hal için 
uğrayacakları zorluklan tasvire lüzum görmemekteyim. Binaenaleyh Hükümetin 
bu hususta ne gibi tedbirler, düşünmekte olduğunu Başvekâlet makamından sorar 
ve şifahi cevap verilmesini dilerim. Lütfen cevap verilmesi için bu takririmin Baş
vekâlete gönderilmesini rica eder, derin saygılarımı sunarım. 

Manisa Mebusu 
Refik İnce 

REİS - Söz Başvekilindir. 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstanbul) - Arkadaşlar; Refik İnce ar

kadaşımızın sorduğu suale cevap verebilmek için işin biraz ilerisinden başlamak 
lâzım geliyor. Memleketimizde tekmil kanunlarımızı bir araya toplıyan 3 tertip 
düstur vardır. Bunun birincisi 1840 dan 1908 senesine kadar olan birinci tertiptir. 
Bu tertip de yâlnız 1884 senesine kadar 4 ciltliktir, 1884 den 1908'e kadar yani 
24 senelik düstur yoktur. O vakit çıkan kanun ve nizamnameler neşredilmemiştir. 
Binaenaleyh 1927 senesinde teessüs etmiş olan Müdevvenat müdüriyeti bundan 
3 cildini Türk harfleriyle basmıştır; Bunlar, bugün çıkmış ve tevzi edilmiştir. Son 
cildin de basılması için lâzım gelen çalışmalara devam edilmektedir. 

295 a.g.e., 337-349. ss. 
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İkinci tertip düstur; 1324 senesinden, 1338 senesine kadar olan zamanı ihtiva 
ediyor, bu on iki cilttir. Bunun yedi cildi evvelce basılmıştır, beş cildi de bizim 
zamanımızda basılmış. Yani bu 12 cilt tamamdır. Fakat bunlar eski. 

Üçüncü tertip; doğrudan doğruya 1920 senesinden 1941 senesine kadar ol
mak üzere 22 cilttir, bugün basılmış ve çıkmıştır. Bu 22 cildin 2 cildi Arap harf
leriyle Müdevvenat müdürlüğü teşekkül etmeden evvel basılmış, öylece kalmış
tır. 1927 de teşekkül eden Müdevvenat müdürlüğü 1-7 nci ciltleri ve 10'dan 22 
nciye kadar olan ceman 20 cildi tamamen Türk harfleriyle bastırmış ve tevzi edil
miştir. Binaenaleyh Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşekkül ettiği günden 
bugüne kadar, hattâ geçen senenin ikinci teşrinine kadar olan kısımlar tamamiyle 
tedvin edilmiş, basılmış ve bir araya toplanmıştır. Bunlar arasında iki cilt eski 
Arap harfleriyle kalmıştır. Vakit buldukça bunları da Türk harflerine çevireceğiz. 

Binaenaleyh eğer vaktimiz olursa âtiyen meşrutiyet devrine ve ondan evvelki 
devirlere ait ilk düsturun dört cildini de Türk harfleriyle neşretmek imkân dahi
line girecektir. Maruzatım bundan ibarettir. 

REFİK İNCE (Manisa) - Efendim; Başvekil Hazretlerinin verdiği izahat, 
gerek yapılmış işler noktasından, gerek yapılacak işler noktasından teşekkürü 
muciptir. Benim bu takriri vermeme sebep olan hâdise; bir anda bir vaziyet 
dolayısiyle duyduğum teessürden hâsıl olmuştur. 

Kurumda çalışırken tanıdığım, Hukuk talebesinden bir genç yanımızda 
bulunuyordu. Hukuki meseleleri müzakere ediyorduk. O da istifade etsin diye, 
otur bakalım, dedik, iki saat kadar yanımızda bulundu; bu arada kendisinden de 
istifade etmek için şu kanunu getir dedik. Numarasını buldu ve getirdi. Kendisi 
Hukukun son sınıf talebesindendir. Vaktaki kanunu açtı, derhal dedi ki, efendim 
ben eski harfleri okuyamam. Bunu duyunca yüreğim sızladı. Bu çocuk muvaffak 
olursa bu sene mektepten çıkacak, gelecek sene asker olacak, bir sene de staj 
görecek. Binaenaleyh 1944 senesinde kanunî hak olarak mahkemede hâkimlik 
yapacaktır, icra dairesinde hâkimlik yapacak. Bir anda düşündüm, bu işi tevsi 
edelim. Diğer hususi iş görecekler için ehemmiyeti yok, onlar kendilerine lâzım 
olanı tedarik etsinler, fakat âmine hizmeti gören, Devletin kendilerine buna taal
lûk eden kanun ve nizamnameleri vermek mecburiyetinde bulunan gençler, kanun 
ve nizamları okuyamazlarsa bundan husule gelecek zorluğu nazarı dikkate alarak, 
Başvekil Hazretlerinden bu husustaki tedbirleri hakkında malûmat almak istedim. 
Şimdi izahat verdiler. Fakat bu işin yalnız düsturlarla halledileceğine bendeniz 
kani değilim. Düsturların bir defa, bütün yeni harflerden maada bir şey bilmeyen
lerin eline geçmesi için âzami teshilât gösterilmek lâzımdır. Bunun büyük bir para 
işi olduğunu biliyorum. 
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Sonra her kanunun talimatname ve nizamnamesi hariçte basılmaz. Bilirsiniz, 
kitapçılar her hangi bir kanunu basacakları zaman kanunu ve şerhleri yazarlar, 
Nizamname ve talimatname ile alâkalanmazlar. Halbuki bilirsiniz ki, her kanunun 
arkasında bir nizamname ve bir kaç talimatname teselsül etmektedir. Bunlara ait 
kısımlar kitapçılardan tedarik edilemeyince müşkülât artacaktır. 

Başvekil Hazretlerinin nazan dikkatlerini celbetmek isterim, her zaman müra
caat zarureti olan nüfus kuyudatıdır, 1928 den evvelki nüfus kuyudatı zanediyorum 
ki, yeni harflere inkılâp etmiş değildir. 3-4 sene sonra bu teşkilâtın başına geçecek 
olanların üzerinde bu müşkülât kendisini gösterecektir, bilhassa tapu kuyudatında 
çok mühim olarak gösterecektir. İcabında 7 - 800 senelik kayıtlara dahi müracaat 
zarureti hâsıl olmaktadır, halbuki onlar kendilerine mahsus şekilde yazılmışlardır, 
bütün bunların hepsi zorluklar doğurmaktadır, bunların malî müşkülât da takdir 
edilmekle beraber, nazarı dikkate alındığını görmenin meserreti içindeyim. Acaba 
2 ve 3 üncü tertip düsturların her birisini ayrı ayrı tabettirmekten ise bunların 
heyeti umumiyesi üzerinde büyük bir tasfiye yapıp, bunların ilga edilmişlerinden, 
kurtulup yeni bir kanun külliyatı meydana getirmek kabil midir, değil midir? Bunu 
dahi bir fikir olarak ortaya atıyorum ve sözüme nihayet veriyorum. 

2. - Antalya mebusu Rasih Kaplan'ın taze ekmek sattıklarından dolayı 
cezalandırılan iki vatandaş hakkındaki şifahi sualine Adliye vekili Hasan 
Menemencioğlu tarafından 10.VI. 1942 tarihinde cevap verilmiştir. 

Rasih Kaplan'ın suali ve Adliye vekilinin cevabı aşağıdadır : 
T. B. M. Meclisi Reisliği Yüksek Katına 

Aşağıda yazılı sualime Adliye vekilimizin Meclisin ilk toplanışında cevap 
vermesini saygılarımla dilerim. 2 . IV. 1942 

Antalya Mebusu 
Rasih Kaplan 

Antalya'da çıkan 27.111.1942 tarih ve 1762 sayılı Antalya gazetesinde Antal
ya Cumhuriyet müddei umumiliğinden ilân olunan hüküm hulâsası şudur : 

Dükkânında taze ekmek satmak suretiyle Millî korunma kanununa muhalif 
harekette bulunduğu iddiasiyle suçlu ve gayrimevkuf bulunan Antalya'nın Murat 
Paşa Mahallesinden Mustafaoğlu 1328 doğumlu bakkal İbrahim Yeşilgülün bil 
muhakeme Millî korunma kanununun 21 inci maddesi delaletiyle 55 inci mad
desinin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve dük
kânında elde edilen 127,5 kilo ekmeğin müsaderesine ve 25 lirayı geçmemek şar-
tiyle harcı kendisinden alınarak işbu hükmün gazete ile ilânına karar verildiği An
talya Asliye Ceza Mahkemesinin 12. III. 1942 tarih ve 81/203 sayılı ilâmiyle 
hüküm kesbi katiyet etmiş olmakla keyfiyet ilân olunur. 
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2. - Fırınında çıkarmış olduğu taze ekmekleri aynı günde satmak suretiyle 
Millî korunma kanununa muhalif harekette bulunduğu iddiasiyle suçlu ve gay-
rimevkuf bulunan Antalya Kızılsaray Mahallesinden Süleymanoğlu Mehmet 
Temizkalb'in bilmuhakeme Millî korunma kanununun 21 nci maddesi delaletiyle 
55 inci maddesinin 2 nci fıkrasına tevfikan 25 lira ağır para cezasiyle, mah
kûmiyetine ve 25 lirayı geçmemek suretiyle harcı kendisinden alınmak suretiyle 
işbu kararın gazete ilânına karar verildiği Antalya Asliye ceza mahkemesinin 
27.11.1942 tarih ve 80/202 sayılı ilâmiyle olup hüküm kesbi katiyet eylemiş ol
makla keyfiyet ilân olunmuştur. 

Suretleri yukarıda yazılı Antalya Cumhuriyet müddeiumumisinin ilân ettiği 
şu iki hükümle vatandaşlardan birisi ağır para cezasına, sattığı malm müsadere
sine ve gazete ile teşhir cezasına, diğer bir vatandaş da ağır para cezasiyle gazete 
ile teşhir cezasma mahkûm olmuşlar hüküm de katiyet kesbetmiştir. Halbuki, 
hükmün istinat ettiği 4180 numaralı Millî korunma kanununun 21 inci maddesi 
Hükümete bu tahdit salâhiyetini bir kararname ile vermiştir. Hükümetin ne Koor
dinasyon Heyetinden, ne de îcra Vekilleri Heyetinden böyle bir karar çıkmadığını 
haber aldım. Doğru ise hüküm de, hem mahkeme hem de suçu tesbit edip mah
kemeye veren müddei umumî madde üzerinde zühul yapmışlardır. Vatandaş 
katiyet kesbetmiş bir hüküm karşısındadır. Bu hatanın tashihi için Adliye vekâle
timiz tedbir almış mıdır? 

3. - Adliye vekâleti Millî korunma kanunu ile Hükümete, verilen salâhiyet
lerin ancak kararnameler ile tatbik mevkiine geçeceğini müddei umumilere 
tamim etmemiş midir? 

ADLİYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİOĞLU (Mardin) - Efendim; Ticaret 
vekilliği 21 şubat tarihli bir şifreli telyazısı göndererek fırınlardan çıkan ekmeklerin 
24 saatten evvel satılmamasını emretmiştir ve bu emir Antalya vilâyetinde de ilân 
edilmiştir. Bu emre muhalefet eden fırıncı esnafından iki kişi mahkemeye tevdi 
edilmiş ve mahkemede de Millî korunma kanununun 21 ve 55 inci maddelerine 
tevfikan fer'î cezalarla beraber, 25'er lira para cezasma mahkûm etmiştir. 

Biz bunu haber alır almaz bu hükme mesnet teşkil edecek bir kararname mev
cut olmadığını anladık ve yazılı emirle bu hükmün bozulmasını Temyiz mah
kemesinden istedik. 

Temyiz mahkemesinin vereceği karar bu hükmü tashih edecektir. Bizim şah
sî kanaatimizce zühul şuradan ileri gelmiştir : Vilâyette ilân edilen Ticaret vekil
liğinin emri Hükümet kararına istinaden tebliğ edilmiştir zehabını hâsıl etmiş ve 
buna binaen hüküm verilmiştir. Hüküm verilebilmek için, Millî korunma 
kanununun tatbikata girmesi için, mutlaka kararnamenin tebliğ ve ilân edilmesi 
şarttır. Fakat bu hâdise haddî zatında bir suç teşkil etmektedir. Çünkü 24 saatten 
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evvel satılığa arzedilen ekmekler 24 saat sonra sıkletlerinden kaybediyorlar. 
Binaenaleyh halka mürettep miktardan aşağı düşüyorlar. Bu miktarı temin etmek 
için 24 saat beklettirilmesini Ticaret vekâleti emretmiştir. Bu, nizamnamelere ve 
kanun hükümlerine aykırı olmayan bir karardır, bir emirdir. Buna bütün esnafın 
ve alâkadarların riayet etmesi lâzımdır. Riayet edilmemesi bir suç teşkil eder. 
Fakat Millî korunma kanununa göre değil, Ceza kanununun 526 ncı maddesine 
göre bir suç teşkil eder. Bizim şahsî kanaatimiz budur. Mahkemei temyizden bu 
hususta alacağımız karar meseleyi halledecek ve tashih edecektir. Adliye vekâleti 
Millî korunma kanununun neşrinden itibaren 9 tamim yaparak bu kanunun doğru 
bir surette tatbik edilmesini temin etmek istemiştir. Fakat Hükümet kararı izah 
edilmemiştir. Çünkü Hükümet kararının ne olduğunu yani Heyeti Vekile karan 
olduğunu her mahkemenin bilmesi farzedilmiştir. Daha güç noktalar tamimlerde 
izah edilmiştir. Hattâ başka taraflardan Adliye vekâletinin ıttılaına böyle bir şey 
gelmediğine göre bu, münferit bir hata olarak göze çarpmıştır. Mahkemei temyiz
den bu husustaki alacağımız karan tamim etmek suretiyle bir daha böyle bir 
hatanın vuku bulmamasına çalışacağız. Maruzatım bundan ibarettir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) - Sayın Adliye vekilimizin kararın tashihi 
hususundaki teşebbüslerine teşekkür ederim. Yalnız ekmeği sıcak satmanın 
cürüm olacağını ifade buyurdular. O noktaya iştirak etmem. O cürüm olamaz. 

Arkadaşlar, gazetede bu hükmün hülâsasını görünce benim dikkatimi cel
beden bir hâtıra oldu. Millî korunma kanununun hazırlanmasını temin için teşek
kül eden ihzari bir encümeniniz vardı. Orada, malûmu âliniz memlekette tasar
rufu temin için, yiyecek maddelerde tasarruf temini için tedbirler düşünülüyordu. 
Hükümetteki ve encümendeki arkadaşlarla birlikte. Bu meyanda arkadaşlar, şunu 
teklif ettiler. Ekmeği bayat satmak, bayatlamış ekmek satmak acaba tasarrufa fay
da verir mi vermez mi? Encümende konuşulurken doktor arkadaşlar da iştirak 
ediyorlardı, şu karara vanldı. Ekmek bayatlayınca gıda hassasından bir kısmı 
mühimmini kaybeder, bir ikincisi; bayatlıyan ekmek daha çabuk hazmolur. Bu 
itibarla tasarruftan ziyade fazla ekmek sarfım mucip olur. (Gülüşmeler). 

Binaenaleyh Hükümetten gelen vekil arkadaşlanmm da iştirakiyle encümene, 
bayat ekmeğin bir faydası olamayacağı kanaati geldi. Bu karar hâtıramda olduğu 
için gazetelerde hükmü görünce vekil arkadaşlar da encümen karanndan haberdar
dılar, nasıl böyle bir koordinasyon karan çıkardılar diye düşündüm, bu işle alâkadar 
olan daireye müracaat ettim. Hayır böyle bir karar çıkmamıştır cevabını aldım. 
Ticaret vekili bilmiyorum niçin böyle bir emir vermiştir? Demek ki, böyle zühul 
olabiliyor. Onun için Adliye vekilimizin kararın tashihi hususundaki teşebbüslerine 
vatandaşlar namına teşekkür ederim. Amma ekmeğin bayat satılmamasının veya 
sıcak satılmasının cürüm olması hakkındaki kanaatine katiyen iştirak etmem. 
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TİCARET VEKİLİ MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) - Efendim; doğrudan doğ
ruya arkadaşımız Ticaret vekâletinin bir kararma temas etmiş olduğu için sual 
nevama Adliye vekiliyle sahibi sual arasından çıkıp kısmen Ticaret vekâletine de 
intikal etmiş olduğu için hâdiseyi tavzih etmek üzere söz aldım. Bu hareketim 
nizamnameye bu noktadan aykırı olmasa gerek Millî korunma kanunu en
cümeninde tasarruf bakımından bayat ekmek satılması mevzuu hakikaten müza
kere edildi. Fakat bu mevzu Encümenin kararma girecek bir şey değildi. Çünkü 
kanun ve karar mevzuu olamazdı. Bunun üzerinde bazı temenniler ve aksi 
mütalâalar serdedildi. Muhakkak olan şey şu idi: Umumî olarak bir çok yerlerden 
aldığımız şikâyetler fırıncıların ekmeklere fazla su vererek kilo itibariyle sıkleti 
arttırıp undan tasaruf ettikleri şikâyeti vekâlete geldi. Alâkalı daire tetkik etti. 
Millî korunma kanununun Hükümete verdiği bütün salâhiyetler tamamiyle icra 
Vekilleri Heyetinin karariyle istimal edilir ve millî iradeye iktiran eder, Ceridei 
Resmiye ile intişar eder. 

Bundan sonra mer'i olur. Bazı yerlerde, Adliye vekili arkadaşımın da söy
lediği gibi, mahrem emirlerle, bu noktadan, mümkün olan yerlerde fırınlardan 
sıcak olarak çıkıp, hem vatandaşın kanunen mürettep olan gıdasını az vermemek 
bakımından, hem de ona hamur ve sulu ekmek yedirmemek bakımından ekmek
leri bayatladıktan sonra satılmasını tebliğ ettik. Bendeniz hâdiseye bugün muttali 
oluyorum : Bir vekâlet emrinin veya Hükümet kararının ifa edilip edilmemesini 
takdir mevkiinde olan en salahiyetli makam hiç şüphe yoktur ki mahkemelerdir. 
Bu itibarla mahkemenin ittihaz edeceği kararda bir hatayı kanunî varsa, ar
kadaşımız bunun tashihi için kanuni yola gitmiştir. 

Kanunen salâhiyettar olan merci bittabi bunu tetkik edecektir. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

Maârif Vekaleti 

3. - Bursa mebusu Nevzad Ayaş'ın Terbiye ve Maarif tarihlerinin telif ettiril
mesi yolunda bir tasavvur ve teşebbüs mevcut olup olmadığı hakkındaki sualine 
Maarif vekili Hasan Ali Yücel tarafından 17 . VI. 1942 de cevap verilmiştir. 

Nevzad Ayaş'ın suali ve Maarif vekilinin cevabı aşağıdadır : 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Maarif vekilliğinin 1942 malî yılı bütçesi Meclis Umumî Heyetinde (inikat: 26 
mayıs 1942, Salı) müzakere olunurken, "Yetişmekte olan neslin terbiyece 
tekâmülü" bahsi de açıldı ve terbiye mefhumuna girebilen bir takım mevzular 
üzerinde ayrı ayrı duruldu. Ancak sayın Maarif vekilimiz, cevaplarını verirken 
mütalâalarını; muhterem hatiplerin bu mevzularla ilgili meseleleri ortaya koyuş ve 
tasvir ediş tarzlarına muvazi bir istikamette yürüttükleri için beyanları arasında 
dokunup geçtiği bazı noktalar, aydınlanmaya muhtaç bir durumda kalmış oldu. 
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Bütçe müzakerelerinde, Devlet hizmetlerindeki tekâmül derecesinin araştırıl
ması, en önemli inceleme mevzularından biridir. Böyle olduğu içindir ki, 1942 
malî yılı Hariciye vekilliği bütçesinin raportörü sıfatiyle Bütçe encümenine sun
duğum raporun "C. Hizmetlerin tekâmülü" kısmında, (Yıllık) ve (tarihçe) ih
tiyacından bahsederken şu mütalâayı, ileriye sürmüştüm : "...bu, yalnız hari
ciyemiz için değil, bütün Devlet dairelerimiz için bir ihtiyaçtır. Her Devlet 
dairesinin tekâmülünü gösteren tarihçeler, her seneki faaliyet ve hizmetlerini 
toplıyan (Yıllık)lar; beride millî tarihimizin muhtelif cepheleri için birer kıymet
li kaynak teşkil ederler..." 

1939 malî yılı Maarif vekilliği bütçesinin Meclis Umumî Heyetinde (İnikat: 
25 mayıs 1939) müzakeresi sırasında muhtelif maarif meselelerimiz hakkında 
maruzatta bulunurken (Maarif ve terbiye tarihimiz) mevzuu üzerinde de ehem
miyetle durmuş ve bu arada: "...Maarif vekilinden, bütün salâhiyet ve bütün 
nüfuzunu kullanarak Maarif ve terbiye tarihimizi yazdırmak üzere en âcil tedbir
leri almasını çok rica ederim..." demiştim. 

İşte bu mülâhazalarla sayın Maarif vekilimizin Meclis Umumî Heyeti 
inikadında, aşağıdaki sualime şifahen cevap vermesini diler, saygılarımı sunarım : 

"Terbiye ve maarifimizin geçmiş hâdiselerine mütaallik hemen bütün 
vesikalar Devlet elindedir. Elinde bulunmıyanları da kolaylıkla ancak Devlet top-
lıyabilir. Maarif vekilliğimizin, terbiye tarihimizle maarif tarihimizin telif ettiril
mesi yolunda bir tasavvur ve teşebbüsü var mıdır; düşüncesi nedir?" 

Bursa Mebusu 
Nevzad Ayaş 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (İzmir) - Nevzad Ayaş Arkadaşımız, 
maarif ve terbiye tarihimizin tedvini hakkında vekilliğimizin tasavvuru; olup ol
madığından ve; bu mevzuları tesbit ettirmek için ne gibi ; şeyler yapıldığından 
huzurunuzda bahsetmemi istiyorlar, sual soruyorlar. 

Bütün tarih mevzularında olduğu gibi her işin tarihine hizmet etmek, bugün iyi 
tesbit etmekle başlar. Maarif ve terbiye tarihimizin şimdiye kadar etraflı ve terkibi 
bir şekilde tesbit edilemeyişi her gün ondan evvelki günlere ait hâdiselerin iyi tes
bit edilememesinden çıkmıştır. Onun için bugünümüzü tesbit etmek, hakikatte ta
rihimize hizmet etmektir. Çünkü her bugün, bir gün sonra, dün oluyor. 

3,5 senelik bir zamandan beri Maarif vekilliği bir dergi neşretmektedir. Bu, 
her hafta pazartesi günleri çıkar. Bunun adı "Tebliğler Dergisi"dir. Bütün mev
zuat, tamimler, talimatnameler talimatnameleri izah etmek lâzım geldiği zaman 
bunların izahnameleri, terfıler... Hepsi bu "Tebliğler Dergisi"nde yazılıdır. Bütün 
teşkilâta, tâ köylerdeki öğretmenlere kadar bu dergiler gider ve arkasında imza 
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edilecek yerler vardır, alâkalılar bunu okuyup imzalarlar. Bu suretle Maarif vekil
liğinin resmî mahiyette ve teşkilâtına duyurmağı zarurî gördüğü kanunî ve niza
mî hususlar tesbit edilmiş demektir. Bunun haricinde, kanunun vekilliğe verdiği 
salâhiyetle ve mükellefiyetle toplamağa mecbur olduğumuz şûralar ve kong
relerin zabıtları da neşredilmektedir. Birinci Maarif şûrasının büyük bir cilt tutan 
zabıtları basılmış ve sayın arkadaşlarımıza takdim edilmiştir. Bunda Maarif 
şûrasında geçen bütün talimatlar programlar metin olarak bulunduğu gibi orada 
yapılmış olan müzakereler de Meclis zabıtları şeklinde bütün tafsilât ve tefer-
ruatiyle konmuştur. Maarif tarihimizi tetkik edecek bir insan bundan 50 sene son
ra neler yazıldığını değil, hattâ neler konuşulduğunu orada bulabilir. 

Maarif Şûrası, inikat etmeden önce şûranın faaliyetlerini müspet bir sahada 
yürütebilmek için o zamana kadar Maarif vekâleti tarafından veya doğrudan doğ
ruya Hükümet tarafından getirilmiş ecnebi mütehassısların Cumhuriyet Maarifi 
hakkında vermiş olduğu raporları neşrettik. Bunlar arasında Ömer Buyse'in tek
nik öğretime ait raporu, Doktor Parker'in ilk tahsil hakkındaki raporu, 1933 -
1934 senelerinde Amerika'dan getirilmiş olan heyetin Maarife ait raporu, Albert 
Malche'in İstanbul Üniversitesi ve umumiyetle üniversite hakkındaki raporu, 
Doktor Kühne'nin meslekî terbiye hakkındaki raporu, John Dewey'in umûmî 
maarif meseleleri hakkındaki, raporu neşredilmiştir. Nitekim, Beden terbiyesi 
umum müdürlüğü Maarif vekâletine yüksek kararınızla bağlandıktan sonra bu 
teşkilâtın ecnebî ve yerli, bütün raporlar da aynı suretle neşredilecektir. Bundan 
başka Maarif meseleleri hakkında Maarif vekilliğinin diğer vekâletlerle yaptığı 
muhabereler ve bunların maarif meselelerinde kendilerine temas eden noktalan 
izah edici, isteyici raporları ve dilekleri de neşredilmiştir. Bunlardan başka 
umumî olarak Cumhuriyet maarifinin dayandığı prensipler, Cumhuriyet Halk Par
tisinin kültür meselelerine taalluk eden hususlarını, anlayış ve tatbik ediş tarzlarını 
gösterir ve şimdiye kadar yapılmış işleri, hedefleri anlatır bir broşür de geçenler
de neşredilmiştir. O da Yüksek Heyetiniz azasına sunuldu. Bir de köy enstitüleri 
çalışmalarını gösterir bir broşür neşredilmiştir, şimdi de ikincisini yapıyoruz. 
Bunda köy enstitülerinin çalışma tarzları, çocukların geldikleri vaziyet, bugünkü 
vaziyetleri ayrıca gösterilmiştir. Bir de muhtelif vesilelerle gerek Yüksek Mec
lisiniz önünde, gerek Meclis dışmda vekâletin kongre halinde topladığı heyetler
de Maarife ait meseleler cereyan ettikçe bunların zabıtları, lâyihaları tamamen 
neşredilmektedir. Şimdiye kadar müzakere mevzuu olmuş olan hususlar bu şekil
de birer birer broşür halinde neşredilmiştir. Nitekim Coğrafya kongresinin de ay
nı suretle broşürleri büyük bir kitap halinde basılmıştır. Demek ki, bugün ve 
bugünün yapılmakta olan işlerini, tarihe, bilâhara gelip de tetkik edeceklere tam 
kolaylık verecek bir surette, intikal ettirmek vazifesini yapmaktayız. 
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Eski devirlere, bugünkü çalışmamızın arkasında kalan devirlere gelince bun
lar için elimizde umumiyet olarak, yani meseleleri toptan alıp tesbit eder mahiyet
te üç esaslı kitap vardır biri mülga Darülfünun edebiyat Fakültesi Reisi Profesör 
Mahmud'un "Tarihçei teşkilâtı maarif, isimli kitabı. Ondan sonra Nafi Atuf Kan-
su arkadaşımızın iki ciltlik Maarif tarihi, son üç sene zarfında İstanbul vilâyeti 
Mektupçusu değerli arkadaşım Osman Nuri Ergin tarafından yazılmış olan üç cilt 
Maarif tarihi vardır ve bu devam edecektir. Son eser tanzimattan öncesini, tan-
zimat ve Abdülhamit devrini ihtiva etmektedir ve pek mühim bir çok vesaik bu 
üç cilt içerisinde toplanmıştır. 

İlköğretim için, bu umumiyata taallûk eden eserler içinde izahat olmakla 
beraber muayyen öğretim birliklerini ele alıp bunların tarihini de yazdırmayı 
düşündük, ilköğretim için bu mevzularda hakikaten yüksek ihtisası olan Maarif 
vekilliği müsteşarı İhsan Sungu'nun nezareti altmda Kütüphaneler müdürü Aziz 
Berker'e bu vazifeyi verdik. Çalışmaktadır. 

Orta öğretim için bundan beş sene evvel 800 sayfalık bir eser, naçiz ar
kadaşınız tarafından yazılmıştır. Bunda tanzimat devrinden itibaren bugüne kadar 
orta öğretim için alınmış tedbirler, çıkmış kanunlar, programlar, terbiye, kültür 
meseleleri, umumî kültür anlayışları, bunlara müteallik bütün vesaik ve hâdiseleri 
anlatır hususlar yazılıdır. 

Meslekî öğretim için; 1939 ve 1940 ta Maarif vekâleti mecmuasına iki büyük 
cilt halinde 1860 ta başlıyan, islahane hareketleri, Mitat Paşadan zamanımıza 
kadar meslekî öğretim ve meslekî terbiye hakkında cereyan etmiş vukuat müdev-
venat hepsi orada zikredilmiştir. Şu halde umumî olarak ilk öğretim hususî olarak, 
orta ve meslekî öğretim tarihi tesbit edilmiş bir haldedir. 

Yüksek için, Konservatuvanmızın, Güzel Sanatlar Akademisinin, Gazi Ter
biye Enstitüsünün, Ankara'daki yüksek okulların ve İstanbul üniversitesinin bazı 
fakültelerinin tarihçeleri tesbit edilmiştir. 

Diğerleri için de çalışılmaktadır. Maarif ve terbiye tarihinin bugüne kadar 
hakikaten karanlık kalmış, tetkik mevzuu olup da efkârı umumiyeye ar-
zedilememiş bir kısmı da ecnebi okulların tarihidir. Vesika toplamak, neşriyatı 
toplamak, müesseselerin elinde bulunan kendi tarihlerine ait malûmatı bir araya 
getirmek, 3 senedenberi Maarif vekilliğinin esaslı işlerinden biri olmuştur. Zan
nediyorum, bir seneye kadar özel okullar ve azınlık okullar işini idare eden ar
kadaşım bu üç senelik mesaisini elle tutulur bir hale getirebilecek ve bunlar 
basılabilecektir. 

Başınızı ağrıtmamak için kısa arzediyorum. Bunların haricinde Maarif vekil
liğinin dışındaki Devlet teşkilâtı, maarif ve terbiye meselesine ait neşriyatta da 

4175 



bulunmaktadır. Bunun başında istatistik umum müdürlüğü gelir. İstatistik umum 
müdürlüğü maarif tarihimizin esas unsurlarını veren hizmeti büyük bir müessesedir. 

Türk Tarih kurumunun, Türk Dil kurumunun neşriyatı içerisinde maarif, ter
biye ve kültür tarihimize müteallik bir çok vesaik mevcuttur. Askerî okullar Cum
huriyet H. P. ve Halkevlerimizin neşriyatını bu mevzuda çok faydalı görmek
teyim. Kendi tarihçelerini neşrederler. Ziraat ve Veteriner okulları da tarihçelerini 
kısmen neşretmişler, kısmen de neşretmek üzeredirler. Evkaf umum müdürlüğü 
neşriyatı da bize bu hususta tenvir edici malûmat vermektedir. Vakıflara ait 
vesikaları neşretmek suretiyle maarif ve terbiye tarihimize faideli belgeler ver
diğini söylemeliyim. Bunun haricinde eski Maarif nezaretinin bütün dosyalarını, 
defterlerini son sene Topkapı sarayına verdik. Bunların bir kısmı rutubetten 
çürümüş hale gelmiş, bir kısmı kurtarılmış istifade edilebilir bir durumdadır. Bun
ları usulünce tasnif ediyoruz, ehemmiyetlerine göre neşrine de başlıyacağız. Bir 
müddet evvel kabul buyurduğunuz kanunla tevsi ettiğiniz inkilâp enstitüsü bu 
mevzuda çalışacaktır. Programının içerisinde kültür tarihimize taallûk eden bir 
bölüm vardır. Bundan başka İstanbul Üniversitesinde Tıp tarihi enstitüsü şimdiye 
kadar yaptığı neşriyatla milletlerarası bir ehemmiyet ve takdir kazanmıştır. Bu da 
neşriyatına devam edecektir. 

Bir de gene İstanbul Üniversitesine bağlı olan Pedagoji enstitüsü maarif tari
himize ait vesikaları toplamaktadır. Bunların da ayrıca neşredilmeyen kısımları 
neşrolunacaktır. 

Sözlerimi hulâsa edecek olursam bugünü olduğu gibi tarihe tevdi için gayret 
sarfetmekteyiz. Dünü de söylediğim kaynaklardan çıkarıp, koparıp bir araya 
getirerek istikbalin tetkik ve istifadesine arzediyoruz. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) - Muhterem Maarif vekilimizin sualim etrafında ver
dikleri cevaba teşekkür ederim. Kendileri bizzat maarif tarihimizin orta öğretimine 
taallûk eden safhasını yazmayı denemiş bulundukları için, maarif ve terbiye tari
himizin Maarif vekâletinin vazifeleri noktai nazarından ne kadar mühim bir tetkik 
mevzuu olduğunu lâyikiyle takdir etmiş olacaklarından esasen emin bulunuyor
dum. Verdikleri izahlar da bu emniyetimi takviye etmiş bulunuyor. Arkadaşlar, 
bendenizin, bu sırada terbiye ve maarif tarihimiz etrafında böyle bir sual takriri 
takdim, edişime bir kaç sebep vardır. Bu sebepler üzerinde müsaadenizle kısaca 
durunca mevzuun ehemmiyetini Yüksek Heyetiniz her halde takdir edecektir. Bu 
sebepler arasmda başlıcasım takririmde temhidi mahiyette arzettim : 

Bütçe müzakerelerinde, çok defa, söz alan arkadaşlarımız maarif hayatımız
da, terbiye hayatımızda bir tekâmül araştırmakta ve mukayeselere girişmektedir
ler. Bu tekâmül ve mukayese bahsinde müspet, objektif olabilmek için maarif ta
rihimizin, terbiye tarihimizin tesbit edilmiş olması zaruridir ve lâzımdır. Muh-
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terem Maarif vekilimiz, buna "bu müzakerelerde aydınlanmağa muhtaç bir 
durumda kalmış noktalardan maksat nedir?" diye bir sual tevcih etmiş olsalardı 
hemen kendilerine zabıtlardan aldığım parçaları ileri sürerek cevap verecektim. 
Fakat kendileri, takdir ve dirayetleriyle böyle bir istizaha lüzum görmedikleri için 
bu noktayı geçiyorum. 

İkinci sebep muhterem Maarif vekilimizin cevapları arasında temas buyur
dukları Maarif şûrası zabıtlarıdır. Bu zabıtlar, birtaraftan işaret buyurdukları gibi 
ileride maarif ve terbiye tarihimiz için bir vesika kıymetini haiz bulunmakla 
beraber diğer taraftan da bugün terbiye ve ahlâk mevzuu üzerinde ne kadar has
sasiyetle durmamız lâzım geldiğini teyit eden bir hukuki vesika, bir terbiyevî 
vesika, bir ahlâkî vesika olmak kıymetini de haizdir. Hepimize dağıtıldı, gördük. 
Bendeniz, Yüksek Heyetinizden bilhassa (214, 267) nci sayfalar arasındaki kıs
mın alâka ile okunmasını bilhassa istirham edeceğim. Bu sayfalarda Maarif 
şûrasında, Maarif vekâletince hazırlanan disiplin yahut inzibat talimatnamesinin 
müzakeresi zaptolunmuştur. Bu zabıtlarda memleketin tanınmış terbiyeci pro
fesör, mütefekkir simaların isimlerini görüyoruz. Bunlar arasında bu disiplin 
talimatnamesi dolayısiyle ortaya çıkmış bir takım terbiye meseleleri üzerinde, 
hattâ prensip noktasından, çok dikkati calip, çok düşündürücü görüş farkları ol
duğu bariz bir surette anlaşılmaktadır. Maarif vekilimize çok teşekkür ederim. Bu 
zabıtları bize dağıtmakla vaziyete muttali bulunmuş olduk. Okuyan arkadaşlar ne 
söylemek istediğimi takdir buyururlar. Okumayan arkadaşlar da okudukları 
zaman ne kadar düşündürücü bir mevzu karşısında kalmış olduğumuzu an-
lıyacaklardır. Bendeniz iki misal vereceğim : Müzakerenin cereyanında o kadar 
beklenmiyen bir kargaşalık ifade eden bir hava hâsıl olmuş ki, bir aralık âzâdan 
biri, "Alkışın yasak edilmesini teklife lüzum görmüş. Sonra yine âzâdan başka 
bir zat; müzakerelerde şahsiyattan kaçınılmasına dair bir takrir vermiş ve nihayet 
yine âzâdan bir zat, beyanatı arasında şöyle demektedir : "Tahammül ve sabır
larının hayranı olduğum Reisimizden istirham ediyorum. Bu sistem ve inzibat 
meselesi mevzuubahis olurken bizim çalışmalarımıza daha çok hız vermek için 
bize de yeni bir disiplin lütfetsinler." Maarif Şûrasını teşkil etmekte olan güzide 
heyet, o kadar bunalmıştır ki, azalarından biri Riyasetten disiplin istemektedir. 
Bir taraftan anlaşmak hususunda uğradıkları müşkülât ve derin görüş farkları, 
diğer taraftan da beklenilmiyen bir manzara; bize terbiye ve ahlâk mevzuu 
üzerinde çok düşünmeye ve tetkikatta bulunmıya mecbur olduğumuzu apaçık 
anlatmaktadır. Maarif vekilimiz, bunun tarihe devredilebilecek bir vesika ol
duğunu mütalâa ve işaret buyururlarken elbette bu safhaları da düşünmüş olacak
lardır. Sonra netice ne olmuştur? Bu Heyet, Maarif Şûrasında, disiplin talimat
namesinin ancak bir kaç maddesini müzakere etmiş, diğer kısımlarını toptan 
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kabul etmek mecburiyetinde kalmıştır. Bu, tarihimizi ve dünümüzü çok yoklamak 
ve çok tamik etmek ihtiyacında olduğumuzu gösteren bir vesikadır. Şimdi muh
terem Maarif vekilimizin üzerinde durduğu maarif tarihine müteallik eserlere 
geçiyorum : Bunlardan birincisi, Maarif nezaretince neşredilen ve Mahmut Cev
det imzasını taşıyan eserdir; eksiktir. Ancak muayyen bir iki devri ihtiva eder : 
Bunu, başlığı da gösteriyor : "Maarifi umumiye nezareti tarihçesi teşkilât ve ic
raatı". Bu eserden çok istifade ettim. Sonra, bahis buyurdukları bir eser de Osman 
Ergin imzasiyle yazılan eserdir. Bu eserde hakikaten bir çok kıymetli vesikalar
dan bahsolunmaktadır. Bir takım membâlara işaret ediliyor. Ancak şunu da tesbit 
etmek isterim ki, Muhterem Maarif vekilimizin takdirle bahis buyurduğu bu 
eserin başmda bilhassa tasnif için çok indi bir yol tutulmuştur : Burada bir süb
jektiflik, bir indilik görülmektedir. Bendeniz, birinci cildi gördüm. 1 inci ciltte 
şöyle bir tasnif var : Müellif, maarif tarihimizi üç kısma ayırmıştır. 1. Araplaşma 
ve iskolastik tedris devri. Bu devir (1453) den (1839)a kadar. 2. Garplılaşma ve 
yenilik devri : (1773) den (1923)e kadar. Üçüncüsü de Türkleşme ve milliyetçilik 
devridir ve 1923 den başlamaktadır. 

Bu sübjektif görüşler, eserin objektiflik noktaî nazarından hâiz olması lâzım-
gelen kıymet üzerinde müessir olur. Bununla beraber bir emek mahsulü olduğu 
için ben de müellifine karşı takdirlerimi ilâve ederim. 

Arkadaşlar; bütün bunları Maarif vekilimizin yalnız bugünkü vesikaları top
lamak hususunda değil, terbiye tarihimizin mazisi üzerinde de meşgul olmalarım 
arzetmek için söyledim. Umuyorum ki, 1939 bütçesi müzakeresinde söylediğim 
gibi, Maarif vekili bu işi; bir maarif meselesi olarak üzerlerine alacaklar ve ken
di eserlerinin başında söyledikleri gibi objektif yolu temin edecek olan metodlan 
da koruyacaklardır. 

Millî Müdafaa Vekaleti 

4. - Manisa Mebusu Refik İnce'nin, Millî Müdafaa için alınan hayvanlar 
bedellerinden muhtelif şekilde kesilen paralar hakkındaki tahrirî suallerine Millî 
Müdafaa vekili Gl. Ali Rıza Artunkal tarafından verilen cevaplar 26.XI.1941 ve 
19.1.1942 tarihlerinde zabıt ceridesine dercedilmiştir. 

Refik İnce'nin suali ve Müdafaa vekilinin cevabı aşağıdadır : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aydın'dan muhterem Başvekil Refik Saydam'a 19. VII. 1941 tarihinde şu telg
rafı çekmiştim: 

(Millî Müdafaaya alman hayvanlar bedeli sahiplerine verilirken nal, iaşe, 
muytabiye, kırtasiye, iane namları altmda her hayvan için bazan on lirayı bulan 
para kesilmekte olduğunu ödemiş, Söke, Aydın seyahatlerimde gördüm. Kanuna, 
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arzunuza muvafık olmıyan böyle keyfî ve murakabesi imkânsız paraların alın
mamasını ve alınanların iadesi için emir verilmesini yüksek lûtfunuzdan bek
lerim.) 

Bu ricama muhterem Başvekilimiz aşağıdaki cevabı verdi. 
(19.VII.1941 tarihli telgrafınıza cevaptır. Millî Müdafaaya alınan hayvanlar 

bedelinden muhtelif şekilde on lira kesilmesi hakkındaki sebep mevziî bir 
muamele olup Millî Müdafaa vekâletince yapılan tahkikat neticesinde bu gibi 
alınmış paraların ashabına iadesi takarrür etmiştir.) 

Millî Müdafaa vekâletinden aşağıdaki suallere yazı ile cevap verilmesinin 
temin buyurulmasım derin saygılarımla rica ederim. 

8.VIII.1941 
Manisa Mebusu 

Refik İnce 
1. - Alındığı sabit olan bu paralarm mecmuu nedir? 

2. - Bu parayı keyfî olarak alan makam sahibinin bu hareketi kanuna aykırı 
görülerek hakkında takibat yapılmış mıdır? 

3. - Bu paralar sahiplerine iade edilmiş midir? 
T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Manisa mebusu sayın Bay Refik İnce'nin 12 . IX . 1941 tarih ve 3436/2468 
numara ile Vekâletime tevdi buyurulan yazılı sual takririnin muhtevası; 
Vekâletimce, lâyık olduğu ehemmiyetle takip edilegelmekte olan bir mevzudur. 
Bu tetkikler bitince bu suallerin yazı ile cevaplandırılacağını saygı ile arzederim. 

M. M. V 
Ş. Arıkan 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
20. IX. 1941 gün ve Veteriner işleri dairesi 11380 sayılı yazıya ektir. 
Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun tatbiki suretiyle alınan hayvan bedel

leri sahiplerine verilirken her hayvan başına kesildiği bildirilen paralar hakkında 
vekâletçe yapılan incelemeler neticesinde : 

1. Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 6 ncı maddesiyle bu kanuna ilişik 
nizamnamenin 53 üncü maddesinin 3 üncü bendinde yazılı (mübrem teçhizat-
lariyle beraber alman vasıtaların kıymetine bu teçhizatın fiyatları ilâve edilir) 
fıkrasının mahallin en büyük mülkiye memurunun riyasetinde en büyük maliye 
memuru ve belediye ve ticaret odaları azalarından ve askerlik şube reisinlen 
müteşekkil (Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun madde 8) Millî müdafaa 
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mükellefiyeti komisyonlarınca tatbikatında muytabiyeleri zuhur etmiyen hay
vanların, zamanın nezaketi gözönüne alınarak biranevvel teçhizleri ve bu teç
hizat için muktazi paranın temini maksadiyle, nizamnamenin 53 üncü mad
desinin yukarıda aynen yazılı olan 3 ncü bendine dayanarak hayvan fiyatlarına 
bu teçhizat bedelleri de zammedilmiş ve bu veçhile tahakkuk muameleleri yapıl
mış olduğu; 

2. Bu suretle tahakkuk ettirilen teçhizat bedelleri hayvan sahiplerine veril-
miyerek komisyonlarca tevkif ve hariçten tedarik olunan mübrem teçhizat bedel
lerine sarf edildiği ve bu mübrem teçhizata ait para miktarının muhtelif yerlerde 
7 ilâ 10 lira arasında değiştiği; 

3. Ve binaenaleyh bu teçhizat için muktazi paralar hayvan bedellerinden 
kesilerek değil, teçhizat parası namiyle hayvan bedeline zammedilmek suretiyle 
temin edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

4. Bu muamelelerde Millî Müdafaa komisyonu heyetlerinin suiniyetleri tesbit 
edilmemiş ve hattâ bu paralardan bakiye kalanlarınında Hazineye yatırılmış ol
duğu görülmüş ve yukarıda arzedildiği üzere bu husustaki nizamnamenin 53 ün
cü maddesinin 3 üncü bendi sarahatine göre muamele ifâ ettikleri kanaatine varıl
mıştır. Bu husus için bir fikir vermek kasdiyle üç şube için aşağıdaki izahat ar-
zolunur: 

A) Ödemiş Askerlik şubesi mıntakasında 2 016 lira 4 kuruş toplanmış, bu 
paradan sarfedilmiyen (ve Hazineye ait olması lâzımgelen) 157 lira Maliyeye 
yatırılmıştır. 

B) Söke Askerlik şubesi mıntakasinda 2 713 lira toplanmış, bundan muy-
tabiyeden maada 36 aded de semer alınmış, sarfedilmiyen 63 lira 60 kuruş 
Maliyeye yatırılmıştır. 

C) Aydın Askerlik şubesi mıntakasında 653 lira 20 kuruş para toplanmış, sar-
folunmıyan 14 lira Hazineye teslim edilmiştir. 

5. Bu itibarla bu şubelerde yapılan hayvan mubayaatmda yukarıda arzettiğim 
veçhile gerek komisyonların, gerek şubelerin muamelâtında bir suiistimal görül
mediği ve Millî Müdafaa mükellefiyeti kanununun 6 ncı ve nizamnamenin 53 ün
cü maddesinin 3 üncü bendindeki ibaresinin tatbik edilmemesinin zarurî bulun
duğu, Memurin kanununun 39 uncu maddesinin verdiği salâhiyete istinaden .bu 
tarzda telâkki eden komisyonların beyan olunduğu şekilde muamele yaptıklarını 
saygı ile arzeylerim. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Verdiğim bir sual takriri ile Millî Müdafaa vekilinden bazı vakıalara daya

narak şu üç suali sormuş ve yazı ile cevap istemiştim : 
1. Alındığı sabit olan bu paraların mecmuu nedir? 
2. Bu parayı keyfî olarak alan makam sahibinin bu hareketi kanuna aykırı 

görülerek hakkında, takibat yapılmış mıdır? 
3. Bu paralar sahiplerine iade edilmiş midir? 
Bu sualimin istinat noktasını daha evvel Başvekilimize müracaatını neticesin

de aldığım 8.VIII.1941 tarihli şu cevap teşkil ediyordu: 
(Millî Müdafaaya alman hayvanlar bedelinden muhtelif şekilde (10) lira kesil

mesi hakkındaki sebep, mevziî bir muamele olup Millî Müdafaa vekâletince yapılan 
tahkikat neticesinde bu gibi alınmış paraların ashabına iadesi takarrür etmiştir). 

Bu suâl takririme karşı, Millî Müdafaa vekaletince 20.IX.1941 tarihinde şöy
le bir cevap gelmişti : (...Sual takririnin muhtevası lâyık olduğu ehemmiyetle 
takip edilegelmekte olan bir mevzudur. Bu tetkikler bitince bu suallerin yazı ile 
cevaplandırılacağı... Zabıt ceridesi: 1. XI. 1941). 

Nihayet beklenen cevabın geldiğini ve Dahilî nizamnamemiz mucibince 
26.11.1941 tarihli zabıt ceridesine geçirildiğini gördüm. Verilen cevapları ne 
kanuna, ve idare hukukuna uygun olmak, ne de suallerime cevap teşkil etmek 
bakımından kanaat verici bulmadım. 

Kanunsuz olduğuna emin bulunduğum herhangi bir fiil ve hareketin Millet 
Meclisi zabıtlarına geçmek suretiyle meşruiyet iktisap etmesine gönlüm razı ol
madığından aşağıdaki sualleri tekrar Millî Müdafaadan sormaya mecbur ol
duğumdan dolayı müteessir olduğumu bildirmekle beraber cevapların yine yazı 
ile verilmesini rica eder, derin saygılarımı sunarım. 

18. XII. 1941 
Manisa Mebusu 

Refik İnce 
1. Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun birinci maddesi mucibince bu 

kanunun mer'iyete girmesi için icra Vekilleri Heyetinin kararı lâzımdır. Bence 
böyle bir karar yoktur. Var ise bu karar tarih ve numarası nedir? 

2. Başvekilin verdiği cevapta, Millî Müdafaadan alındığı şüphesiz olan malû
mata müsteniden "Millî Müdafaa vekâletince bu gibi alınmış paraların ashabına 
iadesi takarrür etmiştir" dendikten sonra bir vekâlette vekilin değişmesiyle takar
rür eden kanunî muameleden rücua kanun ve hukuk hükümleri müsait midir? 
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3. Bir kanunun aslı meriyette olmayınca ona ait nizamnamenin meriyete 
geçemiyeceği tabiî olmasına rağmen münhasıran "mevziî" sayılan bir iki yerdeki 
kanuna aykırı muameleye nasıl meşru, bir renk verilebilir? 

4. Bahsedilen nizamnamenin 53 üncü maddesi hayvanların çıplak alınacağını 
ve şayet zaruret hâsıl olursa, "Mübrem techizatlariyle beraber alınan vasıtaların 
kıymetine bu teçhizatın fıatları ilâve edileceğini" söylemekle ne kadar adilâne bir 
hükmü ihtiva etmektedir. Devlet bütçesinde, teçhizat bedeli varken "teçhizat için 
muktazi paranın temini maksadiyle hayvan bedellerine teçhizat bedelinin zam-
medilmeği ve bu surette tahakkuk muamelesi yaptırılması salâhiyetini emir veren 
makam hangi kanundan almıştır? Aslı kanunda münderiç olmayan bir tahakkuk 
muamelesi yapmak vatandaşa bir külfet, tahmili değil midir? Bu da Teşkilât-ı 
Esâsîye Kanununun 84 üncü maddesine muhalif düşemez mi? 

5. Takririmle paraların mecmuunu öğrenmek istemiştim. Bu cihet cevapsız 
bırakılmıştır. Şimdi onu tekrarla beraber bu suretle teçhizat bedelleri alan 
şubelerin isimlerini de ilâve olarak sorarım. 

6. Takririmle yalnız teçhizattan değil, iaşeden, kırtasiyeden, ianeden de bah
setmiştim. Millî Müdafaa vekâleti bunları da "Teçhizaf'dan mı saymaktadır? 

7. Tahsil edilen bu paralardan bazı şubelerce kırtasiye ve sair eden maada in
şaata da sarfolunduğuna ve bu suretle sarfiyat yapılmasına yüksek makamlardan 
emir verildiğine vekâlet makamı vâkıf mıdır? 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
20 . XII .1941 gün ve 3740/2658 sayılı yazıya karşılıktır: 
Millî Müdafaa ihtiyacatı için alınan hayvan bedelleri hakkında Manisa 

mebusu Refik İnce'nin vermiş olduğu ikinci takrir madde, madde tetkik olundu : 
1. Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun birinci maddesi mucibince 

kanunun mer'iyet mevkiine girmesi için alınmış olan 16.VI.1940 gün ve 2/13687 
sayılı îcra Vekilleri Heyeti kararnamesinin bir örneği ilişik olarak sunulmuştur. 

2. Başvekâlet tarafından hayvan sahiplerinden fuzulen alınan paraların 
sahiplerine iade edileceğinin bildirilmesi keyfiyeti yapılacak tahkikat neticesinde 
böyle bir paranın alınmış olduğunun sabit olmasına bağlı olacağı şüphesiz idi. 
Yaptırılacak tahkikatta halktan fuzuli bir paranın alınmadığı ve alman paraların 
ise hayvanatın teçhizat ve muytabiyesini ikmale matuf olup sureti mahsusada 
hayvan bedellerine zammedilen paralar olduğu ve bununla lüzumlu teçhizatın 
tedarik edildiği anlaşılmıştır. 

3. Birinci maddeye verilen karşılıkta söylendiği gibi kanun meri olunca 
nizâmnâmesinin de mer'i olacağı bedihidir. 

Muamele de mer'i olan kanun ve nizamnameye göre yapılmıştır. 
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4. Muytabiye bedelinin hayvan bedeline ilâvesi suretiyle fiyat takdir edilerek 
mubayaa yapılması ve bilâhara bundan muytabiye parasınm tenzil edilmesi Hak
kında vekâletçe verilmiş bir emir yoktur. 

Bununla beraber alâkalı memurlar Millî müdafaa mükellefiyeti kanununun 
"Binek, yük, koşum hayvanlarının mevcut semer, yular, hamut, her nevi koşum 
gibi sair mevcut levazımiyle birlikte alınmasını emreden" 6 ncı maddesinin 3 ün
cü fıkrasının son bendi ve bu kanuna ait nizamnamenin "Mübrem teçhizatlariyle 
beraber alınan vasıtaların kıymetine bu teçhizat fiyatlarının ilâvesine ait" 53 ün
cü maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerini esas tutarak gene nizamnamenin 54 
üncü maddesinin dördüncü fıkrasının verdiği salâhiyete istinaden bu teçhizatları 
bu suretle ikmal ettirmişlerdir. 

Memurin kanununun 39 uncu maddesi muvacehesinde bu memurların kanun 
ve nizamname hükümlerini bu yoldaki anlayış ve takdirlerini hüsnü telâkki ey
lemek zarureti vardır ve ancak bu sayededir ki, mühim ve tehlikeli bir anda or
dunun muhtaç olduğu hayvanları teçhizatiyle birlikte süratle ikmal edip orduya 
teslim etmeleri mümkün olmuştur. Eğer bu şekilde hareket edilmeyip çıplak hay
vanlar alınmış ve orduya mal oluncaya kadar aç bırakılmış ve aynı zamanda bun
ların iaşe ve teçhizatları için ayrı ayrı fasıllardan tahsisat talebi ve bilhasa bu iş
leri yapmak üzere Dahiliye vekâletince temini lâzımgelen kırtasiye tahsisata is
temek gibi işi muhabereye dökmüş olsalardı bundan doğacak fena neticeler de 
meçhuldü. Bununla beraber çıplak hayvan bedellerine hakikî değerlerinden fazla 
olarak teçhizat ve muytabiye bedeli namı altında takdir ve ilâve olunan ve mahal
line sarfedilen paraların hayvan sahiplerine ait olacağmı düşünmek de yerinde 
görülmemektedir. Bu paralar tahakkuk şekline göre Devlet parası olduğundan 
hayvan sahiplerinden fuzulen alınmış bir para sayılamaz ve bu sebeptendir ki Teş-
kilât-ı Esâsîye Kanununa aykırı olarak hayvan sahiplerine haksız bir külfet tahmil 
olunduğu da bahis mevzuu değildir. 

5. Vekâlet yaptırdığı tahkikat neticesinde Aydın Askerlik şubesinde komisyonca 
muytabiye parası olarak gösterilen miktar ile hayvan sahiplerinin ifadeleri arasında 
bir mübayenet görülmesi üzerine gene işin tahkiki ve karara bağlanması için dosya 
salâhiyetti adli âmire verilmiştir. Buradaki bazı hayvan sahipleri kendilerinden 
dokuzar, bir takımları da on, on birer lira kesilmiş olduğunu iddia etmeleridir. 

Ödemiş ve Söke Askerlik şubelerine gelince : 
Bu surette alınan paraların miktarı 25.XI.1941 gün ve 41/5827 sayılı yazımız

da da arzedildiği üzere : 
Ödemiş Askerlik şubesi 2016 lira 4 kuruş toplamış, lüzumlu muytabiye ve 

teçhizat tedarik edildikten sonra artan 157 lira Maliyeye yatırılmıştır. 
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Söke Askerlik şubesi de 2713 lira toplamış artan 63 lira 6 kurusu da Maliyeye 
vermiştir. 

Bundan maada muameleleri tetkik edilen şubelerden maada Bornova Asker
lik dairesine bağlı Tire, Torbalı, Kemalpaşa, Foça, Kuşadası, Çivril, Çal, Saray
köy, Nazilli, Bozdoğan, Bodrum ve İzmir yerli askerlik şubeleri olup bunların 
cümlesinden teçhizat parası olarak on bir bin üç yüz beş lira alınmış sonradan 
satın alınan teçhizata satan tüccar nezdinde Bornova Askerlik dairesince yapılan 
teşebbüs neticesi fiyatlardan tenzilât yaptırılmış ve bu suretle elde edilen 323 lira 
da Hazineye, yani mahallî maliyesine yatırılmıştır. 

6. Hayvanların iaşesi ve muamele için lüzumlu pul paralarına gelince : 
Haddi zatında bunlar mal sahiplerine aittir. Zira ordu hesabına satın alınan 

hayvanların satın alma muamelesinin ikmaline kadar ciheti o askeriyece 
iaşelerinin atik askerî idare nizamnamesinin ve ayniyat talimatnamesinin hüküm
leri muvacehesinde temini imkân bulunamadığından hayvan sahipleri hesabına 
yapılan ve maahaza halka kolaylık olsun diye yapılan bu muamelede bir yolsuz
luk görülememiştir. 

İaşe masrafı peşinen mal sahipleri tarafından temin olunamadığından sırf kolay
lık olsun diye komisyonlarca bilâhare mal sahiplerinden istenmek şartiyle verilmiş 
bir paradır ki bu da halktan zorla alınmış olmayıp peşinen verilen bir paranın 
muhakkak surette mahsubundan başka bir şey değildir, iane meselesine gelince : 
Hava ve Çocuk esirgeme kurumu nizamnamelerine göre arzu edenler tarafmdan 
verilmiş ve mukabilinde sarf avraklanna tutkallı makbuz ve pul yapıştırılmak 
suretiyle karşılığı temin olunmuştur ki bu da yalnız ödemiş askerlik şubesine mün
hasır kalmıştır. Bunların muytabiye parasiyle bir alâkası yoktur. Bunun yekûnu 
Hava kurumu için 170, Çocuk esirgeme kurumu için 50 ki ceman 220 liradır. 

Bu halin tekerrür etmemesi için alâkalı makamların dikkat nazarı çekilmiştir. 
Kırtasiye meselesine gelince : 
Nizamnamenin 20 inci maddesi mucibince Dahiliye vekâletince temini iktiza 

eden kırtasiyenin ani olarak zuhur eden geniş mubayaa karşısında hemen komis
yonlara gönderilememiş olduğundan kırtasiye tahsisatı bekliyerek işi geciktir
menin caiz olamıyacağını hesaba katarak komisyonlarca küçük olmasına rağmen 
zarurî olan evrakı matbua ve kırtasiye masraflarını aynı şekilde muytabiye ve teç
hizat parası arasından çıkarmak zaruretinde kalmışlardı ki Ödemiş ve Söke asker
lik şubelerinde bunun yekûnu 238 lira 98 kuruştur. 

7. Bu paralarla inşaat yapıldığına dair vekâlette bir bilgi olmadığı gibi ihbar 
da vuku bulmamıştır. Şayet böyle bir vaziyet varsa tahkikat yaptırılmak üzere tas-
rihan bildirilmesini. 
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Mühim ve tehlikeli bir anda komisyonlarca alenen ve hüsnüniyetle maksadın 
istihsali için yapılmış olan bu muamelelerde bir suiistimal bulunmadığına kani ol
duğumu saygı ile arzederim. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Kararname sureti 
Karar Sayısı 

2/13687 
6.VL1940 tarih ve 2/13648 sayılı kararnameye ektir : 
1. II. 4. üncü kolordular mmtakalanndaki beş tümenle bu meyanda bazı bir

liklerin takviyesi için bu kolorduların seferi tertibatına dahil ve şimdiye kadar 
davet edilmemiş olan 328 ve daha genç doğumlulara doğru ihtiyaç nisbetinde erin 
talim ve terbiye maksadiyle celbi ve ihtiyaç miktarında nakil vasıtalarının Millî 
Müdafaa mükellefiyeti kanunu hükümleri dairesinde mubayaası ve bunlar için 
lâzım olan yedek subayların da 1076 sayılı kanuna tevfikan silâh altına alınmaları 
Genelkurmay Başkanlığının işarına atfen M. M. Vekâletinin 14.VI.1940 tarihli 
tezkeresiyle yapılan teklif üzerine icra Vekilleri Heyetince 14.VI.1940 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

Reisicumhur 
İsmet İnönü 

İcra Vekilleri Heyetinin imzalan. 

İstizahlar 
Üçüncü İçtima zarfında istizah yapılmamıştır.» 
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1.XI.1942 - 15.1.1943 TARİHLERİ ARASINDA 
HEYETİ UMUMÎYENİN MESAİ HULÂSASI m 

Heyeti Umumiyenin Açılması 
"Altmcı Devrenin dördüncü İçtimai 

1 . XI . 1942 pazar günü saat 14 de Reisi
cumhur İsmet inönü'nün şiddetli ve sürekli 
alkışlar arasında şereflendirdikleri Başkan
lık kürsüsünde; irat buyurdukları aşağıdaki 
nutukla açılmışta: 

Büyük Millet Meclisinin muhterem Âzası! 
Altıncı intihap devresinin dördüncü içtima 

yılını açıyorum. Muhterem azayı sevgilerle se
lâmlarım (Alkışlar). Bu sene, millet işlerinin 
Büyük Meelis tarafından yeni bir azim ve irade 
ile idare edilmesini gerektiren şartlar içinde 
toplanmış bulunuyoruz. En büyük millî felâket
leri yenerek bu memleketin tarihinde yer tut* 
muş olan Büyük Millet Meclisinin, her balom
dan ve her zaman olduğu gibi Millete numune 
olaeak azimli ve feragatli çalışması, engin fayda
lar ve feyizler getirecektir (Bravo sesleri al
kışlar). 

Aziz arkadaşlarım! 
Dünya harbi bu yıl da kanlı şekilleriyle mem

leketleri yakıp yıkmakta devam etti. Şehirler 
ve cephe gerilerinin silâhsız halk yığınları, her 
tarafta, ateş içinde kaldılar. İnsanlık öldür
mekten başka usul tannnryan bir acınacak isti
kamete gittikçe daha ziyade saplanmış bulunu
yor. Bu halleri insan olarak ve millet olarak 
seyrederken büyük İstırap duyuyoruz. (Bravo 
sesleri). Bütün küreyi kaplamış olan harbin 
şimdiye kadar olan inkişafı neticesi olarak yer 
yüzünde bir tarafın hâkimiyetine dayanan bir 
siyfeset yapısının kalamıyacağı veya kurulamı-
yacağı anlaşılmaya başlamıştır denilebilir (Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Milletlerin, küçük büyük, hepsi için yer yü
zünde istiklâl ve haysiyetle yaşamak imkânı sa
bit olacaktır (Bravo sesleri, alkışlar). Bizim mil
letlerarası siyasette daima esas prensibimiz-ol
muş olan bü gayenin, en insafsız mücadeleler

den sonra olsun, kabul edilmesinden büyük se
vinç duyacağız (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım! 
Muharebe edenler arasında bir anlaşmayı 

bugün için ümit ettirecek hiç bir yerde hiç bir 
delil yoktur (Yazık sesleri), öyle görünüyor ki, 
1943 yılı daha geniş ve daha insafsız muharebe
lerle geçecektir. (Yazık sesleri). Biz önümüzde
ki sene dahi, millî siyasetimizin içerde ve dışar-
da herkesçe bilinen istikametlerini, dürüst ve 
ciddi olarak muhafaza edeceğiz (Bravo sesleri, 
alkışlar). Ahitlerimize, ittifaklarımıza ve dost
luklarımıza sadık olarak, ve herhangi bir Dev
lete karşı hileli ve saklı fikirli olmaktan dik
katle sakınarak, millî emniyet siyasetimizi ta
kip edeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Büyük 
Meclis takdir eder ki, gittikçe şiddetlenen düş
manlık havası içinde, her gün biraz daha sinir
lenmiş taraflar ortasında, tarafsızlık politikası 
yürütmek, Hükümet için çok yorucu olmakta
dır (Doğru sesleri), Biz, her devletle olan müna
sebetlerimizin mahiyetini açıkça söyliyebilir bir 
karakterde ve kuvvette olduğumuz için politika
mızı gelecekte de sebatla takip etmekten çekin-
miyeceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Siyasetimiz
deki dürüstlüğün her tarafa ait faydalarının, 
bütün muhariplerce takdir edildiğini sanıyoruz. 

Arkadaşlarl 
Geçen bir sene zarfındaki çalışmalarımızın 

neticeleri dikkatle incelenmiye değer. Bir ta
raftan millet hayatının ilerlemesini ve gelişme
sini, dünya harbinin şartlan içinde hiç aksatma
dan devam ettirdik. Memleketin imarı için her 
tarafta çeşitli faydalı işlere ara vermedik. De
miryolları, büyük su işleri, her türlü yapıcı ikti
sadi faaliyetler, hakikaten memnun olacağımiz 
bir şekilde genişlemiştir. Milletin kültürde, güzel 
sanatlarda ve teknik öğretimde vakit kaybetme
den hazırlanması için büyük programlar kabul 

296 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 4 (1 Teşrinisani 1942-8 Mart 1943). Ankara 5.X.1943 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Matbaası. 61-64. ss. 
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ettik. Bu programlan zevkle ve sarsılmaz sebatla 
takip edeceğiz. Büyük Meclisin takdirine mazhar 
olacağına emin olduğum bir büyük işimiz de, 
ziraatimize büyük mikyasta ve yeni bir gayretle 
ehemmiyet verilmesidir. Her türlü Devlet mu
vaffakiyetlerinin temeli olan maliyemiz ise 
ağır vazifelerini memnun olacağımız tarzda ba
sarnaya devam etmiştir. 

Ziraat mahsullerinin fiyatlarını mâkul bir 
surette arttırmak hareketi, Hükümetin isabetli 
teşebbüslerindendir. Dünya pahalılığının yükünü 
yalnız köylümüzün yüklenmesini istemek büyük 
haksızlıktır (Bravo sesleri). Hem köylünün kal
kınmasını temin etmek, hem onu hadden aşırı 
fiyat hırama kapılmaktan korumak lâzımdır 
(Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım! 
Türkiye'de millet hayatının gidişindeki ça

lışma ve ilerleme manzarası vatandaşların mem
leket ve millet selâmeti için her fedakârlığı ka
bul etmiş hailen, büyük ve kuvvetli bir mille
tin işaretleridir (Bravo sesleri). Millet olarak 
hakikî görünüşümüz, bu gürbüz ve kuvvetli hal
dir. Ancak Büyük Millet Meclisinin ehemmiyetle 
dikkatini celbetmek isterim ki, patladığı gün-
denberi dünya harbine, memleketimiz en ziyade 
bugün yaklaşmıştır. Hakikî kuvvetlerimizi sağ
lam vaziyetimizi bulandırıp gölgelendiren bir 
mânevi telaş ve ıstırap havası, bugün vatanı
mızın üzerinde esmektedir. Böyle haller bir 
milleti hastalıklı ve zaif gösterirler hastalıklı 
millet bünyeleri harici tehlikeleri süratle üzer
lerine çekerler. Bu sebeple bir gün bilmediği-
-miz bir istikametten ve bilmediğimiz bahaneler 
altında vatanımızın taarruza mâruz.kalması ih
timalini Büyük Millet Meclisinin ciddi olarak 
gözönünde tutması icabeder (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlar! 
Şuursuz bir ticaret havası, haklı sebepleri 

çok aşan bir pahalılık belâsı, bugün vatanımızı 
ıstırap içinde bulunduruyor. Bu halin umumî 
harpten doğan, kendi hususi şartlarımızla ilgili 
olan sebeplerini ve çarelerini Cumhuriyet Hü
kümeti sizin yüksek nazarlarınıza etraf iyle serip 
anlatacaktır. Emmim ki, Millet ve memleketin 
hayrına olan en isabetli tedbirleri bulacaksınız. 
Bizim gördüğümüz en tehlikeli hastalık, iki se-
nedenberi, cemiyetimiz içinde Cumhuriyet Hü

kümetlerini muvaffak etmemek için estirilmiş 
olan zehirli havadır (Doğru sesleri). Bu zaman
da hiç bir memlekette ağır mahzurları olmı-
yan bir tedbir tılısımı yoktur. Milletlerin sı
kıntılara mâruz olmaları çaresizdir. Bu devir
ler, harbe girmiş veya girmemiş memleketlerin 
hiç birisi için, engin kazançların bulunmaz fır
satları değildirler. Istırabi azaltmak, millet ta
hammülünü arttırmak, muharebe dışında kalmak 
ve muharebeye girilirse şerefle ve selâmetle çık
mak için tek çare, resmî vazife sahiplerine ve 
en başmda Cumhuriyet Hükümetine candan 
yardım etmektir (Bravo sesleri, alkışlar). Bü
tün eksikleriyle beraber en iyi neticeler, aneak 
Hükümet tedbirlerinin dikkatli olarak yürütül
mesiyle elde edilebilirler. Acı ile hatırlamalıyız 
ki milletin iaşe işlerini tanzim etmek yolunda 
Cumhuriyet Hükümetlerinin sarfettikleri gay
retlere, iki senedenberi, cemiyetimiz tarafından 
hiç yardım edilmemiştir, işte bugün ilk hallo
lunacak mesele, umumî itimat havasının iade 
edilmesidir (Bravo sesleri). Bulanık zamanı, bir 
daha ele geçmez fırsat sayan eski batakçı çiftlik 
ağası, ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz havayı 
ticaret metaı. yapmaya yeltenen gözü doymuz 
vurguncu tüccar ve bütün bu sıkıntıları politi
ka ihtirasları için büyük fırsat sanan ve hangi 
yabancı milletin hesabına çalıştığı belli olmıyan 
bir'kaç politikacı, büyük bir milletin bütün ha
yatına küstah bir surette kundak koymaya ça
lışmaktadırlar (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 
Üç beş yüz kişiyi geçmiyen bu insanların vatana 
karşı aşikâr olan zararlarını gidermek yolu el
bette vardır 

RAStB KAPLAN (Antalya) — Büyük Millet 
Meclisi reçetesi lâzımdır. 

REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ (Devamla) 
— Devlet ve millete sövmek, milletin nefsine 
ve Hükümetine güvenini zehirlenmek iktidarını 
kimseye vermemeliyiz (Bravo seslem, alkışlar). 
Ticaretin ve iktisadi faaliyetlerin serbestliğini 
bahane ederek milleti soymak hakkini hiç kim
seye, hiç bir zümreye tanımamalıyız (Bravo ses
leri, alkışlar). Hırslı politikacıların, millet ira
desi üstünde dahilî ve harici bir siyaset yürüt
melerine asla müsaade etmemeliyiz (Bravo ses
leri). 

Aziz arkadaşlarım] 
Büyük vazife günleri, Millet Meclisinin bü-
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yüklüğünü tecessüm ettirmek için kıymetli fır
satlardır. Kahraman ve kıymetli Ordumuzu ha
zır bulundurmamız, bugün her zamandan ziyade 
lâzımdır. Vatanda istihsali arttıracak tedbirler, 
asıl genişlik yollardır. Harp içine girmiş ve 
millet selâmetinin kaygusuna düşmüş gibi her 
mahrumiyeti göze alacak, ve bütün milletçe kül
fet ve nimette birliğimizi ve beraberliğimizi göz
lerin önünde canlandıracak zamandayız. Büyük 
Meclisin ve ondan feyizli -ziyalar gibi dağılarak 
her vatandaşın, Cumhuriyet Hükümetine yar

dım' etmesi lâzımıdır. Tarihte büyük meseleler 
halletmiş bir milletin evlâtlarıyız (Bravo sesleri). 
Kendimize, milletimize güvenimiz, her vaziyette 
en isabetli tedbirleri bulacağımıza güvenimiz, 
her zamandan fazla ve kuvvetlidir (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Büyük Millet Meclisi, büyük millî meziyet
lerimizin en kuvvetli delillerini tarihimize bir 
daha kaydedecektir {Bravo sesleri ve ayakta 
şiddetli ve sürekli alkışlar). 
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Heyeti Umumîyenin Akdettiği İnik 
Kadar Devam Ett 

Altıncı Devrenin dördüncü îçtimamda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu-
miye'si 1 sonteşrin 1942 den 15 ikinci kânım 
1943 tarihine kadar geçen müddet zarfında 
29 İnikatta 31 celse akdetmiştir. Celseler kâ-

İnikat Celse Celsenin cinsi 

1 1 
2 2 
3 2 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 1 

10 1 
11 1 
12 1 
13 1 
14 1 
15 1 
W .1 
17 1 
18 1 
19 1 
20 1 
21 1 
22 ] 
23 1 
24 1 
25 1 
26 1 
27 1 
28 1 
29 3 

Açık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
T> 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tarihi 

1. XI . 1942 
9. XI .1942 

11. XI . 1942 
13. XI. 1942 
16. XI. 1942 
18. XI. 1942 
20. XI. 1942 
23. XI . 1942 
25. XI .1942 
27. XI . 1942 
30. X I . 1942 

2. XII. 1942 
4.Xn.l942 
7.Xn.l942 
9.Xn.l942 

11.XQ. 1942 
14. XII. 1942 
16. X n . 1942 
23. XII. 1942 
25. XII. 1942 
28. X n . 1942 
30. XII. 1942 

4.1.1943 
6.1.1943 
8.1.1943 

11.1.1943 
13.1.1943 
14.1.1943 
15.1.1943 

: ve Celselerin Aded ve Tarihi ile Ne 
ini Gösterir Cetvel 

inilen açıktır. 

Aşağıdaki cetvelin tetkikinden anlaşıla
cağı üzere Heyeti Umumiye ceman 50 saat 26 
dakika inikat halinde bulunmuştur. 

Ne kadar devam ettiği 
Günü Saat Dakika 

Pazar 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Pazartesi 
Çarşamba 
Cuma 
Pazartesi 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 

1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
5 
4 
1 

35 
44 
10 
20 
04 
01 
35 
40 
10 
03 
22 
10 
25 
04 
20 
45 
17 
25 
45 
15 
03 
05 
45 

'58 
00 
46 
00 
31 
08 » 

4189 



Umumî Heyete Muhtelif Encümenlerden Gelen Mazbatalar 

«Umumî Heyete muhtelif encümenlerden 
(119) mazbata gelmiştir. Aşağıdaki cetvel 

bunların hulâealariyle muamele tarihlerini 
göstermektedir. 

Bu (178) mazbatanın (154) ti kanun, (13) fi 

karar olarak, (3) il okunarak kabul olunmuş 
(3) 1i encümenlere iade edilmiş, (4) fi okun
muş, (1) nin de Hükümete tevdiine karar ve
rilmiştir. 

Daimî Encümenler 

Adliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Adli evrakın Posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasrtasiyle tebliğine dâir olan 3560 sayılı 
kamına ek kanun lâyihası hakkında (1/895) 

2. — Avukatlık kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi. hakkında kanun {akmasına dair 
d/715) 

3. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkmda kanun lâyihasına da
ir (1/587) 

4. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Avukatlık 
kanununun muvakkat 4 ncfi maddesinin (A) fık
rasının tefsiri hakkında takririne dair (4/64) 

5. — Ceza ve tekifevleri umum müdürlüğü
nün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı 
kanun ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanunlara bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkmda (1/881) 

6. — ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bn kanuna bazı hükümler ilâvesine 
dair kanun lâyihası hakkmda (1/629) 

7. — İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni 
Parmaksız ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının 

30. XII. 1942 tarihinde 4347 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

•13.J. 1943 tarihinde 4359 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4374 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. XII. 1942 tarihinde 1318 sayılı karar ola
rak kabul edilmlşeir. 

13.1. 1943 tarihinde 4358 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4.1.1943 tarihinde 4348 sayılı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

297 a.g.e., 65-86. ss. 
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affı hakkmda kantin lâyihasına dair (1/863) 

8. — Maliye vekâleti Bashukuk müşavirliği
nin ve Muhakemat umum müdürlüğünün vazi
felerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve 
merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı değişiklik
ler yapılmasına dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/801) 

9. — Mebus sesimi hakkmda kanun lâyihası
na dair (1/864) 

10. — Seferde ve hazarda bilûmum askeri şa
hısların hukuk dâvalarının görülme tarziyle kira 
haklarının korunması hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/498) 

11. — Taşkın ve su hücumlarına kanat korunma 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/613 

12. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret bor
saları ve Esnaf odaları teşkili hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/890) 

13. — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
2884 saydı kanun hükümlerinin iki yıl daha uza
tılmasına dair kanun lâyihası hakkmda (1/889) 

3 0 . 2 1 . 1942 tarihinde 4309 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8.1.1943 tarihinde 4353 sayılı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

14 . S n . 1942 tarihinde 4320 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3 0 . X I ; 1942 tarihinde 4308 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4373 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11 . 1 . 1943 tarihinde 4355 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16 . 2ÜI . 1942 tarihinde 4330 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünsel 
ile Zonguldak mebusl Bifat Vardar'm, Arzuhal 
encümeninin 3 . VIDI. 1942 tarihli Baftahk ka
rar cetvelindeki 4358 saydı kararm Umumi He
yette müzakeresine dair takriri hakkmda (4/59) 

2. — istanbul mebusu Ziya Karamursal'm, 
Arzuhal encümeninin 20 . XJ . 1940 tarihli Haf
taki karar cetvelindeki 2264 saydı kararm Umu
mi Heyette müzakeresine dair takriri hakkmda 

3. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Arzuhal encümeninin 5 . V I , 1942 tarihli Hafta
lık karar cetvelindeki 3885 saydı kararm Umu
mî Heyette müzakeresine dair 4/57 ve Arzuhal 
encümeninin 3 . V M . 1942 tarihli Haf tabi ka
rar cetvelindeki 4281 ve 4292 saydı kararların 

4 . X I I . 1942 tarihinde Dahiliye encümenine. 

14 . X I I . 1942 tarihinde 1319 saydı karar olarak 
kabul edilmiştir. 



Umumî Heyette müzakeresine 
takrirleri hakkında 

dair 4/60 sayılı 

4. — Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu'nun, 
Arzuhal encümeninin 2 . 311.1942 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 4402 sayılı kararının 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri hak
kında (4/67) 

Bu husustaki mazbata 14 
bul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbata 14 
bul edilmiştir. 

1.1943 tarihinde ka-

1.1943 tarihinde U-

Bütçe Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana 
Elektrik müesseselerinin idare ve işletmeleri 
hakkında kanun lâyirasma dair (1/615) 

2. — Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 
1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/858) 

3. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
3066 sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/896) 

4. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı nakkmdal kanun lâyihasına 
dair (1/587) 

5. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiktik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/915) 

6. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/912) 

7. — 1942 malî yılı Muvazenei umuliye ka
nununa bağlı (A) işaretili cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında 1/925, 1942 malî yılı Mu
vazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelin
de değişiklik yapılması hakkında 1/926, 1942 
malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında 1/928 sayılı kanun lâyihaları ile İdare 
Heyetinin, Büyük Millet MeUdaı 1942 malî yık 

16 . XII . 1942 tarihinde 4325 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

20 . XI , 1942 tarihinde Millî Müdafaa encü
menine. 

15 . I . 1943 tarihinde 4380 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 .1 . 1943 tarihinde 4374 sayılı kanun olarak 
kabul^ddbniştir. 

13 . 1 . 1943 tarihinde 4360 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 . 1 . 1943 tarihinde 4363 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



bütçesinde değişiklik yapılmasma dair 2/75 sa-
yıh kanun teklifi hakkmda 

8. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı A ve B cetvellerinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/906) 

9. — Ceza ye tevkifevleri umum müdürlüğü
nün vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı 
kanun ile bu kanunu değiştiren 4077 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanunlara bazı maddeler eklenmesine dair ka
nun lâyihası hakkında (1/881) 

10. — Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
muharrik ve müteharrik edevatın siparişi için 
taahhüdat yapılmasına dair olan 3247 ve 3319 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/918) 

11. — Devlet Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde 
değigiklik yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/907) 

12. — Devlet Demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü memur ve müstahdemleri
nin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun 
hazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/885) 

13. — Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkmda 
(1/919) 

14. — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında 1/899 ve Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü 1942 malı yılî bütçesinde münakale 
yapılmasına dair 1/908 sayılı kanun lâyihaları 
hakkında 

15. — Devlet Konservatuvarı tiyatro, opera 
ve balet şubelerinden mezun olanlara «İbişe veril
mesi hakkmda kanun lâyihasına dair (1/882) 

15 .1 . 1943 tarihinde 4382 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28. XII. 1942 tarihinde 4345 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13.1. 1943 tarihinde 4358 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.1 1943 tarihinde 4384 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

4.1.1943 tarihinde 4349 sayılı kanun olarak ka
bul edilmiştir. 

13.1. 1943 tarihinde 4356 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13.1. 1943 tarihinde 4364 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23. XII. 1942 tarihinde 4336 sayılı kanun olarajk 
kabul edilmiştir. 

23 . XI I . 1942 tarihinde 4339 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



16. — Devlet limanlan işletme umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesine dair kanon lâyihası hakkında (1/909) 

17. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teatdülüne dair kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılma
sına ve Cumhur başkanlığı Filârmonik orkestrası 
teşkilât ve orkestra mensuplarının terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 3045 sayılı kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/913) 

18. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nci 
maddesinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkere
sine dair (3/527) 

19. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara bağb, cetvellerin Maarif vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması 3694, 3829, 4142 sayılı 
kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi ve 
3656 sayılı kanunun 26 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasına dair 

(1/883) 

20. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa 
vekilliğince yurda sokulacak maddelerin vergi 
muaflıkları hakkına kanun lâyihasına 'dair 
(1/897) 

21. — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3779 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası hakkmda (1/869) 

22. — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 
3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/898) 

23. — Hava sınıfı mensuplarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 
12 ve 14 ncü maddelerini değiştiren kanun lâ
yihasına dair (1/884) 

24. — Hazine ile istanbul Belediyesinin bir 
kısmı alacaklarının karşılıklı olarak ibra ve ter-

25 . XII . 1942 tarihinde 4342 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4368 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 . 2 U I . 1942 tarihinde 1317 saydı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

13 . 1 . 1 9 4 3 tarihinde 4365 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 . X I I . 1942 tarihinde 4340 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . X I I . 1942 tarihinde 4321 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 .1 . 1943 tarihinde 4351 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 .XII . 1942 tarihinde 4334 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 



kini hakkında kanun lâyihasına dair (1/glO) 

25. — Hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1942 malî yıl bütçesinde! değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası hakkında (1/900) 

26. — Hudut ve sahiller sıhhat umûm mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihasına dair (1/916) 

27. — îdare Heyetinin, Divanı muhasebat 
1942 malî yılı bütçesinde münakale yapılması
na dair 2/66, Riyaseti Cumhur 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair.2/68 ve Bü
yük Millet Meclisi 1942 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılması hakkında 2/70 sayılı kanun 
tekliflerine dair 

28. — 2234 ve 2487 sayılı kanunlara «k ka
nun lâyihası hakkında (1/891) 

20. — İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, 
hususi idarelerden alacaklarına, mesken bedel
lerine, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu 
öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içti
mai yardım sandığı ile yapı sandığına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/886) 

30. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/917) 

31. — İnhisarlar umum müdürlüğü müteda-
vil sermayesinin 63 000 000 liraya çıkarılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/879) 

32. — İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt 
sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bjazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 
kakkmda (1/781) 

33. — İstiklâl harbi malûllerine verilecek 
para mükâfatı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/838) 

34. — Jandarma erat kanununun 4248 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin, tadili 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/905) 

13.1. 1943 tarihinde 4366 sayılr kanun okrak 
kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 4337 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

13.1. 1943 tarihinde 4361 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

11. X t l . 1942 tarihinde 4316 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16. XII. 1942 tarihinde 4326 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

1 3 . 1 . 1943 tarihinde 4357sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 . 1 . 1943 tarihinde 4362 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

7 . XII. 1942 tarihinde 4313 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 / I . 1943 tarihinde 4369 sayılı kanun ve 
1326 sayılı karar olarak kabul edilmiştir. 

7 . XII . 1942 tarihinde-4312 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4370 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



35. — Kazanç vergisi kanununa muvakkat 
bir madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/906) 

36. — Maasatm tevhit ve teadülü hakkın
daki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara müzeyyel 
kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/888) 

37. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/822) 

38. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabcı'nın, Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
39 ncu maddesine bir fırakra ilâvesine dair ka
nun teklifi hakkmda (2/32) 

39. — Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabcı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkmda (2/64) 

40. — Maliye vekâleti Başhukuk müşavirli
ğinin ve Muhakemat umum müdürlüğünün va
zifelerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine 
ve* merkez ve vilâyetler kadrosunda bazı deği
şiklikler yapılmasına dair kanım lâyihası hak
kımda (1/801) 

41. — Memurin kanununun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihası
na dair (1/581 

42. — Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihasına dair (1/892) 

43. —• Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun 
9 ncu maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/872) 

44. — Milî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı 
bütçesine fevkalâde tahsisat verilmesine dair 
4228 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/893) 

4 . 1 . 1943 tarihinde 4350 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

6 . 1 . 1943 tarihinde 4352 saydı kanun olarak 
kabul edilmştir. 

7 . XII . 1942 tarihinde 4311 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

30 . XII . 1942 tarihinde 4346 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4381 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 . 1 . 1943 tarihinde 4353 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir, 

15 . I . 1943 tarihinde 4379 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4327 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 4332 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4317 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

4196 



45. — Muharip yabancı ordu mensupların
dan Türkiye'ye iltica edenler hakkındaki 4104 
sayılı kanunun 4 neü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/852) 

46. — Ordu mensuplarına bir er taymı veril
mesi hakkındaki 4105 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin tefsirine dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi hakkında (3/479) 

47. — Ordu mensuplariyle Emniyet işleri 
umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
ymı verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/903) 

48. — Orman koruma teşkilât kanununun 
3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin 4283 sayılı kanunla değiştirilen (B) fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/904) 

49. — Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değisklk yapılması hakkında ka
nun lâyhiasına dair (1/910) 

50. — Orman umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişildik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/927) 

52. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan süvari 
müvezzilere yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/837) 

51. — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/911) 

53. — Rumeli demiryolları işletme nizamna
mesinin zıya ve hasar tazminatına müteallik 
hadlerinin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/782) 

54. — Subay yüksek mühendis, askerî yük
sek mühendis ve askerî mühendislere verilecek 
ihtisas ücreti hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/880) 

14 . XII . 1942 tarihinde 4322 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihide 1327 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4367 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4371 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

8 . 1 . 1943 tarihinde 4354 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4383 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 .XI I . 1942 tarihinde4333 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . XII. 1942 tarihinde 4343 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . XI I . 1942 tarihinde 4341 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23. XII. 1942 tarihinde 4335 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



55. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve 
3107 sayılı hanımlara ek kanun lâyihası hak
kında (1/914) 

56. — Taşkın ve sn hücumlarına karşı korun
ma hakkında kanun lâyihasına dair (1/613) 

57. — Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müs
teşarlığı teşkilât kadrosunun tasdiki hakkında 
3/343, Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müste
şarlığı teşkilât kadrosunda yapılan değişikliğin 
tasdikma dair 3/425 ve Ticaret vekâletinde kuru
lan İaşe müsteşarlığı merkez kadrosunda yapılan 
değişikliğin tasdikma dair 3/473 sayılı Başvekâ
let tezkereleri hakkında 

58. — Vakıflar umum müdürlüğü 1942 mali 
yılı bütçesine 3 500 lira fevkalâde tahsisat veril
mesine dair 1/901 ve Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yüı bütçesine 134 000 lira munzam 
tahsisat verilmesi hakkında 1/902 saydı kanun 
lâyihalarına dair 

15.1.1943 tarihinde 4385 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4373saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4372 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23. XH. 1942 tarihinde 4338 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Dahiliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Ankara Elektrik ve Havagazı ve Ada
na Elektrik müesseselerinin idare ve işletilme
leri hakkında kanun lâyihasına dair (1/615) -

2. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkmda kanun lâyihasına dair 
d/587) 

3. — Belediye sınırlan içinde işliyen muay
yen tarifeli nakil vasıtalariyle elektrik, hava
gazı ve telefon ücretlerine belediye hissesi zam
mı hakkında kanun lâyihasına dair (1/921) 

4. — Bingöl mebusu Feridun Fikri Düşünsel 
ile Zonguldak mebusu Bifat Vardar'ın, Arzuhal 
encümeninin 3 . VH. 1942 tarihli Haftalık karar 
cetvelindeki 4358 sayılı kararin Umumi Heyette 
müzakeresine dair takriri hakkmda (4/59) 

5. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin bir 
koum alacaklarının karşılıklı olarak ibra ve ter
kini hakkında kanun lâyihasına dair (1/810) 

16. XII. 1942 tarihinde 4325 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4374 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4375 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu husustaki mazbata 6» 1.1943 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

13.1.1943 tarihinde 4365 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



6. — İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hu
susi idarelerden alacaklarına, mesken bedelleri
ne, terfi, taltif ve cezalandırümalama ve bu öğ
retmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai 
yadım sandığı ile yapı sandığma dair kanun lâ
yihası hakkmda (1/886) 

7. — Jandarma Erat kanununun 4248 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadili 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/905) 

8. — Jandarma subaylığından mütekait yüz
başı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutan
lıklarında mütekaiden istihdam edilecekleri hak
kındaki 3922 sayılı kanun hükmünün uzatılma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/887) 

9. — Mebus seçimi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/864) 

10. — Memurin kanununun 4 neü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkmda kanun lâyihasına 
dair (1/581) 

11. — Ordu mensuplariyle Emniyet içleri 
umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mu
amele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
yını verilmesi hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/903) 

12. — Taşkın ve su hücumlarına karşı ko
runma hakkında kanun lâyihasına dair (1/613) 

13. — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 
2884 sayılı kanun hükümlerinin iki yıl daha 
uzatılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/889) 

14. — Zonguldak mebusu Rifat Vardar'ın, 
yirmi dokuz yaşma girdikleri halde maiyet me
murluğu hakkım kaybetmemeleri icabeden yük
sek mektep mezunları hakkmda kanun teklifine 
dair (2/72) 

13.1.1948 tarihinde 4357 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4370 sayılı' kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28. XII. 1942 tarihinde 4344 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. XII. 1942 tarihinde 4320 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15.1. 1943 tarihinde 4379 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. i. 1943 tarihinde 4367 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1. 1943 tarihinde 4373 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

16. XII. 1942 tarihinde 4330 saydı kemin ola
rak kabul edilmiştir. 

16. XII. 1942 tarihinde 4329 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 
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Divânı Muhasebat Encümeninden Gelen Mazbatalar 

t — Birinci kânun 1941 : Şubat 1942 ayla
rına ait raporun sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi hakkmda (3/484)) 

2. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılma ait bilançonun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresiyle İnhisarlar umum mü
dürlüğü 1939 malî y£ı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Diva
nı muhasebat riyaseti tezkeersi ve İnhisralar 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî hesabı 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/405,505, 
1/619) 

3. — İzmir Rıhtım şirketi muvakkat idare
sine ait katî hesabın tasdiki hakkmda kanun 
lâyihasına dair (1/348) 

4. — Orman umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya-
yaseti tezkeresiyle Orman umum müdürlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisi hakkmda kanun lâ
yihasına dair (3/509, 1/656) 

5. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1939 malî yılı hesabı katisine ait mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresiyle Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı he
sabı katisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/510, 1/873) 

6. — Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresiyle Vakrflar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyi
hasına dair (3/492, 1/608) 

7. — Yalova kaplıcaları isletme idaresinin 
1940 malî yılma ait bilançonun sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi hak
kında (3/524) 

2 . XII . 1942 tarihinde 1315 sayılı karar ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

2 . XII . 1942 tarihinde 4310 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4318 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4319 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

9 . XII . 1942 tarihinde 4314 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4331 sayAı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/587) 

2. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müda
faa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin ver
gi muaflıkları hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/897) 

3. — İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt san
dığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/781) 

4. — Malatya mebus? t Mahmud Nedim Zab-
cı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin harp malûlleri ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/64) 

14.1. 1943 tarihinde 4374 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23. XII. 1942 tarihinde 434Ö sayılı kanun ola
rak muaflıkları kabul edilmiştir. 

14.1. 1943 tarihinde 4369 sayılı kamın ve 1326 
sayılı karar olarak kabul edilmiştir. 

15. t . 1943 tarihinde 4381 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Hariciye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Hariciye vekâleti teşkilâta: hakkında
ki 3312 sayılı kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin 
değiştirilmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/898) 

2. — Muharip yabancı ordu mensuplarından 
Türkiyeye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı 
kanunun 4 neü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lââyihası hakkında (1/852) 

3. — Romanya'dan alınacak bandajlar hak
kında Türkiye ile Romanya arasmda nota tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdikına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/860) 

4. — Romanya'dan satın alınacak madenî 
yağlar ile vazelin ve parafin için yapılan 
Anlaşmanın tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/861) 

6 . 1 . 1943 tarhinde 4351 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. XJI. 1942 tarihinde 4322 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . 1.1943 tarihinde 4376 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 .1.1943 tarihinde 4377 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



6. — Türkiye ile Almanya arasmda Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmanın tasdikma dair kanon lâyiha
sı hakkında (1/855) 

6. — Türkiye ile Almanya arasında Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 
tarihli Anlaşmanın (I A) numaralı listesinde 
mezkûr 65 milyonluk kontenjana zamimeten 
Almanya Hükümeti tarafından atebrin ihracına 
müsaade edilmesi ve mukabilinde Aynı Anlaş
ma mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk 
mallarını gösterir 1 numaralı listedeki afyon 
kontenjanının arttırılması hakkında teati olu
nan notalara tasdikına dair kanun lâyihası hak
kında (1/874) 

7. — Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşma
sına merbut A listesinde yazılı barsak ve am

yant kontenjanlarının tezyidi hakkında teati olu
nan notaların tasdikma dair kanun lâyihası hak
kında (1/856) 

14.331.1942 tarihinde 4324 saydı kanun ola-
kabul edilmiştir. 

14 .1.1943 tarihinde 4378 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 . Mİ. 1942 tarihinde 4315 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

İktisat Encümeninden Gelen Mazbatalar 
t. — Romanya'dan alınacak bandajlar hak

kında Türkiye ile Romanya arasında nota tea
tisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdikma dair 
kanun lâyihası hakkında (1/860) 

2. — Romanya'dan satın alınacak madenî 
yağlar ile vazelin ve parafin için yapılan Anlaş
manın tasdikma dair knun lâyihası hakkında 
(1/861) 

3. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve 
3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası hakkın
da (1/914) 

4. — Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsa
ları ve Esnaf odaları teşkili hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/890) 

5. — Türkiye ile Almanya arasmda Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 ta-

14.1.1943 tarihinde 4376 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4377 sayılı' kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15.1.1943 tarihinde 4386 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

U . 1.1943 tarihinde 4355 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



rihli Anlaşmanın iasdikina dair kanon lâyihası 
hakkında (1/855) 

6. — Türkiye 'ile Almanya arasmda Ticari 
mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 ta
rihli Anlaşmanın (I A) numaralı listesinde mez
kûr 55 milyonluk kontenjana zamimeten Alman
ya Hükümeti tarafından atebrin ihracm» mü
saade edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaşma 
mucibince Almanya'ya ihraç olunacak Türk 
mallarını gösterir 1 numaralı listedeki afyon 
kontenjanının arttırılması hakkında teati olunan 
notaların tasdikına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/874) 

7. — Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaş
masına merbut (A) listesinde yazılı barsak ye 
amyant kontenjanlarının tezyidi hakkında teati 
olunan notaların tasdikına dair kanun lâyihası 
hakkında (1/856) 

14. XII . 1942 tarihinde 4324 sayıh kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihin.de 4378 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

9 .'XII. 1942 tarihinde 4315 aayjUtkanun olacak 
kabul edilmiştir. 

Maârif Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1. — Devlet konservatuvarı tiyatro, opera 

ve balet şubelerinden mezun olanlara elbise ve
rilmesi hakkında kanun lâyihasına dair (1/882) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) sayılı cet* 
velin Maarif vekilliği kısmında değişiklik ya
pılmasına Cumhur Başkanlığı Filârmonik or
kestrası teşkilât ve orkestrası mensuplarının 
terfi ve tecziyeleri hakkındaki 3045 sayılı ka
nunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/913) 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerin Maarif vekilliği kıs
mında değişiklik yapılması 3694, 3829, 4142 sa
yılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi 
ve 3656 sayılı kanunun 26 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/883) 

23 . X I I . 1942 tarihinde 4389 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1 9 4 3 tarihinde 4368 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 . 1 . 1 9 4 3 tarihinde 4365 sayılı kanun «Öarak 
kabul edilmiştir. 

http://tarihin.de


4. — ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, 
hususi idare! erden alacaklarına, mesken bedel
lerine, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve 
bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve 
içtimai yardam sandığı ile yapı sandığına dair 
kanun lâyihası hakkında (1/886) 

1. — Ankara Elektrik ve havagazı ve Ada
na Elektrik müesseselerinin idare ve işletilme
leri hakkında kamın lâyihasına dair (1/615) 

2. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisar] hakkında kanun lâyihasına da
ir (1/587) 

3. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî mü
dafaa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin 
vergi muaflıkları hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/897) 

4. — Hazine ile İstanbul Belediyesinin bir 
kısım alacaklarının karşılıklı olarak ibra ve ter
kini hakkında kanun lâyihasına dair (1/810) 

5. — İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt san
dığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun bazı mad-, 
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/781) 

6. — İstanbul mebusu Ziya Karanıursal'm, 
Arzuhal encümenin 20. XI. 1940 tarihli Haf
talık karar cetvelindeki 2264 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri hak
kında (4/29) 

7. — Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasına, dair (1/822) 

8. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
cı*nın, Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/32) 

13 . I . 1943 tarihinde 4357 sayılı kanun olarak 
kabul edilmştir. 

16. XII. 1942 tarihinde 4325 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14.1. 1943 tarihinde 4374 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 . XII. 1942 tarihinde 4340 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13.1. 1943 tarihinde 4366 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1. 1943 tarihinde 4369 sayılı kanun ve 1326 
sayılı karar olarak kabul edilmiştir. 

14. .XII .1942 tarihinde 1319 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

7.XII. 1942 tarihinde 4311 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir 

30. XII. 1942 tarihinde 4346 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Maliye Encümeninden Gelen Mazbatalar 



9. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
cı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bir fıkra ekenmesine 
dair kanun teklifi hakkında (2/64) 

10. — Maliye vekâleti Başhukuk müşavir
liğinin ve Muhakemat umum müdürlüğünün va
zifelerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine 
ve merkez ve vilâyetler -kadrosunda bazı deği
şiklikler yapılmasına dair kanun lâyihası hak
kında (1/801) 

11. — Memurin kanununun 4 ncü maddesi
ne bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/581) 

12. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ye 
31Û7 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası hak
kında (ty914) 

13. — Taşkın ve su hücumlarına karşı ko
runma hakkında kanun lâyihasına dair (1/613) 

1. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı şubat ve 
mart ayları hesabı hakkında (5/51) 

2. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan 
ve mayıs ayları hesabı hakkında murakıplık 
raporuna dair (5/52,54) 

3. — Büyük Millet Meclisi 1942 maî yılı ha
ziran ve temmuz ayarı hesabı hakkında (5/57) 

4. — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı 
ile Millî saraylar ve köşkerdeki eşya hakkında 
(5/53) 

5. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti cumhur 
ve Divanı muhasebat 1941 malî yılı hesabı ka
tileri hakkında (5/56) 

15 . I . 1943 tarihinde 4381 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

8 . I . 1943 tarihinde 4353 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4379 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4385 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4373 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştin 

11 . XI . 1942 tarihinde okunmuştur. 

16 . XI . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11 . XII . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11 . XI . 1942 tarihinde okunmuştur. 

Hazine hesabı umumisine idhal edilmek üzere 
Hükümete tevdiine 14.XII, 1942 tarihinde ka
rar verilmiştir. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninden Gelen Mazbatalar 



Millî Müdafaa Encümeninden Gelen Mazbatalar 
1. — Askerî memnu mmtakalar hakkındaki 

1110 sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(V858) 

2. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun 
ikinci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
3066 sayılı kanunun tadili hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/896) 

3. — Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve te
ferruatı inhisarı hakkmda kanun lâyihasına dair 
d/587) 

4. — Fevkalâde ihtiyaçlar için Milli Müda
faa vekilliğince yurda sokulacak maddelerin ver
gi muaflıkları hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/897) 

5: — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3779 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası hakkmda (1/869) 

6. — Hava snufı mensuplarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki kanunun 10, 12 ve 
14 ncü maddelerini değiştiren kanun lâyihasına 
dair (1/884) 

7. — Jandarma JErat kanununun 4248 sayılı 
kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin tadili 
hakkmda kanun lâyihasına dair (1/905) 

8. — Jandarma subaylığından mütekait yüz
başı ve üsteğmenlerin kaza jandarma komutan
lıklarında mütekaiden istihdam edilecekleri hak
kındaki 3922 sayılı kanun hükmünün uzatılma* 
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/887) 

9. — Malatya mebusu Mahmut Nedim Zab-
cı'nın, Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun tekli
fi hakkmda (2/32) 

10. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
ei ve iki arkadaşmm, inhisar beyiyeleri üçte-
birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanu
nun dördüncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi hakkmda (2/64) 

20. X I . 1942 tarihinde encümene iade edilmiştir. 

15.1.1943 tarihinde 4380 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14,1.1943 tarihinde 4374 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23. XII. 1942 tarihinde 4340 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14. XII. 1942 tariflinde 4321 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23. XII. 1942 tarihinde 4334 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4370 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

28. XII. 1942 tarihinde 4344 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 . XH . 1942 tarihinde 4346 saydı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 . 1 . 1 9 4 3 tarihinde 4381 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 



11. — Muharip yabancı ördü mensupların
dan Türkiye'ye iltica edenler hgkkjndakj 4104 
sayılı kanunun 4 ncfi maddesinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası hakkında (1/852) 

12. — Memurin kanununun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/581) 

13. — Ordu mensuplarına bir er tayım veril
mesi hakkındaki 4105 saydı kanunun 1 nei mad
desinin tefsirine dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi hakkında (3/479) 

14. — Ordu mensuplariyle Emniyet işleri 
umum müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve mua
mele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er ta
yini verilmesi hakkında kanun lâyâihasına dair 
(1/903) 

15. — Orman koruma teşkilât kanununun 
3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü madde
sinin 4283 sayılı kanunla değiştirgen (B) fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/904) 

16. — Seferi ve hazarda bilûmum askerî şa
hımların hukuk dâvalarının görülme tarziyle 
kira haklarının korunması hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/498) 

17. — Subay yüksek mühendis, askerî yük
sek mühendis ve askerî mühendislere verilecek 
ihtisas ücreti hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/880) 

14 . X3H . 1942 tarihinde 4322 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 . 1 . 1943 tarihinde. 4379 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 . 1 .1943 tarihinde 1327 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4367 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4371 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

30 . XI . 1942 tarihinde 4308 saylı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihind 4335 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

Nâfıa Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Adli evrakın Posta, telgraf! ve telefon 
idaresi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası hakkında (1/895) 

2. — Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana 
Elektrik müesseselerinin idare ve işletilmeleri 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/615) 

30 . XII . 1942 tarihinde 4347 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

16 \ XII . 1942; tarihinde 43,25 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 
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3. — Belediye sınırları içinde isliyen muay
yen tarifeld nakil vasıtalariytle elektrik, hava
gazı ve telefon ücretlerine belediye hissesi zam
mı hakkmda kanun lâyihasına dair (1/921) 

4. — Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
muharrik ve müteharrik edevatm siparişi için 
taahhüdat yapümasma dair olan 3247 ve 3319 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkm
da kanun lâyihasına dair (1/918) 

5. — Devlet demiryolları ve limanlan istet
me umum müdürlüğü memur ve müstahdemle
rinin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 3173 sayılı kanuna 
bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası hakkmda (1/885) 

6..— Memur ve müstahdemlere verilecek 
fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı kanunun* 
9 ncu maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesine 
dair kanun lâyihası hakkında (1/872) 

7. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü teşkilâtına danU olan ve vazife icabı ola
rak hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan 
süvari müvezzilere yem bedeli verilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/837) 

8. — Romanya'dan alınacak bandajlar 
hakkmda Türkiye ile Romanya arasmda nota 
teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tasdîkma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/860) 

9. — Rumeli demiryolları işletme nizam
namesinin zıya ve hasar tazminatına mütaallik 
hadlerin tadiline dair olan 3259 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası hakkında (1/782) 

10. — Teskin ve su hücumlarına karşı korun
ma hakkında kanun lâyihasına dair (1/613) 

1. — İspençiyari Ve tıbbi müstâlızarlar hak
kındaki 1262 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine 

14 . I . 1943 tarihinde 4375 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4384 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

13 .1 . 1943 tarihinde 4356 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihînde 4332 sayılı kanun ola
rak kabili edilmiştir. 

*23 . XII . 1942 tarihinde 4333 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14.1. 1943 tarihinde 4376 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

25. XII. 1942 tarihinde 4341 sayılı kanun ola
rak kabul edilmiştir. 

14.1.1943 tarihinde 4373 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve Ictimâî Muavenet Encümeninden Gelen Mazbatalar 



dair kanun lâyihası hakkında (1/629) 4 . 1 . 1943 tarihinde 4348 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

2. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
eı'nın, Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi hakkında (2/32) 30. XII. 1942 tarihinde 4346 sayılı kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Teşkilât-ı Esasiye Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Mebus seçimi hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/864) 14. XII. 1942 tarihinde 4320 sayıl: kanun ola

rak kabul edilmiştir. 

Ziraat Encümeninden Gelen Mazbatalar 

1. — Orman koroma teşkilât kanununun 
3490 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesi
nin 4283 sayılı kanunla değiştirilen (B) fıkra
sının tadili hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/904) 14 . I . 1943 tarihinde 4371 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Muhtel i t ve Muvakkat Encümenler 

Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümenden Gelen Mazbatalar 

1. — Devlet şurası Birinci daire reisliğine 
seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi
ne dair (3/532) 23. XII. 1942 tarihinde 1320 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
2. — Devlet şûrası ikinci daire reisliği ile 

iki âzalığa seçim yapılması hakkında Başvekâ
let tezkeresne dair (3/533) 23 . XII. 1942 tarihinde 1321 saydj karar olarak 

kabul edilmiştir. 
3. — Devlet şurası ikinci daire reisliğine 

seçim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ne dair (3/533) 25 . XJI. 1942 tarihinde 1322 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelif Encümenden 
Gelen Mazbatalar 

1. — Kars mebusu Etem tzzet Benice 'nin, 



teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine dair (3/462) 4 . XII. 1942 tarihinde 1316 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 
2. — Muğla mebusa Yunus Nadi'nin teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresine dair (3/508) 18 . 1 . 1943 tarihinde 1324 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir. 

Bütçe, Divânı Muhasebat ve Maliye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit 
Encümenden Gelen Mazbata 

1. — Divanı muhasebatta açık bulunan âza-
lığa bir zatin seçilmesine dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresi hakkmda (3/536) 4 . 1 . 1943 tarihinde 1323 sayılı karar olarak 

kabul edilmiştir* 

Adliye, Bütçe, İktisat ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden Mürekkep 
Muvakkat Encümenden Gelen Mazbatalar 

1. — Umumî mülhak ve hususi bütçelerle be
lediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müessese ve teşekküllerden aylık alanlara para
sız giyim eşyası verilmesi hakkmda kanun lâyi
hasına dair (1/876) 13 . XI. 1942 tarihinde 4306 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 
2. — Varlık vergisi hakkında kanun lâyihası 

na dair (1/877) 11. XI. 1942 tarihinde 4305 sayılı kanun olarak 
kabul edilmiştir. 

3. — Yerli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir 
ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alın
ması hakkında 3843, 4040 ve 4290 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihasına dair (1/878) 13. XI. 1942 tarihinde 4307 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 

Adliye, Bütçe, İktisat ve Maliye Encümenlerinden Seçilen 5'er Üyeden Mürekkep 
Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1. — Türk parası kıymetini koruma hakkın
daki kanun hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası hakkmda (1/894) 16. XII. 1942 tarihinde 4328 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir. 



Bütçe, Dahiliye, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Nafıa Encümenlerinden Seçilen 
3'er Üyeden Mürekkep Muvakkat Encümenden Gelen Mazbata 

1. — Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerin-
deki depremden müteessir olan mmtakalarda za
rar görenlere yapılacak yardım hakkında kamın 
lâyihasına dair (1/924) 15.1.1943 tarihinde 4386 sayılı kanun olarak 

kabul edilmiştir.» 

Heyeti Umumîyenin Kabul Ettiği Kanun ve Kararlar m 

«Heyeti umumiye dördüncü İçtima zar- Bunların numaraları ile tarihleri ve başlıkları 
fında 82 kanun ile 15 karar kabul etmiştir. aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

Kanunlar 

No. Serlevha tarih 

4305 Varlık vergisi hakkında kanun 11. XI . 1942 
4306 Devletçe parasız verilecek giyim eşyası hakkında kanun 13. XI . 1942 
430T Nebatî mahsulleri ve prinayi tâsir veyatasfiye eden sınai müesseselerden 

muamele vergisinin aynen alınması hakkında kanun 13. XI . 1942 
4308 Seferberlikte veya fevkalâde hallerde askerî şahıslara ait hukuk davalariyle 

icra takiplerinde yapılacak muameleler hakkında kanun 30. XI . 1942 
4309 İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Âvni Parmaksız ile Şakir Tandöğirım 

cezalarının affı hakkında kanun 30. XI . 1942 
4310 İzmir rıhtım şirketi muvakkat idaresinin 11.1.1932: 15. III . 1934 tarihine 

kadarki müddete ait katı hesabının tasdiki hakkında kanun 2 . XII. 1942 
4311 Maaş kanununa ek 4161 sayılı kantfflttn bazı maddelerini değiştiren ka

nun 7. XII. 1942 
4312 istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında kanun 7 . XII. 1942 
4313 İnhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 63 000 000 liraya 

çıkarılması hakkında kanun 7.XII . 1942 
4314 Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî kanunu 9. XII. 1942 
4315 Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut A listesinde yazılı bar

sak ve amyant kontenjanlarının tezyidi hakkmda Türk ve Macar Hükü
metleri arasında teati edilen mektupların tasdi'kma dair kanun 9. XII. 1942 

4316 1942 malî yılı Muvazeneı umumîye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun 11.XII. 1942 

4317 Millî müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine fevkalâde tahsisat veril-

298 a.g.e., 86-92. ss. 
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No. Serlevha Tarih 

meşine dair 4228 sayılı kanuna ek kanun 11. X I I . 1942 
4318 Orman uınıım müdürlüğünün 1930 malî jılı hesabı katî kanunu 11. X I I . 1942 
4319 Posta, Telgraf ve Telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hicabı katî 

kanunu 1 1 . XII . 1942 
4320 Mebus seçimi kanunu 14. X I I . 1942 
4321 Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne dair 3779 sayılı ka

nuna ek kamın y 14 . XI I . 1942 
4322 Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye iltica edenler hakkın

daki 4104 sayılı kanunun tadiline dair kanun 14 . X I I . 1942 
4323 İnhisarlar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı katî kanunu 14 . X I I . 1942 
4324 Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteş-

rin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikına dair kanun 14 „ X I I . 1942 
4325 Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana elektrik müesseselerinin idare ve iş

letilmeleri hakkında kanun 16 . XI I . 1942 
4326 1933 ve 1934 Türk borçlan tahvillerinin ödenmesi için anlaşmalar yapı

labilmesine dair kanun 16 . X I I . 1942 
4327 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 

kanuna ek kanun 16. X I I . 1942 
4328 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kanun hükümlerini değiştiren ka

nun 16. X I I . 1942 
4329 Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 ncü maddelerini değiştiren 4Q89 

sayılı kanunun 1 nci maddesine ek kanun 16. XI I . 1942 
4330 Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 numaralı kanun hükümleri

nin iki yd daha uzatılmasına dair kanun 16. XI I . 1942 
4331 Yalova kaplıcaları işletme ibaresinin 1940 malî yılı bilançosunun tasdi

kin* dair kanun İG . XI I . 1942 
4332 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkaalâde zam hakkındaki 4178 sayılı 

kanunun 9 ncu maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 23. X I I . 1942 
4333 Posta, Telgraf ve telefon umum müdürlüğü süvari müvezzilerine hayvan 

yem bedeli verilmesi hakkmda kanun 23. X I I . 1942 
4334 Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki 3485 sa

yılı kanunun 10, 12 ve 14 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 23 . X I I . 1942 
4335 Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve askerî mühendislere 

verilecek ihtisas ücreti hakkında kanun - 23. X I I . 1942 
4336 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun 23. X I I . 1942 
4337 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1932 malî yılı bütçesinde deği

şiklik yapılmasına dair kanun 23. XI I . 1942 
4388 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine munzam ve fevakâde 

tahsisat verilmesine dair kanun 23 . X!ll. 1942 
4389 Devlet Konservatuvannın Tiyatro, Opera ve Bale tşubeleirnden mezun olan

lara giyim eşyası verilmesi hakkmda kanun 23. X I I . 1942 
4340 Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince yurda sokulacak 

maddelerin vergi muaflıkları hakkmda kanun 23. X I I . 1942 
4341 Devlet Demiryolları nakliyatmdaki zıya ve hasarların tazmin suretlerine 

dair 3259 sayılı kanuna ek kanun 25. X I I , 1942 



No. Serlevha 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine urun 
zam ve fevkalâde.tahsisat konulmasına dair kanun 25.XII. 1942 

4343 Fosta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine uran 
zam ve fevkalâde tahsisat konulması hakkmda kanun 25. XII. 1942 

4344 Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandar
ma komutanlıklarında mütekaiden istihdam edilecekleri hakkındaki 3922 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun 28. XII. 1942 

4345 1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı A, B, D ve E cetvelle
rinde değişiklik yapılmasına dair kanun 28. XII. 1942 

4346 Askerî ve mülki tekaüt kanununun 39 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun 30.XlI.1942 

4347 Adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
olan 3560 sayılı kanuna ek kanun 30. X31.194'J 

4348 İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve aynı kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkmda kanun 4. I . 1943 

4349 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 4 . I .1943 

4350 Kazanç vergisi kanununa muvakkat bir madde eklenmesine dair kanun 4. I . 1943 
4351 Hariciye vekâleti teşkilât kanununa bağlı 5 sayılı cetvelin değiştirilmesi 

hakkmda kanun 6. I .1943 
4352 Maaşatm tevhit ve teadülüne dair kanunlara müzeyyel 1843 sayılı kanunun 

ikinci maddesinin birinci fıkrasının tadili hakkında kanun 6. I . 1943 
4353 Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve muhakemat umum müdürlü' 

günün vazifelerine, Devlet dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vi
lâyetler kadrolarında bazı değişiklikler yapılmasına dair kanun 8. I .1943 

4354 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun 8. I . 1943 

4355 Ticaret ve sanayi odaları ve ticaret bordaları kanunu 11. I . 1943 
4356 Devlet demiryolları ve limanlan işletme Umum müdürlüğü memur ve müs

tahdemlerinin ücretlerine dair olan 2847 sayılı kanunun bazı maddelerini 
değiştiren 3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair kanun 13. I . 1943 

4357 Hususi idarelerden maaş alan ilk okul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, 
taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık 
ve içtimai Yardım sandığı ile Yapı sandığına ve öğretmenlerin alacakları
na dair kanun 13. I . 1943 

4358 Ceza ve tevkifevleri Umum müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında 
kanun 13. I .1943 

4359 Avukatlık kanununun bazr maddelerinin tadili hakkında'kanun 13. I .1943 
4360 Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik ya

pılmasına dair kanun 13. I .1943 
4361 Hudut ve sahiller Sıhhat Umum müdürlüğü 1942 malî yıl bütçesinde deği

şiklik yapılmasına dair kanun 13. I . 1943 
4362 İnhisarlar Umum müdürlüğü 1942 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılma

sına dair kanun 13. I . 1943 
4363 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
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No. Serlevha Tarih 

değişiklik yapılması hakkında kanun 13. I .3943 
4364 Devlet Denizyolları işletme Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde 

değişiklik yapılması hakkmda kanun 13. I . 1943 
4365' Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair oan 3656 ve 3888 

sayılı kanunların Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 3694, 
3711, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadroların değiştirilmesi hakkında 
kanun 13. I .1943 

4366 Hazine ile istanbul belediyesinin bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak 
ibrası hakkmda kanun 13 . I . 3943 

4367 Ordu mensupları ile Emniyet Umum müdürlüğü ve Oümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hak
kında kanun 14 . î . 1943 

4368 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif vekiljiği kısmında ve 3045 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 14. I .1943 

4369 İnhisarlar umum müdürîüğü tekaüt sandığı kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 14. I . 1943 

4370 Jandarma erta kanununun 4248 sayılı kanun)! a değiştirilen 14 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 14. -1 ,1943 

4371 Orman koruma teşkilât kanununun 4283 sayılı kanunla değiştirlen 14 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 14. I . 1943 

4372 Millî korunma kanununun verdiği salâhiyete binaen icra Vekilleri Hey
eti karan öle tatbik mevkiine konulan iaşe teşkilâtının kabul ve tasdi-
kma dair kanun 

4373 Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma kanunu 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı hakkında kamın 14. 
4375 Belediye vergi ve resimleri kanununa ek kanun 
4376 Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Türkiye ile Romanya arasında 

nota teatisi suretiyle yapılan, anlaşmanın tasdikma dair kanun 14. I . 1943 
4377 Romanya'dan satın alınacak madeni yağlar ile vazelin ve parafinin 12 ilk-

kânun 1941 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret anlaşmasına bağlı (A) lis
tesinde yazüı bilcümle Türk malları ile takas edilebilmesi için Türkiye 
ile Romanya arasında yapılan anlaşmanın tasdiki hakkmda kanun 14. I . 1943 

4378 Türkiye ile Almanya arasmda Ticarî mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk-
teşrin 1941 tarihli Anlaşmanın (1) numaralı listesinde yazılı 55 000 000 
liralık kontenjana 450 000 lira kıymetinde 2250 kilo ateprin ilâvesine mu
kabil Almanya'ya ihraç olunacak Afyon kontenjanının da ona göre arttı
rılması hakkında teati edilen notaların tasdiki hakkında kanun 14-. I . 1943 

4379 Maaş kanununa ek kanun 15.1.1943 
4380 Askerî ve mülkî tekaüt kanununun ikinci maddesinin değiştirilmesi hak

kındaki 3066 sayılı kanunun ikinci ve üçüncü fıkralarının tadiline dair 
kanun 15.1.1943 

4381 İnhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanunun dördüncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun 15.1.1943 

14. 
14. 
14. 
14. 

I .1943 
I .1943 
I .1943 
I .1943 



No. Serlevha Tarih 

4382 1942 malı yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) ve (8) işaretli cet
vellerde değişiktik yapılmasına dair kanun 15.1.1943 

4383 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 15.1.1943 

4384 Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve müteharrik edevatın 
siparşi için taahhüde girişilmesine dair olan 3247 ve 3319 sayılı ka
nunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 15.1.1943 

4385 Şeker ve gilikoz istihlâk vergisi hakkındaki 3101 sayılı kanuna ek 
kanun 15.1.1943 

438G Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer sarsıntısından müteessir 
olan mmtakalarda zarar görenlere yapılacak yardım hakkında kanun 15.1.1943 

Kararlar 
1314 Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfî idarenin altı ay daha uzatılması hak

kında 2. XII. 1942 
1315 Birinci kânun 1941 : Şubat 1942 aylarına ait Divanı muhasebat raporuna 

dair 2 .XII . 1943 
1316 Kars mebusu Etem İzzet Benice'nin teşri masuniyeti hakkında 4. XII . 1942 
1317 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 

kanunun 7 nci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 7. XII. 1942 
1318 Avukatlık kanununun muvakkat dördüncü maddesi A fıkrasının tefsirine 

mahal olmadığı hakkında 14. XII . 1942 
1319 Yan mahkemesi eski piyade mübaşiri ismail Erin tekaüt ikramiyesi hak

kında 14. XII. 1942 
1320 Devlet şûrası Birinci daire reisliğine Salâhattin Odabaşıoğlu'nun seçildiği 

hakkında 23. XII. 1942 
1321 Devlet şûrası âzahklarma iki zatin seçildikleri hakkına a 23. XII. 1942 
1322 Devlet şûrası İkinci daire reisliğine Hazmı Toregün'ün seçildiği hakkında 25. XII. 1942 
1323 Divanı muhasebat âzahğıaa Abdullah Âli Hemen'in seçildiğine dair 4. I .1943 
1324 Muğla mebusu Yunus Nadi*nin teşriî masuniyeti hakkında 11. I .1943 
1325 Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenmesine dair 14. I .1943 
1326 inhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı hakkındaki 2921 sayılı kanu

nun 1 ve 6 ncı maddelerinin tefsirine mahal olmadığına dair 14. I . 1943 
1327 Ordu mensuplarına bir er tayım verilmesi hakkındaki 4105 sayılı kanu

nun birinci maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair 15. I . 1943 
1328 Büyük Millet Meclisinin tatiline dair 15. I . 1943 
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Seçimler 

Dördüncü İçtima sarfında sayın üyeler 
muamelâtına ait intihaplardan başka : 

23 . XII. 1942 de Devlet şûrası Birinci 
daire reisliği ile iki âzalık için seçim yapıl
mış ve Devlet şûrası Birinci daire reisliğine 
Devlet şûrası Beşinci daire reisi Salâh addin 
Odabaşıoğlu ve âzalıklara Ankara Maarif mü
dürü Basim Arsan ve Münakalât vekâleti 

Hukuk müşaviri Basit Çelebioğlu, 
25 . XII . 1942 de Devlet şûrası İkinci 

daire reisliğine Devlet şûrası âzasından Ha
zım Türegün, 

4 . 1 . 1942 de Divanı Muhasebat âza-
hğına Divanı muhasebat Başmurakıpların-
dan Abdullah Âli Hemen, 

Seçilmişlerdir. 

Heyeti Umumîyenin Kapanması 

14 .1.1943 İnikadının birinci celsesinde, 
Bilecik mebusu Memduh Şevket Esendal 
ve iki arkadaşı tarafından verilen : 

«Büyük Millet Meclisi intihabının yeni
lenmesine karar verilmesini teklif eyleriz». 

Şeklindeki takrir kabul edilmiş ve 
15 . 1 . 1943 de Trabzon mebusu Hasan 
Saka ve İstanbul mebusu Ali Bana Tarhan'm: 

«Dünkü inikatta intihabın yenilenmesi
ne karar vermiş olan Büyük Millet Meclisi
nin ruznamesinde müzakere edilecek mühim 
bir madde kalmamış olmak itibariyle martın 
8 nci pazartesi günü gelecek Meclisin Fev
kalâde İçtimama başlamak üzere inikada 
son verilmesini teklif eyleriz». 

Zeminindeki takrirlerinin kabulünü mü
teakip Beis A. Benda'mn aşağıdaki hitabesiyle 

Altmcı devrenin son dördüncü İçtimai saat 
15, 08 de kapanmıştır : 

«Aziz arkadaşlarım; Meclis seçiminin yeni
lenmesine dair dün, inikada son verilmesine dair 
de şimdi vermiş olduğunuz kararlarla Büyük 
Millet Meclisinin VI nci Devresi bugün sona eri
yor. Bu intihap devresinde, her içtima senesinde 
reisliğe seçmek suretiyle hakkımda göstermiş 
olduğunuz büyük ve yüksek teveccüh ve itimadın 
güzel hâtırasını daima minnet ve şükranla an
maktan hali kalmıyacağımdan emin olmanızı 
hassaten rica eder ve cümlenize ayrı, ayrı teşek
kürlerimi sunarım. Sevgili arkadaşlarım, bugün 
sizleri uğurlarken hepinize ayrı, ayrı candan 
saygı ve sevgilerimi sunarak candan başarı ve 
sağlık diler ve kabul buyurduğunuz kararlar 
mucibince 1943 martının sekizinci pazartesi gü
nü toplanmak üzere Büyük Millet Meclisinin Al
tıncı intihap devresinin son inikadını kapatıyo
rum» (Sürekli alkışlar). 



Umumî Heyetin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cedvel 

Encümenler 

Daimî encümenler 

Adliye Encümeni 
Arzuhal > 
Bütçe » 
Dahiliye » 
Divanı muhasebat » 
Gümrük ve İnhisarlar » 
Hariciye » 
İktisat > 
Maarif » 
Maliye > 
Meclis hesablarmm tetkiki » 
Millî Müdafaa » 
Nai'ia » 
Sıhhat ve İç. muavenet » 
Teşkilâtı esasiye » 
Ziraat » 

Muhtelit ve muvakkat encümenler 

Adliye ve Dahiliye encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit encümen 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen 
Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
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Riyaset Divânının Mesai Hulâsası 

Reis 
Reis vekili . 

» » 
» ' » 

tdare Âmiri . 
» /» 
» » 

Kâtip 
» 
» 
» 
» 
» 

Çankırı 
Aydın 
Bursa 
Sivas 
Ağrı 
Çankırı 
Mardin 
Bingöl ' 

• Gazianteb 
Hatay 

• İsparta 
• Konya 
•, Kütahya 

Mustafa Abdülhalik Renda 
Dr. Mazhar Germen 
Refet Canüez 
Şemsettin Günaltay 
Halid Bayrak 
Avni Doğan 
İrfan Ferid Alpaya 
Necmeddin Sahir Sılan 
Bekir Kaleli 
Hamdi Selçuk 
Kemal Turan 
Vehbi Bilgin 
Vedit Usgören 

1. XI. 1942 tarihinde seçilmiş olan Kiyaset 
Dîvanı Dördüncü İçtima esnasında (2) defa 
toplanmış ve (12) karar ittihaz eylemiştir. Bu 

bapta tanzim olunan cetvel aşağıya dercolun-
muştur: 

No. 

113 

114 
1J5 

116 

117 

118 

119 

120 

121 
122 

123 
124. 

inikat tarihi 

18 

18 
18 

18 

18 

18 

18 

18 

14 
14 

14 
14 

XI . 

XI . 
XI . 

XI . 

X I . 

XI . 

XI . 

. XI 

.XII 

.xn. 

.xn 

.XII 

]942 

1942 
1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 

1942 
1942 

1942 
1942 

Verilen kararlarm hulâsası 

Kütüphane encümeni âzalığına İdare Heyetinden Çankırı mebusu Avni 
Doğan'm seçildiğine dair 
Sayın üyelerden 25 zata izin verilmesi hakkında 
Memurin inzibat komisyonunun Bek Vekili Bursa mebusu Refet Canı tez'in 
başkanlığında tdare Heyeti ile Kâtibi Umumiden teşekkül etmesi hakkında 

Meclis arsasına ilâve edilen mahallin duvarla tahdidi işinin pazarlıkla yaptı
rılması için idare Heyetine salâhiyet verildiğine dair 

Florya'daki beyaz köşk il o polis karakolunun belediyeden satın alınarak 
Milli saraylara devrine dair 

Millî saraylar müstahdeniiuinden ölü bekçi Osman'ın Kızı'Emine Ergin'in 
nakdî yardım talebinin kabul olunmadığına dair 
Meclis inzibat kadrosundan tekaüde sevkolunan memurların ikramiye talep
lerinin kabul olunmadığına dair 
Millî saraylarda bulunan eşya ve mefruşattan kırılan ve işe yaramaz hale 
gelenlerin kayıtlarının terkini hakkında 
Saym üyelerden 8 zata İzin verilmesi hakkında 
Dolmabahçe sarayında mevcut üç aynanın Riyaseti Cumhur köşküne 
^devrine dair. 
Muhafız bölüğü komutanına mahsus binek atı için ahır inşasına dair 
Divanı Muhasebat idare ve hesap işleri müdürü Mecdi Kut'a verilmekte olan 
30 lira ücretin 40 liraya çıkarılması hakkında 

299 a.g.e., 93. s. 
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Encümenlerin Mesai Hulâsası 30° 

" Daimî Encümenler 

Antalya 
Balıkesir 
Bingöl 
Bitlis 
Bursa 
Denizli 
Erzincan 
Gazianteb 
Hatay 
Kars 
Kastamonu 

Adliye ] 

Beis : Çorum 
M. M. <: Zonguldak 
J£â. : Konya 
Numan Aksoy 
Osman Niyazi Burcu 
Feridun FikH Düşünsel 
Süreyya örgeevren 
Attf Akgüç 
Haydar Günver 
Abdülhak Ftrat 
Ömer Asmı Aksoy 
Bekir Sıtkı Kunt 
Etem İzzet Benice 
Ahiâin Binkaya 

Encümeni 

Münir 
) Şinasi 

Çağıl 
Devrin 

Galip Gültekin 
Kayseri 
Kocaeli 

' Kocaeli 
Konya 
Konya 
Manisa 
Manisa 
Bize 
Sinob 
Tökad 
Trabzon 

Reşid özsoy 
Salâh Yargı 
Subhi Artel 
Fuad Gökbudak 
Naim Hazım Onat 
Asım Tümer 
Kenan Örer 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Cemil Atay 
,Sıtkt Atamç 
Faik Ahmeâ Barut en 

Encümen, 50 (17 lâyiha, 2 teklif, 27 tezkere, 4 takrir) işin (12) ni intaç etmiş ve geriye kalan 
(24) iş encümende kalmıştır. Diğer (14) iş ise Dahilî Nizamnamenin 69 nen maddesi mucibince 
btikttmsiu sayılmıştır. 

No. 

1/84 

Hulasası Muamelesi 

Lâyihalar 
Yollarda seyriseferin tanzimi ve yolların muhafaza
sının temini hakkında 

1/130 Hava seyrisefer kanunu lâyihası 

1/394 Yangın ve sair sebeplerle mahkeme ve Adliye dairc-
leıindc zıyaa uğrayan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair 

1/498 Seferde ve hazarda bilûmum askerî şahısların hukuk 
dâvalarının görülme tarziyle kira haklarının korun
ması hakkında 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde» 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî nizamnamenin 69 nen madde
si mucibince hükmüz kalmıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

30 . X I . 1942 tarihinde 4308 sayılı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

300 a.g.e., 94-100. s. 
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No. Hulâsası Muamelesi 

1/521 Mahkemelerle idarî makam ve merciler arasında 
ceza işlerinden maada hususlarda vazife ihtilaflı» -
rtnm halli hakkında 

1/526 Adli mahkemeler teşkilâtı hakkında 

1/587 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhi
sarı hakkında 

1/715 Avukatlık kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 

1/735 Adli sicil kanunu lâyihası 

1/743 Nahiye teşkil ve idaresi hakkında 

1/744 Nahiye müdürlerinin intıhab ve istihdam usulle
rine dair 

1/863 İzmit cezaevinde mahpus Hüseyin Avni Parmaksız 
ile Şakir Tandoğmuş'uıı cezalarının affi hakkında 

1/864 Mebus seçimi hakkında 

1/88İ Ceza ve tevkif evleri Umum müdürlüğünün vazi-
zife ve teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanun ile 
bu kanunu değiştiren 4077 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bazı 
maddeler eklenmesine dair 

1/889 Tunceli vilâyetinin idare&i hakkındaki 2884 sayılı 
kanun hükümlerinin iki yıl daha uzatılmasına dair 

1/890 Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsaları ve Es
naf odaları teşkili hakkında 

1/895 Adli evrakm posta, telgraf ve telefon idaresi va-
sıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

Teklifler 

2/52 îzmir (Mahmud Esad Bozkurt) - Memurin kanunu
nun 4 ncü maddesinin (Z) fıkrasının tadiline ve 
5 nci maddesinin (H) fıkrasına bir hüküm eklenme
sine dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4374 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4359 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

30 . XI . 1942 tarihinde 4309 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir 
14 . XII . 1942 tarihinde 4320 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I .1943 tarihinde 4358 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4330 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 . I . 1943 tarihinde 4355 sayılr 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

30 . XII . 1942 tarihinde 4347 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince 'hükümsüz kalmıştır. 



No. Hulâsası Muamelesi 

2/09 »Manisa (Faik Kurdoğlu) - Aleni satış salonları 
halikında 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
ci mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Tezkereler 
3/146 Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci mad

desiyle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrası
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

3/148 Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edilecek 
araziye dair olan 1505 sayıh kanununu şümulü saha
sının tâyini hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

n/299 Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi. 

3/336 Teşkilâtı Esasiye kanununun 57 nci maddesinin As
kerî adli hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddeiumu
mi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının tef

siri hakkında Başvekâlet tezeresi 

3/176 Buldan'm Cedit mahallesinden Terzioğullanndnn 
Mustafaoğlu Mustafa diğer adı Çavuş Terzioğltt ve 
Havlamaz köyünden Hraroğlu Mustafa Tuncay'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. 

3/477 Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğlu Ahmet Albayrak 
ve Şiran'ın Aşağıtersun köyünden Izzetoğlu Celil 
diğer adi Abdülcelil Venedikoğlu'nun ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkmda Başvekâlet tezkeresi. 

3/478 Malatya'nın Tecde köyünün Reşadiye mahallesinden 
Alioğlu Ali Işıklı 'nın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

3/481 Turhal'ın Çivril köyünden Hamza Pekmez'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/486 Adıyaman'ın Samsat nahiyesine bağU Biriman kö
yünden Müslim Kahyaoğîu Çocuk Memet Polat'm, 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi 

3/487 Gazianteb'in Sipke köyünden Refişoğlu şöhretli 
Hurşit'oğlu îsmail Deveci'nin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/488 Gazianteb'in Bostancı mahallesinde mukim Kırca-
oğlu . şöhretli Asafoğlu kundura boyacısı Keyfo 
Bulut'un ölüm cezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/489 tbrahimoğlu Kulu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

25 . XII .1942 tarihinde İktisat en
cümenine. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dalulî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

25 . XJI . 1942 tarihinde Hükümet 
larafmdan geri alınmıştır. 

Encümendedir. 

Encümendedir, 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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3/490 

3/491 

3/498 

3/499 

3/507 

3/516 

3/517 

3/519 

3/521 

3/522 

3/523 

3/528 

3/537 

3/541 

Kilis'in Yeni mahallesinden Memedoğhı Küçük Ha
lil Kardağ'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Saraköy kasasının .Köprübaşı köyünden Muradoğlu 
İbrahim Aktaş'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi 
Amasya'nın Tele köyü Memetpaşa mahallesinden 
olup Boğaz köyünde oturan Abdullahoğlu Abdüssa-
met Semen'in ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Heyeti mahsusalarca askerî nispetleri kesilmiş olup-
ta 3527 sayılı Af kanununa tevfikan haklarındaki 
heyeti mahsusa kararlan refedilmiş bulunan subay 
ve askerî memurların tekaüt maaşlarının verilip 
verilmiyeceğinin tefsiren halline dair Başvekâlet 

Kütahya'nın Saray mahallesinden Ibrahimoğlu Ha
lil İbrahim diğer adı Ali İbrahim'in Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Beyşehir'in Selki köyünden Ibrahimoğlu İsmail di
ğer adı Seyit Ali Harmankaya'nın ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Kaş kazasının Yeni köyünden Ibrahimoğlu Mustafa 
Eğriboyun'un ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 
Tatvan kazası Reşadiye nahiyesinin Purgani köyün
den Mehioğlu Ağıt Baran'ın ölüm cezasma çarptırıl
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
Bafra'nın Kapukaya köyünden Hasanoğlu Hüseyin 
özkaragöz'ün ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 
Lüleburgaz'm Celâliye köyünden Yusuf oğlu Raşid 
Demir'in ölüm cezasma çarptırılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi 
Menemen'in Helvacı köyünden Haliloğlu Mahmut 
Uyanık'in ölüm cezasma çarptırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 
69 ncu tümen 9. dağ. P. A. kıta çavuşlarından Mah-
mudoğlu Talip Çelik'in ölüm cezasma çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin Kara köyünden 
Sanahadoğlu Memed İsa ölmez'in ölüm cezasma 
çarptırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
Gerze'nin Yakuplu köyünden Duacıoğullarmdan Os-
manoğlu Mustafa Erdoğan'm ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
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3/542 

4/15 

4/43 

4/63 

4/64 

iliç'in Bbülhindi köyünden Hamdioğlu Ziyaettin 
Altay ile Aşkale'nin Göhreren köyünden Memedoğlu 
Musa Kâzım Akmcı'nm ölüm cezasına çarptırılma
ları hakkında Basvekââlet tezkeresi 

Takrirler 

Encümendedir. 

Bize (Fuad Sirmen) • Arzuhal encümeninin 15 
IV . 1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 1159 
sayılı kararın Umumi Heyette müzakeresine dair Encümendedir. 
Erzincan (Saffet Ankan) - Arzuhal encümeninin 
25 . VI . 1941 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
2915 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
ne dair Encümendedir. 
Tozgad (Sun îçöz) • Gözlükçülük hakkındaki 3958 
saydı kanunun muvakkat ikinci maddesindeki (bir 
ticarethane açmak) kayduun tefsirine dair 

Bolu (Lûtfi Gören) - Avukatlık kanununun muvak
kat dördüncü maddesi A fıkrasının tefsiri hakkında 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 1318 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Arzuhal Encümeni 

Amasya 
Ankara 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Çorum 
Gazianteb 
Hatay 
İzmir 
Kocaeli 

Reis : Balıkesir Hayrettin Karan 
M. M. : Ordu Hamdi Şarlan 
Kâ. : Samsun Naşit Fırat 
İsmail Hakkı Mumcu Niğde 
Gl. Nihat Anılmış Ordu 
Feyzi Sözener Bize 
Lûtfi Gören Siird 
Mustafa Fehmi Gerçeker Sinob 
Nuri Kayaalp Sivas 
Memed Şahin Sivas 
Abdullah Mursaloğlu Tokad 
Dr. Hüseyin Hulki Cura Van 
İbrahim Tolon 

Naim Brem 
İsmail Çamaş 
Baif Dinç^ 
Ressam Şevket Dağ 
Cemal Aliş 
Gl. A. öztekin Erâemgil 
Ziya Basara 
Muammer Develi 
Münib Boya 

Encümen, 6 (5 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (4) nü intaç etmiş ve geriye kalan (2) if encü
mende kalmıştır, 
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372 15 ağustos 1942 tarihinde encümende bulunan arzuhaller. 
324 15 ağustos 1942 tarihinden 31 birinci teşrin 1942 tarihine kadar encümene gelen arzuhaller. 

696 I ikinciteşrin 1942 tarihinde encümende bulunan arzuhaller. 
6 579 I ikinciteşrin 1942 tarihinden 15 ikumikânun 1943 tarihine kadar encümene gelen arzu

haller. 

7 275 
152 Vekaletlerden gelen arzuhaller. 

7 427 
2 Encümenlerden gelen arzuhaller» 

7 429 
6 437 Vekâletlere gönderilen arzuhaller» 

0 992 
4 Encümenlere gönderilen arzuhaller» 

77 Karara bağlanan arzuhaller. 

0 911 Encümende bulunan arzuhaller» 

1 ikinci teşrin 1942 tarihinde encümende bulunan evrak 

No. Hulâsası Muamelesi 
. . . ı it ı ı . ı • < . • • lıın» 

Takrirler 

4/57 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
5 . VI . 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3885 
sayılı kararm Umumî Heyette müzakeresine dair. 

4/59 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Zonguldak Rifat 
Vardar) • Arzuhal encümeninin 3 . VIII . 1942 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 4358 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair. 

4/60 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
3 . VIÎI . 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4281 ve 4292 sayılı kararların Umumî Heyette mü
zakeresine dair. 

4/62 Tokad (Galib Pekel) - Arzuhal encümeninin 5 . VI . 
1942 tarih ve 57 sayılı haftalık karar cetvelindeki 
3819 sayılı İcararm Umumî Heyette müzakeresine 
dair. 

Bu husustaki mazbata 14 . I . 1943 
tarihinde kabul edilmiştir. 

4 . XII . 1942 tarihînde Dahiliye 
encümenine. 

Bu husustaki mazbata 14 . I . 1943 
tarihinde kabul edilmiştir. 

Encümendbdiı. 
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4/67 

5/1 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) • Arzuhal encümeninin 
2 . XII. 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4402 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair. 

Muhtelif Evrak 

Bu husustaki mazbata 14 . I 
tarihinde kabul edilmiştir-. 

1943 

Rasîm Asım ile Murtaza kaptan adlarındaki iki yurd-
daşa a;t olan motor hakkında Arzuhal encümeni Encümendedir. 
mazbata*! 

Bütçe Encümeni 

Antalya 
Bolu 
Bursa 
Bursa 
Diyarbakır 
Elâzığ 
Giresun 
İsparta 
İsparta 
İstanbul 
İstanbul 
Kars 
Kayseri 

Reis 
Rs.V. 
M. M. 
Kâ. 

Çorum 
Kastamonu 
Muğla 
İstanbul 

Kırklareli 

Nurullah Esad Sümer 
Dr. Zihni Ülgen 
Dr. Sadi Konuk 
Nevsad Ayaş 
Büstü Bekit 
Fethi Altay 
Münir Akkaya 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin XIfaz 
Cevat Dwsunoğlu 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
Burhanettin Denker 

İsmet Eker 
Tahsin Goşkan 
Hüsnü Kitabcı 
Fakihe Öymen 

Konya Ali Rıza Türel 
Kütahya Alâettin Tiridoğlu 
Maraş Mansur Bozdoğan 
Mardin Rıza Erten 
Muş Şükrü Ataman 
Ordu Hamdi Yalman 
Samsun Memed Ali Yörüker 
Seyhan Salâhattin Çam 
Sinob Cevdet Kerim Incedayı 
jSivas Remzi Çiner 
Tokad Halid Nazmi Keşmir 
Tunceli Mitat Yenel 
Yozgad Ahmed Sungur 
Yozgaâ Sim Içöz 
Zonguldak Emin Enşirgil 

Encümen, 115 (00 lâyiha, 8 teklif, İS tezkere, 3 takrir, 1 muhtelif evrak) işin (64) nü intaç 
etmiş ve geriye kalan işlerden (2) si encümende kalmış» (49) u d» Dahilî Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi mucibince hükümsüz sayılmıştır. 

Lâyihalar 

1/103 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkulleriıı 
satış bedellerinin tahsili sureti hakkındaki 3524 sayılı 
kannna ek kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde» 

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/131 Dahiliye vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı ka
namın 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 
sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair 

1/220 Heyeti mahsusaca nispeti askeriyeleri katedildiği hal
de kendilerine tebligat yapılmamak' yüzünden Hazi
ne ile alâkalan kesilmiyenlerin tekaüt maaşlarına 
dair 

1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 

1/260 Devlet denizyolları isletm eumum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına mütaallik kanun lâyihası 

i/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına mütaallik kanan lâyihası 

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazi
feleri hakkında 

1/318 Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga ve tadili hakkında 

1/344 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/371 Ziraat muallimlerine, ziraat mücadele başteknisyeu 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 

1/379 Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili hakkındaki 1483 numaralı kanunun bazı mad
delerini muaddil 1784 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair. 

1/399 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak« 
kında 

1/402 Ticaret vekâleti teşjrilat ' ve vazifelerine -dair 3614 
sayılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine 
v» Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmışta*. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin: 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin" 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde* 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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hakkındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenme
sine dair Dahalî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/403 Ankara'da inşa edilecek ecnebi Devletler sefaret

haneleri ve konsloshık binaları için ecnebi memle
ketlerden getirilmig ve getirilecek olan her türlü in
şa malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve 
bunlara ait binaların mütekabiilyet şartiyle bazı 
harç ve resimlerden istisnası hakkında Dahalî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/417 Yüksek Deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkında Dahalî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır, 
1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 

hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır, 

1/465 Kadastro kanunu lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madd 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/490 Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek ka
nun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/51İ Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satınalnması hakkındaki 3284 sayılı • 
kanunun değiştirilmesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır» 
1/560 Şark halıları ve kilimleri ile emsalinin (serbest ma

hal) rejimine tabi tutulması hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/581 Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4379 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/587 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in

hisarı hakkında 14 * I * 1943 tarihînde 4374 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/613 Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 14 . I . 1943 tarihinde 4373 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/631 789,1715, 2871 ve 3530 sayılı kanunların-bazı mad
deleri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad< 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/673 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/676 Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruru t 
zamanı hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

4227 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/680 Tapulama kanunu lâyihası 

1/710 Belediyeler bankası hakkındaki 2301 numaralı ka
nunun 5 nci maddesinin (A) fıkrasının değiştiril
mesine ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesi
ne dair 

1/730 Hatay'm ilhakı dolayısiyle açıkta kalan tekaüde 
tabi memurlara verilecek tazminat hakkında 

1/739 Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 551 sayılı 
kanunun 11 nci maddesine bağlı emraz cetvelinin 
5 nci derece maluliyetleri araşma bir fıkra ilâvesi 
hakkında 

1/741 Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım paralarily-
le ikramiye hakkındaki 3253 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

1/781 inhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı hak
kındaki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair 

1/782 Rumeli demiryolları işletme nizamnamesinin zıya ve 
hasar tazminatına müteallik "hadlerinin tadiline dair 
olan 3259 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

J/796 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 saydı kanuna ek 3888 sayılı kanu
na bağli cetvelin Dahiliye vekâleti kısmında deği
şiklik yepılmasma dair 

1/801 Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Mu-
hakemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyet
ler kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 

1/809 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin 
işletilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek kanun 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır, 

31 . XII . 1942 tarihinde Maliye en-

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibinee hükümsüz kalmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4369 sayılı 
kanun ve 1326 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 

25 . XII . 1942 tarihinde 4341 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

8 . 1 . 1943 tarihinde 4353 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/810 Hazine ile istanbul Belediyesinin bir kısmı alacak
larının karşılıklı olarak ibra ve terkini hakkında 

J/816 Devlet memurları aylılarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir sayılı cetve-

13 . I . 1943 tarihinde 4366 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir, 

4228 
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lin Münakalât vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/819 Denizaltı gemilerinde ve avcıbotlanuda müstahdem 

deniz personeline seferde, manevar ve tatbikatlarda 
verilecek hazır gıda hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/824 Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

2996 sayılı kanuna ek kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/831 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü teşkilâ
tına ait kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/834 Vilâyetler idaresi kanununun 58 nci maddesinin 

son fıkrasının değiştirilmesi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/837 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâ
tına dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan teda
riki mecburiyetinde bulunan süvari müvezzilere yem 
bedeli verilmesi hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4333 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/838 İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 

hakkında 7 . XII . 1942 tarihinde 4312 saydı 
"kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/840 Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek ücret ve yev
miyeler hakkındaki 1272 sayılı kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/841 Devlet Havayollorı umum müdürlüğü Teşklât kanu

nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası 25 . XI , 1942 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/852 Muharip yabaneı ordu mensuplannadn Türkiye'ye 

iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 14 . XII . 1942 tarihinde 4322 sayılı 

kanun olarak kaoul edilmiştir. 
1/869 Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3779 -sayılı kanuna ek kanun lâyihası 14 . XII . 1942 tarihinde 4321 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/872 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde' zam 
hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin 
sonuna bir fıkra eklenmesine dâir 23 . XII . 1942 tarihinde 4332 Baydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/879 inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesi

nin 63 000 000 liraya çıkarılması hakkında 7 . XII . 1942 tarihinde 4313 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/880 Subay yüksek mühendis, askeri yüksek mühendis ve 

4229 



No. Hulâsam Muamelesi 

askerî mühendislere verilecek 
kında 

ihtisas ücreti hak-

1/881 Ceza ve tevkif evleri umum müdürlüğünün vazife ve 
teşkilâtı hakkındaki 3500 sayılı kanun ile bu kanunu 
değiştiren 4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanunlara bazı maddeler eklen
mesine dair 

'1/882' Devlet konservatuvarmın tiyatro, opera ve balet şu
belerinden mezun olanlara elbise verilmesi hakkında 

1/883 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülfiue 
dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerin Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 
3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadroların 
değiştirilmesi ve 3656 sayılı kanunun 26 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkmda 

1/884 Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve taz
minler hakkındaki kanunun 10,12 ve 14 ncü madde
lerini değiştiren kanun lâyihan 

1/885 Devlet Demiryolları ve limanlen işletme umum mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerime 
dair olan 2847 sayılı kanunun bazı maddelerini de
ğiştiren 3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine dair 

1/886 İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi idareler
den alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, taltif ve» 
cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 
edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı 
sandığına dair 

1/888 Maaşatm tevhit ve teadülü baklandaki 1452 ve 1489 
sayılı kanunlara müzeyyel kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair 

1/891' 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 

1/892 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki 4178 saydı kanuna ek kanun lâyihası 

1/893 Milli Müdafaa vekâleti 1942 mali yılı bütçesine fev
kalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası 

23 . XII . 1942 tarihinde 4335 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4358 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2o . XII . 1942 tarihinde 4339 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . 1943 tarihinde 4365 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

L3 . X n . 1942 tarihinde 4334 sayılı 
kanun olarak kabul,edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4356 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4357 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 . 1 . 1943 tarihinde 4352 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
16 . XB[. 1942 tarihinde 4326 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 . X I I . 1942 tarihinde 4327 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 . XII : 1942 tarihinde 4317 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/896 Askerî ve mülki Tekaüt kanununun ikinci madde
sinin değiştirilmesine dair olan 3066 «ayılı kanunun 
tadili hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4380 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/897 Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince 

yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hak
kında 23 . XII . 1942 tarihinde 4340 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/898 Hariciye vekâleti, teşkilâtı, hakkındaki 3312 sayılı 

kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin değiştirilmesine 
dair 6 . 1 . 1943 tarihinde 4351 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/899 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 23 . XII*. 1942 tarihinde 4336 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/900 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4337 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/901 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 

35 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesine dair 23 . X I I . 1942 tarihinde 4338 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/902 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
134 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakkında 23 . X I I . 1942 tarihinde 4338 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

1/903 Ordu mensuplariyle Emniyet işleri umum müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadro
larında çalışanlara birer er tayını verilmesi hak
kında 14 . I . 1943 tarihinde 4367 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/904 Orman korama teşkilât kanununun 3490 sayılı ka

nunla değiştirilen 14 ncü maddesinin 4283 sayılı 
kananla değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında 14 . I . 1943 tarihinde 4371 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/905 Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla de

ğiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında 14 . I . 1943 tarihinde 4370 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/906 1942 malî y*Iı Muvazeuçi umumiye kanununa bağlı 
«A> ve «8» cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kında 28 . XII . 1942 tarihinde 4345 ve 

4 . 1 ^ 1943 tarihinde 4350 sayılı ka
nan olarak kabul edilmiştir. 

1/907 Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yık bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 4 . 1 . 1943 tarihinde 4349 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/908 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yıh_ 
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bütçesinde münakale yapılmasına dair 

1/909 Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1942 mail 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair 

1/910 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yık bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/911 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 ma
lî yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 

1/912 1942 malî yıh Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmda 

1/913 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif vekilli, 
ği kısmında değişiklik yapılmasına ve Cumhur Baş
kanlığı filârmonik orkestrası teşkilâtı ve orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkındaki 3045, 
sayılı kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 

1/914 Şeker istihlâk vergisine dair 1718, 3107 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası 

1/915 Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/916 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 ma
lî yılı bütçesinde değişiklik yapılması akkmda 

1/917 İnhisarlar umura müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılması hakkında 

1/918 Devlet demiryollarının ihtiyacı ojan muharrik ve mü
teharrik edevatın siparişi için taahhüdat yapılma
sına dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapdmast hakkında 

23 . XII . 1R42 tarihinde 4336 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 . XII . 1942 tarihinde 4342 sayıh 
kanun 'olarak kabul edilmiştir. 

8 . 1 , 1943 tarihinde 4354 -sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 . XI I . 1942 tarihinde 4343 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4363 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4368 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4385 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I ..1943 tarihinde 4360 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4361 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4362 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

1/919 

1/925 

1/926 1942 malî yıh muvazenei umumiye kanununa bağlı 

1942 malî yıh Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

15 . I . 1943 tarihinde 4384 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 -tarihinde 4364 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 , I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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(D) cetvelinde değişiklik yapılması hakkmda 15 . I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul ediU 
İniştir. 

1/927 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkmda J5 . I . 1943 tarihinde 4383 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir, 
1/928 1942 malî yflı muvazenei umumiye kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
ir iştir. 

Teklifler 
2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek ziraat şûrası 

kurulması hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde» 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2/20 Yozgad (Sırrı îeöz) - Bekârlar vergisi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

2/28 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madd 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2/64 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) - İn
hisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve 
şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sa
yılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair 15 . I . 1943 tarihinde 4381 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/66 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1942 malî yılı büt

çesinde münakale yapılmasına dair 11 . XII . 1942 tarihinde 4316 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

2/68 İdare Heyeti - Biyaseticumhur 1942 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 11 . XII . 1942 tarihinde 4316 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/70 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1942 malî yık 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 11 . XII . 1942 tarihînde 4316 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2/75 İdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Tezkereler 
3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri haricinde 

kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tabi olup olmadığının tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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3/203 Askeri ve mülki tekaüt kanonunun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü- maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

3/205 Askerî ve mülki tekaüt kanununun 42 nci maddesi
nin B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti teskeresi 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 neu.maddesinde ya
zılı muafiyetler meyanmdaki (Silâh altındaki ordu 
ve jandarma efradı) tâbirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/298 Askeri ceza kanununun 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkûmiyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 ve Askerî eeza kanununun 
30.ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tâbirinin şü
mulüne dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edil-
nı iveceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/302 3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanuniyle ih
das edilmiş olan krediler Yüksek nâzım heyeti ve 
idare komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/343 Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı teşki
lât kadrosunun .tasdiki hakkında Başvekâlet tez
keresi 

3/425 Ticaret vekâletinde kurulan İaşe müsteşarlığı teş
kilât kadrolarında yapılan değişikliğin tasdikına 
dair Başvekâlet tezkeresi 

3/467 Askeri ve mülkî tekaüt kanununun 46 nci maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/473 Ticaret vekââletinde kurulan İaşe müsteşarlığı mer
kez kadrosunda yapılan değişikliğin tasdikına dair 
Başveklet tezkeresi 

3/479 Ordu mensuplarına bir er taymı verilmesi hakkın
daki 4105 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsi
rine dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Dahili Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4372 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4372 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahilî Nizamnamenin'69 neu madde
si mucibince hükümsüz, kalmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4372 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

15 . I, . 1943 tarihinde 1327 saydı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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3/527 Devlet memurları ayhklarmm tevhit ve teadülüne 
dair olan 8656 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tef
siri hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/534 Mjncbir ve zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tah
siline dmkângörülemiyen borçlarm terkinine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

Takrirler 

4/10 Trabzon (Sırrı Day)^- Karamnrsal Hâkimi Nuh Nec-
yettin Canıdaroğlu'nun tekaüt muamelesi hakkmda 
Divanı muhasebat Riyaseti mütalâsiyle Divanı mu
hasebat encümeni mazbatasının ikinci fıkrasının yeni
den-tetkiki hakkmda Encümendedir. 

4/19 Manisa (Refik İnce) • Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kat ikinei maddesinin (A) fıkrasında yazılı (Mali ve' 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
4/52 Bolu (Lûtfi Gören) - Devlet memurları aylıklarının 

tevhit ve teadülüne 'dair olan 1452 sayılı kanunun 
6 neı maddesinin 2Lnei fıkrasmın tefsiri hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Muhte l i f Evrak 

5/55 Kânunuevvel 1941 -: Şubat 1942 aylarma ait Divanı 
muhasebat raporunun birinci fıkrası hakkında Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası 

7 . XII . 1942 tarihinde 1317 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Encümendedir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4235 



Dahiliye Encümeni 

Ankara [**] 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa 
Çanakkale 
Çorum [*] 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzurum 
Gazianteb 
Hatay 

Reis : Tekirdağ 
Bs.V. : Çoruh 
M. M. : Zonguldak 
Kâ. : Niğde 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Yahya Sezai Uzay 
Fotin Güvendiren 
Hilmi Ergeneli 
İsmail Kemal Alpsar 
Sabit Sağtroğlu 
Gl. Zeki Soydemir 
Nahiye Elgün 
Abdurrdhman Melek 
Abdülgani Türkmen 

Cemil Uybadm 
Atıf Tüzün 
Izrahim Etem Bozkurt 
Cavid Oral 

İzmir Memed Aldemir 
Kars Esad ö&öğuz 
Konya Şevki Ergun 
Kütahya Sadri Ertem 
Malatya Emrullah Barkan 
Malatya Muttalip öke? 
Maraş Ziya Kayran 
Mardin Edİb Ergin 
Sivas Mitat Şükrü Bleda 
Tokad Galib Pekel 
Trabzon Salise Abanozoğlu 
Yozgad Salim Korkmaz 
Zonguldak Rifat Vardar 

Encümen, 28 (11 lâyiha, 6 teklif, 1 tezkere, 3 takrir) işin (13) nü intaç etmiş ve geriye kalan 
(10) iş Dahilî Nizamnamenin (69) ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

1/581 

1/615 

1/645 

1/864 

1/871 

1/886 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
Memurin kanununun 4 ncü maddesine bîr fıkra ek
lenmesi hakkında 

Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 

îş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkında 

Mebus seçimi hakkında 

Memurin kanununa ek kanun lâyihası 

İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi idare
lerden alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, taltif-
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil 

15 . T . 1943 tarihinde 4379 sayılı 
kamın olarak kabul edilmiştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4325 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
2 . XII . 1942 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 
14 . Xn . 1942 tarihinde 4320 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
Dahilî nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

[*] Vefatı, 23 . XI . 1942 tarihinde Urmmî Heyete arzedümiştir. 
[°*] Vefatt, 4.1. 1943 tarihinde Umumî Heyete 'arzedümiştir* 
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edilecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı ile Tapı 
sandığına dair 

1/887 Jandarma subaylığından mütekait Yüzbaşı ve üsteğ
menlerin kaza jandarma komutanlıklarında müteka
idin istihdam edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı ka
nun hükmünün uzatılmasına dair 

1/889 Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 aaydı 
kanun hükümlerinin iki yıl daha uzatılmasına dair 

1/903 Ordu mensuplariyle Emniyet işleri umum müdür
lüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayım verilmesi hak
kında 

1/905 Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanunla de
ğiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında 

1/921 Belediye sınırları içinde işleyen muayyen tarifeli 
nakil vasıtalariyle elektrik, havagazı ve telefon üc
retlerine belediye hisseleri zammı hakkında 

Muamelesi 

la . I . 1943 tarihinde 4357 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 . XII . 1942 tarihinde 4344 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 , XII . 1942 tarihinde 4330 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4367 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4370 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4375 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 
2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Toprak ve toprağı 

işletme hakkında 

2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Ziraat odaları teş
kili hakkında 

2/36 

2/50 

2/61 

2/71 

Kırklareli (Dr. Fuad Umay) - 15 yaşım bitirmiş 
çocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

Manisa (Refik tnee) 
mesi hakkında 

Bazı ay adlarının değiştiril-

Tokad (Galib Pekel) - Köy kanununa 
teklifi 

ek kanun 

Bolu (Lûtfi Gören) - Akitlerini Medeni kanuna 
istinat ettirmemelerinden suçlu evlilerin evlenmele
rinin ve bunlardan doğan çocuklarla mektum kalan 
bütün vatandaşların tescillerine ve bu tescillere mü
teallik harç, resim ve cezalardan muaf tutulmalarına 
dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si -mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde* 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Hulâsası Muamelesi 

2/72 Zonguldak (Rifat Vardar) - 29 yaşına girdikleri 
halde maiyet memurluğu hakkını kaybetmemeleri 
icabeden yüksek mektep mezunlara hakkmda 16 . X I I . 1942 tarihinde 4329 sayıl f 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/73 Boln (Lütfi Gören ve Konya Dr. Osman Şevki Ulu

dağ) - İstanbul Şehremaneti ve belediyesinin zabitai 
belediye hizmetini ila eden memurlarının evvelce 
ücretle geçen hizmet müddetlerinin de tekaütlükleri 
hesabında sayılmasına dair . 15 . I . 1943 tarihinde Katiye en 

cümenine. 

Tezkere 

3/65 a Jandarmanın mülki ödevleri arasmda bulunan bazı 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
Memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıp 
yapılamryacagmm tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ucu madde 

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Takrirler 

4/59 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Zonguldak Ri
fat Vardar) - Arzuhal encümeninin 3.VÜI.1942 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 4358 sayılı kara
rın Umumî Heyette müzakeresine dair Bu husustaki mazbata 6 . 1 . 1 9 4 3 

tarihinde kabul edilmiştir. 
4/65 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) • Tapu kanunu

nun 6 ncı maddesinin tefsirine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4/66 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) • İskân kanununa 
ek 3667 sayılı kanunun 3 neü maddesinin 3 ncü fık
rasının tefsirine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



Divânı Muhasebat Encümeni 

Reis : Niğde Faik Soylu 
M. M, : Çanakkale Busuhi Bulaytrh 
ita. ; Kastamonu Nwİ T amaç 

Ankara Aka Gmdüe Erzincan Safiyüttin Erdepı, 
Balıkesir Hilmi Şeremetli İstanbul Gt. Bejet Bele 
Bitlis Tevfik Temelli Kırşehir Hazini Börekçi 
Boku Cemil özçağlar Malatya Mıhri Pektaş 
Bolu Emin Yerlikaya Maraş Memed Erten 
Burdur İbrahim Neemi Dilmen Sivas Mergube Gûrleyük 
Burdur Memed Sanlı Tunceli Haydar Büstü öktem 

Encümen, 37 (1 lâyiha, 21 tezkere itin {12) sini intaç etmjfs ve.gerjye, kalan (25> iş Dahilî 
Nizamnamenin 69 ucu maddesi mucibince hükümsüz, kajmjçtır. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
1/348 îzmir Rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait kati 

hesabın tasdiki hakkmda 2 . 211 . 1942 tarihinde 4310 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/588 1939 mali yıh Hazine hesabı katisi hakkında Dahilî Nizamnamenin €9 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/608 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 mali yılı kati he
sabı hakkında 9 . XII . 1942 tarihinde 4314 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/619 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı kat| he

sabı hakkmda ' 14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/656 Orman umum müdürlüğü 1939 malî. yıb hesabı ka
tisi hakkmda 11 . XII . 1942 tarihinde 4318 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/700 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1940 ma

lî yılı hesabı hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/771 Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yı
lı hesabı katisi hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/814 Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı hesabı ka

tisi hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır, 

1/833 înhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı katî he
sabı hakkmda , Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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No. Hulâsası Muamelesi 

1/&53 Orman tünüm müdürlüğü 1940 malî yılı katî hesa
bı hakkttıda 

1/865 1940 malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/867 Devlet demiryolları ve umanları işletme umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/868 Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/873 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılı hesabı katisi hakkında 

1/875 Devlet denizyolları işletme umûm müdürlüğü 1940 
malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/923 Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 1940 malî yı
lı hesabı katî kanunu lâyihası 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

U . XÖ . 1942 tarihinde 4319 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Tezkereler 
3/48 Maliye vekâleti 1937 yılı ayniyat son hesabının gön

derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/59 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1935 ve 1936 yıllarına ait ayniyat katî hesap cet
vellerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti tezkeresi 

3/60 Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtı
nın 1937 yılına ait ayniyat katî hesap cetvellerinin 
gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti tezkeresi 

3/67 Maliye vekâleti 1934 yılı ayniyat katî hesabının 
gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 

3/68 Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat katî hesabının 
gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 

3/136 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 yılına ait 
ayniyat katî iesap cetvellerinin gönderildiği hak
kında Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 

3/194 Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1938 yılına 
ait ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde* 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizâmnâmenin. 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin'69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin' 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



tfo. Hulâsası Muamelesi 

hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 

3/208 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 malî yılı ayniyat 
son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük ve in
hisarlar veTcâleti tezkeresi 

3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayniyat katî hcsab-.-
nın gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/301 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1936. malî yılı ay
niyat katî hesabının gönderildiği hakkında Basve* 
kâlet tezkeresi 

3/355 Gümrük muhafaza genel komutanlığının 1939 malî 
yılı ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/395 Nafia vekâleti 1939 malî yıh ayniyat hesabı katisi
nin gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/405 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 yılma ait bilanço
nun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

3/484 Birinci kânun 1941 :'Şubat 1942 aylarına ait raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi 

3/492 Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/500 Münakalât vekâleti 1939 malî yılı. ayniyat hesabı 
katisinin gönderildiği hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/505 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

3/509 Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı kati
sine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

2 . XII . 1942. tarihinde 1315 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

9 . XII . 1942 tarihinde 4314 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz- kalmışjtır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

11 . XII . 1942" tarihinde 4318 saylh 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 
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No. Hulâsası 

3/510 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divam muhasebat riyaseti tez
keresi 

3/524 Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 mali yılma 
ait bilançonun .sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi 

3''544 1939 malî yılı-hesabı katisine ait.mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi 

Muamelesi 

11 . XII .1942 tarihinde 4319 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4331 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Amasya 
Çanakkale 
Çorum 
Denizli 
Eskişehir 
Kocaeli 
Konya 
Malatya 

Beis : Mardin 
M. M. : Erzurum 
Kâ. : Seyhan 
Nafiz Aktın 
Atıf Kamçû 
Süleyman Köstekçieğlu 
Fahri Akçakoca Akça 
tstamat Ozdamar 
Ali Dikmen 
İzzet Erdal 
Osman Taner 

Gl. Seyfi Düzgören' 
Münir Ilüsrev Gole 
Şemsa 

Maraş 
Samsun 
Samsun 
Seyhan 
Tekirdağ 
Trabzon 
Yozgad 

•< tşcen 
Hasan Beşid Tankut 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmetı 
Ahmet Kutsi Tecef 
Nazmi Trak 
Daniş Eyiboğlu 
Ekrem Pekel 

Encümen, 4 (3 layiha 1 teklif) işi intaç etmiştir. 

Lâyihalar 

1/581 Barut, patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı 
hakkında 

1/781 İnhisarlar umum müdürlüğü Tekaüt sandığı hakkın* 
daki 2921 sayılı kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
dair 

14 . I . 1943 tarihinde 4374 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4369 saydı 
kanun ve 1326 sayılı karar olarak 
kabul edilmiştir. 
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1/897 

2/64 

Hulâsası 

Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince 
yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hak
kında 

Teklif 
Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair 

23 . XII . 1Ö42 tarihinde 4340 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4381 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Hariciye Encümeni 

Reis 
M. M. 

m. 
i Tokad 
t Gümüşüne 

Ankara Fdlih Bıfkt Atay 
Antalya Dr. Cemal Tunca 
Bolu Fethi Okyar İzmir 
Bolu Hasan Cemil ÇaiAbel Kocaeli 
Çoruh Asm Us Manika 
Diyarbakır Dr. ibrahim Tali ÖnğörevSeyhan 
Diyarbakır Zeki Mesut Alsan Sivas 
Elâzığ Fazıl Ahmed Aykdç Tekirdağ 
Erzurum GL Pertev Demirhân 

Ali Muzaffer Göke* 
N.âzim Poroy 
Ed$p Servet Tor 

İstanbul 
İstanbul 

Ahmed Şükrü Esmer 
Salâh Cimeoz 
Halil Menteşe 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Hikmet Bayur' 
GL Naci Eldeniz 
Necmettin Sadak 
Yfihya Kemal Beyath 

Encümen, havale edilen (8) layihanın (d) ant intaç etmiş ve geriye kalan (2) iş Dahilî Ni
zamnamenin 69 nen maddesi mucibince hükfimsüs Icalmıgtar. 

Lâyihalar 
1/223 Türkiye - Polonya arasında imza edilen Ticaret An-

taşmasiyle munzam protokolün tasdiki hakkmda. 

1/408 Cenevre'de 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edil
miş olan Tedhişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına 
mütedair mukavele ile bir beynelmilel ceza mahke
mesi ihdası hakkındaki mukavele ve nihai senedin 
iasdikma dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/860 Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Türkiye 
ilo Romanya arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın tasdikına dair 

1/861 Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile vaze
lin ve parafin için yapıdan Anlaşmanın tasdikına 
dair 

1/874 Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelerin 
tanzimine dair 9 ilkieşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 
(I A) numaralı üstesinde mezkûr 55 milyonluk kon
tenjana zamjmeteıı Almanya Hükümeti tarafından 
atebjrin ihracma müsaade edilmeği ve" mukabilinde 
ayni Anlaşma mucibince Almanya'ya ihraç oluna
cak Türk mallarımı gösterir 1 numaralı listedeki 
a'fyon kontenjanının arttırılması hakknda teati olu
nan, notaların tasdikma dair 

1/898 Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı 
kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin değiştirilmesine 
dair. 

1/920 Romanya'dan 70 vagon ve 3270 varil alınması ve be
dellerinin kısmen muayyen mallar ve kısmen de ley 
olarak ödenmesi hususunda yapılan Anlaşmanın 
tasdikına dair 

1/922 Bazı İsviçre mamul mallarının muayyen bazı Türk 
mallariyle mübadelesini tanzim maksadiyle imza 
edilen protokolün tasdikma dair 

14 . I , 1943 tarihinde 4376 sayıl» 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 .1.1943 tarihinde 4377 sayılt 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . T . 1943 tarihinde 4378 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

6 . I . 1943 tarihinde 4351 Sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . T. 1943 tarihinde İktisat en-
cümenine. 

13 . I . 1943 tarihinde iktisat en-
cümenine. 



İktisat Encümeni 

Afyan K. 
Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Aydın ' 
Benizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Erzincan 
Eskişehir 
Gazianteb 
İçel 
tstanbul 

Reis : Giresun 
M. M. : Bize 
Kâ. : Bilecik 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Muammer Eriş 
Nazmi Totpcoğlu 
Tdhir Berkay 
Veli Necdet Sünkitay 
Temel Göksel 
Salih Başotaç 
Emin Sazak 
Nuri Pazarbaşı 
Dr. Muhtar Berker 
Abidin Daver 

İsmail Sabuncu 
Fuad Sirmen 
Kasım Gülek 

İstanbul 
İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Konya 
Kütahya 
Manisa 
Niğde 
Rize 
Sinob 
Urfa 
Zonguldak 

Ahmed Uumdi Denızmcu 
Benal Anman 
Kahraman Anklı 
Muharrem Celal Boyar 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Kâzım Oko/y 
Besim Atalay 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hasan Cavid 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
Hüseyin Sami Coşar 
Hasan Karabacak 

Encümen, 20 (18 lâyiha, 1 teklif, 1 tezkere) işin (12) sini intaç etmiş ve geriye kalan (8) iş 
Dahil! Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

1/91 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 

Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üret
me vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların ya
bancı memleketlerin yasak maddeleriyle mübadele
sine dair 

1/607 Türkiye - Yugoslavya arasında 2 ağustos 1940 ta
rihinde imza.edilen Ticari protokolün tasdiki hak
kında 

1/705 Gümrük kanunu lâyihası 

1/706 Halk bankası ve Halk sandıklar* hakkındaki 2284 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 

1/753 Gümrük tarifesi kanunu lâyihası 

1/805 Fevkalâde kazanç vergisi kanunu lâyihası 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
11 . I . 1943 tarihinde Maliye en
cümenine. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmjştrr. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
9 . XII . 1942 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır, 
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No. Hulâsası Muamelesi 

1/845- Su mahsulleri hakkında 

1/855 Türkiye ile Almanya arasmda ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilktesrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek 
Anlaşmanın tasdikma dair 

1/856 Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 
A listesinde yazılı barsak ve amyant kontenjanla
rının tezyidi hakkında teati olunan notaların tasdi
kma dair 

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

1/861 Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile va
zelin ve parafin için yapılan Anlaşmanın tasdikma 
dair 

J/866 1942 mali yılı Muvazenei umumiye kanununun 29 
ncu maddesinde değişiklik yapılması ve şeker ve gli
kozdan alman istihlâk vergisinin arttırılmasına dair 
olan 4225 sayılı kanunun bazı maddelerinin kaldırıl
ması hakkında 

1/870 Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî tarife
sinin 370 nci numarasının değiştirilmesine* dair 

1/874 Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilktesrin 1941 jtaribli Anlaşmanın 
(1 A) numaralı listesinde mezkûr 55 milyonluk kon
tenjana zamîmetcn Almanya Hükümeti tarafından 
atebrin ihracma müsaade edilmesi ve mukabilinde 
aynı Anlaşma mucibince Almanya'ya ihraç oluna
cak Türk mallarını gösterir 1 numaralı listedeki af
yon kontenjanının arttırılması hakkında teati olu
nan notaların tasdikma dair 

1/890 Ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları ve esnaf 
odaları teşkili hakkında 

1/914 Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve' 3107 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası 

1/920 Romanya'dan 70 vagon ve 3270 varil alınması ve 
bedellerinin kısmen muayyen mallar kısmen de Ley 
olarak ödenmesi hususunda yapılan Anlaşmanın tas-

7 . XII . 1942 tarihinde Maliye en
cümenine. 

14 . XI I . 1942 tarihinde 4324 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

9 . XII . 1942 tarihinde 4315 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4376 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4377 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 . XII . 1942 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4378 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 . I . 1943 tarihinde 4355 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1 5 . 1 . 1943 tarihinde 4385 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. 

1/922 

Hulâsası 

2/46 

3/146 

dikma dair 

Bazı isviçre mamul mallarının muayyen bazı Türk 
mallariyle mübadelesini tanzim ınaksadiyle imza edi
len protokolün tasdikına dair 

Teklif 
Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - İlk ve senelik muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı
lardan alınacak rüsum hakkında 

Tezkere 

Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci madde
siyle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hnkkıpda. Başvekâlet tezkeresi 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu madde* 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde» 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

12 . I . 1943 tarihinde Millî Müda
faa encümenine* 

Maârif Encümeni 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

Manisa 
istanbul 

Rıdvan Nafiz Edgüer 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sekime Yunus 

Ankara Belkis Baykan İstanbul 
Antalya Türkân örs tzmir 
Balıkesir İsmail Hakkı UzunçarşilıKars 
Çanakkale Avni Yükaruç Ordu 
Çanakkale Beşad Nuri Güntekin " Ordu 
Çanakkale Ziya Gevher Etüi Trabzon 
Giresun Talât Onay Trabzon 
Hakkâri İzzet Ulvi Aykwd Urfa 
İçel Emin tnankur 

Ali Kâmi Akyüz 
Nazmi İlker 
Fuad Köprülü 
Ali Canib Yöntem 
Selim Sırn Tarcatı 
Halil Nihat Boztepe 
Hamdı Ülkümen 
Befet Ülgen 

Encümen, 6, (5 lâyiha, 1 teklif) işin (5) ni intaç etmiş ve geriye kalan (1) iş Dahilî Nizamna
menin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır.. 

Lâyihalar 

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra ilâ
vesi hakkmda 11 . XI . 1942 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
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No. 
1/882 Devlet konservatuvarmm tiyatro, opera ve balet 

şubelerinden mezun olanlara elbise verilmesi hak
kında 

1/883 Devlet mamurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cetvel
lerin Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapılması, 
3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadroların 
değiştirilmesi ve 3656 sayılı kanunun 26 ncı mad* 
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 

1/886 İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi idareler
den alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, taltif've 
cezalahdırrimalarına ve bu Öğretmenler için teşkil 
edilecek Sağlık ve içtimai yardım sandığı ile, yapt 
sandığına dair 

1/913 Devlet memurlar aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) sayılı cetveîin Maarif vekilliği 
kısmında değişiklik yapılmasına ve Cumhur Ba§̂  
kanlığı Flârmonik orkestrası teşkilâtı ve orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkındaki 3045 
sayılı kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 

23 . XII . 1942 tarihinde 4339 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4365 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4357 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4368 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklif 

2/74 Konya (Dr. Osman Şevki Uludağ) - Çocukların sey
redecekleri filim ve piyeslere ve dans salonlariyle 
barlara girmiyeceklerme dair Dahilî Nizamnameıfin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



Maliye Encümeni 

Aydm 
Balıkesir 
Bursa 
Gazianteb 
İzmir 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 

Beis : İstanbul 
M. M. : Malatya 
Kâ. : Tokad 
Adnan Menderes 
Hacim Çarıklı 
Dr, Galib Kahraman 
Ahmed Aksu 
Kâmil Dursun 
Hacer Dicle 
Ömer Taşçıoglu 
Hamdi Kuleli 

Atıf Bayınâıf 
Nasuhi Bay dar 
Cemal Kovalı 

Kırşehir İzzet Özkan 
Kırşehir Memed Seyfeli 
Konya Kâzım Gürel 
Malatya Mahmud Nedim Zabcı 
Niğde Dr. Abravaya Marmaralı 
Bize Kemalettin Kamu 
Van tbrahim Arvas 
Zonguldak Yusuf Ziya özençi 

Encümen, 31 (19 lâyiha, 5 teklif, 4 tezkere, 1 takrir, 2 muhtelif evrak) işin (9) unu intaç etmiş 
ve geriye kalan (22) iş Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmışta*. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
1/105 îpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştiril

mesi, muayene Ve satılması hakkında 

1/439 Bekçiler hakkında 

1/456 Belediye îstimlâk kanununun 9 ncu maddesinin ta
dili ve 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında 

1/553 Bina ve arazi vergileri tadilât komisyonlarının ica-
beden mahallerde muvazzaf olarak teşkili hakkında 

1/560 Şark halıları ve kilimleriyle emsalinin (Serbest 
mahal) rejimine tabi tutulması hakkında 

1/580 İşçi sigortaları' idaresi teşkilâtı hakkında 

1/616 Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin
den alınacak ücretlere dair 

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

7 . XII . 1942 tarihinde Bütçe en
cümenine. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 nou madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

1/705 Gümrük kanunu lâyihan 

1/730 Hatay'ın ilhakı dolayısiyle asıkta kalan tekaüde* tabi 
memurlara verilecek tazminat hakkında 

1/793 Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makine, alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarının 
gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikına dair olan 3746 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihan 

1/801 Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Muha-
kemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet 
dâvalarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 

1/810 Hazine* ile İstanbul Belediyesinin bir kısım alacakla
rının karşılıklı olarak ibra ve terkini hakkında 

1/822 Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 

1/842 Jütten gayri liflerden mamul çuval ve sargıJık kaba 
bezlere tatbik olunacak gümrük tarife numarası 
hakkında 

1/845 gu mahsulleri hakkında 

1/897 Fevkalâde ihtiyaçlar için Milli Müdafaa vekilliğince 
yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hak
kında 

1/914 Şeker istihlâk vergisine .dair 1718 ve 3107 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası 

Dahilî Nizamnamenin 69 nen madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

8 . 1 . .1943 tarihinde 4353 sayılı 
.kanun olarak kabul edilmiştir, 

13 . I . 1943 tarihinde 4366 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 , XH . 1942 tarihinde 4311 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

23 . XH . 1942 tarihinde 4340 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4385 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 
2/32 Malatya {Mahmud Nedim Zabeı) • Askeri ve mülki 

tekaüt kanununun 39 ncu maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair 

2/34 İdare Heyeti - Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesinin tadiline dair 

2/53 Tokad (Sıtkı Atanç) - Hazine avukatlığında geçen 
müddetlerin tekaütlüğe mahsup edilmesi hakkında 

30 . X n . 1942 tarihinde 4346 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince, hükümsüz kalmıştır. 



No. Hulâsan Muamelesi 

2/64 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevsii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair 15 . I . 1943 tarihinde 4381 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
2/73 Bolu JLûtfi Gören ve Konya Dr. Osman Şevki Ulu

dağ) • İstanbul şehremaneti ve belediyesinin zabrtai 
belediye hizmetini ifa eden memurlarının evvelce üc
retle geçen hizmet müddetlerinin de tekaütlükleri he
sabında sayılmasına dair Dahilî Nizamnamenin 69 nen madde

si mucibince hükümsüz Salmıştır. 

Tezkereler 
3/197 Eylül t ikinciteşrin 1939 aylarına Ait raporun su

nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3 ncü fıkra) Dahili Nizamnamenin 69 ucu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/232 Birincikânun 1939 : şubat 1940 aylarına ait rapo

run sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (5 nci fıkra) Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/300 Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 

tarihli kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde» 

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/327 Divanı muhasebat raporları üzerine Meclisi Alice 

ittihaz olunan 814' saydı kararın 7 nci fıkrası hük
münün halen mer'i olup olmadığının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Takrir 
4/29 İstanbul (ZiyaJKaramursal) - Arzuhal encümeninin 

20 . X 1 . 1940 tarihli Haftalık karar cetvelindeki 
2264 saydı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair 

Muhtelif Evrak 
6/11 Kazanç vergisi kanununun 8" nci maddesini tadil 

eden 3258,sayılı kanunun S hci maddesinin 1 nci 
fıkrasmm tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni 
mazbatas Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde* 

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

H . XI I . 1942 tarihinde 1319 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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No. Hulâsası Muamelesi 

5/36 Zirai işlerde, bağcılık ve bahçıvanlıkta çalışanların 
kazanç, buhran ve muvazene vergilerinde mevcut 
hükümlere göre muafiyetleri hakkında Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 

Beis : Çoruh Mazhar Müfid Kansu 
M. M. : Rize Ali Zwh 
Mumkıp : Ankara Bifat Araş 
Kâ. : Çorum Şakır Baran 

Afyon K. Hayda* Çerçeî Erzurum Nafiz Dumlu 
Ankara Ahmed Ulus Ordu Hüseyin Ekşi 
Balıkesir Memed Demir Sinob Hulusi Oruçoğlu 

Encümen, 1 kinciteşrin 1942 tarihinden 15 ikinci kânun 1943 tarihine kadar 6 defa toplanarak 
Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan : temmuz aylan hesabı hakkında 2, Büyük Millet Meclisi ve 
müştemilâtı ile Müllt saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında 1 ve Büyük Mîllet Meclisi, Riyaseti 
Cumhur ve Divanı muhasebat 1941 malî yılı hesabı katileri hakkında da 3 ki ceman 6 mazbatayı 
Yüksek Reisliğe sunmuştur. 

Bunlardan hesabı katî hakkındaki mazbataların Hazine hesabı umumisine ithal edilmek üzere 
Hükümete tevdiine karar verilmiş ve diğer 3 mazbata da Umumî Heyetin muhtelif tarihli inikatla
rında okunmuştur. 

Meclis Kütüphanesi Encümeni 
Reis : Giresun Ol. ihsan Sökmen 

Çankırı Avni Doğan Niğde Hazım epeyran 
Çorum Dr. Mustafa Cantekin Tekirdağ Faik öztrak 

Encümen, 1 ikinciteşrin 1942 tarihinden 15 ikineikânun 1943 tarihin* kadar 4 defa toplanarak 
alınacak kitaplarla diğer işler hakkmda kararlar vermiştir. 
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Millî Müdafaa Encümeni 

Ağrı 
Bursa 
Çankırı 
Çorum 
Edime 
Erzurum 
Gümüşane 
Gümüşane 
İçel 
İstanbul 

Reis : Diyarbakv 
M. M. : Tekirdağ 
Kâ. : Erzincan 
Korgl. Kemal Doğan 
Gl. Naci Tınaz 
Dr. Akif Arkan 
Eyüb Sabri Akgöl. 
Euad Balkan 
Aziz Akyürek 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
Refik Komitan 
Süükrü Âli ögel 

Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rahmi Apak 
Şükrü Sökmensüer 

Kayseri 
Kayseri 
Kütahya 
Malatya (*) 
Manisa 
Muğla 
Samsun 
Seyhan 
Urfa 

Nazmi Toker 
Salih Turgay 
Gl. Âşir Atlı 
Gl. Osman Koptagel 
Kâzım Nami Duru 
Sadullah Güney 
Ruşenİ Barkın 
Sinan Tekelioğlu 
Gl. A hmed Yazgan 

Encümen, 15 (12 lâyiha, 2 teklif, 1 tezkere) işin (10) nu intaç etmiş ve geriye kalan (5) iş 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

No. 

1/49 

1/852 

1/858 

11/869 

1/880 

1/884 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye, 
iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kamımın 4 neti 
maddesinin değiştirilmesine dair 

Askerî memnu mmtakalar hakkındaki 1110 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3779 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

Subay yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve 
asken mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkında 

Htova sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve tazmin
ler hakkındaki kanunun 10,12 ve 14 ncü maddelerini 
değiştiren kanun lâyihası 

1/887 Jandarma subaylığından mütekait yüzbaşı ve üsteğ-

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4322 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4321 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 4335 sayılı 
kanun olarak kabul'edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 4334 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. • 

(*) Vefatı 30.XI.1942 tarihinde Umûmî Heyete arzedilmiştir. 
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No. Hulâsam 

menlerin kaza jandarma komutanlıklarında müteka-
iden istihdam edilecekleri hakkındaki 3922 sayılı 
kanun hükmünün uzatılmasına dair 

1/896 Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 3066 sayılı kanunun tadili 
hakkında 

1/897 Fevkalâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğince 
yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları hak
kında 

1/903 Ordu mensupları ile Emniyet işleri umum müdürlüğü 
ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er taymı verilmesi hakkında 

1/904 Orman koruma teşkilât- kanununun 3490 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 ncü maddesinin 4283 sayılı' ka
nunla değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkmda 

1/905 . Jandarma Erat kanununun 4248 sayılı kanunla de
ğiştirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında 

28 . XIJ . 1942-tarihinde 4344 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . 1 . 1943 tarihinde 4380'sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 . XTI. 1942 tarihinde 4340 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4367 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14.. 1 . 1943 tarihinde 4371 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4370 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklifler 
2/5 Diyarbakır (Gl. Kâzını Sevüktekin ve Erzurum Şük

rü Koçak)'- Subay ve askerî memurların tekaüdü 
İçin rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaşlan 
bildiren 3079 saydı kanuna bir madde eklenmesine 
dair 

2/51 Tokad (Sıtkı Atanç) - Teknik okullar mezunlarının 
yedeksubay olabilmelerine dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu. madde
si mucibince hükümsüz 

Dahilî Nizamnamenin 69 
si mucibince hükümsüz l 

ncu madde-
;almıştır. 

Tezkere 
3/146 Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci mad

desiyle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrası
nın tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde» 

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



Nâfıa Encümeni 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Çpruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 
İsparta 

Ret* ; Erzincan 
M. M. : Eskişehir 
Kâ. : Sivas 
Ali Çetinkaya 
Mebrure Gönenç 
Arif "Baytm 
Eşref Demirel 
Ali Rıza Erem 
Cahit Çubukçu 
Osman Işın 
Hüsnü özdamar 

Aziz Samih tlter 
İzzet Arukan 
A. Naci Demirağ 

İzmir 
Malatya 
Malatya 
Manisa 
Niğde 
Tunceli 
Urfa 
Urfa 

Sadettin Epikmen 
M. Şevket Ozpazarbaşı 
Vasıf Çınay 
Osman Ercin 
Ealid Mengi 
Sami Erkman 
Razi Soy er 
Şeref Uluğ 

Encümen, 10 (9 lâyiha, 1 teklif) işin (7) amiintag etmiş ve geriye kalan (3) iş Dahilî Nizamna
menin 69 ucu maddesi mucibince htfeumeus kalmıştır. 

No. 

1/286 

1/442 

1/615 

1/860 

1/872 

1/885 

Hulâsası Muamelesi 

Lâyihalar 
İstanbul'da yeniden yaptırılacak adliye binası için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrası hakkında 

tş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortalan 
hakkında 

ve Adana Elektrik mü-
hakkmda 

Ankara Elektrik ve 
esseselerinin idare ve 

Romanya'dan almacak bandajlar baklanda Türkiye 
ile Romanya arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın tasdikma dair 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin 
sonuna bir fıkra eklenmesine dair 

Devlet demiryolları ve limanları isletme umum mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine da
ir olan 2847 saydı kanunun bazı maddelerini değişti
ren 3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde eklen
mesine dair 

1/895 Adli evrakm Posta, telgraf ve'telefon idaresi vasıta* 

Dahili Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

16 . XU . 1942 tarihinde 4325 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4376 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 . X n . 1942' tarihinde 4332 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4356 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 



No. Hulâsası Muamelesi 

siyle tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 

1/918 Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve 
müteharrik edevatın siparişi için taahhüdat yapılma
sına dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılması hakkında 

1/921 Belediye sınırları içinde işîiyen muayyen tarifeli 
nakil vasıtaları ile elektrik, havagazı ve telefon- üc
retlerine belediye hisseleri zammı hakkında 

30. XII. 1942 tarihinde 4347 sa
yılı kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4384 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4375 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Teklif 
2/67 Eskişehir (îzzet Arakan) - Şose ve köprüler kanunu

nun bazı maddelerini tadil eden 1882 sayılı kanunun 
bazı maddelerinde değişiklik yapılması hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Encümeni 

Ankara 
Aydın 
Bilecik 
Burdur 
Bursa 
Bursa 
Benizli 
Diyarbakır 
Gazianteb 

Beis 
M. M. 
Kâ, 

Ağrı 
Kütahya 
Edirne 

Dr. Taptas 
Dr. Şakir Şener 
Dr. Muhlis Suner 
Dr. A. Buhi Yeşilyurt 
Dr. M. Talât Simer 
Dr. Refik Güran 
Dr. Hamdı Berkman 
Dr. Şükrü Emed 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Dr. Hüsamettin Kural 
Dr. Ali Süha Delilbası 
Dr. Fatma Memik 

îzmir Resad Mimaroğlu 
Kastamonu Dr. Hayrullah Diker 
Kastamonu Dr. Tevfik Aslan 
^Kastamonu Miza Saltuğ 
Kırşehir Dr. Hüseyin Ülkü 
Kocaeli Dr. Fuad Sorağman 
Konya Dr. Osman Şevki Uludağ 
Maraş Dr. Kemali Bayizit 

Encümen 2 (1 lâyiha, 1 teklif) işi intaç etmiştir. 

Lâyiha 
1/629 tspençiyarî ve tıbbi müstahzarlar hakkındaki 1262 

sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ak-
nuna bazı hükümler ilâvesine dair 4 . 1 . 1943 tarihinde 4348 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

4256 



No. Hulâsası Muamelesi 

Teklif 
2/32 Malatya (Mahmut Nedim Zabcr) - Askerî ve mülki 

Tekaüt kanununun 39 neu maddesine bir fıkra ilâve
sine dair 30 . XI I . 1942 tarihinde 4346 sayılı 

kanun olarak kabili edilmiştir. 

Teşkilât-ı Esasîye Encümeni 

M. M. 
KL 

İstanbul 
Tokad 

Ankara Mümtaz Ökmen 
Balıkesir 61. Kâzvm Özalp 
Bursa Muhittin Baha Pars 
Çankm Fazıl Nazmi Bükün 
Çankırı Hüseyin Cahid Yalçın 
Eskişehir Yusuf Ziya özer 
Gümüşane Hasan Fehmi Ataç 
İstanbul 61. Kâzım Ka*abekir 
İzmir Celâl Bayar 

Tevfİk Fikret Sılay 
Ziya Karamürsel 
Remi Erişken 

İzmir Mahmur Esad Bozkufd 
Kırklareli Dr. Fuad Vmay 
Kütahya Muhlis Erkmen 
Manisa Befik İnce 
Muğla. Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Muğla Yunus Nadi 
Samsun Hüsnü Çakır 
Seyhan Ali Münif Yegena 

Encümen, 2 (1 lâyiha,-1 teklif) işin <1) ni intaç etmiş ve geriye kalan (1) is Dahilî Nizamna
menin 69 nen maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Lâyiha 

1/864 Mebus seçimi-hakkında 14 . XI I . 1942 tarihinde 4320 sayılr 
kanun olarak kabuk edilmiştir. 

Takrir 
4/26 Manisa (Refik İnce) • Hava taarruzlarına karşı pasif 

korunmaya mütedair nizamnamenin 22 ve 98 nei 
maddelerine bazı hükümler eklenmesi hakkındaki 
nizamnamenin kanuna mugayir olduğuna dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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Ziraat Encümeni 

Aydın 
Balıkesir 
Denizli 

Edirne 
Giresun 
Hatay 
İçel 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

: İzmir 
: Manisa 
: Seyhan 

Rahmi Köken 
Yasar özey 
Tevfik Tatman 

Kırklareli 

Nuri Göktepe 
BaKmi Selçuk 
Emin Aslan Tokad 
Yusuf Başkaya. 
Faik KaUakktran 
Fikret Atlı 
Memed Teeirli 
Ahmed Ovacık 
Ömer Küntay, 
Zühtü Akın 

Kocaeli 
Manisa 
Manisa 
Seyhan 
Siird 
Siir4 
Siird 
Sivas 
Sivas 
Trabzon 

İbrahim Dıblan 
Hüsnü Yaman 
Kâm Karmsman 
Damar Ankoğlu 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 
AUf Esenbel 
İsmail Memed Uğur 
Şerif Bilgen 

Encümen, havale edilen ter layihayı intaç etmiştir. 

No. Hulâsası 

Lâyiha 
1/904 Orman koruma teşkilât kanununun 3490- saydı ka

nunla değiştirilen 14 ncü maddesinin 4283 «ayılı ka
nunla değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında 

Muamelesi 

14 . I . 1943. tarihinde 4371 sayılı 
kanun olarak kaboi edilmiştir. 

Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 

[Adliye ve Dahiliye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümen] 

Enotimene havale edilen (3) teskereden (2) û intaç edilmiş ve geriye kalan (1) teskere enen
mende kahnıştır. 

Tezkereler 
3/fâ_ İtalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya istiklâl 

mahkemesi karariyîe milli hudut dışına .sıkardan 

4258 



No. Hulâsası 

Suad Remzi'nin Türk vatandaşlığına kabulünün mu
vafık olup olmayacağına dair bir karar verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi -

3/532 Devlet Şûrası' Birinci daire reisliğine seçim yapılması 
hakkında Başvekâlet teskeresi 

3/533 Devlet Şûrası ikinci daire reisliği ile iki âzalığa se-. 
çim yapılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Muamelesi 

Encümendedir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 1320 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 1321 ve 
25 . XII . 1942 tarihinde 1322 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

[Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit 
Encümen] 

Encümene havale edilen takrir Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kal-
mistir. 

Takrir 

4/47 Manisa (Refik İnce) - Bir kanun mecmuunu bıra-
kıpta yalnız bir maddenin veya lüzum görülen bazı 
maddelerin mer'iyet mevkiine konulmasına kanuni 
ve hukuki imkân bulunup bulamadığının tefsir 
yoluyla halli hakkında Dahili Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

[Adliye ve Teşkilât-ı Esasiye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit Encümen] 

Encümen, havale edilen <3) tezkerenin (2 sini intaç etmiş ve geriye kalan (1) tezkere encü
mende kalmıştır. 

Tezkereler 

3/462 Kars mebusu Etem izzet Benice'nin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet -tezkeresi 4 . XII . 1942 tarihinde 1316 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/506 Kocaeli mebusu Ali Dikmen'in teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Encümendedir. 
3/508 Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî masuniyetinin 

kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 13 . I . 1943 tarihinde 1324 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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[Bütçe, Divânı Muhasebat ve Maliye Encümenlerinden Mürekkep Muhtelit 
Encümen] 

Ettcfimcne havale edilen tezkere intaç edilmiştir. 

No. Hulâsası Muamelesi 

Tezkere 

3/536 Divanı muhasebatta açık bulunan âzalığa bir zatın 
seçilmesine dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 4 . 1 . 1943 tarihinde 1323 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maarif ve Maliye encümenlerinden seçilen 3 er üyeden mürekkep) 

Afyon K. 
Afyon K. 
Ankara 
Ankara 
Antalya 
Bingöl 
Çanakkale 

Beis 
M. M. 
Kâ. 

Kayseri 
Manisa 
Bilecik 

tzzet Akosman 
Şevket Başid Hatipoğlu 
Belkis Baykan 
Fevzi Dalâal 
Nurullah Esad Sümer 
Feridun Fikri Düşünsel 
Ziya Gevhar Eetili 
Tahir Berkay 

Reşid özsoy 
Faik Kurdoğlu 
Kasım Gülek 

Gazianteb Ahmed Aksu 
îstanbül Ali Kâmi Akyüz 
İstanbul Sadettin Vraz 
Kocaeli Salâh Yargi 
Malatya Mdhmud Nedim Zâhcı 
Yozgad Salim Korkmaz 
Zonguldak Bifat Vardar 

Encümene havale edilen (2) lâyiha Dahilî Nizamnamenin 69 nen maddesi mucibince hükünsüa 
katmıştır. 

Lâyihalar 

1/776 Küçük sanatlar kanunu lâyihası 

1/777 Sanayi kanunu lâyihası 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Bütçe, İktisat ve Maliye eneümenterinden- seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Beis 
M. M. 
KL 

Çorum 
Zonguldak 
îstanhd 

Afyon K. tzzet Akosman 
Antalya Nuruttah Esat Sümer 
Bingöl Feridun Fikri Düşünsel 
Bursa Dr. Galip Kahraman 
Giresun îsmail Sabuncu 
İsparta Mükerrem Karaağaç 
Kayseri Faif Baysal 
Kayseri öm er * Taşcıoğlu 
Kocaeli Salâh Yargı 

tsmet Eker 
Şinasi Devrin 
ısmaü Hakkı Ülkmen 

Konya Galip Gültekin 
Mühmud Nedim Zabcı 
Faik Kurdoglu 
Fuat Sirmen 

Bize Kemalettin Kama 
Tokad Cemal Kovalı 
Trabzon Faik Ahmet Baruteu 
TJrfa Hüseyin Sami Coşar 

Encümene havale edilen (3) lâyiha in&ç edilmiştir. 

No. 

Lâyihalar 

1/876 Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye büt
çelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi müessese ve 
teşekküllerden aylık alanlara parasız giyim eşyası 
verilmesi hakkında 

1/877 Varlık vergisi hakkında 

1/878 Terli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir ve tasfiye 
etmek suretiyle yağ-istihsal eden sınai müesseseler
den muamele vergisinin aynen alınması hakkında 
3843, 4Ö40 ve 4290 sayılı kanunlara ek kanun lâ
yihası 

13 .,XI . 1942 tarihinde 4306 sayılı 
kanun olarak kaM edilmiştir. 
11 . X I . 1Ş42 tarihinde 4305 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . X I . 1942 tarihinde 4307 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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[Muvakkat Encümen] 

(Adliye, Büt<je, İktisat ve Maliye encümenlerinden seçilen 5 er üyeden mürekkep) 

Afyon K. 
Ankara 
Antalya 
Antalya 
Aydın 
BÜecik 
Bitik 
Erzincan 
Eskişehir 

Beis : Tunceli 
M. M. : Tokdd 
Kâ. : istanbul 

Berç Türker 
Muammer Eriş 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
Adnan Menderes 
Kasım Gvüeky 
Süreyya örgeevren 
Abdülhak Fırat 
Emin Sazak 

Mitat Yenel 
Halid Nazmı Keşmir 
îsmail Hakkı Ülkmen 

İsparta 
Kastamonu 
Kayseri 
Kocaeli 
Kırşehir 
Malatya 
Manisa 
Rize 

Mükfcrrem Karaağaç 
Hacer Dicle 
Ömer Taşctoğlu 
Suphi Artel 
izzet Özkan 
Mahmv& Nedim Zabcı 
Kenan Örer 
Fuat Sirman 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 

No. Hulâsası 

Lâyiha 

1/894 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kanun 
hükümlerinin değiştirilmesine dair 

Muamelesi 

1C . XII . 1942 tarihinde 4328 sayılı 
kanun olarak kabdl edilmiştir. 

[Muvakkat Encümen] 

(Bütçe, Dahiliye, Gümrük' ve inhisarlar, Maliye ve Nafıa encümenlerinden seçilen 3 er üyeden 
mürekkep) 

Ankara 
Balıkesir 
Çorum 
Gaziantep 

Beis : Sinop 
M. M. : Tokad 
Kâ. : Bolu 

Arif Baytın 
Yahya Sezai Uzay 
Süleyman Kbstekcioğlu Sivas 
Dr. Abdurrahman Melek Tokad 
Ömer Tascıoğlu Tokad 
Nasuhi Bay dar Ur fa 

Cevdet Kerim tncedayı 
Galip Pekel 
Br.JSihni tHgen 

Osman Taner 
Ahmet Kutsi Tecer 
A. Naci Demirağ 
Gemal Kovalı 
Halid Nazmi Keşmir 
Şeref Uluğ 

Encümene havale edilen lâyiha intaç edilmiştir. 
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No. Hulasası Muamelesi 

Lâyiha 

1/924 Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeiri deprem
lerden müteessir olan mmtakalarda zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında ' J5 . I . 1943 tarihinde 4386 sayılı 

kanon olarak kabul edilmiştir. 

Encümenlerin Toplanma Sayısını Gösteren Cetvel 

Encümenler 

Adliye 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 
Divanı muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 

İktisat encümeni 
Maarif 

Toplanma 
sayısı Encümenler 

Dahnî encümenler 

encümeni 38 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

10 
31 
17 
15 
8 
4' 

13 
8 

Maliye 
Meclis H. Tetkiki 
Meclis kütüphanesi 
Milli Müdafaa 
Nafia 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
Teşkilâtı Esasiye 
Ziraat 

Toplanma 
sayısı 

encümeni 10 
» 6 
» 4 
» 12 
» 8 
» 8 

'» 4 
» 3 

Muhtelit ve Muvakkat Encümenler 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 
Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen 
Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen 
Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, Da
hiliye, İktisat, Maarif ve Maliye en
cümenlerinden seçilen 3 er üyeden mti-

Muvakkat encümen (Adliye, Bütçe, 
İktisat ve Maliye encümenlerinden se* 
filen 5 er üyeden mürekkep) 
Muvakkat encümen (Adliye^ Bütçe, 
İktisat ve Maliye encümenlerinden se
çilen 5 er üyeden mürekkep) 
Muvakkat encümen (Bütçe, Dahiliye, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Na
fia encümenlerinden seçilen 3 er üye
den mürekkep) 



Encümenlerin Mesaisini Hulasaten Gösteren Cetvel 

Encümenler 

Daimi encümenler: 
Adliye Encümeni 
Arzuhal 
Bütçe 
Dahiliye 
Divanı muhasebat 
Gümrük ve inhisarlar 
Hariciye 
İktisat 
Maarif 
Maliye 
Meclis hesaplarının tetkiki 
Meclis kütüpanesi 
Millî Müdafaa 
Nafia 
Sıhhat ve içtimai muavenet 
Teşkilâtı Esasiye 
Ziraat 

». 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
* 

Muhtelit ve Muvakkat encümenler 
Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümen 
Adliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen 
Adliye ve Teşkilâtı Esasiye i 
lerinden mürekkep Muhtelit 

encümen-
encümen 

Bütçe, Divanı muhasebat ve Maliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat encümen 
Muvakkat eneümen 

ta
la
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17 
0 

90 
11 
16 
3 
8 

18 
5 

19 
0 
0 

12 
9 
1 
1 
1 
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0 
2 
3 
1 
1 
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0 
8 
8 
0 
1 
0 
1 
1 
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0 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
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13 
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21 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
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1 
0 
0 
0 
0 

3 

0 

3 

1 
0 
0 
0 
0 

ir
le

r 
Ta

kr
i 

4 
5 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

el
if

 v
 

1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

£ >* 

50 
6 

115 
23 
37 
4 
8 

20 
6 

31 
0 
0 

15 
10 
2 
2 
1 

3 

1 

3 

1 
2 
3 
1 
1 

1 4> 

I 
12 
4 

64 
13' 
12 
4 
6 

12 
5 
9 
0 
0 

10 
7 
2 
1 
1 

2 

0 

2 

1 
0 
3-
1 
1 

ne
nd

e 
ar

 

«1 

24 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

Yekûn 218 31 76 17 4 346 172 30 

4264 



İnzibat Komisyonu Mesai Hulâsası 

Dördüncü İçtima zarfında, Beis vekili umumî Veysel Genya'dan mürekkep olan 
Befet Canıtez'in reisliği altında idare Anrir- inzibat komisyonunu alâkadar edecek bir hâ
ini (Ağrı Halid Bayrak, Çanları Avni Du- dişe çıkmamıştır, 
ğan, Mardin irfan Ferit Alpaya) ile Kâtibi 

Umumî Evrak Muamelâtı 301 

« Dördüncü İçtima içinde Meclisi Âliye : 

64 Lâyiha 
10 Teklif 
41 Tezkere 
9 Takrir 
7 Muhtelif evrak 

50 Mütenevvi jhususata ait evrak 
10 558 Arzuhal 

10 739 Evrak gelmiştir. Encümenler ve kalemler arasında yapılan havaleler bu yekûndan hariçtir. 

Lâyihalar 

Dördüncü İçtima içinde Meclisi Âliye dan (9) u kanun olarak kabul edilmiş, (1) i 
(64) lâyiha gelmiş olup bunlardan (54) ü re- Hükümet tarafından geri alınmış ve müte-
sen veya birleştirilerek kanun olarak kabul baki 0.7) lâyiha ise Dalul; Nizamnamenin 
edilmiş, (1) i Hükümet tarafından geri alm- 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kal
mış ve mütebaki (9) lâyiha ise Dahili Nizam- maştır. 
namenin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz Birinci Içtimadan devrolunan (21) lâyi-
kalmıştir. hadan (1) i kanun olarak kabul edilmiş, (1) i 

üçüncü Içtimadan devrolunan (46) lâyi- Hükümet tarafından geri alınmış ve ntüteba-
hadan (15) i kanun olarak kabul edilmiş, ki (19) lâyiha ise Dahilî Nizamnamenin 69 
(2) si Hükümet tarafından geri alınmış ve ncu maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır, 
mütebaki (29) lâyiha ise Dahilî Nizamname- Fevkalâde İçtmadan devrolunan (10) lâ-
nin 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kal- yihaya gelince; hepsi; Dahilî Nizamnamenin 
iniştir. 69 ncu maddesi mucibince hükümsüz kal-

' İkinci Içtimadan devrolunan (27) lâyiha- mistir. 

301 a.g.e., 140-196. ss. 



Dördüncü İçtima İçinde Gelen Lâyihalar 

No. Hulâsası Muamelesi 

1/865 1940 malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/866 1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununun 29 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması ve şeker ve glikoz
dan alınan istihlâk vergisinin arttırılmasına dair 
olan 4225 sayılı kanunun bazı maddelerinin kaldırıl
ması hakkında 

1/867 Devlet Demiryolları' ve limanlan isletme umum mü
dürlüğü 1940 malı yılı hesabı katisi hakkında 

1/868 Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/869 Gedikli erbaşların maaşlarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3779 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/870 Gümrük tarife kanununa bağlı ithalât umumî tarife
sinin 370 nci numarasının değiştirilmesine dair 

1/871 Memurin kanununa ek kanun lâyihası 

1/872 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki 4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesinin 
sonuna bir fıkra eklenmesine dair 

1/873 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı hesabı katisi hakkında 

1/874 Türkiye ile Almanya arasında Ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 
(I A) numaralı listesinde mezkûr 55 milyonluk 
kontenjana zamimeten Almanya Hükümeti ta
rafından atebrin ihracına müsaade edilmesi ve 
mukabilinde ayni Anlaşma mucibince Almanya'ya 
ihraç olunacak Türk mallarını gösterir I numaralı 
listedeki afyon kontenjanının arttırılması hakkında 
teati olunan notaların tasdikına dair 

1/875 Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı hesabı katisi hakkında 

1/876 Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçe
lerinden ve 3669 sayılı kamına tabi müessese ve te
şekküllerden aylık alanlara parasız giyim eşyası ve-

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4 . XII . 1542 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4321 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibinee hükümsüz kailmıştır. 

23 . XTI . 1942 tarihinde 4332 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4319 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . 1 . 1943 tarihinde 4378 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kaHmıştıs. 



No. Hulâsası Muamelesi 

rilmesi'hakkmda 13 . XI . 1942 tarihinde 4306 sayılı 
kanon olarak kabul edilmiştir. 

1/877 Varlık vergisi hakkında 11 . XI . 1942 tarihinde 4305 sayıh 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/878 Yerli, nebati mahsulleri ve prinayı' tâsir ve tasfiye et
mek suretiyle yağ istihsal eden sınai müesseselerden 
muamele vergisinin aynen alınması hakkında 3843, 
4040 ve~4290 saydı kanunlara ek kanun lâyihası 13 . XI . 1942 tarihinde 4307 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/879 inhisarlar umum müdürlüğü mütedavil sermayesinin 

63 000 000 liraya çıkarılması hakkında 7 . XII . 1942 tarihinde 4313 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/880 Subay yüksek mühendis, askeri yüksek mühendis ve 
asker! mühendislere verilecek ihtisas ücreti hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4335 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/881 Ceza ve tevkifevleri umum müdürlüğünün vazife ve 

teşkUâtı hakkındaki 3500 sayıU kanun ile bu kanunu 
değiştiren 4077 sayılı kanunun bazı maddelerinin 
deliştirilmesine ve hu kanunlara bazı maddeler ek
lenmesine dair 13 . I . 1943 tarihinde 4358 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/882 Devlet Konservatuvannm tiyatro, opera ve balet şu

belerinden mezun olanlara elbise verilmesi hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4339 saydı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/883 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı cet
vellerin Maarif vekilliği kısmında değişiklik yapıl
ması, 3694, 3829, 4142 sayılı kanunlara bağlı kadro
ların değiştirilmesi ve 3656 sayılı kanunun 26 ncı 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkmda 13 . I . 1943 tarihinde 4365 sayıh 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/884 Hava sınıfı mensuplarına verilecek zamlar ve taz

minler hakkındaki kanunun 10, 12 ve 14 ncü mad
delerini değiştiren kanun lâyihası 23 . XII . 1942 tarihinde 4334 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/885 Devlet demiryolları ve limanları işletme nmuın mü

dürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine* da
ir olan 3847 sayılı kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 3173 sayılı kanuna bir muvakkat madde ek
lenmesine dair 13 . I . 1943 tarihinde 4356 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/886 İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, hususi idare

lerden alacaklarına, mesken bedellerine, terfi, taltif 
ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teş
kil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile ya
pı sandığına dair 13 . I . 1943 tarihinde 4357,sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/887 Jaudarma subaylığından mütekaid yüzbaşı ve üsteğ-

4267 



No. Hulâsası Muamelesi 

menlerin, kaza jandarma komutanlıklarında mütekai-
den istihdam edilecekleri hakkındaki 3922 sayılr ka
nun-hükmünün uzatılmasına dair 28 . XII . 1942 tarihinde 4344 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/888 Maaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 ye 1489 

sayılı kanunlara müzeyyel kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair 6 . 1 . 1943 tarîkinde 4352 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/889 Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı 

kanun hükmünün iki yıl daha uzatılmasına dair 16 . XII . 1942 tarihinde 4330 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

ty890 Ticaret ve sanayi odaları, Ticaret borsaları .ye es
naf odaları teşkili.hakkında 11 . I . 1943 tarihinde 4355 sayılı 

kanun olarak kabıfl edilmiştir. 
1/891 2234 ve 2487 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 16 . XII . 1942 tarihinde 4326 sayılı 

lj/892 Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâde zam 
hakkındaki 4178 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 16 . XII . 1942 tarihinde 4327 sayılı 

kamın olarak kabııÜ edilmiştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4327 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/893 Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 
fevkalâde tahsisat verilmesine dair 4228 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 11 . XII . 1942 tarihinde 4317 sayılı 

1/894 Türk parası kıymetini koruma hakkındaki kanun 
hükümlerinin değiştirilmesine dair 16 . XII . 1942 tarihinde 4328 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4328 
kamın olarak kabul edilmiştir, 

1/895 Adlî evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi vasi-, 
tasiyle tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihan 30 . XII . 1942 tarihinde 4347 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
lj/896 Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikinci maddesi

nin değiştirilmesine dair olan 3066 sayılı kanunun 
tadili hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4380 sayılı 

kanun olarak kabuî edilmiştir. 
1/897 Pevkelâde ihtiyaçlar için Millî Müdafaa vekilliğin

ce yurda sokulacak maddelerin vergi muaflıkları 
hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4340 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/898 Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı 

kanuna bağlı 5 numaralı cetvelin değiştirilmesine 
dair 6 »* I . 1943 tarihinde 4351 sayılı 

1/899 Devlet Havayolları Umum müdürlüğü 1942 malî 
yllı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4336 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/900 Hudud ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde- değişiklik yapılmasına dair 23 . XII . 1942 tarihinde 4337 sayılı 



No. Hulâsası Muamelesi 

1/901 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
35 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesine dair 

1/902 Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesine 
134 000 lira munzam tahsisat verilmesi hakbıhda 

1/903 Ordu mensuplarj^le Emniyet işleri umum müdürlüğü 
ve gümrük muhafaza ve muamele smıfı kadrolarında 
çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkında 

1/904- Orman koruma Teşkilât kanununun^ 3490 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 ncü maddesinin 4283 sayılı ka
nunla değiştirilen (B) fıkrasının tadili hakkında 

1/905 Jandarma Erat kanununun 4248 sayılı kanunla değiş
tirilen 14 ncü maddesinin tadili hakkında 

1/906 1942 malî yrlı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A ve B) cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında 

1/907 Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında 

1/908 Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair 

1/909 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesine dair 

1/910 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yık bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/911 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 mali 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkında 

1/912 1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

1/913 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maarif vekilli
ği kısmında değişiklik yapılmasına ve Cumhurbaş
kanlığı filârmonik orkestrası teşkilâtı ve orkestra 
mensuplarının terfi ve tecziyeleri hakkındaki 3045 

23 . XII . 1942 tarihinde 4338 sayılı 
kanun oTarak kabul edilmiştir. 

23 . XH . 1942 tarihinde 4338 sayılc 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4367 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 • tarihinde 4371 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4370 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

28 . Xir . 1942* tarihinde 4345 ve 
4 . 1 . 1943 tarihinde 4350 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 - T . 1943 tarihinde 4349 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

23 . Xn . 1942 taranindc 4336 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

25 . Xn . 1942 tarihinde 4342 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

8 . 1 . 1̂ 43 tarihinde 4354 sayılı 
kanun olarak kafyul.' edilmiştir. 

25 . XII . 1942 tarihinde 4343 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4363 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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sayılı kamumu 12 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair 14 . I . 1943 tarihinde 4368 sayılı 

karnın olarak kabul edilmiştir. 
1/914 Şeker istihlak yergisine dair 1718 ve 3107 sayılı 

kanunlara ek1 kanun lâyihası 15 . I . 1943 tarihinde 4385 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/915 Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 13 . I , 1943 tarihinde 4360 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/916 Hudud ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 13«. I . 1943 tarihinde 4361 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/917 İnhisarlar Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 13 . I . 1943 tarihinde 4362 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/918 Devlet Demiryollarının, ihtiyacı olan muharrik ve 

müteharrik edevatm siparişi için taahhüdat ya
pılmasına dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılmam hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4384 sayılı 

1/919 Devlet Denizyolları işletme Umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 13 . I . 1943 tarihinde 4364 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

13 . I . 1943 tarihinde 4364 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/920 Romanya'dan 70 vagon ve 3270 varil almması ve 
bedellerinin kısmen muayyen mallar kısmen de Ley 
olarak ödenmesi hususunda yapılan Anlaşmanın tas-
dikma dair Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde

si mucibince hükümsüz kaSmıştır. 
1^921 Belediye sınırları içinde işleyen muayyen tarifeli 

nakil vasıtalariyle elektrik, havagazı ve telefon üc
retlerine belediye hisseleri zammı hakkında 14 . I . 1943 tarihinde 4375 sayılı 

kanun- olarak kabul edilmiştir. 
1/922 Bazı îsviçre mamul mallarının muayyen bazı Türk 

mallariyle mübadelesini tanzim maksadiyle imza edi
len nrotokolün tasdikma dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/923 Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 1940 malî yîlı 
hesabı katî kanunu lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz katmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madd 
si mueibmce hükümsüz kalmıştır. 

1/924 Tokad, Çorum ve Babkesir vilâyetlerindeki deprem
den müteessir olan mmtakalarda zarar görenlere ya
pılacak yardım hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4386 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/925 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 

(Â) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkmda 15 . I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/926 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
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(D) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 

1/927 Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılt bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

1/928 1942 'malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı 
(A)» işaretli Cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

15 . I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 
kamınla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4383 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 4382 tsayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Üçüncü İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1/700 

1/705 

1/706 

1/710 

1/715 

1/730 

İt/735 

1/739 

ty741 

Hudut ve sahiller sıhhat Umum müdürlüğü 1940 
malî yılı katî hesabı hakkında 

Gümrük kanunu lâyihası 

Halk bankası.ve halk sandıkları hakkındaki.2284 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair' 

Belediyeler bankası hakkındaki 2301 numaralı ka
nunun beşinci maddesinin (Â) fıkrasının değiştiril
mesine ve bu kanuna muvakkat bir madde ilâvesine 
dair 

Avukatlık kanununun bazı 
mesi hakkmda 

maddelerinin değiştiril-

Hatay'nı ilhakı dolayısiyle açıkta kalan tekaüde 
tabi memurlara verilecek tazminat hakkmda 

Adlî sicil kanunu lâyihası 

Bilûmum askerî malûllerin terfihine ait 551 sayılı 
kanunun 11 nci ' maddesine bağlı emraz cetvelinin 
beşinci derece maluliyetleri araşma bir fıkra ilâvesi 
hakkmda 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım parala-
riyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

13 . I 1943 tarihinde 4359 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69"ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

4271 



No. Hulâsası v Muamelesi 

"1/743 Nahiye teşkil-ve idaresi hakkmda 

1/744 Nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usullerine 
dair. 

1/753 Gümrük tarifesi kanunu lâyihası 

1/771 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
-hesabı katisi hakkında kanun lâyihası 

1/776 Küçük sanatlar kanunu lâyihası 

1/777 Sanayi kanunu lâyihası 

1/781 tnhisarlar umum müdürlüğü tekaüt sandığı hakkın
daki 2921 sayılı .kanunun bazı maddelerinin değişti, 
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 
dair 

1/782 Rumeli Demiryolları işletme nizamnamesinin zıya ve 
hasar tazminatına müteallik hadlerin tadiline dair 
olan 3259 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

1/793 Sanayide kullanılan iptidai maddelerle makina alât 
ve edevat ve bunların yedek ve tecdit parçalarının 
gümrük resimleri hakkında Hükümetçe ittihaz olu
nan kararların tasdikına dair olan 3746 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

1/796 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna 
bağlı cetvelin Dahiliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılmasına dair 

1/801 Maliye vekâleti Başhukuk müşavirliğinin ve Muha-
kemat umum müdürlüğünün vazifelerine, Devlet dâ
valarının takibi usullerine ve merkez ve vilâyetler 
kadrosunda bazı değişiklikler yapılmasına dair 

1/805 Fevkalâde kazanç verggisi kanunu lâyihası 

1/809 Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin işle
tilmesi hakkındaki 3913 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası 

1/810 Hazine ile İstanbul belediyesinin bir kısım alacakla
rının karşılıklı olarak ibra ve terkini hakkmda 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69.neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4369 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 . XII . 1942 tarihinde 4341 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz, kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

8 . 1 . 1943 tarhinde " 4353 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
9 . Xn . 1942 tarihinde Hükümet 
tarafından geri alınmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

13 . I . '1943 tarihinde 4366 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 
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1/814 Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı hesabı 
katisi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/816 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 

dair olan 3656 sayılı kanuna- bağlı 1 sayılı cetvelin 
Münakalât vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/819 Denizaltı gemilerinde ve avcı botlarında müstah

dem' deniz personeline seferde, manevra ve tatbi
katlarda verilecek hazır gıda hakkında Dahili Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/822 Maaş kanununa müzeyyel 4161 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası 7 . XII . 1942 tarihinde 4311 «ayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/824 Maliye vekâleti teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 

2996 sayılı kanuna ek kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/831 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilâtı
na ait kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/833 inhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî yılı katî lıe-

saln hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/834 Vilâyetler idaresi kanununun 58 nci maddesinin son 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/837 Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü teşkilâ
tına dahil olan ve vazife icabı olarak hayvan teda
riki mecburiyetinde bulunan süvari muvezzilere yem 
bedeli verilmesi hakkında 23 . XII . 1942 tarihinde 4333 sayılı 

1/838 - İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı 
hakkında 1 . XDI . 1942 tarihinde 4312 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

7 . XII . 1942 tarihinde 4312 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/840 Askerî şoför ve sanatkârlara verilecek üeret ve yev
miyeler hakkındaki 1272 sayılı kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/841 Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilât kamı-

nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayrh 
kanuna ek kanun lâyihası 25 . XI . 1942 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır. 
1/842 Jütten gayri liflerden mamul çuval ve sargılık kaba 

bezlere tatbik olunacak gümrük tarife numarası 
hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad.de' 

si mucibince hükümsüz, kalmıştır. 

http://mad.de'
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1/845 Su mahsulleri hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/852 Muharip yabancı ordu mensuplarından Türkiye'ye 
iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair 14 . XII . 1942 tarihinde 4322 sayılı 

1/853 Orman umum müdürlüğü 1940 malî yılı katî hesabı 
hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu ir 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/855 Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 
tasdikına dair ' 14 . XII . 1942 tarihinde 4324 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/856 Türkiye - Macaristan Ticaret Anlaşmasına merbut 

A listesinde yazıb 'barsak ve amyant kontenjanları
nın tezyidi hakkında teati olunan notaların tasdikına 
dair 9 . XII . 1942 tarihinde '4315 saydı 

1/853 Askerî memnu mıntakalar hakkındaki 1110 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu m 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/860 Romanyadnn alınacak bandajlar hakkında Türkiye 
ile Romanya arasında nota teatisi suretiyle yapılan 
Anlaşmanın tasdikına dair 14 . 1 . 1943 tarihinde 4376 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/861 Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile vaze

lin ve parafin için yaprian Anlaşmanın tasdikına dair 14 . I .1943 tarihinde 4377 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/863 izmit eezaevinde mahkûm Hüseyin Avni Parmaksız 
ile Şakir Tandoğmuş'un cezalarının affı hakkmda 30 . XI . 1942 tarihinde 4309 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/864 Mebus seçimi hakkında 14 . XII . 1942 tarihinde 4320 saydı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 

İkinci İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1/490 Hava taarruzlarına karşı korunma kanununa ek ka
nun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/498 Seferde ve hazarda bilûmum askerî şahısların hu

kuk dâvalarının görülme tarziyle kira haklarının 
korunması hakkında 30 . XI . 1942 tarihinde 4308 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/511 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya

sak edilmesi ve satınalmması hakkındaki 3284 saydı 



No. Hulâsası 

kanunun değiştirilmesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/521 Mahkemelerle idarî makam ye merciler arasında 
ceza islerinden maada hususlarda vazife ihtilâfları
nın halli hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/526 Adli mahkemeler teşkilâtı hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/553 Bina ve arazi vergileri tadilât komisyonlarının icap 

eden mahallerde muvazzaf olarak Jeşkili hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/560 Şark halıları ve kilimleri ile emsalinin (Serbest ma
hal) rejimine tabi tutulması hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/580 işçi sigortaları idaresi teşkilâtı hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/581 Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesi hakkında 15 . I . 1943 tarihinde 4379 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/587 Barut, patlayıcı madedler, silâh ve teferruatı inhi
sarı hakkında 14 . I . 1943 tarihinde 4374 sayılı 

kanun olarak kabul edilmiştir. 
1/589 1939 malî yılı Hazine hesabı katisi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/607 Türkiye - Yugoslavya arasında 2 ağustos 1940 ta

rihînde imza edilen Ticari protokolün tasdiki hak
kında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/608 Vakıflar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî he

sabı hakkında " 9 . XII . 1942 tarihinde 4314 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/6121 Taşkın ve su hücumlarına karşı korunma hakkında 14 . I . 1943 tarihinde 4373 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/615 Ankara Elektrik ve havagazı ve Adana Elektrik 
müesseselerinin idare ve işletilmeleri hakkında 16 . XII .1942 tarihinde 4325 sayılı 

1/616 Arazi vergisi kânununun ikinci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/619 İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı katî he
sabı hakkında 14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı 

1/627 Devletçe yapılmış ve yapılacak olan sulama işlerin
den alınacak ücretlere dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/628 Hayvanlar vergisi kanununun 33 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu m; 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XII . 1942 tarihinde 4323 s 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mı 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad< 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/629 İspençiyari tıbbi müstahzarlar hakkındaki '1262 
sayılı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu ka
nuna bazı hükümler ilâvesine dair 4 . 1 . 1943 tarihinde 4348 sayılı 

kamın olarak kabul edilmiştir. 
1/631 789,1715; 2871 ve 3530 sayılı kanunların bazı madde

leri hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/637 Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
î/645 îş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkında 2 . XII . 1942 tarihinde Hükümet 

tarafından geri alınmıştır, 
1/656 Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı katisi 

hakkında M . XII . 1942 tarihinde 4318 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

1/673 Arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 57 nci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/676 Gümrüklere emaneten yatırılan paraların müruru

zamanı hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/680 Tapulama kanunu lâyihası Dahilî Nizamnamenin- 69 ncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1/260 Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/262 Devlet limanları işletme umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/268 Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesi hakkında 11 . XI . 1942 tarihinde- Hükümet 

1/286 istanbul'da yeniden yapılacak Adliye binası için 
gelecek sene'ere geçici taahhüt icrası hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde-

1/299 Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilât ve vazi
feleri hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

11 . XI . 1942 tarihinde-
tarafından geri alınmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 n< 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

1/318 Devlet Demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 
teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin ilga've tadili hakkında • Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/344 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
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dair olan 3656 sayılı kanuna ek 

1/348 İzmir Rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî he
sabın tasdiki hakkında 

1/371 Ziraat muallimlerine,-ziraat mücadele baş teknisiyen 
ve teknisyenlerine, pamuk kontrol ve zeytin bakım 
memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında 

1/379 Devlet Demiryolları ve limanları umumî idaresinin 
teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun ta
dili "hakkındaki 1483 samaralı kanunun bazı madde
lerini rauaddil 1784 sayılı kanunun birinci maddesi
nin değiştirilmesine dair' 

1/394 Yangın ye sair sebeplerle mahkeme ve Adliye daire
lerinde ziyaa uğnyan dosyalar hakkında yapılacak 
muamelelere dair 

1/399 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı kanuna bağlı bir numaralı cetvelin 
Ziraat vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında 

1/402 Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 3615 sa
yılı kanunun 17 nci maddesinin değiştirilmesine ve. 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna iki madde eklenmesine 
dair 

1/403 Ankara'da inşa edilecek ecnebi Devletler sefaretha
neleri ve konsolosluk binaları için ecnebi memleket
lerden getirilmiş ve getirilecek olan her türlü inşa 
malzemesinin gümrük resminden muafiyeti ve bun
lara ait binaların* mütekabiliyet şartiyie bazı harç' ve 
resimlerden istisnası hakkında 

1/408 Cenevre'de 16 teşrinisani 1937 tarihinde imza edilmiş 
olan tethişçiliğin önleme ve cezalandırılmasına müte
dair mukavele ile bir beynelmilel ceza mahkemesi ih
dası hakkındaki mukavele ve nihai senedin tasdikına 
dair 

1/417 . Yüksek deniz ticaret mektebi teşkilâtı hakkında 

1/439 Bekçiler hakkında 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

2 . XII . 1942 tarihinde 4310 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69'ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince'hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 nen madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/442 îş kazaları, meslekî hastalıklar ve analık sigortaları 
hakkında 

1/451 Gümrük ve inhisarlar vekâleti teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki 2825 sayılı kanuna ek 

1/456 Belediye istimlâk kanununun 9 ncu maddesinin tadili 
ve 18 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

1/465 Kadastro kanunu lâyihası 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin. 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Lâyihalar 

1/49 Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası 

1/84 Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların muhafa
zasının temini hakkında 

1/91 Memleketten çıkacak veya memlekete girecek üret
me vasıtalarının yasak edilmesine ve yasakların ya
bancı memleketlerin yasak maddeleriyle mübadelesi
ne dair 

1/103 Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkıdaki 3524 sayı
lı kanuna ek kanun lâyihası 

1/105 îpekböcekçiliği işleri, ipekböceği tohumu yetiştiril
mesi, muayene ve satılması hakkında. 

1/130 Hava seyrüsefer kanunu lâyihasr 

1/131 Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki kanunun tadiline dair olan 2531 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 3184 
sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasina 
dair 

1/220 Heyeti mahsusaca nisbeti askeriyeleri katedüdiğı 
halde kendilerine tebligat yapılmamak yüzünden 
Hazine ile alâkaları kesilndyenlerin tekaüt maaşla
rına dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde< 
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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1/223 Türkiye - Polonya arasında imza edilen ticaret an-
laşmasiyle munzam protokolün tasdiki hakkmda Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
1/240 Orman kanununun bazı maddelerinin eğistiril'mesi 

hakkında Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Teklifler 

Dördüncü içtima içinde verilen (10 tek
liften (6) i resen veya birleştirilerek kanım 
olarak kabul edilmiş ve (5) ide Dahilî Nizam
namenin 69 nen maddesi mucibince hükümsüz 
kalmıştır. 

Üçüncü îçtiımadan devrolunan (6) teklif
ten (1) i kanun olarak kaibul edilmiş ve (5) i 
de Dahili Nizamnamenin 69 nen maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci îçtünadan devrolunan (5) tekliften 
(1) i kanun olarak kabul edilmiş ve (4) ü de 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi muci
bince hükümsüz kalmıştır. 

Birinci tçtimadan devrolunan (4) teklif 
ile Fevkalade tçtimadan devrolunan (1) teS-
lif Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mu
cibince hükümsüz kalmıştır. 

Dördüncü İçtima tçinde Verilen Teklifler 

2/66 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1942 malî yılı büt
çesinde münakale yapılmasına dair 

2/67 Eskişehir (İzzet Arukan) - Sosa ve köprüler kanu
nunun bazı maddelerini tadil eden 1882 sayılı kanu
nun bazı maddelerinde değişikli kyapılması hakkında 

2/68 îdare Heyeti - Riyaseti Cumhur 1942 malî yılı' bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 

2/69 Manisa ( Faik Kurdoğlu) - Aleni satış salonları 
hakkmda 

2/70 îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 

11 . XII . 1942 tarihinde 4316 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmışta-. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4316 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

2/71 Bolu (Lûtfi Gören) • Akitlerini Medeni kanuna isti
nat ettirmemelerinden suçlu evlilerin evlenmelerinin 
ve bunlardan doğan çocuklarla mektum kalan bütün 
vatandaşların tescillerine ve bu tescillere müteallik 
harç, resim ve cezalardan muaf tutulmalarına dair 

2/72 Zonguldak (Bifat Vardar) • Yirmi dokuz yaşma gir
dikleri halde maiyet memurluğu hakkını kaybetme
meleri icabeden yüksek mektep mezunları hakkında 

2/73 Bolu (Lûtfi Gören ve Konya Dr. Osman Şevki Ulu
dağ) - İstanbul şehremaneti ve belediyesinin zabitai 
belediye hizmetini ifa eden memurlarının evvelce 
ücretle geçen hizmet müddetlerinin de tekaütlükleri 
hesabında sayılmasına dair 

2/74 Konya (Dr. Osman Şevki Uludağ) - Çoeuklann sey
redecekleri flim ve piyeslere ve dans salonlariyle bar
lara girmiyeceklerine dair 

2/75 îdare Heyeti - Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

11 . X I I . 1942 tarihinde 4316 saydı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ucu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4329 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

15 . I . 1943 tarihinde 4382 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Üçüncü tçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/50 Manisa (Refik tnce) • Bazı ay adlarının değiştiril
mesi hakkında 

2/51 Tokad (Sıtkı Atanç) - Teknik okulları mezunlarının 
yedeksubay olabilmelerine dair 

2/52 İzmir (Mahmut Esad Bozkurd) • Memurin kanunu
nun 4 ncû maddesinin (Z) fıkrasının tadiline ve 5 nci 
maddesinin (H)( fıkrasına bir hüküm eklenmesine 
dair 

2/53 Tokad (Sıtkı Atanç) - Hazine avukatlığında geçen 
müddetlerin tekaütlüğe mahsup edilmesi hakkında 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hfitiimsüz kalmıştır. 

2/61 Tokad (Galib Pekel) - Köy kanununa ek kanun 
teklifi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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2/64 Malatya (Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkadaşı) -
înhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tahsis ve tevdii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair 15 . I . 1943 tarihinde 4381 sayılı 

kannnla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

İkinci İçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/28 İdare Heyeti - Divanı muhasebat 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

2/32 Malatya (Mahmut Nedim Zabeı) • Askerî ve mülki 
Tekaüt kanununun; 39 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair 

2/34 İdare Heyeti - Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesinin tadilinle dair 

2/36 Kırklareli (Dr. Fuad Umay). - On beş yaşmı bitir
memiş çocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve 
bar gibi yerlere kabul edilmemeleri hakkında 

2/46 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - İlk ve senelik muaye
neleri Devlet tarafından icra edilen ölçü ve tartı
lardan alınacak rüsum hakkında 

Dahilî Nizamnamenin. 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

30 , XII . 1942 tarihinde 4346 syaüı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Teklifler 

2/14 Denizli (Emin Aslan Tokad) • Toprak ve toprağı 
işletme hakkında 

2/15 Denizli (Emin Aslan Tokad) - Yüksek Ziraat şûrası 
kurulması hakkında 

2/16 Denizli (Emin Aslan Tokad) • Ziraat odaları teşkili 
hakkında 

2/20 Yozgad (Sırrı Içoz) • Bekârlar vergisi hakkında 

Dahilî Nizamnamenin 69 ucu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kamıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz katmıştır. 
Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kafimıştır. 
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2/5 Diyarbakır (Gl. Kiazım Sevüktekin ve Erzurum 
Şükrü Koçak) - Subay ve askerî memurların teka
üdü için rütbe ve sınıflarına göre tâyin olunan yaş
ları bildiren 3079 sayılı kanuna bir madde eklenme
sine dair Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Tezkereler 

Dördüncü İçtima içinde Meclisi Âliye 
(41) teskere gelmiş olup bunlardan (4) ü 
resen veya birleştirilerek kanun, (6) sı ka
rar olarak, (2) si okunarak kabul edilmiş, 
(15) i okunmuştur. Mütebaki (13) tezkere 
encümenlerde ve (1) tezkere de Dahilî Ni
zamnamenin 69 ncu maddesi mucibince hü
kümsüz kalmıştır. 

üçüncü Îçtimadan devrolunan (21) tez-
kerenin(4) ü resen veya birleştirilerek ka
nun ve (3) ü de karar olarak kabul edilmiş
tir. Mütebaki (11) tezkere encümenlerde ve 
3 tezkere de Dahilî nizamnamenin 69 ncu 

madesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci Îçtimadan devrolunan (10) tez
kerenin (1) i birleştirilerek kanun olarak ka
bul edilmiş ve (1) i de Hükümet taralından 
geri alınmıştır. Mütebaki (8) tezkere Dahi
lî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince 
hükümsüz kalmıştır. 

Birinci Îçtimadan devrolunan (8) tezke
re Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mu
cibince hükümsüz kalmıştır. 

Fevkalâde Îçtimadan devrolunan (11) 
tezkereye gelince; bunlardan (1) i encümen
de ve (10) u da Dahilî Nizamnamenin 69 ncu 
maddesi mucibine» hükümsüz kalmıştır. 

Dördüncü içtima İçinde Gelen Tezkereler 

3/505 İnhisarlar Umum müdürlüğü 1939 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

3/506 Kocaeli mebusu Ali Dikmen'in teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/507' Kütahya'nın Saray mahallesinden İbrahimoğlu Halil 

14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit en
cümendedir. 
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3/508 

3/509 

3/510 

3/511 

3/512 

3/513 

3/514 

3/515 

3/516 

3/517 

3/518 

3/519 

3/520 

3/521 

İbrahim diğer adı Ali îlbili'nin ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Muğla mebusu Yuntas Nadi'nin teşriî masuniyetinin 
kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Orman Umum müdürlüğü 1939 mali yılı hesabı ka
tisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Dnvanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 1939 
malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Riyaseti 
tezkeresi 

Erzurum mebusu ve Dahiliye vekili Dr. Ahmet Fikri 
Tuzer'in vefat etmiş olduğuna dair Başvekâlet tez-

Malatya mebusu Dr. Hilmi Oytaç'm vefat etmiş 
olduğuna dair Başvekâlet tezkeresi 
Oümüşane mebusu Durak Sakarya'nın vefat etmiş 
olduğuna dair Başvekâlet tezkeresi 
Dahiliye vekili iken vefat eden Erzurum mebusu 
Dr. Ahmet Fikri Tuzer'in yerine Kütahya mebusu 
Reeeb Peker'in tâyin edilmiş olduğuna dair Baş
vekâlet tezkeresi 
Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine iki fıkra 
ilâvesine dair olan kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Beyşehir'in Selki köyünden lbrahimoğlu İsmail di' 
ğer adı Seyit Ali Harmankaya'nm ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Kaş kazasmın Yeni köyünden lbrahimoğlu Mustafa 
Eğriboyun'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi 
Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Tatvan kazası Reşadiye nahiyesinin Pürganis köyün
den Mehioğlu Ağıt Baran'm ölüm cezasına çarptırıl* 
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Çorum mebusu İsmail Kemal Alpsar'ın vefat etmiş 
olduğuna dair Başvekâlet tezkeresi 

Bafra'nın Kapukaya köyünden Hasanoğlu Hüseyin 

Adliye encümenindedir. 

13 . I . 1943 tarihinde 1324 sayılı 
karar olarak kabul edifimiştir. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4318 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

11 . XII . 1942 tarihinde 4319 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

11 . X I . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11 . X I . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11 . X I . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11 . X I . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11 . X I . 1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

20 . XI . 1942 tarihinde kabul edil
miştir. 

Adliye encümenindedir. 

23 . XI . 1942 tarihinde okunmuş
tur. 
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Özkaragoz'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 

3/522 Lüleburgaz'ın Celâliye köyünden Yusuf oğlu Raşit 
Demir'in olum cezasına çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/523 Menemen'in Helvanı köyünden Hâliloğlu Mahmut 
Uyanık'm ölüm cezasına çarptırılması' hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/524 Yalova kaplıcaları işletme idaresinin 1940 malî yılma 
ait bilançonun sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
Riyaseti tezkeresi 

3/525 Devlet Havayolları umum müdürlüğü Teşkilât kanu
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 3822 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihasının geri verilmesi hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi 

3/526 Malatya mebusu Gl. Osman Koptagel'in vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

3/527 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanunun 7 nei maddesinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/528 69 ncu tümen 9 dağ P. A. Kıta çavuşlarından Me-
medoğlu Talip Çelik'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/529 Altı vilâyette ilân edilmiş olan örfi idarenin altı ay 
daha uzatılmasına dair Başvekâlet tezkeresi 

3/530 İş ve işçi bulma teşkilâtı kurulması hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair Başvekâlet 
tezkeresi 

3/531 1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 29 n-
cu maddesinde değişiklik yapılması ve şeker ve gli
kozdan alınan istihlâk vergisinin arttırılmasına dair 
olan 4225 sayılı kanunun bazı maddelerinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

16 . XII . 1942 tarihinde 4331 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

25 . XI . 1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

30 . XI . 1942 tarihinde okunmuş
tur. 

7 . XII . 1942 tarihinde 1317 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

2 . Xn . 1942 tarihinde 1314 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

2 . Xn . 1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

Devlet şûrası Birinci daire reisliğine, seçim yapıl
ması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

3/532 

3/533 Devlet şûrası İkinci daire reisliği ile iki âzalığa 

4 . Xn . 1942 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

23 . XII . 1942 tarihinde 1320 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 
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seçim yapılması hakkında Başvekâlet teskeresi 23 . XII . 1942 tarihinde 1321 ve 
25 . XII . 1942 tarihinde 1322 sayılı 
karar olarak kabul edftmiştir. 

3/534 Mücbir ev zaruri sebepler dolayısiyle takip ve tah
siline imkân görülemiyen borçların terkinine dair 
Başvekâlet tezkeresi Bütçe eneümenindedir. 

3/535 Fevkalâde kazanç vergisi hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 9 . XII . 1942 tarihinde okunmuş ve 

mezkûr lâyiha Hükümete iade edil
miştir. 

3/536 Divanı muhasebatta açık bulunan âzalığa bir zatin 
seçilmesine dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 4 . 1 . 1943 tarihinde 1323 sayılı 

karar olarak kabul edilmiştir. 
3/537 Turgutlu'nun Ahmetli nahiyesinin Kara köyünden 

Sarahat oğlu Memet İsa ölmez'in ölüm «ezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi* Adliye eneümenindedir. 

3/538 Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 16 . XII . 1942 tarihinde kabul edil

miştir. 
3/530 Teşkilâtı Esasiye kanununun 57.nci maddesinin as

kerî adlı hâkimlerlo temyiz mahkemesi müddeiumu
mi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığının tef
siri hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 25 . XII . 1942 tarihinde okunmuş 

ve mezkûr tezkere Hükümete iade 
edilmiştir. 

3/540 Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe'nin vefat ettiği
ne dair Başvekâlet tezkeresi 28 . XII . 1942 tarihinde okunmuş

tur 
3/541 Gerzo'nin aYkuplu köyünden Duacıoğullarmdan Os-

manoğlu Mustafa Erdoğan'ın ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye eneümenindedir. 

3/542 İliç'in Ebülhindi köyünden Hamdioğlu Ziyaettin 
Altay ile Aşkale'nin Gölveren köyünden Memedoğlu 
Musa Kâzım Akıncının ölüm cezasına çarptırılma
ları hakknda Başvekâlet tezkeresi Adlîye encüınenindedir. 

3/543 Ankara mebusu Ekrem Ergun'un vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi 4.1.1943 tarihinde okunmuştun 

3/544 1939 malî ylı hesabı katisine ait mutabakat beyan-
namesinis sunulduğuna dair Divanı muhasebat Ri
yaseti, tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/545 Ordu mebusu Ahmet ihsan Tokgöz'ün vefat ettiği

ne dair Başvekâlet tezkeresi 8 . 1 . 1943 tarihinde okunmuştur. 



Üçüncü İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

No. 

3/405 

3/42Ö 

3/462 

3/467 

3/473 

3/476 

3/477 

3/478 

3/479 

3/481 

3/484-

3/486 

Hulâsası Muamelesi 

inhisarlar tunum müdürlüğü 1939 yılma ait bilanço
sunun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

Ticaret vekâletinde kurulan taşe müsteşarlığı teşkilât 
kadrosunda yapılan değişikliğin tasdiktim dair Baş
vekâlet tezkeresi hakkında 

Kars mebusu Btem İzzet Benice 'nin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

Askerî ve mülki Tekaüt kanununun 46 ncı maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Ticaret vekâletinde kurulan taşe müsteşarlığı merkez 
kadrosunda yapılan değişikliğin tasdikma dair Baş
vekâlet tezkeresi 

14 . XII . 1942 tarihinde 4323 sayılı 
kanım olarak kabul edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 4373 sayılı 
kanun olarak kabul edilmiştir. 

4 . XII . 1942 tarihinde 1316 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kaflmıştır. 

14 . I . 1943 tarihinde 4373 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Adliye eneümenindedir. 

Buldan'in Cedit mahallesinden TerzioğuUarından 
Mustafaoğlu Mustafa diğer adı Çavuş Terzioğlu ve 
Haylâmaz köyünden Hızıroğlu • Mustafa Tuncay'ın 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkmda Başvekâlet 
tezkeresi 
Kelkit'in Şen köyünden Hasanoğlu Ahmed Albay-
rak ve Şiran'm Aşağı tersun köyünden tzzetoğhı 
Celil diğer adı AJıdülcelil Venedikoğlu'nun ölüm ce
zasına çarptırılmaları hakkmda Başvekâlet tezkeresi Âdiiye eneümenindedir, 
Malatya'nın Teede köyünün Reşadiye mahallesin
den Alioğlu Ali Işıklı'nm Ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 
Ordu mensuplarına bir er tayını verilmesi hakkındaki 
4105 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsirine dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

Adliye «ncümenindedir. 

Turhal'm Çivril köyünden Bekiroğlu Haınza Pek
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkmda-Başve
kâlet tezkeresi 
Birinci kânun 1941 : Şubat 1942 aylarına ait raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi 

Adıyaman'm Samsat mahallesine bağlı Biriman kö
yünden Müslim Kâhyaoğlu Çocuk Mentet Polat'm 
ölüm cezasma çarptırılması hakkında Başvekâlet tez* 

15 . I . 1943 tarihinde 1327 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye eneümenindedir. 

2 . XII-. 1942 tarihinde 1315 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye eneümenindedir. 
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3/487 Gazianteb'in Sipke köyünden Befişoğlu Şöhretli Hur-
şidoğlu İsmail Deveci'nin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezköresi Adliye encümenindedir. 

3/488 Gazianteb 'in Bostancı mahallesinde: mukim Kırcaoğlu 
şöhretli Asafoğlu kundura boyacısı Keyfo Bulut'un 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekalet tez-
keresi Adliye encümenindedir. 

3/489 îbrahimoğlu Knlu'nun ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/490 Kilis'in yeni mahallesinden Memedoğlu Küçük Halil 
Karadağ'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/491 Sarayköy kazasının -Köprübaşı köyünden Muradoğlu 
İbrahim Aktaş'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/492 Vakıflar umum müdürlüğünün 1939 malî yılı hesabı 
katisine ait mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 9 . XII . 1942 tarihinde 4314 saydı 

kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

3/498 Amasya 'nm TeleköyÜ Memedpaşa mahallesinden olup 
Boğaz köyünde oturan Abdullahoğlu Abdüssamet Se
me'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi Adliye encümenindedir. 

3/499 Heyeti mahsusalarca askeri nispetleri kesilmiş olupta 
3527 sayılı Af kanununa tevfikan haklarındaki He
yeti mahsusa kararlan refedilmiş bulunan subay 
ve asker! memurların tekaüt maaşlarının verilip ve-
rilmiyeceğinin tefsiren halline dair Başvekâlet tez
keresi Dahilî Nizamnamenin 69 neu madde

si mucibince hükümsüz katmıştır. 
3/500 Münakalât vekâleti 1939 malî yılı ayniyat hesabı ka

tisinin gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ucu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

3/298 Askerî Ceza kanununun 81 nci maddesine tevfikan 
cezalandırılan askerî şahıslara ait mahkûmiyetlerin 
Tekaüt kanununun 53 ncü ve Askerî Ceza kanunu* 
nun d0 ncu maddelerindeki (Sahtekârlık) tabirinin 
şümulüne' dahil olup tekaüt maaşı tahsis edilip edi-
lemiyeceğinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde» 

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
3/299 Belediye kanununun 15 nci maddesinin tefsiri hak

kında Başvekâlet tezkeresi Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. Hulâsası Muamelçsi 

3/300 Gümrük tarife kanununu değiştiren 31 mayıs 1933 
tarihi! kanuna eklenen 2256 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tefsiri hakkında 

3/301 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1936 mali yılı 
Ayniyat kat! hesabının gönderildiği hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/302 3460 sayılı kanunun 4 ncü maddesi muvacehesinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu ile ih
das edilmiş- olan krediler Yüksek Nâzmı heyeti ve 
idare komitesinin mülga olup olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/327 Divanı muhasebat raporları üzerine Meclisi Alice 
ittihaz olunan 814 sayılı kararm 7 nci fkrası hük
münün halen mer'i olup olmadığının tefsiri hak
kında Başvekâlet -tezkeresi 

3/336 Teşkilâtı esasiye kanununun 57 nci maddesinin 
Asker! adli hâkimlerle Temyiz mahkemesi müddei
umumi ve muavinlerine de şümulü olup olmadığı
nın tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/343 Ticaret vekâletinde kurulan taşe müsteşarlığı teşki
lât kadrosunun tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Gümrük muhafaza Genel komutanlığının 1939 malî 
yılı ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/395 Nafia vekâleti 1939 mali yılı ayniyat hesabı katisi
nin gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

25 . XII . 1942 tarihinde Hükümet 
1 

tarafından geri alınmıştır. 

14 . I . 1943' tarihinde 4372 sayılı 
kanunla birleştirilerek kabul edil
miştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Birinci fçtimadan Devrolunan Tezkereler 

3/194 Gümrük muhafaza genel komutanlığmın 1938 yılma 
ait ayniyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 

3/197 Eylül : teşrinisani 1939 aylarma ait raporun sunul-
duğu'hakkmda Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
(5 ncü fıkra) 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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3/203 Askeri ve mülki 'tekaüt kanununun 2071 sayılı ka
nunla tadil edilen 53 ncü maddesinin, tefsiri hakkın
da. Başvekâlet tezkeresi 

3/205 Askerî ve mülki tekaüt kanununun 4-2 nci maddesi
nin B ve C fıkralarının tefsiri hakkında Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi 

3/208 Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1935 malî yık ayni
yat son hesabının gönderildiği hakkında Gümrük ve 
iuhisaı4ar vekâleti tezkeresi 

3/232 Birincikânun 1939 : şubat 1940 aylarma ait ropo-
ruu sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresi (5 nci fıkra) 

3/233 Maliye vekâleti 1938 malî yılı ayniyat kati hesabı* 
mn gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3/251 Şose ve köprüler kanununun 9 neu maddesinde ya
zılı muafiyetler meyanmdaki (Silâh altındaki ordu 
ve jandarma efradı) tâbirinin tefsiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

Dahilî Nizamnamenin 69- ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69- ncû madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin- 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır* 

Dahili Nizamnamenin 69 ncü madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

3/12 

3/48 

3/59 

3/60 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Tezkereler 

ttalya tabiiyetine girdiğinden dolayı Konya istiklâl 
mahkemesi karariyle millî hudut dışına çıkarılan 
Suad Remzi 'nin Türk vatandaşlığına kabulünün mu
vafık olup olmıyacağma dair bir-karar verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

Maliye vekâleti 1937 yılı ayniyat son hesabının gön
derildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1935 ve 1936 yıllarına ait ayniyat katî hesap cet
vellerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisar
lar vekâleti tezkeresi 

Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşkilâtının 
1937 ydına ait ayniyat katî hesap cetvellerinin 
gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
tezkeresi 

.Adliye ve Dahiliye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümendedir. 

DaMIî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahftî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin ,69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır, 
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3/65 Jandarmanın mülki ödevleri arasında bulunan bazt 
işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı haklarında 
Memurin muhakemat kanununa göre takibat yapılıp 
yapılmıyacağınm tefsirine dair .Başvekalet tezkeresi 

3/67 Maliye vekâleti 1941 yılı ayniyat katî hesabının gön
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 

5/68 Maliye vekâleti 1935 yılı ayniyat katî hesabinin gön-
derildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 

3/91 Sigorta şirketlerinin sigorta muameleleri hanemde 
kalan muamelelerden aldıkları paraların muamele 
vergisine tabi olup olmadığının tefeiri hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

3/136 Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 1934 yılına ait ay
niyat katî hesap cetvellerinin gönderildiği hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti tezkeresi 

3/146 Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci madde
siyle tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkrasının 
tefsiri hakkmda Başvekâlet tezekeresi 

3/148 Şark menatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi edile
cek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
sahasının tâyini hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu'madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahiiî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahiîî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si hükümsüz kalmıştır. 

DalıMî Nizamnamenin 69 neu .madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Takrirler 

Dördüncü İçtima- içinde (9) takrir veril
miş olup bunlardan (3) ü karar olarak, (1) i 
hakkındaki mazbata okunarak kabul edil
miş, (1) i okunmuş, (1) i encümende kalmış 
ve (S) ü de Dahilî Nizamnamenin 69 ncu mad
desi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Üçüncü İçtimadan devrolunan (5) tak
rirden (3) fi hakkındaki mazbata kabul edil
miş ve (2) si de Dahilî Nizamnamenin 68 ncu 
maddesi mucibince hükümsüz kalmıştır. 

İkinci İçtimadan devrolunan (3) takrir
den (1) İ karar olarak kabul edilmiş, (1) i 
Encümende kalmış ve (1) i de Dahilî Nizam
namenin 69 ncu maddesi mucibince hüküm
süz kalmışta*. 

Bkrinei> İçtimadan devorhman (3) tak
rirden (2) si encümende kalmış ve (1) i de 
Dahilî Nizaumamenin 69-ncu maddesi muci
bince hükümsüz kalmıştır. 
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Dördüncü İçtima İçinde Verilen Takrirler 

No. 

4/62 

4/63 

4/64 

4/65 

4/66-

4/67 

Muamelesi 

4/68 

4y69 

4/70 

Tokad (Galip Pekel) - Arzuhal encümeninin 5 . V I . 
1942 tarih ve 57 sayılı haftalık karar cetvelindeki 
3819 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair 
Yozgad (Sırrı Içöz) - Gözlükçülük hakkındaki 3958 
sayılı kanunun, muvakkat 2 nci maddesindeki (bir 
ticarethane açmak) kaydının tefsirine dair 

Bolu (Lûtfi Gören) - Avukatlık kanununun muvak
kat dördüncü maddesi A fıkrasının tefsiri hakkında 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) - Tapu kanunu-
nun 6 nci maddesinin tefsirine dair 

Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel) • İskân'kanunu
na ek 3667 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrasmm tefsirine dair 

Seyhan (Sinan Tekelioğlu) • Arzuhal encümeninin 
2 . X I I . 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
4402 sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair 

Kırklareli (Dr. Fuat Umay) - 15 yaşmı bitirmemiş 
çocukların sinema, tiyatro, dans salonu ve bar gibi 
yerlere kabul edilmemeleri hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair 

Bilecik (Memduh Şevket Esendal ve iki arkadaşı) • 
Türkiye Büyük- Millet MecM intihabının yenilen
mesi hakkında 

Trabzon (Hasan Saka ve istanbul Ali Rana Tar-
han) • Büyük Millet Meclisinin tatiline dair 

Arzuhal encümenindedir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . X n . 1942 tarihinde 1318 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde 
sr mucibince hükümsüz kalmıştır 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır., 

Bu husustaki Arzuhal encümeni" 
mazbatası 14 . 1 . 1 9 4 3 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

4 . 1 . 1943 tarihinde okunmuş ve 
mezkûr teklif Konya mebusu Dr. 
Osman Şevki Uludağ tarafından te-
kabbül edilmiştir. 

14 . I . 1943 tarihinde 1325 sayft 
karar olarak kabul edilmiştir. 

15 . I . 1943 tarihinde 1328 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Dördüncü İçtimadan Devrolunan Takrirler 

4/47 Manisa (Refik İnce) - Bir kanun meemuun bırakıpta 
bir maddenin veya lüzum görülen bazı maddelerinin 
mer'iyet mevkiine konulmasına kanuni ve hukuki 
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imkân bulunup bulunmadığının tefsir yoluyla halli 
hakkında 

4/52 Bolu (Lûtfi Gören) - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 1452 sayılı kanunun 
6 neı maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri hakkında 

4/57 Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
5. VI . 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 3885 
sayılı kararm Umumi Heyette müzakeresine dair 

4/59 Bingöl (Feridun Fikri Düşünsel ve Zonguldak Rifat 
Vardar) - Arzuhal encümeninin 3 "VIII. 1942 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 4358 sayılı kararın Umu
mî Heyette müzakeresine dair 

4/6Q Seyhan (Sinan Tekelioğlu) - Arzuhal encümeninin 
3 . V n i . 1942 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4281 
ve 4292 sayılı kararların Umumî Heyette müzakere
sine dair 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Bu husustaki Arzuhal encümeni 
mazbatası 14 . I . 1943 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

Bu husustaki Dahiliye encümeni 
mazbatası 6 . 1 . 1943 tarihinde ka
bul edilmiştir. 

Bu husustaki Arzuhdl encümeni 
mazbatası 14 . I . 1943 tarihinde 
kabul edilmiştir. 

İkinci İçtimadan Devrolunan Takrirler 

4/26 Manisa (Refik İnce), - Hava taarruzlarına karşı pasif 
korunmaya mütedair nizamnamenin 22 ve 98 nci 
maddelerine bazı hükümler eklenmesi hakkındaki ni
zamnamenin kanuna mugayir olduğuna da|r 

4/29 İstanbul (Ziya Karamursal) - Arzuhal encümeninin 
20. XI . 1940 tarihli haft&hk karar cetvelindeki 2264 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/43 Erzincan (Saffet Arıkan) - Arzuhal encümeninin 
25. VI. 1941 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2915 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

Dahilî Nizamnamenin. 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

14 . XH . 1942 tarihinde 1319 sayılı 
karar olarak kabul edilmiştir. 

Adliye encümenindedir. 

Birinci İçtimadan Devrolunan Takrirler 

V10 Trabzon (Sırrı Day) - Karamursal Hâkimi Nuh Nec-
yettin Camdaroğlunun tekaüt muamelesi hakkında 
Divanı muhasebat Riyaseti mütalâası ile Davanı mu-



#0. Hulâsası 

hasebat encümeni mazbatasının 2 nci fıkrasmm yeni
den tetkiki hakkında 

4/15 Bize (Fuad Sirmen) - Arzuhal encümeninin 15. IV. 
1940 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1159 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 

4/19 Manisa (Refik İnce) - Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun muvak
kat ikinci maddesinin (A) fıkrasında yazılı (Malî ve 
sınai müesseseler) ibaresinin tefsiri hakkında 

Muamelesi 

Bütçe encümenindedir. 

Adliye encümenindedir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ucu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Muhtelif Evrak 

Bu *ene (7) tane muhtelif evrak gelmiş
tir. Bunlardan (5) i'okuamraş, (1) nin Hükü
mete tevdiine karar verilmiş ve (1) i de Dahi
lî Nizamnamenin 69 ncu maddesi mucibince 
hükümsüs-kahnıştu*. 

İkinci içtimadan devroluaan (1) iş Da

hilî Hiaanmamenin 69 ncu maddesimttcibin-
ce hükümsüz kaimi} re Fevkalâde İçtimadan 
devrohman (2) isten (1) i Encümende ve 

(1) i de Dahilî Nizamnamenin 69 ncu maddesi 
mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Dördüncü İçtima İçinde Gelen Muhtelif Evrak 

5/51 Büyük Millet Meclisi 1942 yılı şubat ve mart ayları 
hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki encü
meni mazbatası 

5/52 Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve mayıs ay
ları hesabı hakkında Murakıplik raporu 

5/53 Büyük Millet Meclisi ve müştemilatı ile Millî saray
lar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis hesabla-
rınm tetkiki encümeni mazbatası 

5/54 Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve mayla ay
ları hesabı hakkındaki Murakıplik raporuna dair 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

5/55 Kânunuevvel 1941 : şubat 4942 aylarına ait Divanı 
muhasebat raporunun 1 nci fıkrası hakkında Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası 

5756 Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur^ve Divanı 

11. XI . 1942 tarihinde okunmuştur, 

lfi . XT . 1942 tarihinde okunmuştur. 

11. X I . 1942 tarihinde okunmuştur. 

16 . XI . 1942 tarihinde okunmuştur. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 



No. Huttsan 

* /5? 

muhasebat 1941 malî yılı hesabı katileri hakkında 
Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi .1942 yılı haziran ve temimiz 
aylan hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkiki 
enenmeni mazbatası 

Hazine hesabı umumisine ithal edil
mek üzere Hükümete tevdiine 14 . 
X I I . 1942 tarihinde karar veril
miştir, 

İt . XII. 1942 tarihinde okunmuştn.r 

İkinci İçtimadan Devrolunan Muhtelif Evrak 

5/36 Zirai islerde, bağcılık ve bahçıvanlıkta çalışanların 
kazanç buhran ve muvazene vergilerinden mevcut 
hükümlere göre muafiyetleri hakkmda Divanı mu
hasebat encümeni mazbatası Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde

si mucibince hükümsüz kalmıştır. 

Fevkalâde İçtimadan Devrolunan Muhtelif Evrak 

5/1 Basim Asım ile Murtaza Kaptan adlarında iki yurd-
daşa ait olan motor hakkmda Arzuhal encümeni 
mazbatası 

5/11 Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini tadil 
eden 3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasmm tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası 

Arzuhal encümenindedir. 

Dahilî Nizamnamenin 69 ncu madde
si mucibince hükümsüz kalmıştır. 
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Mütenevvi Hususata Ait Evrak 

Öordüncü İçtima içinde , mütenevvi hu
susata ait (50) tane evrak gelmiş olup bun
lardan (4) ü Evrak kalemime, (83) u İdare 

Heyetine, (13) ü de Matbaaya hayale edil-
mistir. 

Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulasası Muamelesi 

567 Matbaa müdürlüğü 

568 Mabaa müdürlüğü 

569 Vakıflar umum müdürlüğün
den 

570 Matbaa müdürlüğünden 

571 Maarif vekâletinden 

572 Matbaa müdürlüğünden 

573 Matbaa müdürlüğünden 

574 Divanı muhasebat Reisliğin
den 

575 Başvekâlet Neşriyat müdürlü
ğünden 

576 Ankara Valiliğinden 

577 Matbaa müdürlüğünden 

578 Maliye vekâletinden 

579 C. H. P. U. Kâtipliğinden 

580 Matbaa müdürlüğünden 

tntertip makineleri için yaptırılan 
havagazı musluğu ile tamir ettirilen 
bir musluğa ait iki tane faturanın 
gönderildiğine dair 
Cilt için lüzumlu bulunan bezlerden 
satın alınması hakkında 
Kavanin mecmuasının 13 neü cildin
den 15 tane gönderilmesi hakkında 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazma ait faturaların gönderil
diğine dair 
Ankara Sergievinde teşhir edilen 
eserlerden münasip görüleceklerden 
satnr alınması hakkında 
Tıbbi ecza ihtiyaçlarının teminine 
dair 
Matbaa için kırtasiye satın alınması 
hakkında 
Kavanin mecmuasının 23 ncü cildin
den 100 tane gönderilmesine dair 
Kavanin meemuasiyle Zabıt ceridele
rinin bazılarından beşer tane gönde
rilmesi hakkında 
Vesaiti nakliye için alınacak benzin 
makine yağı gibi akar - yakıtları ala
caklar için fotuğrafh birer mutemet 
vesikası taşımaları hakkında 
Bir teneke gires yağı ile 30 kutu sin-
ger yağı satın alınması hakkında 
Kavanin mecmuasının 23 neü cildin
den 6 tane gönderilmesi hakkında 
Reisi Cumhur İsmet İnönü'riün irat 
ettikleri nutuktan 40 tane gönderil
diği hakkında 
Silgi fırçasından 10 tane yaptırılması 
hakkında 

İdare Heyetine. 

İdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare Heyetine. 

İdare Heyetine. 

İdare Heyetine* 

İdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

İdare Heyetine. 

İdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Evrak kalemine. 

İdare Heyetine. 
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Kayıt 
No, Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

581 .Riyaseti Cumhur Umumî Kâ- Birinci devreye ait yeniden bastırıl- Matbaa müdürlüğüne, 
tipliğinden mis olan zabıtlardan gönderilmesi 

hakkında 
582 Devlet Şûran' Reisliğinden Kavanin mecmuasının 23 neü cildin- • Matbaa müdürlüğüne. 

den 15 tane gönderilmesi hakkında 
583 Maarif vekâletinden Besim ve Heykel müzesinin Dolma- İdare Heyetine. 

bahçe sarayındaki hareket köşküne 
nakledilmesi hakkında 

584 C. H .P. Kâtibi Umumiliğinden Kavanin mecmuasının 23 ncü cildin- Matbaa müdürlüğüne. 
den 80 tane gönderilmesi hakkında 

585 Türk Basm birliği resmi ilân- Tapılacak ilânların şirkete gönderil- tdare Heyetine, 
lar şirketinden meşine dair 

586 Vakıflar umum müdürlüğü Vakıflar dergisinin 2 nci sayısından Evrak kalemine. 
37 tane gönderildiği hakkında 

587 Matbaa Müdürlüğünden Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha- İdare Heyetine. 
vagazına ait faturaların, gönderildiği
ne dair 

•588 istanbul - Yardım sevenler ce- 1943 senesi takvimlerinden 50 tane idare Heyetine, 
ariyetinden gönderildiğine dair 

589 Ankara - Yardım sevenler ce- 1943 senesi takvimlerinden satm alm- İdare Heyetine, 
miyeti Beisliğinden ması hakkında 

590 Sümerbank Umum müdürlü- Bulmaç kitabından bir tane gönde- Matbaa müdürlüğüne, 
günden rilmesi hakkında 

591 İstanbul - Yardım sevenler ce- Satın alınacak 1943 senesi takvimle- İdare Heyetine, 
miyeti Reisliğinden rine ait iki tane faturanın gönderil* 

diğine dair 
592 İstanbul - Yerli mallar paza- Millî saraylar müdürlüğüne teslim İdare Heyetine, 

zan Mü. edilen emtia bedelinden tevkif edilen 
vergiye ait'makbuzlara birer suret
lerinin gönderilmesine dair 

593 Matbaa müdürlüğünden Bazı levazımın satın alınmasına dair İdare Heyetine. 
594 Matbaa müdürlüğünden Matbaa mücellit muavinlerinden Fik- Matbaa müdürlüğüne. 

ret Boysan'm bir günlük yevmiyesi
nin kesilmesine dair 

595 Hava müdafaa Komutanlığın- Yangın söndürme aletlerinin içindeki İdare Heyetine, 
dan. kimyevi maddelerinin değiştirilme

sine dair. 
596 Dil, Tarih ve Coğrafya fakül- ûû, Tarih ve Coğrafya fakültesinden idare Heyetine, 

tesi dekanlığından sekiz talebenin Meclis Kütüphanesin
den istifadeleri için müsaade edilme
sine dair. 

597 Resmî ilânlar şirketinden. Resmî ilânlar için yüzde elli zam ko- tdare Heyetine. 
nulduğu hakkında. 

598 Matbaa müdürlüğünden 100 kilo antimuvan satın alınmasına İdare Heyetine. 
dair 
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Kayıt 
No. Nereden geldiği Hulâsası Muamelesi 

599 Matbaa müdürlüğünden 

600 Matbaa müdürlüğünden 

601 Matbaa müdürlüğünden 

602 İstanbul Muhakemat müdürlü
ğünden 

603 Sümer bank Umum müdürlü
ğünden 

604 Nafıa vekâletinden 

605 Başvekâlet Neşriyat Mü. 

606 Bursa valiliğinden 

607 Matbaa müdürlüğünden 

608 Matbaa müdürlüğünden 

609 Matbaa müdürlüğünden 

610 Alâettin Kıral müessesesinden. 

611 Sıhhaat vekâletinden. 

612 Münakalât vekâletinden. 

613 Ankara Valiliğinden. 

614 Matbaa Müdürlüğünden. 

615 Matbaa Müdürlüğünden. 

616 Matbaa Müdürlüğünden. 

Demirsev atelyesine yaptırılan işlere 
ait faturanın gönderildiği hakkında 
Matbaa müstahdemini için 35 takım 
iş elbisesi yaptırılmasına dair 
Bölge Sanat okuluna yaptırılan di
kiş makinasma ait tamirat bedeli fa-
1arası gönderildiği hakkında 
Kayanın mecmuasının 22 ve 23 ncü 
cildlerinden ikişer tane gönderilme-
,sine dair 
Kavanin mecmuasının 23 nen «udin
den bir tane gönderilmesine dair 
Bayındırlık dergisinden beş yüz tane 
gönderildiği hakkında 
Düsturun 23 ncü cildinden 50 tane 
gönderildiğine dair 
ölü Gümüşane mebusu Durak Sa-
karyanm. teçhiz ve tekfin parasın
dan bakiye kalan 283 lira 94 kuru
şun hangi hesaba iade edileceğine 
dair 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagajsmâ ait faturaların gönderildi
ğine dair 
Ulus matbaasında satıhk gazete kâ
ğıdından 4000 kilo alınmasına dair 
Matbaa müstahdeminin fazla mesai
lerine ait ücret tutarlarmm istihkak 
sahiplerine tediye edilmesine dair 
Müesseseye yaptırılan bir tane kilise 
bedelinin tasviyesine dair. 
Kavanin mecmuasının 23 ncü «ildin-
-den 12 tane gönderilmesine dair. 
1943 senesi Meclisi bütçesine posta 
telgraf üereti olarak 903 Ura 3 kuruş 
tahsisat konulmasına dair. 
1943 senesi yol parası tahakkuk cet
vellerinin doldurulmasına dair. 
Matbaanın sarfettiği elektrik ve ha-
vagazına ait faturalar gönderildiğine 
dair. 
Baskı makinalarında yaptırılan tami
rata ait faturaların gönderildiğine 
dair. 
Bir elektro motorun satın alınmasına 
dair. 

îdare Heyetine, 

îdare Heyetine, 

îdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Efvrak kalemine. 

Evrak kalemine, 

tdare Heyetine. 

İdare Heyetine. 

tdare Heyetine, 

îdare Heyetine. 

Matbaa müdürlüğüne. 

Matbaa müdürlüğüne, 

îdare Heyetine. 

îdare Heyetine. 

İdare Heyetine. 

îdare Heyetine. 

idare Heyetine. 



Arzuhaller 

Arzuhal Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

Dördüncü İçtima zarfında Meclis Kiya
setinden Arzuhal Encümenine havale olunan, 
arrahalkrin «ayın (10568) dir. 

Bunlardan (10906) w Varlık vergisinden 
şikâyeti mutazamnutt olup (9778) i Maliye 

vekâletine gönderilmiş, (428) i Encümende 

Bu arzuhallerin vilâyetler itibariyle sa
yısını gösteren bir cetvel aşağıya konulmuş
tur: 

Afyonkarahisar 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bola 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çoruh 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gazianteb 
Giresun 
Gümüsane 
Hatay 
İçel 
İsparta 
İstanbul 

19 
5 

158 
97 
41 
11 
4 

19 
3 

205 
28 
14 
5 

14 
20 
16 
25 
1 
7 

10 
8 

20 
9 

11 
72 
55" 
26-

8169 

İzmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maras 
Mardin 
Muğla 
Niğde 
Ordu 
Samsun 
Seyhan 
Sinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Ürfe 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

?65 
6 

20 
23 
15 
96 

125 
22 
19 
51 
17 
13 
19 
22 
61 
20 

112 
8 

34 
6 

16 
9 

13 
4 

K 
29 

10 206 

Diğer (352) arzuhalden 
lere, (3) ti encümenlere gönderilmiş, 

&ı vekâlet- karara raptedilmiyor. Sararlar 61 - 64 Baydı 
(118) fi de haftalık karar cetvellerinde münderiçtir. 

4298 



Kayıt 
No. 

4773/5015 

4774/5016 

4775/5017 

4776/5018 

4777/5019 

Arzuh&l —hiKînİTi 
isim ve adresi 

Gülveren - Aşkale : Ağ-
veren köyünde muhtar 
Bekir Yılmaz. 
Ankara : Adliye cad. 
Altan S. No. 1 Avukat 
Aziz Bahan. 
Gülveren - Aşkale : Çift
lik köyünde Şevket Şen-

ses». 
Galata - İstanbul : Ada-hanı sahibi Eemalettin 
Atasoy. 
Karaköse : T. C. Z. 

Arzuhal hulâsası 

Ekmek ve tohum ihtiyaçları hakkın
daki dileklerinin nazarı itibara alın
masına dair. 
Müekkilinin tekaüt muamelesinin dü
zeltilmesi H. 

Arazi verilmesi hakkında. 

Kira bedellerinin yükseltilmesi hak» 
kında. 

Tahsil durumunun teshiline dair. 

Muamelesi 

Ticaret vekâletine. 

M. M. vekâletine 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 
Bankası kooperatifler 
kontrolörü, As. Pos. No. 
2520 Teğmen Talât Eren.-
dor. 

4778/5020 Ankara : Eski Sıhhat 
memuru Eskişehir ote
linde Agâh Atabilen. 

4779/5021 Fatih - istanbul : Hasan 
Halife mahallesi Mute
met sokak No. 29 M. Ce
mil Yıldırım. 

4780/5022 Erzurum : Muratpaşa 
mahallesi Dere caddesi 
No. 10 Talât Kitapçı ve 
kardeşleri. 

4781/5023 Hekimhan : C. Müddei
umumisi Ziya Ardahan. 

4782/5024 Sivas : Dikilitaş mahal
lesinde Ne. 83. Naciye 
Dikmenler. 

4783/5025 Tavşanlı : Daire 1 tah
sildarı. Memet Vural ve 
Ar. 

4784/5026 Beyoğlu - İstanbul : 
Pangaltı Bilezikçi S. No, 
106. Hayri Hamarat. 

4785/5027 Fatih - İstanbul : Altay 
-mahallesi Kurdut S. No. 
,17. Bagıbe Akgün. 

4786/5028 Suşehri : Cevizli köyün
de. İbrahim Yahşi. 

4787/5030 Kastamonu : Cezaevinde. 
Celâl Çetin. 

Tekaütlük hakkmın verilmesine dair. Encümendedir. 

341 Şeyh Sait isyanı kısmî seferberlik Encümendedir: 
zammının verilmesine dair. 

İstimlâk edilecek arazilerine mukabil Maarif vekâletine, 
mevcut emvali metrukeden tarlalar 
verilmesine dair. 

İstimlâk edilen tarlalarına takdir Dahiliye vekâletine. 
edilen az kıymetin haddi lâyıkına 
iblâğına dair. 
Eşinin 13 yıl hizmetine mukabil ik- Encümendedir. 
rantiyesinin verilmesine dair. 

Tekaütlük haklarından istifadeleri- Maliye vekâletine, 
nin teminine dair. 

ArzuhsA encümeninin hakkında müt- Encümendedir. 
tehaz 23 . XI . 1939 tarih ve 543 
No. h kararma tiraz. 
Mahkeme tarafından oğlunun hacir Encümendedir. 
altına alınması hakkındaki kararm 
refine dair, 
Kazalarındaki adlî teşkilâttan şikâ- Adliye vekâletine. 
yete dair. 
4 . V . 1942 tarih ve 4502 No. İr ar- Encümendedir. 
zuhadine ektir. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4788/5031 Antakya : Maruf. 15 . i n . 1942 tarih ve 4381 No.lı Ticaret vekâletine. 
arzuhaline ektir. 

4789/5032 Simav: Tepecik mahalle- Gayrinıenkullerinin kira bedellerinin Dahiliye vekâletine. 
sinde Güllü Güven. Hazinece verilmesini ve tasfiyesinin 

teminine dair. 
4790/5033 Eyüp - İstanbul: Maliye Memuriyet hizmeti müddetinin tesbi- Maliye vekâletine, 

tahsil Ş. tahsil tebliğ Me. itine dair. 
Fuad Süyükergün. 

4791/5034 Milas :Hisarbaşı mahalle- Zeytinyağından muamele vergisi alm- Encümendedir. 
sinde Ali Sungur ve Ar. mamasına dair. 

4792/5035 İzmit: Karabaş mahallesi Memnu nuntaka içinde bulunan tar- Encümendedir. 
No. 7 Yusuf Köse. lasının istimlâkini ve ekmesine mü

saade edilmesi hakkında. 
4793/5036 Kütahya: Vilâyet idare Kadro maaşı olan 20 lira üzerinden Encümendedir. 

heyeti birinci kâtibi Mus- maaşının verilmesine dair. 
tafa Bilgi. 

4794/5037 Eleşkirt: Mahalle mü- Yerlimallar eşyasının ucuz fiyatla İktisat vekâletine. 
messili Rıza ve Ar. tevziinin teminine dair. 

4795/5038 Kiğı: Cezaevinde Hüse- Mahkûmiyet cezasının affına dair. Karara raptedilmistir. 
yin Cihangir. 

4796/5039 Tokad: Süleyman Basri- Buğday araştırması için evine vâki Encümendedir. 
oğlu Ali Avcı. olan tecavüzden şikâyet. 

4797/5040 Vefa - İstanbul Kovacılar Kömür ihtiyacının teminine dai#. İktisat vekâletine. 
caddesi No. 134 Abdur-
rahman özcü. 

4798/5041 Eskişehir - Devlet De- Mahkûmiyet cezasının refine dair. Adliye vekâletine. 
miryolları Cer atelyesi 
tecrübe makinisti Ah
met Babayiğit. 

4799/5042 Tarsus -Karaf akı köyün- 16. V. 1941 tarih ve 3179 numaralı Dahiliye vekâletine. 
de Tevfik Yıldırım. arzuhaline .ektir, 

4800/5043 Ankara : Türkiye otelin- Muhallefatı umumiyedeki alacakları- Karara raptedilmistir, 
de Emekli kıdemli süvari nın tediyesinin teminine dair. 
yüzbaşısı Y. Ziya Biçer. 

4801/5044 Beyoğlu - İstanbul Kul- İskân suretiyle tahsis-.edilen emlâ- Karara raptedilmistir. 
oğlu sokak No. 4 Sabri kin Hazineye ait nısıf hissesinin ve-
Can Şamgul. rilmesinin teminine dair 

4802/5045 Artivin • Cezaevinde Me- Muhakemelerinin biran evvel icrası Adliye vekâletine. 
med Okumuş. ile tahliyelerine dair. 

4803/5046 Gazianteb - 75 nci piyade Ebeveyninin hudut dışarı edilmeme- Dahiliye vekâletine. 
dağ alayı 1 nci tabur 2 lerine dair. 
nci bölük erlerinden Ce
mil İlhan. 

4804/5047 Samsun - Cezaevinde Ba* Mahkûmiyet cezasının affına dair. Adliye vekâletine. 
sim özçiçek. 

4805/5048 Kadirli : Hardallık kö- Hâkimden şikâyetine dair, Adliye vekâletine, 
yünde. Kerim Çapar, 
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No. 
Arzuhal sahibinin 

isim ve adresi 

İzmir : îkînci Taslıgeş* 
me 953 ncü S. No. 22. 
Esad Saraçoğlu. 
Boğaziçi - İstanbul : Sa
rıyer Dilek S. No. 2. İb
rahim Balbay. 
İstanbul : Bürümcük S. 
No. 21. Dereboyü Sarı
yer. Zeliha Söğüt. 
Sinob : Cezaevinde. Di-
lâver. Turhan. 
Safranbolu : Doğan kö
yünde. İsmail özen. 
Hîlvan : Bolubaşı kö
yünde. Murat Aslan ve 
Ar. 

4812/5055 Safranbolu : Bağdatlı 
köyünde. Kâmil Can ve 
A*. 
Samsun i Cezaevinde. 
Halil Yeşilyurt. 
Akseki : Askerlik şube 
Reisi Emekli yüzbaşı. 
Kasım Dalkılıç. 
Çorum : Çiriş mahallesi 
Rabia. 

Arzuhal hulâsası Huaraeiesi 

4806/5049 

4807/5050 

4808/5051 

4809/5052 

4810/5053 

4811/5054 

4813/5056 

4814/5057 

4815/5058 

4816/5059 Bilecik : Elmabahce kö
yünde. Sanayi Hüscan. 

4817/5060 Ereğli : Bulgutlu köyü 
muhtarlığından 

4818/5061 Mersin : Mesudiye ma
hallesinde Memed Bu
lukta ve ar. 

4819/5062 İzmir : Karşıyaka Cad. 
1770 - ev No. 236 Ferit 
Çöker. 

4820/5063 Samsun : Cezaevinde 
Halil Yeşilyurt.. 

4821/5064 Bıüancık : Dâva vekili 
Fehmi Aktan. 

4822/5065 Sinob : Bostancılı köyün
de. Ramazan Sönmez. 

4823/5066 Ankara : Kooperatif ar-
arkası Ali Nazmi apart. 
Kat. 12. No. 2 Emekli 

Ev kiralarına zam yapılması hak
kında. 

Münasip bir işte çalışmasının temi
nine dair. 

ölen kızından kendisine eytam ma
aşı bağlanmasına dair. 

26 . 1 . 1942 tarih ve 4077 No. lı ar
zuhaline ektir. 
Su ballarının hububatlarına yaptık
ları tahminde isabet olmadığına dair. 
Kaymakamdan şikâyet. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Subaşı tarafından yapılan fazla za- Encümendedir, 
hire tahmininin düzeltilmesine dair. 

Mahkûmiyet cezasının affme dair. Encümendedir. 

Tekaüt maaşının peşin verilmesi Encümendedir, 
hakkında. 

Kesilen şehit maaşının iadeten tah- Encümendedir. 
sisi veya nakdi yardım yapılması 
hakkında. 
Jandarmaya alınmasının teminine Encümendedir. 
dair. 
Köyleri ittisalindeki askerî duraktan Münakalât vekâletine. 
istifadelerinin teminine dair 
M. M. Vekâleti tarafından istimlâk Encümendedir. 
edilen arazisi hakkındaki dileğnin 
nazarı itibare alınması hakkında. 
Ucuz ekmek vesikası verilmesine Dahiliye vekâletine. 
dair. 

17 . X I . 1942 tarih ve 5056 numara- Encümendedir. 
h arzuhaline ektir. 
Avukatlık ruhsatnamesinin verilme- Karara raptedilmiştir. 
si hakkında 
Sürdükleri arazide vali tarafından Encümendedir. 
ekimden menedildiklerinden şikâyet. 
Tekaütlük muamelesinin düzeltile- Karara raptedilmiştir. 
rek terfihinin teminine dair. 



Kayıt 
No. 

4824/5067 

4825/5068 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Yarbay Hüsamettin Er-
tfirk. 
Güllük mahallesinde A-
ran. So. No. 11 Sabri Par
lak 
Ankara : Ulus meydanı 
Oska mağazası Osman 
eliyle Zekeriya Bodur. 

Arzuhal hulâsası 

9 . V . 1942 tarih ve 4585 numaralı 
arzuhaline ektir 

Ağrı vilâyeti jandarma komutanlı
ğında inşa ettiği karakol binaları be
delinden geri kalan alacağının te-

Muamelesi 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

4826/5069 Kütahya: Askerlik şube
sinde kayitli 8 No. 326/6 
idare memuru harp ma
lûlü. Tevfik Karaman. 
Hilvan : Ahmed Bayram 
ve ar. 

4827/5070 

4828/4071 Mardin: Cenup demiryo
lu memur ve müstahdem
leri namma katar şefi Sü
leyman Ezer ve ar. 

4829/5072 Ankara: Atatürk bulvarı 
ökmen Ap. No. 4 B. Fik
ri Alpûıar. 

4830/5073 Ilıca - Erzurum : Pulur 
köyünde Agâh Şahiner 
ve Ar. 

4831/5074 Eskişehir : Bağlar cadde
si Tura sokak No. 1 Va
hide Solaş. 

4982/5075 İstanbul : Hahcroğlu -
Kumbaracı' ead. No. 80 
Nurettin Özkan. 

4833/5076 Çorlu : Trakya askerlik 
mmtaka komutanlığı VII 
şubede muamele memuru 
İsmail Ergeç. 

4834/5077 Emirdağ : Davulga kö
yünde Ali Of 

4835/507& Edremit : Şekerci Fahri 
Ersem. 

4836/5079 İstanbul : Cağaloğlu -
Şeref sokak No. 24 Bagıb 
Tanju. 

diyesinin teminine dair. 
397 sayılı kanundan istifadesinin te
mini île ikramiyesinin verilmesi hak
kında 

Subaşı tarafından yapılan tahminin 
fazlalığından, aç kaldıklarından si 
kfiyet 
İaşelerinin temini dileğine dair. 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine. 

Tiearet vekaletine. 

Askerî Temyiz mahkemesine açtığı Encümendedir, 
idari dâvanın görülebilmesi için ka
rar verilmesine dair. 
Koy enstitüsü için istimlâki istenilen Encümendedir, 
arazi hakkındaki dileklerinin nazarı 
itibare alınmasına dair 
Esinin borcundan ötürü Divanı mu- Maliye vekaletine, 
hasebat ilâmına tevfikan eytam maa
şından kesilen paranın kesilmemesine 
dair. 
13. n . 1942 tarih ve 3781 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline aketir. 

29.V. 1942 tarih ve 4578 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Encümendedir. 

4274 sayılı kanuna tevfikan istimlâk Maarif vekâletine, 
edilen tarlasının istimlâkinden sar
fınazar edilmesine dair 
Verilen mahkumiyet kararının affa Encümendedir, 
hakkında. 
Verilen mahkûmiyet -kararının af- Encümendedir, 
fi ile tekrar ordu hizmetine alınması 
hakkında 
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Kayifr Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

4837/5080 Tokad : Ceza evinde Os
man Pekdemir.. 

4838/5081 Tokad : Cezaevinde Ha
cı Yılmaz. 

4839/5082 Seferihisar : Çolak İbra-
himbey mahallesinde Ha
lil Durmazer. 

4840/5083 Fatsa : Dumlupınar ma
hallesinde Afi Togal. 

4841/5085 Kayseri : Tavukçu ma
hallesinde Vahide Gök
men. 

4842/5086 Bartın : Cezaevinde Nu
ri Tunç. 

4843/5087 Beyoğlu - istanbul : Mın-
taka tahsilat müdürlüğü 
birinci mümeyyizi Remzi 
özdeyen. 

4844/5088 Beşiktaş - İstanbul : Yıl
dız caddesi No. 11 Şa-
diye Derman. 

4845/5089 Konya : Şerafettin ca
mii karşısı Devlet mahal
lesi No. 1 Emekli piyade 
yarbayı Hüsrev Anılır. 

4846/5091 Çanakkale : Hastane ba
yırı Hasanpaşa So. No. 
242 Hatice Dönerişlek. 

4847/5092 Kadıköy-İstanbul :Tel-
değirmeni 12 nci okul ilk 
öğretim müfettişi î . Şev-' 
kî Çek. 

4848/5093 Zonguldak : Amele bir
liği idare memuru Emek
li binbaşı Tahsin Avdan. 

4849/5094 Sürmene: Hususi muhase 
be memuru Kamil Gü-
lener. 

4851/5096 Ankara: Keçiören No. 38 
Ahmet Cerik 

4852/5097 Tokad: Ali Ayce 

4853/5098 Çaldıran: Ziya köyünden 

Mahkûmiyetlerinin devamı müdde- Adliye vekâletine, 
tince açlık ve sefaletten kurtarılmala
rı hakkında. 
Mahkûmiyetlerinin devamı müddetin» Encümendedir, 
de açlık ve sefaletten kurtarılmaları 
hakkında. 
Şehit ailelerine verilen tütün ik- Encümendedir, 
rantiyesinden kendisine de veril
mesine dair. 
Ecnebi memleketten getirdiği pa- Encümendedir, 
muklu mensucat için ikinci defa iste
nilen altı bin lira rüsumun alınma
ması hakkında. 
Kayseri'de iskânının teminine veya- Encümendedir, 
hut memleketi olan İran'a gitmesine 
izin verilmesine dair. 
20 . V . 1942 tarih ver 4539 numaralı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
Arzuhal encümeninin hakkmda itti- Encümendedir, 
haz ettiği 3459 ve 3944 numaralı ka
rarma itiraz. 

Kesilen eytam maaşının yeniden taft- Encümendedir, 
sisine dair. 

Albaylığa terfii hakkındaki dileğinin Encümendedir, 
nazarı itibara alınması hakkında^ 

Eşinin askerlikten terhisine dair. Encümendedir. 

Şehir dahilinde uzak mesafeye gitti* Maarif vekâletine, 
ğinde harcırah kanununa tevfikan 
yarım yevmiye verilmesine dair. 

Müterakim maaşlarının verilmesi Encümendedir, 
hakkında. 

20. m . 1942 tarih ve 4255 numaralı 
arzuhaline ektir. 

Mahkûmiyet cezasının affma dair. 

20 . IU . 1942 tarih ve 5039 No. arzu
haline ektir. 
İkamete memur edilen kardeşinin 

Encümendedir. 

Adliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

hudut bölüğünde posta serbest bırakılması hakkında. 
No. 2356 Ahmet Çelebi. 

4854/5099 Anadoluhisar: istiklâl Devlet memurlarına verilecek gıda Encümendedir. 
puru süvarisi Körfez Cd. maddelerinden istifadelerine dair. 
No. 32 Nail UraL 

4855/5100 Ankara: M. M. vekâleti Nasbınm düzeltilmesi hakkında. Karara raptedilmiştir. 
matbaası piyade binbaşı 
Y. Kemal Pulur. 

4856/5101 Zonguldak: Ontemmuz Emlâkinin tapu muamelesinin düzel- Adliye vekâletine. 
mahallesi nisan - sokağı turnesine dair. 
No. 30 AbdülkadirTelci-
oğlu. 

4857/5102 Yozgnd: No. 7 dükkânda Nüfus müdüründen şikâyet. Dahiliye vekâletine. 
arzuhalci Mehmed Özalp" 

4858/5103 Van: Askerî emekliler Odun bedeli tahsisatından istifadesi- Encümendedir. 
adına Abdurrahman Bo- nin teminine dair. 
ya. 

4859/5104 Samsun: Cezaevinde Şev- Mahkûmiyet cezasının affına dair. Adliye vekâletine. 
ket Eşiker. 

4860/5105 îstanbul: Kasımpaşa - Tazminat veya maluliyet maaşı tah-. Encümendedir. 
Yahya Kâhya - Yağhane sisine dair. 
sokak No. 24 Aslan Gü
zin. 

4861/5106 Fatih - İstanbul : Fev- Tekaüt maaşmm tam olarak verdi- Encümendedir. 
zipaşa caddesi Halnıiar mesı H. 
S. No. 11 Emekli Yar
bay. Azmi Akkaya 

4862/5107 İzmir : Devlet limanlan Tazminatlarının biranevrel verilme- Münakalât vekâletine. 
işletme U. Mü. fcevaaıra sinin teminine dair. 
memuru. Emin Kaynak. 

4863/5108 Kırıkhan : Camuz kış- Hududu millî halicine çıkarılma- Dahiliye vekâletine. 
lası köyünden. Basit İl- ması H. 
han. 

4864/5110 Tokad : Gedigen köyün- Arazilerinin tapuya raptı hakkında. Dahiliye vekâletine. 
den. H. Kaplan ve Ar. 

4865/5111 Ankara : Neeatibey ma- 4089 sayılı kanunun birinci madde- Encümendedir. 
hailesi Anket S. No. 10. sinin C. fıkrasındaki yaş haddinin 
Şükrü Sensen. yükseltilmesi H._ 

4866/5112 Balıkesir : Eğe mahaV Dokumacı olduğundan iptik verilme- Encümendedir. 
leşi Yüceler S. No. 24. si H. 
Meedt Isket. 

4867/5113 İzmir : Gazi ortaokul Maaşına zam yapılması hakkında. Encümendedir. 
tarih coğrafya öğret
meni. B. Sıtkı Eralp. 

4868/5114 Ankara : Avukat İbra- Müvekkili mütekait yüzbaşı İbrahim Encümendedir. 
ham Akman vekili Adli- Akman'm tekaüt maaşı matlubunun 
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Kayıt 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

ye Cad. Altan S. No. 1. 
Aziz Baban. 

4869/5115 Bursa : Kız öğretmen 
okulu tabiiye öğretmeni, 
ö. Sıtkı Erdi. 

4870/5116 Havza : Kamlık köyün
den. Rasim Çakar, 

4873/5119 Çorum : Haçı Yusuf ma
hallesi Şefika Çeven. 

4875/5121 Kars : Lise matematik 
öğretmeni Reşat Erkan. 

4876/5122 Maden : Halendir kö
yünden Bekir Sekmen. 

4877/5123 Bursa : Adliye icra mu
hasibi mesulü Mahmud 
Nedim Yalçın. 

4879/5125 Bursa : Namazgah cad. 
Babazakir mahal. Dere-
başı So. No. 20 Memed 
Bildirimi! 

4880/5126 Araç : Iksife köyünde 
Yusuf Bostancı ve ar. 

'4881/5126 İzmir : Esir hanında 
tüccardan Hazım Arditi. 

4882/5128 Samsun : Orman Çevir-
ğe müdür ve başmühen
dis Hulusi Unay. 

4883/5129 Gelibolu : Müteahhit Kâ
zım- Kemalli. 

4884/5130 Akyazı - Adapazarı : Ku
zuluk Aziziye köyünde. 
Fazlı Solgazi. 

4885/5131 Çorum : Merkez iskân 
memuru Harun Reşit U-
nüver. 

4886/5132 Gemlik : Orman mesul 
muhasip kâtibi Süleyman 
Caymaz. 

4887/5133 Pangaltı • İstanbul : Ha
mam Zafer sokak Sima 
apartıman No. 12 Ohan-
nes Ütüciyan. 

4888/5134 Diyarbakır : Hamioğul-
lartndan NabL 

4892/5139 Bursa : Tekmesçit mahal-

verilmesi hakkmda. 

21 . XI . 1942 tarih ve 4168 No. lı 
arzuhaline ektir. 

Türk Ceza kanunu hakkındaki dile
ğin nazarı itibare alınarak mahkûm 
edilmemesine dair. 
Şehit anası olduğundan ikramiye ve
rilmesi hakkmda. 
Başka bir mahalle nakledilmesine 
dair. 
Tasarruf haklanma tanınması ve 
temyiz kararının bozulmasına dair. 
Tarih dersinden imtihanının icrası 
için Maarif vekâleti tarafından mü
saade edilmesi hakkmda. 
Maluliyet maaşı tahsisine dair. 

Encümendedir. 

Adliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Tohumluk ve yemeklik verilmesinin Ticaret vekâletine 
teminine dair. 
Dantelâ için gümrüğe yatırılan para- Encümendedir. 
smm iadesine dair. 
Vazife! memuriyetini suiistimalden Encümendedir. 
mütevellit verilen cezanın tetkikine 
dair. 
Tayinat matlubunun M. M. Vekâle- Encümendedir. 
tince verilmesine dair. 
llidematı vataniye tertibinden mi- Encümendedir. 
lûliyet maaşı tahsisine dair. 

Nafaka olarak maaşından sebepsiz Encümendedir, 
kesilen paranın iadesine dair. 

Açık maaşları hakkında arzuhal en- Encümendedir, 
cümenince ittihaz olunan 4161 nu
maralı karara itiraz. 
Mahkûmiyet cezasının af veya teci- Adliye vekâletine, 
line dair. 

"Diyarbakır Meclisi umumî intihaba- Dahiliye vekâletine. 
tındaki yolsuzluğun düzeltilmesine 
dair. 
Muhtacı muavenet olduğundan yar- Encümendedir. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

leşi Cumhuriyet Cad. No. 
296 A. Saip Akgöl. 

4893/5140 Gebze : Sultan Orhan 
mahallesi No. 5 Şahap 
Balkan. 

4894/5141 Uşak : Karaağaç mahal
lesinde Mustafa Tünlü. 

4895/5142 Tarsus : Orta okul Türk
çe öğretmeni Ahmed 01-
kay. 

4896/5143 Nazilli : Sultanhisar na
hiyesinde Akif §ahin. 

4897/5144 Ulus - Zafranbolu : Bldeş 
köyünde Mustafa Ozan. 

4898/5145 Akseki : Askerlik şubesi 
başkanı Emekli önyüz-
başı Kasım Dalkılıç. 

4902/5149 Süveydiye - Antakya : 
Levşiye köyünde. Maruf 
Hoca. 

4903/5150 Vezirköprü : Zekî Ak-
bayean. 

4904/5151 Beyoğlu : Hamalbaşı 
Kordelâ S. Yenidûnya 
apartmanı No. 8. Niha-
bet Nihabetyan. 

4905/5152 Gebze : Muallim köyü 
öğretmeni. Memduh Tur
han. 

4906/5153 Gelibolu : icra memuru. 
Bedrettin özgülen. 

4908/5155 istanbul : Cezaevinde 
Cağaloğlu -Çifte saray
lar bahçesi karşısı'No. 18. 
Ahmet Nadir Göksan. 

4909/5156 Kırıkhan : Kurtuluş ma
hallesi. Celâl Merdol. 

4910/5157 Mudanya t Muradiye 
mahallesi Alay S. No. 26. 
Rahmi Diüigü. 

4919/5167 Giresun : Gazipaşa ma
hallesinde marangoz Sü
leyman Yılmaz etiyle. 
Ayşe Hekim. -

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

dun yapılmasını istiyor. 

Mahkûmiyet cezasının affma dair. Encümendedir. 

Kaymakamdan şikâyet 

Orta okullardan birine müdür olma
sının teminine dair. 

Varisi bulunduğu gayrimenkule 
müdahalenin meni hakkındaki beş 
maddelik dileği hakkında bir karar 
ittihazına dair. 
Nahiye müdüründen şikâyeti hakkın
da. 
19. I I . 1940 tarihinden itibaren 140 
lira ücret verilmesi hakkmda. 

17 . IV . 1942 tarih ve 4381 No. lı 
arzuhaline ektir. 

30 . IV . 1942 tarih ve 4439 No. lı 
arzuhaline ektir. 
Sürgün cezasının affına dair. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Tahakkuk eden 11 aylık idarî üeret Encümendedir, 
matlubunun verilmesine dair. 

Bir derece terfünin teminine dair. Adliye vekâletine, 

Mahkûmiyet «ezasının affma dair. Adliye En. B. ne. 

Harp malûlü olduğundan maaş tab- Encümendedir. 
sisine dair. 
Malulen tekaüt edilmesine dair. Encümendedir. 

Eytam sandığından • aldıkları para- Maliye vekâletine. 
nın faizinin alınmamasına dair. 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi 

» ' • • H m ı . . ı 

4920/5166 Elâzığ : Maarif müdürü. 
Nasit Sarıca. 

4921/5168 Beyoğlu: 6 ncı daire 
Asseo apartmanı No. 4/1 
Jöl Vuçino. 

4922/5169 Beyoğlu: 6 ncı daire 
Asseo apartmanı No. 4/1 
Antuan. 

4924/5171 Fatih • istanbul: Sarcgü-
zel caddesi No. 42 îhsan 
Çetin. 

4926/5173 Hadım: Maliye dairesi 
odacısı Ahmet Saygın ve 
Ar. 

4928/5175 Kınık: Aşağı' mahaUede 
Hakkı Dönmez. 

4929/5176 izmir: Kemalpaşa cad
desi Yıldız otelinde ma
lûl Talip Dereli 

4930/5177 Bursa: Askerî posta No. 
1931 - 215 P. A. tüfekçisi 
Nafiz Yalman. 

4931/5178 Erzurum: Gürcü kapna 
meyve halinde komisyon
cu îshak ve Ar. 

4932/5179 izmit: Manastır göçmen
ler mahallesi No. 39 Rıfat 
Kırtay. 

4933/5180 istanbul - Beşiktaş : De-
reboyu meşrubat sokak. 
No. 18 Ziya özgürel. 

4934/5181 istanbul • Beşiktaş: Hay
rettin iskelesi No. 23. Ba-
gıp Tanju. 

4335/5182 istanbul : Cağaloğlu -
Mbllafeneri No. 2 Ba-
hattin îşkurtaran. 

4936/5183 istanbul : Askeri posta 
No. 1762 komutanlığı 4 
şubede sınıf 7 muamele 
memuru M. Kemal Bül-
bülân. 

4946/5193 Osmancık: Sadık ve Ar. 
4947/5194 Ankara : öztürk mahal

lesi Altıok Sok. No. 14. 
T. Alpay. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Kıdem zammı hakkındaki Devlet Encümendedir. 
Şûrası kararının infazının teminine 
dair. 
Mahkûmiyet cezasının af veya teei- Adliye vekâletine. 
üne dair. 

Mahkûmiyet cezasının af veya tecl- Adliye vekâletine, 
line dair. 

tadei memuriyeti dileğine dair. Encümendedir. 

Yakacak zammından istifadesinin te- Encümendedir, 
minine dair. 

Malûl olduğundan talep edilen yol Dahiliye vekâletine, 
vergisinin refine dair. 
2 0 . V . 1942 tarih ve 4540 No. nr- Encümendedir, 
zuhaline ektir. 

7 . X . 1942 tarih ve 4939 No. arzuha- Encümendedir, 
line ektir. 

Belediye tarafından ticaretten me- Dahiliye vekâletine, 
nedildiğinen şikâyet. 

Maluliyet maaşı tahsisine dair. Encümendedir. 

Tekaüt maaşının tezyidine dair. Münakalât vekâletine. 

21 . Xt . 1912 tarih ve 5079 No. lu Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Erlik muamelesinin refi ile emekli Encümendedir, 
subay tanınmasına dair. 

28 . IV . 1942 tarih ve 4419 No. lu Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 

Mahkûmiyet cezalarının teciline dair Encümendedir. 
4089 sayılı kanunun birinci madde- Encümendedir, 
sinin yaş haddinin tadil edilmesine 
doy 



Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Samsun : Devgeriş kö -
yünde İsmail Beşiktepe. 

Kayit 
No. 

4848/5195 

4949/5196 İstanbul ; İzmit'in Pa-
mukova nahiyesinin Tur
gutlu köyünden cezaevin-
mevkuf Turgut Meta 

4950/5197 Beyoğlu - İstanbul : Tak
sim < Talimhane Cellât 
apartman No. 6 Halide 
Pişkin*. 

4951/5198 Bartın : Malûl emekli 
ön yüzbaşı Seyfettin Al-
atlı. 
İskenderun : Ömer Cev
det TürkmenilE, 
Ceyhan : Nuh ve ortağı. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Yîrmi yddan beri iskân muamelesi 
neticelenmediğinden müsebbipleri -
nin tecziyesi ile iskânının teminine 
dai . 
Mahkûmiyet cezasının affine dair. 

4952/5199 

4960/5207 

4961/5208 

4962/5209 

4963/5210 

4965/5212 

4966/5213 

4988/5235 

4989/5236 

4990/5237 

Bilecik ; Ismetpaşa .ma
hallesi Hüseyin Kutlay. 
Erzincan : Meclisi umu
mî âzasından Hatice Al-
tunterim. 
Ankara : Dahiliye vekâ
leti Nüfus U. M. 1 nci 
şube şefi M. Fikri Yıl
maz. 
Sungurlu : Fevzipaşa 
mahallesinde SeyfuHah 
Bilgin. 
Ankara : Mesudiye ote-
lindo Milis binbaşı Ayşe 
Altıntaş. 
Mersin : Bahçe mahalle
si Soğuk su caddesi No. 
169 İsmail Eskidemir. 
Bayburt : Sarıcık köyün
de Kadir Dinç ve Ar. 

Bayburt : Kalaverk kö
yü muhtarı Ali. 

Encümendedir. 

Encümendedir. 

Tiyatroculuğun inkişafı için bu tefek- Maliye vekâletine, 
kül mcnsublarmdan fazla vergi alın
maması hakkında. 

Vatani hizmet tertibinden tahsis edi- Encümendedir. 
len on lira maaşına u m yapılması 
hakkında. 
1 . VI . 1942 tarih ve 4589 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 
Çeltikleri için fazla tarhedilen vergi- Encümendedir. 
nin alınmamasına dair. 
İskân suretiyle ev ve bağ verilmesi- Encümendedir. 
ne dair 
Ucuz fiyatla ekmek ve erzak temini Encümendedir. 
dileğine dair. 

Maaşının tezyidi dileğine dair. Encümendedir. 

Maliyece verilen para cezası hakkında Maliye vekâletine. 
mahkemece beraet ettirildiğinden, re-
fine dair. 
29 . IX . 1942 tarih ve 4925 numaralı Encümendedir. 
arzuhaline ektir. 

Maluliyet maaşı tahsisine dair. 

Ofise olan zahire borçlarını verdikle
ri halde tekrar zahire istediklerinden 
şikâyet. 
Ofise olan zahire borçlarını verdikle
ri halde tekrar zahire istediklerinden 

Encümendedir. 

Ticaret vekâletine. 

Ticaret vekâletine1. 

4991/5238 Bolu : Noter kâtibi Ah- Ucuz ekmek ve zahire verilmesine Encümendedir. 
med Yıldırım. dair. 

4992/5239 Ünye : Dâva vekili Mah- Avukatlık ruhsatnamesi verilmesine Encümendedir, 
mut Şahinbaş. dair, 
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Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulasası Muamelesi 

5038/5285 Piraziz - Bulancak: Bren- Gayrimenkulüne eşhas tarafından vâ- Dahiliye vekâletine. 
koy'ünde Hasan Kilino 
ve Ar. 

5039/5286 Çanakkale : Kemalpaşa 
mahallesi Eykaf S. No. 
48Fevziye Okay. 

5040/5287 Hadımköy: As. Posta No. 
"866 7 nci Bl. Piyade Üst. 
teğmeni-İhsan Ünesen. 

5041/5288 Bayburt: Nandi köyünde 
Mecit Badak ve Ar. 

5042/5289 Ş. Karahisar : Kmık kö
yü ilkokulu başöğretme
ni Fahrettin Aytekin. 

5048/5290 Çorum: Ceza evinde mah
kûmlar namına Galip Ün-
lütürk. 

5045/5292 Çorum : Hacı Becep ma
hallesi Ali Biza Ceritağa. 

5046/5293 Uşak : Karaağaç mahal
lesinde. Mustafa Yünlü. 

5047/5294 Askerî posta No. 565 
8 noi sınıf muamele me
muru. Akif Küçükaslan. 

5048/5295 Silivri : Çeytik köyün
de öğretmen. Zahit Yıl
dız. 

5049/5296 Kilis : İnaplı Kutah ma-
hailesinde Mustafa Gök
türk. 

5050/5297 Nevşehir : Nevşehir ban
kası muhasip muavini. 
Memed tlktürk. 

5051/5298 Elâzığ : Nailbey mahal
lesinde No. 28. Memed 
Erzan. 

5052/5299 Galata - İstanbul : Hav-
yarhanı No. 77. Aristidi 
Yetik. 

5053/5300 İslahiye : Askerî posta 
No. 3322. Bahri Atabey. 

5054/5301 Giresun : Fehmi Aktan. 

5055/5303 Trabzon : Maçka Meksi-

kı olan fuzalî müdahalenin menine 
dair. 
Eytam maaşının iadeten tahsisine Encümendedir. 
dair. 

Yüzbaşılığa terfiine dair Encümendedir. 

Ofise ait zahire borçlarım verdikleri Ticaret vekâletine, 
halde yeniden tazyik edildiklerinden 

Maaşlarının muntazaman verilmesine Maarif vekâletine, 
dair. 

Cezalarının affına dair. Encümendedir. 

Tekâlifi harbiye olarak verdiği ma- Encümendedir. 
İm bedelinin tasviyesine dair. 
Kaymakamdan şikâyet. Encümendedir. 

Terfiinin temini veya tekaüde sev- Encümendedir, 
kinedair. 

Sıhhi durumu nazarı itibara allına- Encümendedir, 
rak münasip bir okula nakline dair. 

Ciheti askeriyece işgal edilen lokan- Encümendedir, 
tası için 1500 lira tazminat verilme
sine dair. 
Ekmeklik hububat verilmesine dair. Encümendedir. 

Maluliyet maaşı tahsisiyle terfihi- Encümendedir, 
niıı teminine dair. 

2395 sayılı kanunun 3 ncü maddesi- Maliye vekâletine, 
niıı 12 No. lı fıkrasından istifade
sinin teminiyle kazanç vergisinden 
muafiyetine dair. 
28 . III . 1942 tarih ve 4295 No. lı Encümendedir, 
arzuhaline ektir. 
29 . VII . 1942 tarih ve 4740 No. Encümendedir, 
lu arzuhaline ektir. 
İskân muamelelerinin ikmaliyle top- Sıhhat ve İç. Mu. Y. 



Kıyit 
No. 

5056/5304 

5057/5305 

5Q58/5306 

5059/5307 

5242/5490 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

le köyünde Memed öz-
tÜrk. ve ar. 
Siverek: Cezaevinde Av-
m Ercan. 
Giresun : Fehmi Aktan 
eşi Meliha Aktan. 
Erzurum. : Nüfus kâtibi 
Behçet Günay. 
Acıpayam -. Cezaevinde 
Ali Kaya 
Bayburt : Sorgu koyu 
muhtarı Salih Daş ve ar. 

Arzuhal hulasası Muamelesi 

5243/5491 Mudurnu : Konya'nın 
Karaman kazasından 
jandarma eri Âbit öz -
kan*m eşi Aliye Özkan. 

5244/5492 Simav: Memet Adıya
man. 

5245/5493 Bursa: Büyük Susurluk 
köyünde Süleyman Ay
na. 

5246/5494 Torul: Ve kardeşi esnaf
tan Hulusi Okuyer. 

5247/5495 Ereğli: Ereğli kömürleri 
işletmesi gümrük servi, 
sinde Sadettin Kıral. 

5248/5496 Niksar: Cezaevinde Ab
dullah Karaca ve Ar. 

5364/5612 Antakya : Cezaevinde 
mevkuf Hüseyin Pekmez. 

5365/5613 Balıkesir : Nafıada Veh
bi Basko. 

5366/5619 Eskişehir : Yıldız otelin
de îlyas eliyle Emekli 
pilot gedikli başçavuş 
Yahya Uçar. 

5367/5615 Niksar : Mektep mahalle
si Tufan Yılmaz esi Fat
ma Yılmaz. 

5868/5616 Eceabad : Kıllıkbanir kö
yü Yalı mahallesi ibra
him eşi Safiye Turan. 

5370/5618 Tokad : Erizdağı köyün-
den cezaevinde mahkûm 
Hidayet Kanyar ve Ar. 

rak verilmesine dair 

Mahkûmiyet cezasının affına dair. 

Alacak ilâmının infazına dair 

Bir derece terbinin teminine dair. 

Hususi af dileğine dair. 

Ofise olan borçlarını ödedikleri hal
de yeniden zahire vermek için taz
yik edildiklerine dair. 
Esinin askerlikten terhisine dair. 

tş mükellefiyeti hakkındaki dilekle
rinin nazarı itibare alınmasına dair. 
iskân muamelesinin düzeltilmesine 
dair. 

Yerlimallar pazarında eşya verilme
sine dair. 
70 yaşmda olduğu için almakta oldu-
duğu ücretten kazanç, vergisi kesil-
memesine dair. 
Mahkumiyet cezalarrom af veya te
ciline dair. 
Bakiye kalan mahkûmiyet cezasının 
affına dair. 
Münasip bir memuriyete tâyini hak
kında 
Malulen tekaüt maaşı tahsis edilme
sine dair. 

Adliye vekâletine. 

Maliye vekâletine. 

Adliye vekâletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Ticaret vekâletine. 

M. M. vekâletine. 

iktisat vekâletine. 

Encümendedir. 

iktisat vekâletine. 

Maliye vekâletine. 
Encümendedir. 

Adliye vekâletine. 

Encümendedir. 

M. M. vekâletine. 

Yer depreminden müteessir oldukla» Adliye vekâletine, 
tından mahkûm olan esinin bir müd
det için tahliyesinin teminine dair. 
10 seneliği defaten verilen eytam ma- Encümendedir, 
aşının yeniden tahsisine dair. 

Yer depreminden müteessir oldukla- Adliye vekâletine, 
nndan oğlunun mahkûmiyet cezası
nın affını istiyorlar. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

5427/5675 Bursa : Çekirge caddesi Tekaüt maaşından kesilmesi istenilen M. M. vekaletine. 
Orman mektebi yanında zammın istirdat edilmemesine dair. 
No. 41. Emekli süvari 
yarbayı Nami Ersü. 

9572/9624 İstanbul: Cağalbğlu Sel- Yedek subay haklanın verilmeli hak- M. M. vekaletine, 
vili mescit sokak No. 1 onda 
Kemal. 

9997/10251 Bolu : M. Ziya. Valide bağmdaki Maarif sanatoryo- Maarif vekâletine. 
munun teshinine dair. 

9998/10252 Senirkent : İsmail Bil- Belediye reisi, Parti reisi ve kaza Dahiliye vekaletine, 
giç Kemalakça ve Ar. kaymakamı tarafından döküldüğün

den çikâj'et. 
9999/10254 Trabzon : İçkale camii Ayakkabı ve elbiselik kumaş verilme- Diyanet işleri Bs. 

imamı Mustafa Akpınar. si hakkında. 
10000/10255 Niksar1 : Hocaahmed Tardım edilmesine dair Encümendedir, 

mahallesinde No. 40 
Hüseyin Ercan. 

10001/10256 Akşehir : Kaymakam- Hidematı vataniye tertibinden veya Encümendedir, 
lık tahrirat kâtibi eliy- başka bir suretle maaş tahsisiyle ter
le Hamdi Martonaltı. fihinin teminine dair. 

10002/10257 Erhaniye : İkinci ha- Askerlikten terhislerine dair. M. M. vekâletine, 
va istihkâm taburu er
leri İsim yoktur. 

10003/10258 As. Po. No. 487 emir İstimlâk edilen arazisi hakkındaki Dahiliye vekâletine, 
subayı Halit Ziya Erse- dileğinin nazarı itibare alınmasına 
ver. dair. 

10004/10259 Bartın : Celibey ko- Ücretli iş mükellefiyetinden muafi- İktisat vekâletine. 
yünde İbrahim Çelebi yetine dair. 

10005/10260 Balya: Avukat O. Nıı- Hâkimlik ve cezaevi müdürlüğünde Adliye vekâletine, 
ri Tordum. geçen hizmet müddetinin nazarı iti

bare alman asma dair. 
10006/10261 İnegöl: Nuri Turgul Belediye tarafından yaptırılan kal- Dahiliye vekâfetina 

Cd. No. 3 Turgut Can- dirim için kendilerinden para alm-
mamaş. mamasına dair. 

10007/10262 Bitlis: Emekli öğret- Vazifeye alınmasrnra temini dileği- Encümendedir. 
men Naci Ersan. ne dair. 

10008/10263 Bolu: Büyük cami ma- Hazinece tarlasına vâki müdahale- Ziraat vekâletine, 
hailesi Bayhoea sokak nin refine dair. 
No. 29 Zehra Taşman. 

10009/10264 Kemah: İlkokul baş- Maaşının tezyidine dair Encüraeaiedir. 
öğretmen vekili Sabri 
eliyle Hatice Gökçc-
men. 

10010/10265 Kırıkhan -Hatay: Kur- Adliye vekâleti ile vilâyet arasında Adliye vekâletine, 
tuluş mahallesi No. 4 zayi ola ndosyanın buldumlmasına 
Avadis Kocaoğlan. dair. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

10011/10266 Samsun: Cezaevinde Verilen mahkûmiyet kararında hata- Adliye vekâletine. 
Rüştü Güven. yi adlî olduğundan yeniden tetkiki yi e 

telâfisine dair. 
10012/10267 CHti: Konsor nahiyesi 24. XI. 1942 tarih ve 3828 No. ar- Dahiliye vekâletine, 

tahrirat kâtibi Enver zuhaline ektir. 
Selçuk. 

100013/JÜ268 Maraş: Muhasebe mü- 29.9.1941 tarih ve 3662 No. arzuha- Encümendedir. 
dürü Amil Yılmaz. üne ektir. 

10014/10269 Aksaray: K. Gergi ma- Askerde iken kesilen maaşının ve- Dahiliye vekâletine, 
hailesinde No. 5 İslâm rilmesine dair. 
PenoL 

10015/10270 Şavşat: Açıkta kalan Yeniden mübaşirliğe alınmasına, dair. Adliye vekâletine, 
mubaşırlardan Ali Yıl
maz. 

10016/10271 Vezirköprü: Zeki Ak- 30.IV. 1942 tarih ve 4439 No. ar- Adliye vekâletine. 
baycan. haline ektir. 

10017/10272 Erzurum : Cezaevinde Yiyecek zorlağunda bulundukların- Adliye vekâletine. 
Zeki Oğuz. dan şikâyetine dair. 

10018/10273 Susırlık : 5 nci Tümen Mahkûmiyet cezasının affına dair. Adliye vekâletine, 
cezaevinde mevkuf teğ
men Fehmi Erçeken. 

10019/10274 istanbul : Küçük be- Müekkilinin Türk vatandaşlığına ka- Dahiliye vekâletine, 
bek bostan aralık so- bulüne dair. 
kak No. 9 Vitali Me-
şulan vekili Nazmi Ün-
alan. 

10020/10275 Sivas : P. T. T. Mu- Tekaüt maaşı tahsisine dair. Münakalât vekâletine, 
vakkat memuru Rıfkı 
Ozatamtürk. 

10021/10276 Tavas : Kızılca bölük Sümerbank fabrikalarından mal ala- iktisat vekâletine, 
nahiyesinde Mustafa bilmesinin teminine dair. 
Boyacı. 

10022/10277 Kocaeli : Tahsilat kâ> Kocaeli defterdarlığı tahsil şefi Fa- Maliye vekâletine, 
tibi Ahmed Çakım ve zd Mıhçı'nın Devlet alacağım menfa-
ar. atı şahsiye mukabilinde müruruza

mana uğratıp terkin etmekte olduğu* 
na dair. 

10023/10278 Giresun : Osmaniyt» Tasarruf hakkına vâki müdahalenin Adliye vekâletine, 
mahallesinde Cemal Bi- refine daix. 
len. 

10024/10279 îsmetpaşa • Malatya : Asker oğlunun cezasınm affına dair. Encümendedir. 
E. Ahmed Ateş. 

10025/10280 Tavşanlı : Kuruçay Tarhedilen kazanç vergisinin alm- Maliye vekâletine, 
köyünden Memed Sü- mamasına dair. 
mer ve aç. 

10026/10281 Kayseri : Komiser mü- Eski memurların terfihinin teminine Encümendedir. 
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Kayit 
No. 

10027/10282 

10028/10283 

10029/10284 

10030/10285 

10031/10286 

10032/10287 

10033/10288 

10034/10289 

10035/10290 

10036/10291 

10037/10292 

10275/10530 

11232/11487 

12718/12972 

Arzuhal sahibinin 
isim re adresi 

tekaidi. Emin Zilli ve 
Ar. 
Eyüp • İstanbul : Def
terdar Arka S. No. 5. 
Sabri Soran. 
Sivas : Zincirli mina
re mahallesinde No. 29. 
Nuri Mekişlî. 
Kütahya : Cezaevinde. 
Ahmed özmen. 
Çanakkale : Yalı cad
desi Aşçı ibrahim evin
de. Fatma Sönmez, 
îzmdr : Karşıyaka Ke
malpaşa cad. Yıldız 
otelinde. Talip Derdi. 
Amasya : Sofuler ma
hallesinde No. 3-83. 
Sakip Oürmen. 
Kırıkhan : Lütfü Kılıç-
oğlu yanında Fevzi 
Kurtarel. 

Antalya : Osmaniye ca
mii imamı Mustafa Ye-
şügül. 
ödemiş : Tekke mahal
lesinde Memed Karaer-
ken. 
İzmir : Karşıyaka Se
limiye sokak No. 56 
Eski Kayseri mebusu 
Sabit eşi Semiha Sabit. 
Manisa : Akliye ve asa
biye hastanesi idare 
memuru Halit Atamer. 
Geyve : Hususi muha
sebe varidat tahakkuk 
memuru Âdil Subaşı. 

Yozgad : Cezaevinde 
mahkûm Mustafa Er
doğan ve Ar. 
Yalova: Yalova kazası 
Çınarcık nahiyesinde 
Hulusi öter. 

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

dair. 

Sümerbank tarafından imtihana ka- İktisat vekâletine, 
bulunun teminine dair. 

İaşe ve ibatesinin memurlar gibi"ucuz Ticaret vekâletine, 
fiyatla teminine dair. 

Türk vatandaşlığına kabulüne dair. Dahiliye vekaletine. 

Eşinin askerlikten terhisinin temini- M. M. vekâletine, 
ne dair. 

Maluliyet maaşının tahsisine dair. Encümendedir. 

Nefi cezasının kaldırılması ve yar- Encümendedir, 
dun edilmesine dair. 

Gayri kanuni bir vaziyette avukatlık Adliye vekâletine, 
yapan Hatay'dan Mesut Fani hak-
hakkında tahkikat icrasiyle avukat
lıktan menine dair. 
Parasız ayakkabı ve elbiselik kumaş- Diyanet İş. Reisliğine, 
larm biran evvel tevziatına dair. 

Hazine emvalinden arazi verilmesine Sıhhat ve İç. Mu. V. 
dair. 

Kendisinin ve çocuklarının iaşeleri- Dahiliye vekaletine, 
nin teminine dair. 

Kadro maasmm verilmesi hakkında. Encümendedir. 

Vekâlet ettiği Gönen Ziraat muallim- Dahiliye vekâletine, 
ligindeki 5 ay 23 güne ait ikamet yev- • 
miyesiyle harcırahının verilmediğin
den şikâyet 
Asrî ceza evlerinden birine nakille- Adliye vekâletine, 
rinin temini hakkında. 

Askerî makamlarca işgal edildiği sı- M. M. vekâletine. 
rada yanmış olan evi için tazminat 
verilmesi. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsam Muamelesi 

12987/13244 Pınarbaşı: Hususi mu- Yeni bareme göre kadroya konan 25 DahiMye vekâletine. 
hasebe kâtibi Cemil lira farkı maaşın ödenmesine dair. 
Aktuğ. 

12988/13245 Çorum: Çiriş mahalle- Yardım edilmesine dair. Encümendedir. 
sinde Rabia. 

12989/13246 Muğla: Tahrirat kati- 20 lira kadro paaaşmın verilmesine Dahiliye vekâletine. 
bi Ali özgür. dair. 

12990/13247 Fatih - İstanbul: Hü- Ar. En. 3889 No. kararma itiraz edi- M. M. vekâletine. 
sambey mahallesi ser- yor. 
dar sokak No. 2 A. Rı
za Sümer. 

12991/13248 istanbul: Cezaevinde Mahmûmiyet cezasının yeniden tetki- Encümendedir. 
Tarık Kasideci. kine dair. 

12992/13249 Bayburt: Etem Özlü Kira bedellerinin arttırılmasına dair. Encümendedir. 
ve Ar. 

12993/13250 Karadeniz - Ereğlisj İdare ücretlerinin tesviyesinin temi- Maarif vekâletine. 
İlkokul öğretmeni Ya- nine dair. 
zrviran köyünde Ali 
Fehmi Balcı. 

12994/13251 Tokad: Geçen köyün- Arazilerinden sn çıkarmalarının te- Sıhhat ve İç. Mu. V. 
de Salih Kocatepe ve minine dair. 
Ar. 

12995/13252 Çal : Zabıt kâtibi Zün* Açık maaşlarının verilmesine dair. Encümendedir. 
tü Ekmekçi 

12996/13253 Samsun : Cezaevinde Mahkûmiyet cezasının affına dair. Adliye vekâletine. 
Mestan Ortaç. 

12997/13254 Beyşehir : Evsat ma- Kardeşi Nuri Uğur hudut haricine Encümendedir. 
hailesinden Rifat Uğur. çıkarıldığından geri alınmasının te

minine dair. 
13199/13456 Gemlik : Batum otel Rütbesinin iadesi ile tekrar askere Encümendedir. 

No. 1 kâtibi Sadık Ye- alınması hakkında. 
tıs. 

13746/14011 Çorum : Alembeyli kö- Ormandan ağaç kesmelerine mâni Ziraat vekâletine. 
yünden Şakir Arat olunduğundan şikâyet 

13781/14046 Kâhta : Anut muhtarı. Jandarma komutanından şikâyet. Dahiliye vekâletine. 
Abdullah Şdhabbaba. 

13782/14047 Tokad : Cezaevinde Kefaletle tahliyesine dair. Adliye vekâletine. 
mevkut Ali Basara. 

13783/14048 Ankara : İtfaiye mey- Tekaüt maaşı bağlanmasına dair. Encümendedir. 
dam güreşçiler S. No. 
4. Selime Balkı. 

13784/İ4049 Silvan : Mesci mahal- 22 . IX . 1942 tarih ve 4907 No. îı Encümendedir. 
leşinde. İzzet Aziz. arzuhaline ektir. 

13785/14050 İstanbul : Kadıköy Asker ailelerine yapılan yardımın Dahiliye vekâletine. 
Rasimpaşa mahallesi kendilerine de yapılması hakkında 
Sarayarkası cad. No. 
Hüseyin Sarı. 
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Kayit 
No. 

13786/14051 

13787/14052 

13788/14053 

13789/14054 

13896/14160 

14337/14602 

14338/14603 

14339/14604 

14340/14605 

14341/14606 

14342/14607 

14343/14608 

14344/14609 

14345/14610 

14346/14611 

14347/14612 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

İskilip : Malmüdürü. 
Memed Aykul. 
Yozgad : Merkez ka
zasına, bağlı Çiçekli 
keller köyü. ihtiyar 
heyeti. 
Tozgad ? Merkez ka
zasına bağlı Ortaköy. 
İhtiyar heyeti 
Denizli : Kaplanlar 
camii imam ve hatibi. 
Süleyman Kamman. 
Bartın : Tuna mahal
lesinde. Hüseyin Kay
pak. 
Ceyhan : Dokumacı 
Ahmet Çalışkan. 
Erzincan : Trabzon 
caddesi Rıza Topuz 
otelinde Rizeli Ali Ka-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

Belediye âzasından Ak-
kaya ve arkadaşlan. 
Erzincan : Ahmet öz-
turan ve ar, 

Kadıköy - İstanbul : 
Kuşdili Telefon cad. 
No. 137 N. Kemal Du
man, 
Adana : tn. Baş. Müd. 
yaprak tütün bakım 
evinde müstahdem işçi
ler namına Nuri Kur
tul. 
İskenderun : Akdeniz 
lokantasında Kemal A-
tillâ. 
Siverek : imam Münir 
Parlak. 
Bursa: Bursa ceza 
evinde Memet Çekiç. 
Bursa: Halk eczanesi 
Kasım Tazgan. 
Ortaokul Türkçe öğ
retmeni T. Fikret Al-
tuner. 

Maaşından haczin kaldırılması ve 
borcunun affı hakkında 
Kanuni mesafeden uzak olan köylü
lere orman ruhsatiyesi verilmemesi 
hakkında 

Kanuni mesafeden uzak olan köylü 
halkına, orman ruhsatiyesi verilme
si hakkında 
Hademei hayrat maaşlarının tezyidi» 
ne dair. 

İş mükellefiyetinden istisna edilmesi 
hakkında 

İktisat vekâleti tarafından iplik ve
rilmesi hakkında. 
Heyeti Vekilece ikamete memur edil
diği Erzincan'dan diğer mahallere 
gitmesine müsaade edilmesine dair. 

Vali tarafından yapılan gayri kanuni 
muameleden şikâyet. 
Mütekait, dul ve yetimlere pahalı
lık zammı elbise ve ayakkabı veril
mesini istiyorlar, 
özel af istiyor. 

Encümendedir. 

Ziraat vekâletine. 

Ziraat vekâletine. 

Diyanet İş. Reisliğine. 

Encümendedir. 

İktisat vekâletine. 

Encümendedir. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Adliye vekâletine. 

Ucuz ekmek ve gıda 
«ilmesini istiyorlar. 

maddeleri ve- Gümrük ve İn. V. 

Nüfus hüviyet cüzdanının verilmesi
ni istiyor. 

Hademei hayrata meceanen elbise
lik kumaş verilmesini istiyor, 
özel Af istiyor. 

Sıhhiye vekâleti Bursa valisi ve sıh
hiye müdüründen şikâyet 
Validen şikâyet. 

Dahiliye vekâletine. 

Diyanet İş. Reisliğine. 

Encümendedir. 

Sıhhat v« îç. MÛ. V. 

Dahiliye vekâletine. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

14348/14613 istanbul: Emirgân ilk
okul kargısı No. 22 ön-
yüzbaşı Seyfi Güler. 

14349/14614 Karaman: İbrahim Dö
nek. 

14350/14615 Bolu: Elmalık köyün
de Kemal Şen. 

14351/14616 Malatya : Sinema cad-
No. 17 Bedriye Yürük-
oğlu. 

14352/14617 Eskişehir: Nafıa su iş-
lerî ambar memuru 
Nuri Akıncı. 

Meslekine» iadesini istiyor. Encümendedir. 

14353/14618 

14354/14619 

14355/14620 

14356/14621 

14357/14622 

14358/14623 

14359/14624 

14360/14625 

14361/14626 

Çaycuma: Gemiciler 
köyünde Hüseyin E-
sen. 
Erciş: Ikinei jandar
ma okul gurubu 7 Bl. 
takım subayı yedek 
teğmen Bifat Kunt-
man. 
Nazilli Turan mahalle
si Sakarya cad. No. 18 
Memet Birgi. 
tamir: Peştemalcılar 
Çukurhan No.. 2/6 
Nusret Alkoçlar eliyle 
ihsan Gürgeneri. 
istanbul : Kanaathane 
köyü Tabya cad. No. 
31. Hüsnü Alışh. 
Samsun : 19 mayıs 
mahallesi Mesci zade 
S. No. 9 Salih Yeşil
yurt. 
Samsun : Cezaevinde. 
Mustafa Perçin. 
Lâleli • tstanbul : Şa
ir Haşmet S. No. 21. 
Faik Özturga. 

Seydişehir : Alaylar 
mahaülesi Mektep ha
demesi Memed Üney. 

Numune olarak gönderildiği ağda te- Münakalât vekâletine, 
nekelerini galan şebekenin D. D. yol
larından araştırılması hakkında. 
Maluliyet derecesine göre maaş ve- M, M. vekâletine, 
rilmesine dair. 
Askerde bulunan eşinin emsali misil- M. M. vekâletine, 
lû terhis edilmesine dair. 

Ailesinin Yugoslavyada terkettiği Sıhhat ve îç. Mu. V. 
emlâk ve araziye müteallik Eskişehir 
ve Konyadan gayrimenkul verilmesi 
hakkında. 
îş mükellefiyetine tabi tutulmaması iktisat vekâletine. 
hakkında. 

Terhisinin temini dileğine dair. M. M. vekaletine. 

Aydın cezaevinde- mahkûm oğlu Adliye vekâletine. 
Muradın Nazilli cezaevine nakli hak
kında. 
Şehit oğlundan maaş tahsisine dair. Encümendedir. 

Kızının leylî meccani olarak Kandilli Encümendedir, 
lisesine alınmasına dair. 

D. D. Yollarındaki hizmetinin ter- Münakalât vekâletine. 
kini kaydine dair verilen inzibatî 
kararın yeniden tetkik olunması 
hakkmda. 
Hususi af istiyor. Adliya Tekâletine. 

Millî saraylarda çalışan ve orada Encümendedir, 
vazife başında ölen kocasının hiz
meti nazan itibara alınarak maaş 
bağlanması hakkmda. 
Maaş tahsisi hakkında. Encümendedir. 



Kayit 
No. 

14362/14627 

14601/14866 

14602/14867 

14603/14868 

14604/14869 

14605/14870 

14606/14871 

1460T/14872 

14608/14873 

14609/14874 

14610/14875 

14611/14876 

14612/14877 

14613/14878 

14614/14879 

14615/14880 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi 

Çorum : Yeniyol M. 
Hacırecep S. No. A. 
Rıza Cerit. 
Sarıkamış: Cezaevinde 
Hazal Ejdâr. 
Bursa : Adaköy ihti
yar heyeti vekili İsmail 
Yıldırım. 
Viranşehir : Ulucamı 
mahallesi Mahmut Çe
lebi. 
İskenderun : Yenişehir 
mahallesi Furun sokak
ta kâin No. 18 Bedri 
Türken. 
Avanos : Malmüdürü 
Hamit Parıltı. 
Sinob : Yeni mahalle 
No. 24 Ali Atalay. 
Tokad : Meydan ma
hallesi Köprübaşı No. 
24 Memed ve Kâmil 
Akyüz. 
Şirnak îspindir Uyük 
köyü Faik Halil Bildir. 
Malatya : Gimgil köyü 
Osman Özbek ve ar. 
İzmir : Bornova suba
şı sokak No. 71 Salih 
Caniez. 
îzmir : P. T. T. Umum 
müdürlüğü odacıların
dan Cafer Buldan. 
Çerkeş : Yalak köyü 
Ali ŞengüL 
İstanbul : Çarşıkapı 
Yeniçeriler Cad. No. 
67. Ahmet Daim Ba
şar. 
Sivas : Divrik kazası 
nüfus kâtibi Abdür -
rahman Yetkin. 
Erzurum: Kanada ma
hallesi orta meydan so
kak No. 5. Azize Gor-

Arzuhal hulâsası Muamelesi 

22 . XII . 1942 tarih ve 5292 sayılı 
arzuhaline ektir. 

Hususi af istiyor. 

Bitaraf bir arazi tevzi komisyonu 
gönderilmesi hakkında. 

Hâkimden şikâyet ediyor. 

Millî emlâke ait olan oturduğu evin 
kendisine verilmesine dair. 

Hususi af istiyor. 

Bir senelik ikramiye ve bir üst dere
ce maaş verilmesine dair. 
On nüfus ailesine yetecek kadar ara
zi verilmesine dair. 

Hâkim ve jandarma komutanından 
şikâyet. 
Jandarma komutanından şikâyet. 

Millî emlâke ait olan bir evin kendi
sine verilmesine dair. 

Encümendedir. 

Adliye vekâletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

Adliye vekâletine. 

Encümendedir. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

Dahiliye vekâletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Maliye vekâletine. 

Müruru zamana uğramış borcuna mu- Encümendedir, 
kabil kesilen paraların tekrar kendi
sine verilmesine dair. 
Ziraate elverişli bir yere iskân edil- Encümendedir, 
melerine dair. 
Arzuhal encümeninin ve Devlet şû- Encümendedir, 
rasuım kararım dinlemiyen Vakıf
lar idaresi hakkında 

Gedikli olarak çalıştığı ordu hizme
tinin tekaüt müddetine mahsup 
edilmesi. 
Oğlundan şehit maaşının tahsisini 
istiyor. 

M. M. vekâletine. 

M. M. vekâletine. 

14616/14881 Ankara: Emniyet Md. Hususi af istiyor. M. M. vekâletine. 

4317 



Kayıt Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

14617/14882 

14618/14883 

14619/14884 

15006/15272 

15007/15273 

15008/15274 

15009/15275 

15010/15276 

15011/15277 

15012/15278 

15013/15279 

şube 4 de komiser mu
avini Hadi Saydam 
eliyle. Afif özal 
Ankara : Cezaevinde 
birinci koğuşta. Ali 
Demiralp. 
Ankara : Ulus mey
danı Bankalar cadde
sinde benzinci. Mümin 
İnanç, 
İstanbul : Osman Şen, 
Hasan Duvarcı, Ah-
med Uzun Silivri ka
zası Fete köyü No. 45. 
Hakkı Kavaklı. 
Konur : C. H. P. Baş
kanı. Turhan Koea-

Bursa : Cezaevinde. 
Reşit Kemali. 
Torbalı : Demirci koy. 
İhtiyar heyeti. 
İstanbul : Haydarpaşa 
Rıhtım cad. No. 3. Hi
dayet Şirin. 
İstanbul: D. Denizyol
ları İş. U: Md. Zat iş
leri şubesinde. Adil ön
gören. 
Erzurum : Silâh fabri
kası harp sanayii eri 
İbrahim Malkaç. 
İzmit : Askeri posta 
1762 M. Ali Onur. 
Adapazarı: Acı-Elma
lık köyü muhtarı ve 
ar. İsmi okunamadı. 

Hususi af istiyor. 

Sahibi bulunduğu bağı biranevvet 
ya istimal veya istifadesine serbest 
bırakılmasına dair. 

Bulgaristan muhaciri olduklarından 
kendilerine ziraat için arazi veril
mesine dair. 

Nahiye merkezinin Sulak köyünden, 
alınarak tekrar Agaylr köyüne nak
line dair. 
Hususi af talebi hakkında. 

Arazi verilmesi hakkında. 

Nüfus tezkeresine askerlik durumu
nun yazılması hakkmda 

Adliye vekaletine. 

Dahiliye vekâletine. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

Dahiliye vekâletine. 

Adliye vekâletine. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

M. M. vekâletine. 

15014/15280 Ayancık ; Fayra köyü Tuz verilmesini istiyorlar. 
Esad Açıkgöz ve Ar. 

15015/15281 Zafranbolu ': Askeri 
posta 6058 Muh. Tk. Gd. 
P. 935 -1717 Eyüp Ta-
nay. 

15016/15282 Havza - Samsun : Ar
zuhalci Nurettin Teker. 

Gedikli çavuşlukta geçen müddetin M. M. vekâletine, 
tekaütlüğünde hesap edilmesi hak
kında 

Emsalleri gibi terhisini istiyor. M. M. vekâletine. 

Sıhhat ve İç. Mu. V. 

Dahiliye vekâletine. 

Gümrük ve İn. V. 

Başçavuş rütbesindeki tahdidin kal- Encümendedir, 
dırılması ile barem kanununa tabi 
tutulup Devlet memurları nüsillü mu
amele görmekliği hakkında. 
Dâva vekilliği yapmak için izin ve- Adliye vekaletine, 
rilmesi hakkmda. 

İskân muamelesinin düzeltilmesme 
dair. 
Köyleri civarındaki değirmen arkı 
taşmak suretiyle ekili araziyi batak
lık yaptığından arkın kapatılması 
hakkmda. 
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Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

15017/15283 İstanbul : Kuleli aske- Hakkındaki askerî temyiz mahkemo- M. M- vekâletine, 
rî lise muamele memu- si karariyle yüksek kararnameye 
Zeki îrğan. muhalif olarak Divanı muhasebatça 

verilen gayri âdilâne kararın reddi 
ile birbiri andı sıra mâruz kaldığı 
mağduriyetlerin de izalesi ve telâfi
si hakkında 

15018/19284 Konya : Cezaevinde 17 . X . 1942 tarih ve 4964 numaralı Encümendedir. 
Memed Güngör. istidaya ektir. 

15019/15285 Avanos : Malmüdürü Hususi af istiyor.. Adliye vekâletine. 
esi Hatice Pırıltı, 

15020/15286 Muğla : Köyceğiz ka- İskânıriın temini yahut memleketi Encümendedir. 
zası Ortaca nahiyesine olan Van'a gitmesine izin verilmesi 
tabi Karaçalı köyü hakkında. 
Macit Gümüş. 

15021/15287 Samsun : Cezaevinde Mahkûmiyetinin affına dair. Adliye vekâletine. 
Mestan Ortaç. 

15022/15288 Ermenak : Orta ma- Dokuma tezgâhı verilmesi hakkında, iktisat vekâletine. 
hal Hatice Kırnaz ve 
ar.' 

15023/15289 Bakırköy • istanbul : Arazi verilmesi hakkında. Sıhhat ve İç. Mu. V. 
Osmaniye mahallesi 
Ramazan Saloğlu. 

15024/19290 .Kırıkhan - Hatay : Hatay vilâyeti dahilinde iskânına Encümendedir. 
Kibrot mahallesi Kib- dair. 
rithanede mukim Bekir 
Kurtoğlu ve ar. 

15025/15291 Tirebolu : Danışman Müterakim alacağının verilmesi hak- M. M. vekâletine. 
köyü Bilâl Yılmaz. kında. 

15026/15292 Bilecik: Ismetpaşa ma- Kimsesiz kaldığından Karsta oturan Encümendedir. 
hailesi Gülsüm Kara- kızkardesinin yanına gitmesine izin 
lar. verilmesi hakkında. 

15027/15293 îzmir: Gaziler mahal- iskânının tescili hakkında. Sıhhat ve îç. Mu. V. 
leşi Bana sokak No. 
5/7 Sait İşçi 

15028/15294 Sungurlu: Cezaevinde Verilen mahkûmiyet kararında isa- Adliye vekâletine. 
Aşir öğuç. bet olmadığından cezanın refi hak

kında. 
15029/15295 Sungurlu: Cezaevinde Verilen mahkûmiyet kararında isa- Adliye vekâletine. 

Hasan Haliloğlu. bet olmadığından cezanın refi hak
kında. 

15030/15296 Manisa Anafartalar Belediye tarafından yıkılan evinin Dâhiliye vekâletine. 
mahallesi ikinci sokak yola dahil olan kısmının istimlâki 
evi yıkılmış arsa için» hakkında. 
de Lebibe İlerler. 

15031/15297 Serik; Hasan Konyar Çeltik hakkındaki dikleklerinin na- Ziraat vekâletine, 
ve arkadaşı. zan itibare almmaftı hakkında. 



Kayit Arzuhal sahibinin 
No. isim. ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

15032/15298' Şirnak: Memet Alton. Kanunsuz olarak jandarma binbaşısı Dahiliye vekâletine. 
tarafından tevkif edildiklerinden şi
kâyet. 

15033/15299" Şirnak r Isnrail Som ve' » » » Dahiliye vekâletine. 
arkadaşı. 

15034/15300 Niksar : Cezaevi Ha- Cezalarının tehiri hakkında. Adliye vekâletine. 
san özsoy ve Ar. 

15035/15301 Diyarbakır : Safa ea- Tekaüt maaşının derece üzerinden M. M. vekâletine. 
mü mahallesinde Aziz- tahsisine dair. 
oğullan S. No. 21. M. 
Akkaya. 

15036/15302 Edirne : Emniyet mü- Polis meslekinden haksız olarak çı- Encümendedir. 
dürlüğünde smıf 4 katıldığından 13 maddelik dileğinin 
muamelât memuru. Ne- nazarı itibara alınmasına dair. 
eib Eğitmen. 

15037/15303 Hekimhan : Kocaözü Ofis hissesi olarak istenilen paranm Ticaret vekâletine: 
köyü. Yusuf Avras. iadesi H. 

15110/15376 Ankara : özken ma- Satrn aldığı evin üst katının imar Dahiliye vekâletine. 
hailesi Eğribueak S. dairesince- yıkrhnak istenildiğinden 
No. 19. Gülsüm Yüksel, şikâyet. 

15111/15377 Denizli ; Tavas kaza- Seyyar kazanç mükellefiyetine tabi İktisat vekâletine. 
sma bağlı kızılcabo- tutulduklarından şikâyet. 
luk'ta iplik döfcama-
tezgâhcıları namına. 
Akmetf Yağcı ve Ar. 

15112/15378 Bartm: Demirctler ma- Değirmeninde çalıştırdığı işçinin iş İktisat vekâletine. 
hailesinde tüccar l/tas- mükellefiyetine tâbi tutulmaması 
tfaa Kâr ve ar. hakkında 

15113/15379 Bartın : Arfunda kö- İş mükellefiyetine tabi tutulmaması İktisat vekâletine. 
yünde Ahmet Yaman, hakkında 

15114/15380 Bartın : Aktja Mescit* İş mükellefiyetine tabi tutulmaması İktisat vekâletine. 
köyünde- Şevki öz. hakkında 

15316/15583 Sinop : Yeni mahal- Maaşmın arttırılması hakkmda. Encümendedir. 
lede mütekait Hicaz 
fırkası subaylarından 
Hüseyin ŞanaL 

15317/15584 Yozgad : Boğazliyan Belediye intihabında yapılan yokuz- Dahiliye? vekâletine. 
kazası Çayır şeyhi na- yolsuzluktan şikâyet. 
hiyesi Celâl Akdağ ve 
ar. 

J.5318/15585 Bursa : Singer kum Suiistimalinden dolayı mahkûm ol- Encümendedir. 
panyası memurların duğu tazminatın kaldırılması hak -
dan Tahsin Ayata. kında 

15319/15586 Bartm : Orta mahalle- İş mükellefiyetine tâbi tutulmaması İktisat vekâletine. 
de mukim Avni Çelebi, hakkmda 

15320/15587 Araç : İksife köyünde Malûl olduğundan arazi verilmesi Encümendedir. 
Aziz kebeli, hakkında". 
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Kayit 
No. 

Arzuhal sahibinin 
isim ve adresi Arzuhal hulâsası Muamelesi 

15321/15588 Niğde .: Pırdık k&yü Yiyecek yardımı yakılmasına dair. Ticaret vekâletine, 
mahallesinden Abdul
lah Çalık. 

15322/15589 Denizli : Kiremitçi Oğlundan bağlanan şehit maaşının M. M. vekâletine, 
mahallesinde Danver- tezyidi hakkında, 
di sokağı Hüseyin öz-
diL 

15323/15590 Havza : Eamlık kö- Hususi af istiyor. Encümendedir, 
yünde Basna Sakar. 

Kayıt Arzuhal sahibinin isim 
No. ve adresi Arzuhal hulâsası 

Bütçe Encümenine Havale Edilen Arzuhaller 

5135 Aşkale : P. T. T. Müvezzii Mahrukat bedeli verilmesine dair. 
10253 Ankara : Ahmet Dikmen. Er tayın zammı verilmesine dair. 

İdare Heyetine Havale Edilen Arzuhaller 

6741 Ankara : İbrahim Mete. Muhasebe müdürlüğündeki münhale tâyinine dair. 
13241 Ankara : Emir Halim Er gün, Ankara mebusu ölü Ekrem Er gün'ün senelik tahsisatiyle 

ikramiyesinin verilmesine dair. 

Kanunlar Kalemine Havale Edilen Arzuhaller 
5029 Üsküdar : Hasan Çavuş. 
5084 Ankara : Ali Barlas. 
5090 İzmit: Ziya Sangüzey. 
5108 Kadıköy : Melâhat Terfik. 

13242 Denizli : İsmail Tufan. 

13243 Ankara : Emin Halim. 

14601 Ayancık : Şuayıp Bilgihan. 
15229 İstanbul : Halil Kota. 
15443 Ayancık : Şuayıp Bilgihan. 

İstiklâl madalyasına ait yeni bir beratm verilmesine dair. 
Mebuslukta geçen müddetin tevsikine dair. 
İstiklâl madalyası verilmesine dair. 
Mecliste çalıştığı müddete ait bir hizmet vesikası verilmesine 
dair. 
13 . X H . 1942 tarih ve 3733 numaralı arzuhaline ilişik vesU 
kanın verilmesine dair. 
Ankara mebusu ölü Ekrem Ergun'un hizmet müddetinin 
tevsikıyle vârislerine maaş tahsisine dair. 
Takdirname ile taltifine dair. 
Mülga Ayan Meclisindeki memuriyetinin tevsikine dair. 
Millî mücadeledeki hizmetine ait olup kaybettiği vesikanın 
yeniden verilmesi hakkında. 
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Sualler ve İstizahlar 

Sualler 
Dördüncü İçtima zarfında sual tevcih olunmamıştır. 

İstizahlar 
Dördüncü İçtima zarfında istizah yapılmamıştır." 
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XI. BÖLÜM 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN 
VI. DÖNEMDEKİ İDARÎ YAPISI, 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
MEMURLARININ TEŞKİLÂTI HAKKINDA 
KANUN, PERSONEL VE KADRO DURUMU, 

BU DÖNEMDEKİ MECLİS BÜTÇELERİ 





BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNİ 
İLGİLENDİREN KANUN VE TALİMATNAMELER 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanun 302 

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 7/1/1939 - Sayı: 4105) 

No. Kabul tarihi 
3552 2 - I - 1939 

BÎRÎNCÎ MADDE — Büyük Millet Meclisi memurlarının derece, aded ye ne
vi merbut cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı memuriyetlerden her hangi bi
rinde daha aşağı dereceden maaşlı memur tayin ve istihdam olunabilir. 

ÎKİNOt MADDE — Büyük "Millet Meclisinin bütün memurları bağlı oldukları 
îdare Âmirlerinin veya Umumî kâtibin inhası ve Makamı Riyasetin tasvibi üzerine 
tayin olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisinde bir memuriyete tayin olun
mak için- memurin kanunu mucibince memuriyete girmeğe mahsus şartlarıhâi^j-ol-
duktan başka aşağıda7 yazılı evsafa da sahib olmak lâzımdır : \ 

A) Umumî kâtibliğe, yüksek tahsil görmüş olmak ve7 en az oh beş sene Devlet iş^ 
lerinde çalışmış bulunmak; •• 

B) Kanunlar, Zabıt ve evrak kalemleri müdür ve müdür muavinliklerine, Daire 
müdürlüğüne, Bütçe encümeni bürosu şefliğine ve muavinliğine ve alelûmum ka
nunlar kalemi ile Bütçe encümeni bürosu memurluklarına yüksek tahsil , görmüş 
olmak ve kanunlar kalemi müdür ve muavinliği ile diğer memurluklarına ve Büt
çe encümeni bürosuna alınacak olanlar için yapacakları vazifenin - icab ettireceği 
malûmatı haiz olub olmadıkları anlaşılmak üzere icra olunacak imtihanda muvaf
fakiyet kazanmış olmak; 

C) Muhasebe müdür ve müdür muavinliğine yüksek tahsil görmüş ve Matbaa mü
dürlüğüne en az liseden mezun olmak ve kendi meslekleri içinden yetişmiş bulun
mak; 

D) Yukarıki fıkralarda yazılı memuriyetler haricinde kalan Büyük Millet Mecli
si memuriyetlerine derecelerine göre lise veya orta mekteb tahsili görmüş bulunan
lar da tayin edilebilir. 

Bu memuriyetlere de yüksek tahsil görenler talib 'olursa tercih olunur. 
E) Münhal vukuunda keyfiyet gazete ile ilân olunur. Her hangi bir memuriyete 

ayni evsafta bulunan bir kaç kişi talib olursa aralarında tahrirî müsabaka imtihanı 
yapılır. Müteaddid talihler arasında yüksek tahsil görenler lise mezunlarına, lise 
mezunları da'orta mekteb mezunlarına ve müsavi şartları haiz olanlar arasında ec
nebi lisanı bilenler ve ecnebi lisanı bilenler arasmda da birden ziyade lisan bilenler 
tercih olunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Büyük Millet Meclisi, memurları Devletin diğer hiz
met ve memuriyetlerine derecelerile veya terfian nakil ve tayin olunabilir. 

BEŞÎNÇÎ MADDE — Büyük Millet Meclisi memurlarından (inzibat memurla-" 
rı hariç) teri! sıraları geldiği halde merbut kadro' cetvelinde yazılı bulunan ma-
fevk derecelerin birinde açık memuriyet bulunmamasından dolayı terfi ettirileme-
yen ve terfie'lâyık"oldukları amirlerince tasdik*edilenlerden yüksekîtahsil görmüş, 
olanlar için üç ve diğerleri için dört sene bir derecede kalmış bulunanlara bir derece 
mafevk maaşı verilir. Bu muamele bir memur hakkında bir defadan fazla tatbik 
edilemiyeceği gibi bu suretle kendilerine bir derece mafevk maaşı verilenler münhal 

302 T.B.M.M. Kavanin Mecmuası, Devre: V- İçtimâ, Cild: 19, 3 Nisan 1939, 87-90. ss. 
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vukuu ileibulündüfü înömıöiyef derecesinin üstünde bır^memurîyete tayin'oîun-
duklan takdirde bu memuriyetin kıdemi bu tayin tarihinden başlar. Bu suretle 
mafevk derece maaşı verilen memurlardan tekaüd hakkına malik olanlara 1683 sayı
lı kanunun hükümleri dairesinde bu mafevk maaş üzerinden.tekaüdanaaşı tahsis 
olunur. 

ALTINCI MADDE — Meclis inzibat memurlarından bulunduğu derecede dört 
sene kaldığı halde mafevk dereceye terfi edemiyenlere Mecliste müstahdem bulun
dukları müddetçe almakta oldukları maaş emsal hâsılı ile bir derece yukarı maaş 
emsal hâsılı arasındaki fark ücret olarak asıl maaşlarına zamimeten veriliri Ancak 
bu muamele her,memur için bir defa tatbik olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Stenograflar her dört senede bir terfi ettirilir. Bu suret 
le terfi ettirilenler hiç bir zaman 1452 sayılı Devlet memurları maaşajan^J^vhid ve 
teadülü hakkındaki kanunla" tesbit edilensekizinci dereceden yukarı geçemezler. 

SEKtZÎNCÎ MADDE — Memurların vazife ve salâhiyetleri Riyaset Divanınca 
tanzim ve tesbit olunur. 

DOKUZUNCU MADDE— 2512 ve 3158 numarah,kanunlar kaldırılmıştır,. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri tarihinde Büyük Millet Mecli

sinde bulunan memurların mükteseb hakları mahfuzdur. 
ONUNCU MADDE — Bu kanun ne'?ri tarihinden muteberdir. 
ON BİRİNCİ MADDE — Bu kanun hükümleri Büyük Millet Meclisi Reisi ta

rafından icra olunur. 
4 kânunusani 1939 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının 
Derece, Aded ve Memuriyet Nevi Cetveli 

CETVEL 

Berece .Memuriyetin nevi Aded Maaş 

1 325 

1 80 
1 30 

1 80 
1 70 
2 45 
1 45 
1 35 
1 35 
2 35 
5 30 
5 25 
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2 Umumî kâtib 

Hususî kalem 
5 Müdür 

11 Birnci sınıf kâtib 

Kanunlar kalemi 
5 Müdür 
6 > muavini 
8 Mümeyyiz 
8 Riyaset divanı kâtibi 

10 Sicil memuru 
10 Hazinei evrak memuru 
10 Kavanin ve muhaberat memurları 
11 Birnci sınıf, kâtib 
12 İkinci » » 



»rece 

5 . 
« 
8 

10 
11 

6 
7 

12 
İ2 
13 

6 
7 
9 

11 
10 

5 
6 
8 
8 
8 

10 
11 

5 
9 

11 
11 
12 

7 
11 
12 
13 

10 
11 
12 
10 

typmytifâetSnfjneyiş 

Zabıt "kalemi 
Müdür 

•» muavini 
Mümeyyiz 
Bir inci sınıf stenograf 
ik inc i » » 

Evrak halemi 
Müdür 

» muavini 
Dosya memuru 
İkinci sînif kâtib 
"ÜTçüncü -» » » 

Matbaa müdürlüğü 
Müdür 
"R*^TirtT|"Rİfth'hih 
"M'rıgfth'hi'h 

» muavini 
İdare memuru 

Muhasebe müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Muamelât mümeyyizi 
Hesabat » 
Mutemed 
Dosya ve muhabere memuru 
Muhasebe kâtibi 

Daire müdürlüğü 
Müdür 
Ambar ve levazım memuru 
Ayniyat memuru 
Birinci sınıf kâtib 
İkinci » » 

Posta, telgraf müdürlüğü 
Müdür 
Birinci sınıf memur 
İkinci » » 
tTçüncü » » 

İnzibat memurları 
Başkömiser 
Komiser 

> muavini 
Sivi l başkomiser 

*£dç&<* 

1 
1 
2 
8 

12 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
3 

1 
1 
1 
1 

3£%aş 

80 
70 
45 
35 
30 

70 
55 
25 
25 
22 

70 
55 
40 
30 
35 

80 
70 
45 
45 
45 
35 
30 

80 
40 
30 
30 
25 

55 
30 
25 
22 

35 
30 
25 
35 



Derece Slemuriyetin neyi tA.ded Maaş 

11 
12 
14 

5 
6 
7 
S 

11 

6 
7 

11 
12 

» komiser 
» » muavini 

Polis memuru 

Bütçe encümeni 
Şef 
» muavini 

Memur 
» 

Kâtib - daktüo [•] 

Kütüpcme müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Birinci sınıf kâtib 
ikinci » » 

1 
1 

22 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

30 
25 
20 

80 
70 
55 
40 
30 

70 
55 
30 
25 

[*] Maaş ve emsal hâsılının tutarına kadar ücret de ve
rilebilir. 

Cumhuriyet Reisliğine yazdan tezkerenin tarîk ve 
numarası : 3-1-1939 ve 2/7,5 
Bu kanunun nesir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhur Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası : 4-1-1939 ve 4/22 
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cüd Sayıfa 
cüd ve sayıfa numaraları : 26 16 

28 86410:113 
29 5İ7 
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Büyük Millet Meclisi Memurin ve 
Yardım Sandığı Talimatnamesi [1] 

<{ Büyük Millet Meclisi kadrosuna dahil bulu
nan memurin ve müstahdemine atide zikrolunan 
şerait dairesinde muavenette bulunulmak üzere 
bir yardım sandığı teşkil edilmiştir: 

MADDE 1 — Yardım sandığının sermayei 
iptidaiyesi 1929 senesi Meclisi Âli bütçesinin 2 
nci faslma mevzu 2 500 liradır. Bu paradan işbu 
talimatname dairesinde Meclis memurin ve raiis-
tahdeminine vaki olacak ikrazattan alınacak se
nevi yüzde on iki faizle sermayeye zammolunur. 

MADDE 2 — Mebaliği mezkûre ancak birinci 
maddede zikrolunan Meclisi Âli memurin ve müs-
tahdeminine ikraz olunur. Bunların haricinde 
her hançi bir suretle bir şahsa veya bir mahalle 
ikrazat yapılamaz. 

MADDE 3 — İkraz vadesi azamî dört aydır. 
Bu müddet hiç bir suretle tezyid edilemez. Me
murlara bir maaş ve müstahdemlere de şehrî üc
retlerinin nısfından fazla ikrazat yapılamaz. İk
raz olunan mebaliğ dört müsavi taksitte istifa 
olunur. 

MADDE 4 — Sandıktan ödünç para alan ve-
İevfö üçüncü maddedeki haddi azam dairesinde 
ikraz etmemiş olsa dahi aldığı mebaliği ödeme
den ikinci defa istikraz edemez. 

MADDE 5 — Para ikrazında memurini mev-
cudenin istikraz edecekleri mebaliğin yekunu san
dık mevcuduna nazaran şayed üçüncü maddede 

l ü s t a h d e m i n e A i d 

zikrolunan mikdarlardan daha az ikrazatı istil
zam eylediği takdirde müsavatı hukukiyeyi te
min maksadile kezalik üçüncü maddedeki mik
darlardan fazla olmamak şartile ikrazat mik-
darlan komisyonca tayin olunur. Üçüncü mad
dede beyan olunan azamî had sandık mevcudu
nun kifayetile mukayyeddir. Sandığm idare he
yeti indelicab istikraz talebleri mikdarmda ten
zilât yapabilir. 

MADDE 6 — Veznedar, ikraz senedlerinin 
üzerinde reisle muhasibin imzasını havi tediye 
işareti olmadıkça para veremez. 

MADDE 7 — İkrazat memurinden iki zatin 
kefaletile yapılır. Şayed borçlu memur Meclisten 
infikâk etmiş olduğu takdirde mütebaki deyni 
kefillerinden tahsil olunur. Kefiller hiç bir su
rette buna itiraz hakkına malik değildir, 

MADDE 8 — Ikrazatta bulunanların aylığı 
bir mahkeme tarafından mahcuz veyahud Mec
lis veznesine eski borcundan naşi kısmen kesil
mekte dahi olsa yardım sandığından yaptığı is
tikrazdan naşi tevkifi lâznngelen taksitlerin 
mahcuz mikdarlar haricinde ve başkaca kat ve 
tevkif olunur. İkraz senedindeki borçlunun ve ke
fillerin imzası, bu husustaki taahhüdü tazammun 
eder. Bundan dolayı da kefil ve medyunlar bir 
gûna itiraz dermeyan «demezler. 

MADDE 9 — Sandığm idare ve muamelâtı 
memurin arasmda tdare Amirlerince seçilecek beş 

[1] Bu sandık, 19-IV-1930 tarihinde tesitti edümiştir. 



kişiden mürekkeb bir komisyon tarafından tedvir HADDE 10 — Her ay maaşı verileceği p"fr»> 
edilir. Bunlardan biri reis, biri muhasib biri Tez- sandık muhasibliği tarafmdaiL Meclis inuhasebe-
nedarlık vazifesini ifa eder. Bu komisyonun müd- sine verilecek üste mucibince borcu olan memur 
deti iki senedir. Ancak her sene nisan iptidasında ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinden borçla-
sandığm vaziyeti maliyesini mflbeyyin bir bilanço rina aid taksitler kesilerek sandık veznesine tes-
tanzim ile idare âmiri heyetine verilir. lim olunur. 

Sandık işlerinin ve hesablarmm muntazam ve MADDE 11 — Riyaset divanınca kabul edi-
bu talimat dairesinde cereyan edib etmediğini len bu talimatnamenin ahkâmı Büyük Millet Mee-
Meclis idare âmiri her zaman tedkik ve murakabe lisi İdare âmirleri tarafından takib ve icra edile* 
eder. çektir. 

M e c l i s H i z m e t i n e Y e n i d e n A l ı n a c a k H a d e m e l e r i n 
T â b i O l a c a k l a r ı Şar t lar H a k k ı n d a T a l i m a t n a m e 

1 — Meclis hizmetine girecek olanların yaşlan 30) dan yukarı olmayacak ve askerliklerini yapmış 
olduklarına dair terhis tezkeresi ibraz edeceklerdir. 

2 — Polisçe yapılacak tahkikattan ahlâk sahibi oldukları ve hiç bir mahkûmiyetleri bulunmadığı 
anlaşılmış olacaktır. 

3 — Hademelik hizmetini yapabilecek bir kabiliyette bulundukları ve sıhhatleri tam olduğa Mec
lis doktoru tarafından verilecek raporla tesbit olunacak ve noksan uzvu bulunmayacaktır. Boylan 
(1,65) den aşağı olmayacaktır. 

4 — Okumak ve yazmak bilecekler ve lisanlarında rekâket bulunmayacaktır. 
Okuma, yazma kabiliyetleri bir tahrir! imtihan ile anlaşılacaktır. 
Bu şartlan haiz olmayanlar Meclis hizmetine kabul olunmazlar. 

5 — Muayyen olan sin haddi (55) yaştır. Bu yaşı dolduranların hizmetlerine devam edib «de
meyecekleri îdare Heyetinin takdirine bağlıdır. 

6 — Yeniden hizmete alınacaklardan yukanki maddelerde yazılı şartların hepsini cami olduk
ları anlaşıldıktan sonra kayid ve kabul edilmeden evvel, (55) yaşmı doldurduktan sonra nimet
lerinden affolunacaklarını daha hizmete girerken kabul etmiş olduklarına ve çıkarken hiç bir taz
minat taleb etmiyeceklerine dair bir taahhüdname alınacaktır. 

7 — Hizmetlerinin devam ettiği müddetçe ahvalinde tebeddül görülenler ve hizmetlerinden isti
fade-kabil olmayanlar bilâkaydüşart işten çıkarılırlar. 

8 — Müstahdeminin umumî ve grub halinde hayat sigortaları yapılacaktır. Hademeler de bu sigor
taya dahil olmağa mecburdurlar. SHgorta şeraiti meyanmda takarrür edecek prim her ay ücretle
rinden kesilecektir, " 
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Hizmet Birimleri, Personel ve Kadro Bilgileri 
(1 Teşrinisani [Kasım] 1939 Vaziyeti) 303 
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Millî Saraylar Müdürlüğü 

Yazife îsim ve şey adî 

$Mvx < Sezai {>elek . . . 
Kontrol mei/Hiru ve ayniyat nrah-mh) . . . Ras.»-) Şuı-m.t , . 
haşkCıib •><? fEıU'en'ptî S"avj &nşkin . . . 
Sîimer • M, /.bav AHau , . 
I>oki<-r SalVnjtUu Taksî 
Kâtib ILsindi Kneı . . 
S\ci} ve Bıai-raf tahakkuk memuru . . H W j m Krduru 
livmk rauki.yjîdi ve dosya HIMJJWU 38 Ya$ar 
Ayniyat kâtibi . . t . . . Murat'a Oveay . . . 

» T> . . . . Fevzi NAganç^juç . 
Levsar a. î jeıanru Ismr.ü (Jv.se» . . . . 
ÎH'j.-'afc ssürveyaaı . . ..; Knatıl Tar^r . . . . 
Ayniyat m<-ı»ur« . , - ihsan tferosi Bötvin . 
Msbenei tefrijiyt depocu»!! Ke-id NVa . . . , 
Klekirik Jvv&'/Am depocrasu Ka-hı Yûcey.-üfıi'tk . 
Muhafaza t.j<»-m»ru * . Zeki Çelik 
Trfii^ic^i . . Ktsüth baydaki . . . 
M<îf-'«ışı}t mara«yo?u < , . . . . . . . . . . . M\ Jîw& 
3în3?emw ir^aiyo ambar»» , iUzhar ire» . . < , 
D*%cr . . . . . , . , , , , » . , . . . . M*TO<K] î«Ikuia'>u . . 

» Kaücf IT&îu 
Doğramacı , < * . < , . , . Mustafa Şeuyener . 
Kurganca . . . » . İsmail ("siyak . . . . 
Tenekeci J\xm ü ffoks&lan . . 
s?*} yoleu , > . Moraed tasada . . . 
Garaj kademe.» v . Ytuaf üaritoflu . . 

> s „ v Kdçuk Mesıed Y»Hc»çoğIu 
» * , . . , < , . , . Abmed Atıf İSiKbir 

Torgancx trfa» <îoral . . . . 
» ! Ziya Sürt 

B'ekÇibaşt 

B$CÇ3 . , 

Eeeeb Taşpmar , . 
Bahsetti» 
Yusuf İzgı . , . , . 
Mustafa- Ktem Ö&nsy 

' ÂH Ft-Uah I'îfiîü. - • 
ScyM Aûmed J)mxi 
Ilın Şen . , , , , . . . . 

l>vkitifc 
% çıkt&iaa 

soanı \t& 
Ayîık ınifcctart 
ücreti Lira K. 
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, Mustafa Jitfsevm CV/imir . , 
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. . îtttstafa $mı$ G ü l a ? , . . , . . 
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. . 3Iu»c4 ösnma Daryel 
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. . Kaur Tancy 
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Yazlfe îsha Ye soy acU 

Bftetf . , . . . . . . iV ı ] &*hna Aykutlu . . . 
* . , , . , , * . , , . . . . . lîiki&et T;mr , , , . . . . 
» » \ " . . . . . . , îsııral Yusuf Yamadım;' 
» . , . . , K<»Biaî Yusuf K»ucğl<ı , 
» > . , ftee<?b ismail Oerch . 
* , . . . , , Şakir ( W 
» , Seyfpttm b<wer . . . 
» • . . . . . . . . . İhsan ismail Cıilp»)»? 
» , , . , Mv-niKİ Mustafa Garib 
» ' , Ifcunttı K'izJ Yıldı? . 
» , , , , . , W&\iû Mastara ^îft^fe 

K»{>icx . . . . « . . . > ( W r Çavuş fîütHÛş . 
» . Musa. Kamneıû 
» . „ " , , Sjevki Yimi^in . . , 
* . , , . . . , I{>rwh>tr! K&mknş . . . 
» . . . . . . . . . . . » . , , . . . h>ııı&>l MÇH«U Saypüı 
» . , . , . » . . . . . . . . . , , . / . . . . Şabaa Şsrm 

BahçıvAnta^ı . . . . , '. . . Hakkı Özbek . . , . . 
» , . , , . , . . . Kteın K^aer . . . . . . 
* , . . \ . . . , ' * . . , , » . Zeybei M«»wiwJ Tokoa 

fta^çîva» . . , . . „ r . • • Hüseyni tCayıoa 
» , . . , , „ < „ , , - . . . Ataned T)rpaa , , , , 
» 4 , v Besim Kargı . . . . . 
* . . . . , . . ' , » . > ' . « - « . . . • < • ' ? * %ÖStlft8« t*lgü 

> A , . ' . . . . " . , . . . . . . . . Sofa Hüseyin ıfey^cmir 
- * . . . . . . . . . .' . , „ . , > , . . . v. . . îlüsuyin. JCçsmı > . . • . 

, . Sslîm. Usta . . . . . . . 
> , J&ttrlsnş Akkoş 
. v İMmâ Ali Ding . . . . 
. .> Aftnı.ed Muhamm Brgta 
. . HaM Hat.an. Aiankaya . 
. • ' İ&MU Ahwed Ütgûîi . . 
', . , Ha&aa Said Cebeci. . , . 
>< V JTalîd Kıuiıt Üner . . . . 
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, N c , " ' s<?ar« ita, 

«a ve my adr '" * '* fkretf Lira İC 

an \ . . . ' , . Ahtaeâ Yabid hıee . . 
Mttî»t«r Kos» 

. . , , . , . . , . , AR Mahtmtd Arkan . 
, * . . , * . . . ^ . . . . « Salim Memed Akasya 

, îbrahi'a §mn Aşrk'ar 
' , . , . . , . . . , îlsîudi YakıH> Ye§ilw 

* Ahme<l AH önai . . 
Alımca ibr&Maı JMnry 
Ctea* Arif rtu^-sk , 
Mnharcvm ^ak'r Afca»et 
I4Y& İbrahim Kargaec 

. , . . . , . Mustafa ismail Ark• . 
. . . . . ' . . STecth Şjşnsan . . . . . 

. . . . îsffurî A m ^ n . . . . . 
<.. Âlnaçâ kfttî'i Aykan . 

< , < Salih. Eüstcm Baka . 

Kalorifer, motor ve itfaiyeci . * . . . . 
Kalorifer ve itfaiye? t 

* » i^fetsj B n l a l . . . . 
Otomobil ^>£6râ , . . . , . . . . . Mustafa Bt§,ir . . . 
Kamyon. » > « , . ' . . . . . . , . Haşatı Yea^* • . . 
Telefonu • , Hayati Koral . , . 

* , İbrahim Olcay . . 
» , . , , Memod Yslctresn. . 
> , . . . , , . . . . . . . . > , • . . . . . 4 . , K^Pötfm Ayga-tı. . 

Cilâcı , Anelen Bvov. . ' . . . 
Kayıfcbaaç bekçisi .», < « . «4 Memed Ali Kestane 
8a<ıt<fi . • > . , , > * T'tvfik Şmer . . . . 
Sofrac-duışı > , VtemA M « a . . . 
HofrAeı .4 \ . . . . . . " Kadri x\ydaa . . , 

» ' , , TMİâ Jürgüior . „ . 
* , ; • . , . . \ . ' . , ' . . < Âfecfollah Çayla/», 

İlonçbsy . , . , . ' . , , , '. Ka&ri Kî.'kkOpû< • 
» ' ( » . ( i . ( ) ^ . . , ' , , îfTâytlar ö/niu . , , 

Dokamahaaç amkıraar. * , . 
Itckom&K. 
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Büyük Millet Meclisi'nin 1939 Yılı Bütçesi 

Büyük Millet Meclisi'nin 1939 yılı bütçesiyle, bu bütçede 1 Ocak 1940 ta
rihine kadar yapılan tadilât aşağıda gösterilmiştir.304 

3 

Mahaŝ cMtlm nevi 1 < 1 K \ 

Birin fi kısmı •• Vi'deyJe m Hunriz mııhabM$at 

Bivhıci hah - Talisini, haretrak 

1 Riyaset tahsisatı 
3 Aza t a b l a l ı [I] 
d Divauı Riyaset a/a*>ı tazminatı 

(Tediye 1197 fcnmaraJf TCSHUI nnx".h'ın«5 yaŞito] 
4 Muvakkat tamı^ar [2] 

(Topta» verir»*} 
f> 'Mnıafob iir-ten huzura 

Harcırah 
X Aza harcırahı [3] 
2 BeyudîTîiU'i ParhuıiAiıtolaı* ittihadı kottiVaasıua i-*ii-

rak edecek «"»lan murahhaslar- iıaı-f-ırahı 
T( Beynelmilel J'arİRöiamolar Türk grutomun masarifi 

mntefrrrikası 
[Bx? para G-rub «'«.hı'n «nriru*- vcr'Ur] 

8 4Ö0 
1 776 7Ü0 

21 GÛÛ 
m 000 
1 80Ü 

2 316 İÜ0 

424 000 

6 000 

1 700 

Fasıl y s k t a , 431 700 

nhvdd hah vekûım 2 747 800 

İkine' hah - Maaş* üvi'et, tahsisat 

i "Memurlar maaşı 340 196 
2 A^ık maa^ı ' 509 

fasıl yekûsu X# 705 

\t\ 87$9 nmısrah kanun *7e S GOÖ'Ura mnınohumuştuK 
(3: $?$$ nvmpdt k&ıiua üe 5 000 Ura zammdwmifl'urs 

304 T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-Ictimâ F. (3 Nisan 1939 - 31 Teşrinievvel 1939). Ankara 1940 
T.B.M.M. Matbaası. 633-635. ss. 
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£\ M. Muhassasatm nevî Lîr& 

4 Müstahdemler ücreti 180 420 
5 Muvakkat tazminat 23 280 

İkinci bab yekûnu 353 405 

Üçüncü bab - Masraf 
6 Mefruşat 7 000 
7 Levazım 

1 Tenvir 5 680 
2 Teshin 10 000 
3 Kırtasiye 2 000 

Fasıl yekûnu "17 680 

8 Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayrinıelhuza 30 000 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 2 500 
3 'Bahçeler daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti [1] 31 000 

[Staj için yabancı memleketlere gönderilecek bahçivanm ütfret, 
harcırah ve sair masrafları bu tcrtıbden verilir] 

Fasıl yekûnu 63 500 

9 Millî saraylar masrafı 
1 "Masarifi umumiye 70 000 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar 28 800 
3 Sarayların tamir ve boya masrafı 35 000 

Fasıl yekûau 133 800 

10 -Riyaset otomobili işletme ve tamir masrafları 4' 500 
11 Mütenevvi ^nfaSraiflâr 

1 Befatir ve evrakı matbua 2 000 
2 Melbusat 6 000 
3 Sigorta 1 700 

Fasıl yekûnu 9 700 

12 Daimî memuriyet harcırahı 1 000 
13 Muvakkat memuriyet harcırahı 3'000 
14 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 3 550 
15 Ücretli mûHâböre"V"e mükâleme bedeli 300 
16 Fosta ve telgraf ücreti 425 

[1] 3739 numarah faptun Üe 53 000 Ura zanımolunmuştur. 



». M. Mttaassasatm nevi Lira 

17 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve 
saire maafflfiaft 2 500 

Üçüncü bab yekûnu 246 955 

Birinci kısım yekûnu 3 348 160 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bab - Daimî masraflar 

18 Matbaa işletme masrafı 12 000 
19 kütüphane masrafı 6 UOO 
20 Beynelmilel Paîlamantolar İttihadına iştirak hissesi 1 7 0 0 

Birinci bab yekûnu 19 "700 

İkinci bab - Muvakkat masraflar 
21 İnşaat ve tamirat .[1] 30 000 
22 3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Mec

lis binasının inşaat masrafları ve istimlâk bedeli [2] 1 000 000 
23 Tesisat ve demirbaş 6 600 

tîkinci bab yekûnu 1 036 000 

İkinci kısım yekûnu 1 055 700 

Üçüncü h-sm - Müteferrik masraflar 
24 Geçen'yıl'borçlan 12 '000 
25 Eski'yalar borçlan 1000 
26 1934 VB lis&a'siMflraki senelere aid tahakkuk edecek 

asa 'harcırahı toşillğı 15 000 

Üçüncü kısım yekûnu 28 '000 

UMUMÎ YEKÛN 4 431 860 £<] 
•27 İstimlâk bedeli ,[3J 3 060 

[1] 3739 numaralt kanun -Üe 80 000 lira zammedümişiir. 
[2] 3739'numarolt'kanm Üe 167 026'lira ten âl edümiftir. 
[3] 3739 nümariüt kmun-üe'oçdmşUr, 
[4] 3739 nuntarolt Kanan mucibince-yapihtn mümMe neticesinde hı yekûn 4 <412'634% e inmiş

tir. » 
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^ s 

Hizmet Birimleri, Personel ve Kadro Bilgileri 
(1 Teşrînîsânî [Kasım] 1940 Vaziyeti)305 
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305 T.B.M.M. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 1 (1 Teşrinisani 1939 - 31 Teşrinievvel 1940). 
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Millî Saraylar Müdürlüğü 

TevJd-
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdan 

Vazife İsim ve soy adı ücreti Lira K. 

1 - Daimî ücretli memurlar 

Müdür Sezai Selek 350 254 31 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi Basim Şumnu 140 106 95 
Başk&tib ve mutemed Naci Erjşkin 135 103 26 
Mimar .. Mazhar Altan 150 114 34 
Doktor Salâhattin Yakal 66 49 78 
•Sicü-ve masraf tahakkuk memura Hüseyin Erduru 85 66 23 
Evrak mukayyidi ve dosya memura M. Yaşar 70 55 02 
Ayniyat kâtibi Mustafa Oleay 75 58 76 

» » Fevzi Nagançgenç 70 55 02 
Levazım memura İsmail Dysen 60 47 56 
İnşaat süroyanı Tahir Sozer 80 62' 49 

2 - Ücretli müstahdemler 

Malzemei tefrişiye depocusu Reşid Naza 60 47 56 
Ayniyat memuru İhsan Şemsi Benin 50 40 09 
Elektrik levazım depocusu Kemal Alkaya 55 43 83 
Muhafaza memuru Zeki Çelik 65 51 29 
Elektrikçi Kadri Yüceyaltoık 65 51 29 

* refiki Reeeb Duygulu 60 47 56 
Mefruşat marangozu Alı Eruz 80 62 49 
Malzemei inşaiye ambarcısı Rauf Tuney 50 40 09 
Dülger Haüd Uslu 55 43 83 

» Memed Ülkumen 65 51 29 
Doğramacı Mustafa Şenyener 65 51 29 
Kurşuncu İsmail Çalyak 65 51 29 
Tenekeci Hüseyin Koksakn 65 51 29 
Su yolcu Memed îneada 35 28 90 
Garaj hademesi Yusuf«Karaoğlu 40 32 62 

» » Memed Yalkaçoğlu 40 32 62 
» » Ahmed -Atıf Effiath 30 25 02 

Yorgancı irfan Goral 70 55 02 
* 4 Ziya Sert 55 43 83 

Bekçibası Beeeb-Taşpmar 60 47 56 
c» Bahaettin Aear 55 43 83 
e» Mustafa Etem- Gdney . . . . . . . 55 43 83 
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Tevki-
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdan 

îsîm ve Boy adı ücreti Lira K. 

Alı Fettah Uzun 45 36 36 
Seyid Ahmed Demir 45 36 36 
Mustafa Halil Aydm 45 36 36 
Mustafa Halil Baydar 45 36 36 
Mustafa Osman Akyel 45 36 36 
Esad Âli özegan 45 36 36 
Süleyman Oülbeyaz 40 32 62 
H. İbrahim Akar 40 32 62 
Rifat Taba 40 32 62 
Nuh Taş 40 32 62 
Ahmed Mustafa Turan 40 32 62 
Mustafa Hüseyin özdemir 40 32 62 
Elmas Araskay 40 32 62 
Sadık Doğan 40 32 62 
Mustafa Çavuş Oüleş 40 32 62 
Mahmud Mirzanlı 40 32 62 
Ömer Çavuş Değirmenci 40 32 62 
Büstem Koca 40 32 62 
Memed Osman Daryel 40 32 62 
Salâhattm Durul 40 32 62 
Memed Ali Şevren 40 32 62 
Ahmed Seyid Ali Akçay 40 32 62 
Hüsnü Ömer Açat 40 32 62 
Mustafa Hasan Kabadurmuş . . 40 32 62 
Necib Kocaaslan 40 32 62 
Nazif Güzel oğlu 40 32 62 
Ziya Abdullah Danış 40 32 62 
Osman Memed Gürsu 40 32 62 
Memed Ahmed Ataoğlu 40 32 62 
Memed Mustafa Garib 35 26 90 
Memed İhsan Hergül 35 28 90 
Mustafa Ahmed Oyludağı 35 28 90 
İsmail Yusuf Tanmdağ 35 28 90 
Seyid Beceb Doğan 35 28 90 
Ahmed Hasan Aşkan 35 28 90 
Galib Rıza özdü 35 28 90 
Fazıl Selma Aykutlu 35 28 90 
Hikmet Tezel 35 28 90 

, Mustafa Ete.m Arkan 35 28 90 
Kemal Yusuf Karaoğlu 35 28 90 

, « Beceb Dereli , . 35 28 90 
. . Sakir özer , 35 28 90 
. . İhsan İsmail Gütomar 35 28 90 



Tevki-
fattan 

soma Ha 
Aylık mikdan 

Vazife îsîm ve soy adı ücreti Lira E. 

Bekçi Halil Mustafa Şimşek . 35 28 90 
Hamdi Nazif Yıldız . . . . 35 28 90 
Osman Ahmed Kaptan 35 28 90 

. . . . Faruk Ahmed Kaptan 35 28 90 
Ahmed Hüseyin Seren 35 28 90 
Kemal Yılmaz 35 28 90 
Hamid Memed Erbaylar 35 28 90 
Memed İbrahim Kargacı 35 28 90 

• Mustafa Gümüş Telli 35 28 90 
Memed Esad Yıkılmaz 35 28 90 
Hasan Memed Çelik 35 28 90 
Lûtfi Ahmed Gültepe 35 28 90 

Kapıcı * Ömer Çavuş Gümüş 45 36 36 
Musa Kazancıel 40 32 62 
Şevki Yürüsün 3Ş 28 90 
İbrahim Karakuş 35 28 90 

.- İsmail Memed Saygılı 35 28 90 
Şaban Şirin 35 28 90 

Bahçrvanbaşı Hakkı Özbek 60 50 04 
Etem Neher 50 42 16 
Zeybek Memed Toköz 50 42 16 

Bahçıvan Hüseyin Kayma 40 34 28 
Ahmed Tırpan 40 34 28 
Besim Kargı 40 34 28 
Osman Ülgü 35 30 34 
Hüseyin Kesim 35 30 34 
Salim Usta 35 30 34 
Satılma Akkuş 35 30 34 
Memed Âli Dinç , . 35 30 34 

, Ahmed Muharrem Ergin 35 30 34 
Halil Hasan Alankaya 35 30 34 
Hasan Ahmed Örgün 35 30 34 
Necib Hüseyin Şişman 35 30 34 
Hasan Said Çebeei 35 30 34 
Halid Emin Üner ' 35 30 34 
Mustafa- Ali Jon 35 30 34 
Mustafa Halid Akbaş 35 30 34 
Kadri İsmail Ark .". 35 30 34 
Bekir İsa Akgül 35 30 34 
Ahmed Yahid İnce 35 30 34 
Muhtar Koşa 35 30 34 
Salim Memed Akasya 35 30 34 
İbrahim Ömer İşıklar 35 30 34 
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Tevki-
fettan 

sonra ite 
Aylık mikdan 

Vazife İsim ye soy idi ücreti Lira K, 

Bahçıvan Hamdi Yaküb' Yesjlçay 35 30 34 
» Ahmed 'Ali Ünal 35 30 34 
> Ahmed ibrahim' Sakarya 35 30 34 
» Genç Arif Utaocak 35 30 34 
> Muharrem Şakir Abneı 35 30 34 
» Lûtfi İbrahim Kargacı 35 30 34 
» Necib- Osman Coşkun 35 30 34 
> M u s t a f a î s m a i l A r k . . . . . . . . . 35 30 34 
» Sofu-Hüseyin Soydemir 35 30 34 
» > Süleyman* Memed-Aydogan... . 35 30 34 

Kalorifer motor'M îsmail'Arcan 80 62 49 
» » fcûtfi Aykan 50 40 09 
» » Salih Saka 45 36-36 
» » Mustafa Hulusi-Reşir 40 32 62 

Telefoncu Hayati -Koral 55 43 83 
» ibrahim Olcay . . , 55 43 83 
» Memed Yıldıran 50 40 09 
* Nurettin Ayğan 40 32 62 

Citta Andon Bron 40 32 62 
Kayıkhane bekçisi Memed Ali Kestane 40 32 62 
Saatçi . . . % TevfikŞener 40 32 62 
Sofracıbaşı Remzi Erden 75 58 76 
Sofracı Kadri Aytaç 50 40 09 

» Abdullah Gaylaz 60 4 0 0 9 
» Rıza Şen 50 40 09 

Ben«ber. Kadri Kırkkoprü 35 28 90 
» Haydar özü 30 25 02 

Boyacı KemaL Uysal 55 43 83 
Kumaş dokumacısı Ahmed Okyay 60 47 56 

» » Aziz Çakır 50 40 09 
» » AUettin Canlı 50 40 09 ' 
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Büyük Millet Meclisi'nin 1940 Yılı Bütçesi 

Büyük Millet Meclisi'nin 1940 yılı bütçesiyle, bu bütçede 6 Ocak 1941 ta
rihine kadar yapılan tadilât aşağıda gösterilmiştir.306 

« P. M. Muhassasatm nevi Lira 

Birinci kmm - cüzlerde müşterek muhastasat 

Birinci bab • tahsisat, harcırah. 
Tahsisat 

1 Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı [1] 
3 Divanı riyaset azası tazminatı (Tediye 1757 numaralı kanun mucibince 

yapılır) 
4 Muvakkat tazminat (Toptan verilebilir) [2] 
5 Murakıb ücreti huzuru 

8 400 
1 797 600 

21 600 
513 600 
1 800 

Faul yekûnu 2 343 000 

Harcırah 
1 Aza harcırahı [3] 429 000 
2 Beynelmilel parlamantolar ittihadı konferansına iştirak edecek olan 

murahhaslar harcırahı 6 000 
3 Beynelmilel parlamantolar Türk Orupunun masarifi müteferrikası (Bu 

para grup reisinin;; enirine verilir) 1 700 

Fasıl yekûnu 436 700 

Birinci bab yekûnu 2 779 700 

İkinci bab - maaş, ücret, tahsisat 
3 Maaş 

1 Memurlar maaşı [4] 165 180 
2 Açık maaşı [5] £09 

Fasıl yekuna 166 689. 

(1) 3919 numaralı kanunla 11550 ve 3981 numaralı kanunla 42 954 lira zammolunmuştur. 
(2) 3919 numaralı kanunla 3200 ve 3981 numaralı kanunla 3 000 lira zammolunmuştur. 
(3) 3981 numaralı kanunla 3000 lira zammolunmuştur. 
(4) 1623 numaralı îdare Heyeti kararile 350 lira zammolunmuştur. 
(5) 1623 numaralı İdare Heyeti kararile 350 lira zammolunmuştur. 

306 a.g.e., 521-529. ss. 
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F. î t Muhassasatın nevi Lira 

4 Ücret 
1 Meteorlar 
2 Müteferrik müstahdemler 

5 Muvakkat tazminat 

Fani yekûnu 

İkinci bab yekûna 

21420 
160 500 

181020 

26 116 

372 725 

Üçüncü bab - Masraf 

6 Mefruşat 

7 Levanın 
1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayrimelhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 
3 Bahçeler daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti 

Millî saraylar masrafı 
1 Masarifi umumiye [6] 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar 
3 Sarayların tamir ve boya masrafı [7] 

10 Riyaset otomobili masraflaıi 

yani yekûnu 

Fani yekûnu 

Fani yekûnu 

2 Tamir 

Fani yekûnu 

5000 

5680 
10 000 
2500 

18180 

30 000 
2500 

31000 

63 500 

70 000 
28 800 
5^000 

153 800 

3500 
1000 

4500 

(6) 1613 numaralı İdare Heyeti karan ile 8000 lira tenzil olunmuştur. 
(7) 1613 numaralı İdare Heyeti karan ile 8000 lira zammolunmuştur. 



F. M. Muhassasatın nevi Lira 

11 Mütenevvi masraflar 
1 Defatir ve evrakı matbua 2 000 
2 Melbuaat fc 000 
3 Sigorta 1 700 

Fani yekûnu 9 700 

12 Daimî memuriyet harcırahı 1000 

İS Muvakkat » » 3 000 

U Resmî telefon tesis ve makaleme masrafı S 660 

15 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 300 

16 Posta ve telgraf ücreti 262 

17 3336 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 2 600 

Üçüncü bab yekûnu 265 282 

Birinci kısım yekûnu 3 417 707 

İkinci kmm - Cüze mahsus muhassasat 

Birinci bab- Daimî masraflar 

18 Matbaa işletme masrafı 19000 

19 Kütüphane masrafı 6 000 

20 Beynelmilel Parlamantolar ittihadına iştirak hissesi 1 700 

Birinci bab yekûnu 26 700 

İkinci bab • Muvakkat masraflar 

21 İnşaat ve tamirat 30 000 

22 3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının inşaat 
masrafları ve istimlâk bedeli [8] 900 000 

[8] 3909'numatalt kamunla 4200 ve 3930 numaralı 'kanunla 40 000 ve 3981 numaralı kanunla 
48 954 Ura tenzil olunmuştur. 
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F. İL Muhassasatra nevi Lira 

28 Tesisat ve demirbaş, 6 ÖÖO 

İkinci bab yekûnu 936 000 

İkinci kısmı yekûnu 962 700 

Üçüncü kısım - Müteferrik masraflar 

24 Geçen yıl borçları 1500 

25 Eski yıllar borçları 1000 

26 1934 Ye daha sonraki senelere aid tahakkuk edecek asa harcırahı .karşılığı. 5 000 

'Üçi&cü kısıra yekûnu 7 500 

Dördüncü kısım * Meclis Muhafız kıtası 

Muvakkat tazminat 

Umumî masraflar 

Dördüncü kışım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

11328 

1460 

107 208 

;20 000 

45079ar 

30 1939 mali yılı tahsisatta* borçlan [9] 

[&] 3909 numaralı kanunla açılmıştır. 
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Büyük Millet Meclisi Memurlarının 1941 Yılı 
Derece, Aded ve Memuriyet Nevi Cetveli307 

CETVEL [1] 
Memuriyetin nev'i Adet Maaş D. Memuriyetine nev'i 

2 Kâtibi umumî 

Hususi kalem 

5 Müdür 
11 Birinci sınıf kâtip 

Kanunlar kotemi 
6 Müdür 
6 » muavini 
8 Şef 
8 Riyaset Divanı kâtibi 

10 Sicil memuru 
10 Haânei evrak memuru 
10 Kavanin ve muhabere memurları 
11 Birinci auuf kâtip 
12 İkinci: sınıf kâtip 

1 125 

80 
30 

80 
70 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
25 

Adet KAOS 

Zabtt Kolimi 

5 Müdür 
6 » muavini 
8 Şef 

10 Birinci snuf stenograf 
11 İkinci sınıf stenograf 

Evrak kalemi 
6 Müdür 
7 » muavini 

12 Dosya memuru 
12 İkinci sınıf kâtip 
13 Üçüncü sınıf kâtip 

1 
1 
2 
8 

12 

Matbaa müdürlüğü 
6 Müdür 

80 
70 
50 
35 
30 

70 
60 
25 
25 
20 

70 

[1] Kanuna bağh esas cetvel 3656 sayıl» kanunun 25 no» maddesiyle ilga edilerek yerine 6u eet-
Vel ikam» ohtnmustur . 

Dl< Memuriyetin nev*î> 

7 Başmnsahhih 
9 Musahhih 

11 » muavini 
10 İdare memuru 

Muhasebe müdürlüğü 

5 Mudur 
6 » muavini 
8 Muamelât şefi 
8 Hesap şefi 
8 Mutemet 

10 Dosya muhabere memuru 
11 Muhasebe kâtibi 

Vttire müdürlüğü 

5 Müdür 
9 Ambar ve levazım memuru 

11 Ayniyat memuru 
11 Birinci sınıf kâtip 
12 İkinci sınıf kâtib 

AdBf.Maas D.£ 

Posta, telgraf müdürlüğü 

1 60 
3 . 40 
2 30 
1 35 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

80 
70 
50 
50 
50 
35 
30 

80 
40 
30 
w 25 

7 Müdür 60 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
13 

Memuriyetin.rnevji, Adet Maaş 

11 .-Birinci.sınıf memut 
12 İkinci-sınıf memur 

tnztbat memurları 

Komiser 
» muavini 

Sivil komiser 
» komiser 
» » muavini 

Polis memuru 

Bütçe encümeni 

Şef 
» muavini 

Memur 
Memur 
Kâtip- daktilo 

Kütüphane müdürlüğü 
Müdür 

» muavini 
Birinci smıf kâtip 
Kâtip 

1 
1 

.1 
1 
1 
1 

22 

30 
25 

35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 

1 80 
1 70 
1 60 
1 40 
1 30 

1 70 
1 60 
1 30 
1 25 

307 T.B.M.M. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: 2 (1 Teşrinisani 1940-31 Teşrinievvel 1941). Ankara 1942 
TBMM. Matbaası 492-514. ss. 
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Hizmet Birimleri, Personel ve Kadro Bilgilen 
(1 Teşrinisani [Kasım] 1941 Vaziyeti) 
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Millî Saraylar Müdürlüğü 

TevkU-
fattaat 

sonra* ita 
Aylık mikdan 

Vazife İsim ve.soy adı. ücreti Lira K. 

1 • Daimî ücretli memurlar 

Müdür Sezai Selek . . . 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi Basim Şumnu . . 
Başkâtib T » mutemed Naci Erişkin . . . 
Mimar Mazhar Altan . . 
Doktor Salâhattin Yakal 
Sicil ve masraf tahakkuk memuru Hüseyin Erduru . 
Evrak mukayyidi ve dosya, memuru M. Taşar 
Ayniyat kâtibi Mustafa Olcay . 
Levazım memura İsmail Uysen . . 
İnşaat sürveyam Tabir SÖzer . . . 

350 
140 
135 
150 

254 
106 
103 
114 

66,66 49 
85 
70 
75 
60 
80 

66 
55 
58 
47 
62 

31 
95 
26 
34 
78 
23 
02 
76 
56 
49 

2 - Ücretli müstahdemler 

Malzemei tefrişiye depocusu Reşid Naza 60 
Ayniyat memuru İhsan Şemsi Berzin 50 
Elektrik levazım depocusu Kemal Alkaya 55 
Muhafaza memuru Zeki Çelik 65 
Elektrikçi Kadri Yüceyaltmk 65 

> refiki Receb Duygulu 60 
Mefruşat marangozu Ali Eniz 90 
Malzemei inşaiye ambarcısı Rauf. Tuney 50 
Dülger Memed Ulkümen 65 

* Halid Uslu 60 
Doğramacı , Mustafa Şenyener 65 
Kurşuncu « İsmail Çalyak 65 
tenekeci Hüseyin Köksalan 65 
Bu yolcu Memed İneada 35 
Baraj hademesi Yusuf Karaoğlu 40 

* » Küçük Memed Yaikaç 40 
Yorgancı irfan Ooral 80 
| * Ziya. Sert 55. 
Bekçıbaşı Receb Taşpmar 60 

» Bahaettin Acar 55 
* . * . . , , , , , . . , , „ , , . , , . , , , , , , , , , . Mustafa Etem Goney 55 

47 
40 
43 
51 
51 
47 
69 
40 
51 
47 
51 
51. 
51 
28 
32 
32 
62. 
43 
47 
43 

56 
09 
83 
29 
29 
56 
95 
09 
29 
56 
29 
29 
29 
90 
62 
62 
49 
83 
56 
83 

4374 



Tevki, 
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdan 

Vasile taam ve soy adı ücreti Lira K. 

Bekçi Ali Fettah Uzan 45 36 36 
» Seyid Ahmed Demir 45 36 36 
» Mustafa Halil Âydm 45 36 36 
» Esad Ali özegan 45 36 36 
» Mustafa Osman Akyel 45 36 36 
» Mustafa Halil Baydar 45 36 36 
» Süleyman Gülbeyaz 40 32 62 
» , H. İbrahim Akar 40 32 62 
» Rıfat Tabu 40 32 62 
» Nuh Taş 40 32 62 
» Ahmed Mustafa Turan 40 32 62 
» Mustafa Hüseyin özdemir 40 32 62 
» Elmas Oskay 40 32 62 
» Sadık Doğan 40 32 62 
» Ömer Çavuş Değirmenci 40 32 62 
> Büstem Koca 40 32 62 
> Memed Osman Daryal 40 32 62 
» Salâhattin Durul 40 32 62 
> Memed Ali Şerven 40 32 62 
» Ahmed Seyid Ali Akçay 40 32 62 
» Mustafa Hasan Kabadurmuş . . . 40 32 62 
» Hüsnü Ömer Açat 40 32 62 
» Necib Memed Kocaaslan 40 32 62 
* Ziya Danış 40 32 62 
» Osman Memed Gürsu 40 32 62 
» Memed Ahmed Ataoğlu 40 32 62 
» Mustafa Ahmed Ayludağ 40 32 62 
» Memed Mustafa Garib 40 32 62 
> Mustafa savuş Güleş 40 32 62 
» Memed İhsan Hergül 35 28 90 
> İsmail Yusuf Yarımdağ 35 28 90 
» Seyid Beceb Doğan 35 28 90 
» * Ahmed Hasan Aşkan 35 28 90 
* Fazıl Aykutlu 35 28 90 
» Hikmet Tezel ,. . 35 28 90 
> Mustafa Etem Arkan 35 28 90 
» 4 .. Kemal Yusuf Karaoğlu 35 28 90 
» Receb Dereli 35 28 90 
> '• gakir Karaer 35 28 90 
» * . . . İhsan İsmail Gülpmar 35 28 90 
» Halil Mustafa Şimşek 35 28 90 
» , '. Hamdi Nazif Yıldız 35 28 90 
> . . Osman Ahmed Kaptan . . . . . . 35 28 90, 
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Tevki, 
tatta*. 

BOJlMkİt» 
Aylık mikdan 

Vasfa İtim.ve soy adı ücreti Lira E. 

Faruk Ahmed Kaptan 35 28 90 
Ahmed Hüseyin Seven 35 28 90 
Kemal Yılmaz 35 28 90 
Hamid Meraed Erbaylar 35 28 90 
Mustafa Yunus Telli 35 28 90 
Memed Esad Yıkılmaz 35 28 50 
Hasan Memed Çelik 35 28 90 
İsmail Mustafa Saygılı 35 28 90 
Lûtfi Ahmed GÜltepe 35 28 90 
Şaban Şirin 35 28 90 
Mustafa Hulusi Beşir 35 28 90 
Galip Rıza özdıl 35 28 90 
Ahmet Atıf EUialtı 35 28 90 
Kâzım İsmail Gür 35 28 90 

Kapıcı Ömer Çavuş Gümüş 45 36 36 
Musa Kazancıel 40 32 62 
Şevki Yürüsün 35 28 90 

' İbrahim Karakuş 35 28 90 
Bahçıvanbaşı Hakkı Özbek 60 50 04 

Etem Neher 50 42 16 
Zeybek Memed Toköz 50 42 16 

Bahçıvan Hüseyin Kayma 40 34 28 
Ahmed Tırpan 40 34 28 
Satılmış Akkuş 40 34 28 
Osman Hasan Ülgü 35 30 34 
Hüseyin Kesim 35 30 34 
H. Memed Ali Dinç 35 30 34 
Ahmed Muharrem Ergin 35 30 34 
Halil Hasan Alankaya 35 30 34 
Necib Hüseyin Şişman 35 30 34 
Hasan Ahmed Ürgün 35 30 34 
Hasan Sait Cebeci 35 30 34 

' Halid Emin Üner 35 30 34 
Mustafa Ali Jon . . . . 35 30 34 
Mustafa Halil Akbaş 35 30 34 
Kadri İsmail Ark 35 30 34 
Bekir İsa Akgül 35 30 34 
Ahmed Vahid İnce 35 30 34 
Muhtar Kara 35 30 34 

. . Salim Memed Akasya 35 30 34 
İbrahim Ömer Âşıklar 35 30 34 
Hamit Yakup Yeşilçay 35 30 34 

; . . . . . Ahmed Ali önal 35 30 34 



TffU-
fattan 

sonra ita 
Aylık mikdan 

Variffr îsîm ye soy ad* ücreti Lira S. 

Bahçıvan Genç ArifUluocak : . . 35 30 34 
» Muharrem Şakir Akracıoğra.. . 35- 30 34 
> Lûtfi İbrahim Kargaa 35 30 34 
» Necib Osman Coşkun 35 30 34 
* Mustafa îsmafl Ark 35 30 34 
» Süleyman Memed Aydoğan . . . . 35 30 34 
» Ahmet İbrahim Sakarya 35 30 34 
> Mehmet İbrahim Kargacı 35 30 34 
» Hüseyin Hasan Köle 35 30 34 

Kolorifer, motor ve itfaiyeci İsmail Arean 80 62 49 
Kaloriferci ve itfaiyeci Lûtfi Aykan 50 40 09 

* * Salih Saka 45 36 36 
Telef oncn * Haydar Kural 55 43 83 

» İbrahim Olcay 55 43 83 
% Mehmet Hüseyin Yıldırım 50 40 09 
» %.. Nurettin Ayğan 45 36 36 

Cilâcı Andon Bron 45 36' 36 
Kayıkhane bekçisi Memed Ali Kestane 40 32 62 
Saatçi Tcvf ik Seven 40 32 62 
Sofracıbaşı Remzi Erden 75 58 76 
Sofracı Kadri Aytaç 50 40 09 

» Abdullah Çayla* 50 40 09 
> Rıza Şen 50 40 09 

Rençber Kadri Kırkköprü 35 28 90 
» Haydar öz 35 30 34 

Boyacı Kemal Uysal 55 43 83 
Kumaş dokumacısı Aziz Çelik 50 40 09 

» » Alâettin Canlı 50 40 09 
Dokumahane ayniyat ve hesap memuru '. .Fevzi Nagaşgenç 85 66 23 
Daktilo Macide Emrem 50 40 09' 
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Büyük Millet Meclisi'nin 1941 Yılı Bütçesi 
Büyük Millet Meclisi'nin 1941 yılı bütçesiyle, bu bütçede yapılan tadilât 

aşağıda gösterilmiştir:308 

«F. M. Mnhassasatın nev'i Iıira 

Birinci kmm - Cüzlerde müşterek muhassasat 

Birinci bap - Tahsisat, harcırah 
Tahsisat 

1 Riyaset tahsisatı 
2 Aza tahsisatı [1] 
3 Divanı Riyaset âzası tahsisatı 

[Tediye 1757 numaralı kanun mucibince yapılır.] 
4 Muvakkat tazminat [2] 

[Toptan verilebilir.] 
5 Murakıp ücreti huzuru 

8 400 
797 600 
21 600 

513 600 

1600 

Fani yekûnu 2 343 000 

Harcırah 
1 Aza harcırahı 429 000 
2 Beynelmilel Parlâmentolar İttihadına iştirak edecek olan murahhaslar har

cırahı 1 
3 Beynelmilel Parlâmentolar Türk .grupunun masarifi müteferrikası 1 700 

[Bu para Grup reisinin emrine verilir.] 

Fasıl yekûnu 430 701 

Birinci bap yekunu .2.773 701 

İkinci hap - Maaş, ücret, tahsisat 
Maaş 

1 Memurlar maaşı 174 180 
2 Aed: maaşı 812 

Fani yekûnu 174 992 

[1] 4168 numaralı kanunla 37 402 lira zammolundu. 
[2] 4168 numaralı kanunla 1 800 lira zammolundu. 

308 a.g.e., 492-495. ss. 
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F, M, Muhassasatm nesi. 

11 

1 Memurlar 
% Müteferrik müstahdemler 

Muvakkat tasminat 

Üçüncü bap - Masraf 

7 Mefruşat 

8 Levama 
1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayrimelhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 
3 Bahçeler daimî masrafları ve muvakkat amele ücreti [4] 

10 Millî saraylar masrafı 
1 Masarifi umumiye 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar 
3 Sarayların tamir ve boya masrafı 

Siyaset otomobilleri masrafları 

2 Tamir 

Fasıl yekunu 

Lira 
ı ı m m** 

İ 1683 numaralı kanunun 58 noi maddesi mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi [3] 800 

5 Ücret 
22 440 

159 420 

Fasıl yekunu 181 

25 116 

İkinci bap yekûnu 382 

5000 

5680 
10 000 
3500 

Fani yekunu 

Fasıl yekunu 

Fasıl yekûnu 

10 180 

30 000 
2500 

40 000 

72 500 

80 000 
28 800 
85 000 

143 800 

3 "500 
1000 

4500 

[3] 41Ç8 numaralı kanunla 1 440 lira üâve, olunmuştur-
[4) 41Ç8 numaralı kanunla i(t 0Q0 Ijra* iföve otuntıyuftur* 

4379 



P- M. Mnhnşşaflatın nev'i jâ r a 

12 MtitfflMTvi nuuraflar 
1 Defatir ve evrakı matbua 2 500 
2 Melbusat 8 000 
3 Sigorta 1 700 

Fasd yekûnu 12 200 

İS Daim! memuriyet harcırahı 1000 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 1 500 

15 Resmî telefon teais ve makaleme masrafı 3 550 

16 ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 300 

17 Posta ve telgraf ücreti 484 

18 3335 saydı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 2 500 

Üçüncü bap yekûnu 266 514 

Birinci kısım yekûna 3 423 083 

İkinci ktım • Cüze mahsus mvhatsasat 

Birinci bap - Daimi masraflar 

19 Matbaa isletme masrafı 19 000 

20 Kütûpane masrafı 6 000 

21 Beynelmilel Parlamentolar İttihadına iştirak hissesi 1700 

Birinci bap yekûnu 26 700 

İkinci bap - Muvakkat masraflar 

22 İnşaat ve tamirat 30 000 

23 3090 «ayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binasmm inşaat mas
rafları ve istimlâk bedeli [5] «00 000 

24 Tesisat ve demirbaş • °°° 

İkinci bap yekûnu 436 000 

İkinci kısım yekûnu 462 700 

[S] İdarenin 21.XI.1941 ve 1960 numaralı karariyle 4 200 lira tenzil ve 4168 numaralı kanunla da iki kalemde 55 642 lira ile 
756 Ura ayrıca tenzil edilmiştir. 
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25 
26 
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28 
29 
30 

A 
30 

Muhassas&tm nevi 

Üçüncü htmt* MUfenik msrafb* 

Oe$ea yıl borçlan [6] 

Eski yıllar borçlan 

Chçmif senelere ait tabsûatra borçlar 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hamı - Meclis muhafız foton 

MMJ 

Muvakkat tazminat 

Umumî masraflar 

Fosta, telgraf memurlarına verilecek fazla mesai yevmiyem [7] 

Dördüncü kısım yekûnu 

Sığmak inşaatı (1113 .2/4762 ve 19.XI .1942 tarihinde MaKye vekaleti 
tezkeresiyle açılan yeni fasıl) 

Lira 

1000 

1000 

1693 

3 693 

12 708 

1600 

60 000 

766 

74 208 

664 646 

UMUMÎ YEKUN 9 968 684 

[6] İdarenin 21.XI. 194i tarik ve Ü$Ö nmûraîı karariyle 4 200 İirû zamrnolunmufhr, 
[7] 4168 saydı kanunla yeni açdmsUr, 

4 3 8 1 



T&eouıtöyetia nev*i. 

Büyük Millet Meclisi Memurlarının 1942 Yılı 
Derece, Aded ve Memuriyet Nevi Cetveli309 
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Hizmet Birimleri, Personel ve Kadro Bilgileri 
(1 Teşrinisani [Kasım]1942 Vaziyeti) 
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Mill î Saray lar M ü d ü r l ü ğ ü 

1 teşrinisani 1942 tarihinde MÜH saraylar müdürlüğüne merbut ücretli memur ve müstahdemlerin 
vazife, isim ve ücret miktarlariyle aldıkları ücretten tevkifat çıktıktan sonra ellerine geçen miktar. 

lan gösterir cetveldir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna dahil bulunan ücretli 
memurlar 

Tevki-
fattan 

sonra ita 
Aylık miktarı 

Vazife Adı ve soyadı ücret l ira K. 

Müdür Sezai Selek 350 254 31 
Kontrol memuru ve ayniyat muhasibi Rasim Şumnu 140 106 95 
Başkâtip ve mutemet Naci Erişkin 135 103 26. 
Mimar Mazhar Altan 150 114 34 
Doktor Salâhattin Yakal 66,66 49 78 
Sicü ve masraf tahakkuk memuru Hüseyin Erduru 85 66 23 
Evrak mukayyidi ve dosya memuru M. Taşar 70 55 02 
Ayniyat kâtibi Mustafa Olcay 75 58 76 
Kâtip Cemil Bekem 75 58 76 
Levazım memuru İsmail Uysen 60 47 56 

D. Cetveline dahü müstahdemler 
Malzemeitefrişiye depocusu, Basit Naza 60 47 56 
Ayniyat memuru . - İhsan Şemsi Berzin 50 40 09 
Elektrik depocusu , Kemal Alkaya 55 43 83 
Muhafaza memuru Zeki Çelik 65 51 29 
Elektrikçi Kadri Yücayalbrık 65 51 29 

» refiir Receb Duygulu 60 47 56 
marangozu .- Ali Eruz 90 69 95 
inşaiye depocusu . .„. Rauf Tuney 50 40 09 

Dülger Mehmet Ülkünün* 65 5J 29 
> Halit Ualu 60 47 56 

Doğramacı Mustafa Şenyener- 65 51 29 
Kurşuncu- < İsmail Çalyak. *. 65 51 29 
Tenekeci Hüseyin .Türkay 65 51 29 
Su yolcu •...'. Mjehmet İneada 35 28 90 
Garaj hademesi'' Yusuf Karaoğlu 40 32 62 

» » Memet .öztörk 40 32 62, 
» » Ali Hüseyin Demiroaa* 35 28 90 

Yorgancı İrfan- Göral- . • . - . . . . 80 ' 62 49< 
BekçiW Recep Taspınar 60 47 66 

t Bahaettin Acar-.** 55 48 881 

> Mustafa-Eteıa-Ğoney-r;, . . . . 55- 43 83« 
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Tevki-
fattan 

sonra ita 
Aylık miktarı 

Vazife Adı ve soyadı ücret Lira K. 

Bekçi AliFettahUsan 45 36 36 
Seyit Ahmet Demir 45 36 36 
Mhıstafa Halil Aydan 45 36 36 
Esad Ali özegan 45 36 36 
Mustafa Osman Akyel 45 36 36 

' Mustafa Halil Baydar 45 36 36 
Süleyman Oülbeyaz 40 32 62 
H. İbrahim Bilgi 40 32 62 
Rifat Tabu .' 40 32 62 

. . ' . . . * Nuh Günnee 40 32 62 

. , Ahmed Mustafa Turan 40 32 62 
Mustafa Hüseyin özdemir 40 32 62 
Sadık Doğan 40 32 62 
Mustafa Çavuş Gülsen .' 40 32 62 

*•. Ömer Çavuş Değirmenci 40 32 62 
; Rüstem Yaman 40 32 62 

: Mehmet Osman Top . 40 32 62 
., . Salâhattin Durul 40 32 62 

, . Mehmet Ali Seren 40 32 62 
Ahmet Seyit Ali Akcay 40 32 62 
Mustafa Hasan Kabadurmuş . . . 40 32 62 

' Hüsnü Ömer Açat 40 32 62 
Necip Mehmet Kocaaslan 40 32 62 
Ziya Danış . .- 40 32 62 

' Osman Mlemet Güren 40 32 62 
• Mfehmet Ahmet Ataoğlu 40 32 62 

Mehmet Mustafa Garip 40 32 62 
, Sami Kızütuğ . . . .' 40 32 62 

» Mtahsin Uyar , . . . , , . 40 32 62 
Seyit Recep Doğan -. . . 35 28 90 
Fazıl Aykutlu 35 28 90 
Mustafa Etem Arkon 35 28 90 
Recep Dereli 35 28 90 
Şakir Karaer 35 28 90 
Hamdi Nazif Yıldız 35 28 90 
Faruk Mehmet Kaptan 35 28 90 
Osman Mehmet Kaptan ., 35 28 90 
'Ahmet Hüseyin Seven 35 28 90 

• - • • " • -Hamit Mehmet Brbaylar <. 35 2a 90 
• • • • • - . . . - . . -Mjehmet Esat Yıkılmaz ...._,"", . , 3 5 28 90 

: Hasan Mehmet Çelik ._. 35 28 90 
-• J&tfi Ahmet Gültepe 35 28, 90 

§şban Şirin 35 28. 90 
B*fc» feail Mehmet Saygjk 35 28 90 

» Gjalip Rıza özdü . . ." $5~ 28 90 
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Tevkİ-
fnüan 

sonra ita 
Aylık miktan 

Vazife Adı ve soyadı ücret Lira K 

*» • Ahmet Atıf Ellialtı 35 28 90 
» . . . . , Halil Mustafa Şemşek 35 28 90 
» Nuri Savaş 35 28 90 
» Ahmet Hasan Aşkan 35 28 90 
> . İsmail Yusuf Yanmdağ 35 28 90 
> Hikmet Tezel 35 28 90 
» •• Kemâl Kemâl Yılmaz 35 28 90 

Kapıcı Ömer Çavuş Gümüş 45 36 36 
» 9 Musa Kazaneıel 40 32 62 
> Şevki Yürüsün 35 28 90 
» ibrahim Karakuş 35 28 90 

Bahçıvanbaşı Hakkı Özbek 60 50 04 
» Btem Neher 50 42 16 
» Zeybek Mfcmet Tokgoz . . . . 50 42 16 

Bahçıvan Hüseyin Kayma 40 34 28 
Ahmet Tırpan 40 34 28 
Satılmış Akkuş 40 34 28 

, Hüseyin Kesim 35 30 34 
H. Mehmet Ali Dinç 35 30 34 

\ Ahmet Muharrem Ergin 35 30 34 
Halil Hasan Alankaya 35 30 34 

, Necip Hüseyin Şişman 35 30 34 
Hasan Ahmet ürgün 35 30 34 
Hasan Sait Çelebi 35 30 34 
Halil Emin Üner 35 30 34 
Mustafa Halil Akbaş 35 30 34 
Mustafa Ali Kesim 35 30 34 
Bekir Isa Akgül 35 30 34 
Ahmet Vahit ince 35 30 34 

Bahçıvan Muhtar Koşa 35 30 34 
Selim Akasya 35 30 34 
Genç Arif Uluocak 35 30 34 
Süleyman Aydoğan 35 30 34 
ibrahim Ömer Tohumluk 35 30 34 
Hamdi Yakup Yeşilçay 35 30 34 
Ahmet Ali önal 35 30 34 
Muharrem Şakir Akıncı 35 30 34 
Ahmet ibrahim Sakarya 35 30 34 
Mustafa ismail Ark 35 30 34 

• • • • ı Hüseyin Hasan Köle 35 30 34 
Kâzım ismail Gür 35 30 34 

v Cıûtfi ibrahim Kargacı 35 30 34 
Mehmet ibrahim Kargacı 35 30 34 
Basit Oğuz 35 30 34 

. , . . . . . , , . , Hüsnü özyurt 35 30 34 
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Teşri
fattan 

sonra ita 
Aylık nükten 

Vaatte Adı ve soyadı ücret Lira K. 

Koloriferci , îsmailArcan 80 62 49 
» . . . . . . . . . . . ; . . . . . SalihSaka. 50 40 09 
> . , . . . . . . . . . KadriArk . . 45 36 ̂ 6 

Şoför ZiyaAkkus 60 47 56 
Telefoncu Hayati Koral 55 43 83 

» . . . , . . . . v . . \ İbrahim Olcay 55 43 83 
Y MehmetHtseyinYıldıraa . . . 50 40 09 
»! Nurettin Aygen 45 36 36 

Berna G ü v e m . . . . . . . . . . . . 75 58 76 
. Abdullah Cayİaz. . . . . . . . . . 50 40 09 

•'». . RızaŞen 50 40 09 
» Osman Ahmet Erzincan 50 40 09 

Cilâcı Andon Bron • • • • • 45 36 36 
Kayıkhane bekçisi Memet Ali Kestane 40 32 62 
Boyacı . . . kemal Uysal , . . . 55 43 83 
Saatçi . • • • • • • T**** Saner 40 32 62 
Rençber. . . . Kamil Yusuf Karaoğlu 30 25 02 
Dokumahane hesap memuru Fevzi Nagasgenç 85 66 23 
Kumaş dokumacısı . . . . . . . . . . . . . . . . . Cemal Yaman 60 47 56 

> » Aziz Çakır 50 40 09 
> » Alâettin C a n l ı . . . . . " . 5 0 40 09 

Daktilo ... , Macide Emrem 50 40 09 
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Büyük Millet Meclisi'nin 1942 Yılı Bütçesi 
1942 Malî yılı bütçesi ve bu bütçede yapılan tadilâtlar aşağıda gösterilmiştir.3 

(<p. M. Muhassasatm nev'i Lira 

Birinci ktstm • Cû*Urd$ müfterek mvjtassasat 

Birinci bap • Tahsisat, harcirah 

Tahsisat 
1 Biyaset tahsilatı 
2 Aza tahsisatı 
3 Divanı Biyaset âzası tazminatı 

[Tediye 1757 numaralı kanun mucibince yapılır]. 
4 Muvakkat tazminat 

[Toptan verilebilir.] 
5 Murakıp huzur ücreti 

Harcırah 
1 Âza UtM T̂̂ Kı 
2 Beynelmilel Parlâmentolar İttihadına iştirak edecek olan murahhaslar 

harcırahı 
3 Beynelmilel Parlâmentolar Türk Grupanun müteferrik masrafları 

[Bu para Grup reisinin emrine verilir.] 

fasa yekunu 

Birinci bap yekunu 

9272 
2067 240 

24 010 

513 600 

2 001 

Faal yekûnu 2 616 123 

429 000 

1 
1 700 

430 701 

3 046 824 

İkinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

8 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre verilecek şunlar 
1 IMemurlar mump 
2 Açık maaşı 
3 Çocuk zammı 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten verilir.] 

Vasıl yekunu 

202 288 
1015 
2400 

205 703 

1688 sayın kanunun 58 n<ri maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 

310 age, 483-487 ss 
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M. Muhassasatm nev'i 
, n ı » M i n » T ı : ; » I ' 

Ücret 
1 Memurlar 
2 Müteferrik'müstahdemler 

Muvakkat tazminat 

İkinci bap yekûnu 

Lira* 

28 008 
195 040 

faul yekûna 221018 

25 920 

452 672 

bap • Masraf 

Mefruşat 
Levama 

1 Tenvir 
2 Teshin 
3 Kırtasiye 

Muhtelif masraflar 
1 Müteferrika ve gayrimelhuza 
2 Ziyafet ve merasim masrafı 
3 Bahçeler daim! masrafları ve muvakkat amele ücreti 

Mütt saraylar masrafı 
1 Umum! masraflar 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar 
3 Sarayların tamir ve boya masrafı 

fvfd yekûnu 

Fani yekûnu 
1İ

Îİ 

81500 

80 000 
2500 
55 000 

87 500 
" "> ' X • 

98.000 
28800 
35 000 

Faul yekûnu 161,800 

Siyaset otomobili masrafları 
1 Igletme 
2 Tamir 

5000 
2000 

Fani yekûnu 7000 
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F. M. Muhassasatm nev'i **** 

12 Mütenevvi masraflar 
1 Defterler ve matbu evrak H 500 
2 Melbusat 8 000 
E Sigorta 1700 

12P Daimi memuriyet baromla 

f f Muvakkat memuriyet kararanı 

15 Stesm! telefon tesis ve makaleme masrafı 

16 Ücretli muhabere ye mükaleme bedeli 

it Potta ve telgraf ücreti 

& 8885 saydı kanun mucibince yanılacak tedı 

Fasıl yekûnu 12 200 

re saire masrafları 

Üçüncü bap yekunu 

Birinci kısmı yekûnu 

1500 

8550 

800 

«76 

2500 

314 526 

8 814 022 

İCMtC* MİMİ * VtCBB* IttOhtVS ffi1MtfSVCB8T, 

Birinci bap • Daimi masraflar 

19 Matbaa isletme masrafı 

20 Kütüphane masrafı 

21 Beynelmilel Parlâmentolar İttihadına İştirak nlssesl 

22 Posta, telgraf memurlarına verilecek fasla mesai yevmiyesi 

Birinci bap yekunu 

İkinci bap - Muvakkat masraflar 

28 İnşaat ve tamirat 65 000 

26 8080 sayın kanona müsteniden yeni yapılacak Meclis l>ma«nm i n ş ^ mas-

21000 

6000 

1700 

756 

29 456 
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P> |£ Muhassasatın nev'i tj_. 

rafları n irindik bedeH 200000 
Tesisat ve deofaAfi 4 000 

İkinci bap yekûnu 269 000 

DSOtoım btm- Utclit Mvhafu katım 

lHnoi «kunt yakûnn 29$ 456 

Vçûncü hım - Müteferrik mturaftor 

26 Geçen yıl borçlan 1000 

27 M i yıllar borçlan 1000 

28 flflgBty yıllara ait tafasbatins borçlar ö 224 

Üçüncü krom yekunu 7 221 

14 786 Maaş 
Mnvakkat tazminat 1S94 

61000 

Dördüncü bsan yeMnu 77 150 

4220 teyılıtkaataa ^öre vcüocek tayraÜeM 10 020 

jjıroai ?BBÛH 4 206.872» 
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XII. BÖLÜM 

BİBLİYOGRAFYA 





VI. DÖNEMDE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NCE 
YAPILMIŞ OLAN YAYINLAR (KİTAPLAR) 

-1939 -
- T.B.M.M. Albüm; Devre: VI, İçtimâ: Fevkalâde, (11.9.1939). Ankara 1939 

T.B.M.M. Basımevi. 106 s., 8° fotoğraf 

-1940 -
- T.B.M.M. Yıllık; Devre: VI, İçtimâ: Fevkalâde, (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 

1939). Ankara 1940 T.B.M.M. Matbaası. 659 s., 8° fotoğraf, plânş 
- T.B.M.M. İsim Defteri; Devre: VI, İçtimâ: 1. Ankara 1940. T.B.M.M. Mat

baası. 16 s., 8° 
- T.B.M.M. İsim Defteri; Devre: VI, İçtimâ: 2. Ankara 1940 T.B.M.M. Mat

baası. 16 s., 8° 
- TBMM. Albüm; Devre: VI, İçtimâ: 1, 1.1.1940. Ankara [1941] T.B.M.M. 

Basımevi. 109 s., 8° fotoğraf 

-1941 -
- TBMM. Yıllık; Devre: 6, İçtimâ: 1, (1 Teşrinisani 1939-31 Teşrinievvel 1940). 

Ankara 1941 T.B.M.M. Matbaası. 550 s., 8° fotoğraf, plânş, cetvel 
- TBMM. Kütüphanesi Fihristi: Şarkiye kısmı ilâvesi 2. Ankara 1941 

T.B.M.M. Matbaası. 3+198 s. 8° 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Encümenlerinin Mesaisi Hakkında Kâtibi 

Umumîlikçe Tanzim Kılınan Rapor. I-III: Devre: VI, İçtimâ: 2. Ankara 1941 
T.B.M.M. Basımevi. 4° 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu ve Dâhili Nizâmnâme. 
Ankara 1941 T.B.M.M. Basımevi. VII+157+XVII s., 8° 

- Teşkilâtı Esâsiye Kanunu ve Dahilî Nizâmnâme. Ankara 1941 T.B.M.M. Mat
baası. 156 s. 

-1942 -
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yıllık; Devre: 6, İçtimâ: 2, (1 Teşrinisani 1940-31 

Teşrinievvel 1941). Ankara 1942 T.B.M.M. Matbaası. 521 s., 8° fotoğraf, 
plânş, cetvel 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Albüm; Devre: VI, İçtimâ: 3, (1 Mart 1942). An
kara 1942 T.B.M.M. Basımevi. 108 s., 8° fotoğraf 

4403 



- T.B.M.M. İsim Defteri; Devre: VI, İçtimâ: 4, (1942). Ankara 1942 T.B.M.M. 
Basımevi. 16 s., 8° 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Cedveli, Devre: VI, İçtimâ: 4. Ankara 
1942 T.B.M.M. Basımevi. 22 s., 8° 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümeni Haftalık Karar Cedveli. An
kara 1942 T.B.M.M. Basımevi. 4° 

- Teşkilâtı Esâsiye Kanunu ve Dahilî Nizâmnâme. Ankara 1942 T.B.M.M. 
Basımevi. 131 s., 8° 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Encümenlerinin Mesaisi Hakkında Kâtibi 
Umumîlikçe Tanzim Kılınan Rapor, I-IV. Devre: VI, İçtimâ: 3-4, (1942). An
kara 1943 T.B.M.M. Basımevi. 8° 

-1943 -
- TBMM. İsim Defteri, Devre: I, (23 Nisan 1336 (1920) - 16 Nisan 1339 

(1923). [Ankara] 1943 T.B.M.M. Matbaası. 25 s., 8° 
- T.B.M.M. İsim Defteri; Devre: II, (Ağustos 1339 (1923)-26 Haziran 1927). 

Ankara 1943 T.B.M.M. Matbaası. 25 s., 8° 
- T.B.M.M. İsim Defteri; Devre: III, (1 Teşrinisani 1927-26 Mart 1931). Ankara 

1943 T.B.M.M. Matbaası. 26 s., 8° 
- TBMM. İsim Defteri; Devre: V, (1 Mart 1935-27 Kânunusâni 1939). Ankara 

1943 T.B.M.M. Matbaası. 34 s., 8° 
- TBMM. İsim Defteri; Devre: VI, (3 Nisan 1939-15 Kânunusâni 1943). An

kara 1943 T.B.M.M. Matbaası. 36 s., 8° 
- Teşkilâtı Esâsiye Kanunu. Ankara 1943 T.B.M.M. Matbaası. 132 s., 8° 
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KİTAP DIŞI YAYINLAR 

- T.BMM. Zabıt Ceridesi; Devre: 6 (3.4.1939-15.1.1943). Ankara 1939 Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Basımevi. 30 C, 4° 
İçtimâ: F., (1-5.C: 3.4.1939-23.10.1939), Birleşim: 1-45 
İçtimâ: 1,(6-13.C: 1.11.1939-11.9.1940), Birleşim: 1-77 
İçtimâ: 2, (14-20.C: 1.11.1940-22.9.1941), Birleşim: 1-81 
İçtimâ: 3,(21-27.C: 1.11.1941-14.8.1942), Birleşim: 1-81 
İçtimâ: 4, (28-30.C: 1.11.1942-15.1.1943), Birleşim: 1-29 

- T.BMM. Kavanin Mecmuası; Devre: 6 (3.4.1939-15.1.1943, Kanun No: 
3593-4386). Ankara [t.s.] T.B.M.M. Matbaası. 20-24 C, 8° 
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VI. DÖNEM İLE İLGİLİ OLARAK 
YARARLANILAN SEÇİLMİŞ KAYNAKLAR (KİTAP-MAKALE) 

- 1908,1910,1927,1930 -
- İntihabı Mebusan Kanunu (Takvîm-i Vakayi ile Neşri: 7 Ramazan 1326 ve 20 

Eylül 1324) 
- İntihabı Mebusan Kanunnamesinin Suver-i İcraiyesine Dâir Talimat. 

(Tertib-i Sâni Düstur, C.l, 37. s.; 7 Ramazan 1326 ve 20 Eylül 1324) 
- intihabı Mebusan Muamelâtına Müteallik Bâzı Mukarrerat ve Tebligat. 

(Takvîm-i Vakayi, No. 6) 
[bkz.: TBMM. Yıllık, Devre: Vl-İctimâ: F. (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 
1939). Ankara 1940 T.B.M.M. Matbaası. 11-25. ss.] 

- Mebusların Tahsisat ve Tekaüdlerine Ait Kanunlar: 
- Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkında Kanun; 

Kanun No: 1613 
(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 21. V. 1930, Sayı: 1499) 

- Büyük Millet Meclisi Divânı Riyaseti Azasına Tazminat İtasına Dâir Kanun; 
Kanun No: 756 

- Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisleri Azâlığında Bulunan Mütekaidin Hak
kında Kanun; Kanun No: 995. 
(Resmî Ceride ile neşir ve ilânı: 30 Mart 1927, Sayı: 580) 

- Büyük Millet Meclisi Azasının Tahsisat ve Harcırahları Hakkındaki 1613 sayılı 
Kanunun Bâzı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dâir Kanun; Kanun No: 3135. 

- Büyük Millet Meclisi Divânı Riyaseti Azasına Tazminat İtasına Dâir Kanun; 
Kanun No: 756. 
[bkz.: TBMM. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: F. (3 Nisan 1939-31 Teşrinievvel 
1939). Ankara 1940 T.B.M.M. Matbaası. 55-61. ss.; TBMM. Yıllık, Devre: 
Vl-İctimâ: 1 (1 Teşrinisani 1939 - 31 Teşrinievvel 1940). Ankara 1941 
T.B.M.M. Matbaası. 57-63. ss.; TBMM. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 2 (1 Teş
rinisani 1940 - 31 Teşrinievvel 1941). Ankara 1942 T.B.M.M. Matbaası. 59-
65. ss.; TBMM. Yıllık, Devre: VI- İçtimâ: 3 (1 Teşrinisani 1941-31 Teşriniev
vel 1942). Ankara 15.11.1943 T.B.M.M. Matbaası. 52-53. ss.; T.B.M.M. Yıllık, 
Devre: VI- İçtimâ: 4 (1 Teşrinisani 1 9 4 2 - 8 Mart 1943). Ankara 5.X.1943 
T.B.M.M. Matbaası. 50-51. ss.] 
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-1939 -
- Abalıoğlu, Yunus Nadi: "Millî Şef Etrafında Milletin Birliği" Cumhuriyet, 4 

Nisan 1939. 
- Başgil, A. Fuat: Türkiye Esas Teşkilâtı ve Siyasî Rejimi. İstanbul, 1939. 
- Benice, Etem İzzet: "Partinin Kalkınması". Son Telgraf, 8 Temmuz 1939. 
- Büyük Millet Meclisi Memurlarının Teşkilâtı Hakkında Kanun. No: 3552, 

Kabul tarihi: 2.1.1939. Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 7.1.1939- Sayı 4105. 
(bkz.:TBMMKavanin Mecmuası, Devre: V- İçtimâ: 4, Cild: 19,3 Nisan 1939, 
87-90. ss.) 

- CHP Beşinci Büyük Kurultay Zabıtları. Ankara, 1939. 
- CHP Beşinci Kurultayı 'na Sunulan Nizâmnâme Lâyihası Hakkında Program-

Nizamnâme Raporu. Ankara, 1939. 
- CHP Beşinci Kurultayı 'na Sunulan Nizâmnâme Lâyihası Hakkında Program-

Nizamnâme Raporu. Ankara, 1939. 
- CHP Büyük Kurultayı'nda Değişmez Genel Başkan İsmet İnönü'nün İrat 

Buyurdukları Nutuk, 29 Mayıs 1939. Ankara [1939]. 
- CHP 1939'da Halkevleri. Ankara, 1939. 
- CHP Nizâmnâmesi (1939), Beşinci Büyük Kurultay'in 1 Haziran 1939 

Tarihindeki Toplantısında Kabul Edilmiştir. <29 Mayıs 1939>. Ankara, 1939. 
- CHP Programı (1939). Partinin Beşinci Büyük Kurultayı 'nda Kabul Edilmiş

tir. Ankara, 1939. 
- Tökin, İsmail Hüsrev: "Millî Şef İsmet İnönü 'nün Ekonomik Prensipleri." 

Varlık, 9 (154), 12.1939. 
- TBMM. Albüm: Devre: VI, İçtimâ: Fevkalâde, 11.9.1939. Ankara, 1939. 

- 1940 -
- Cumhurreisimiz İnönü 'nün 1 İkinciteşrin 1940 TBMMeclisini Açış Nutukları. 

Nutku zabteden: Y.R. Önen. [Ankara], 1940. 
- Millî Şef Cumhurreisi İsmet İnönü 'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin 6. İn

tihap Devresinin 1. Toplantı Yılını Açış Nutku. 1.11.1939. Ankara, 1940. 
"C.H.P. Genel Sekreterliği Yayınlan" 

- Millî Şef Cumhurreisi İsmet İnönü 'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Altın
cı İntihap Devresinin İkinci Toplantı Yılını Açış Nutku, 1 Kasım 1940. Ankara, 
1940. 

- TBMM. İsim Defteri: Devre: VI, İçtimâ: 1. Ankara, 1940. 
- TBMM. İsim Defteri: Devre: VI, İçtimâ: 2. Ankara, 1940. 
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- T.B.M.M. Albüm: Devre: VI, İçtimâ: 1, 1.1.1940. Ankara, 1940. 
- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yıllık: Devre: 6, İçtimâ: Fevkalâde, 3 Nisan 

1939-31 Teşrinievvel 1939. Ankara, 1940. 

-1941 -
- İnönü Diyor ki: Nutuk, Hitabe, Beyanat, Hasbihaller. Hazırlayan: Herbert 

Melzig. İstanbul, 1941. 
- Millî Şef Cumhurreisi İsmet İnönü 'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Altın

cı İntihap Devresinin Üçüncü Toplantı Yılını Açış Nutku, 1 Kasım 1941. An
kara, 1941. 
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği Yayınları" 

- Sungu, İhsan: "Harf İnkılâbı ve Millî Şef İsmet İnönü ". Tarih Vesikaları, 1 (1), 
6.1941. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Yıllık: Devre: 6, İçtimâ: 1, 1 Teşrinisani 1939-31 
Teşrinievvel 1940. Ankara, 1941. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Encümenlerinin Mesaisi Hakkında Kâtibi 
Umumîlikçe Tanzim Kılınan Rapor I-1II: Devre: VI, İçtimâ: 2. Ankara, 1941. 

-1942 -
- Atatürk ve İnönü başkanlıklarında Cumhuriyet yılları, deri: Nafi Demirkaya. 

Ankara, 1942. 
- Çumralı, Sedat: "MillîKorunma Kanunu" Ankara, 1942. 
- Millî Şef Cumhurreisi İsmet İnönü 'nün Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin 6 ncı 

Seçim Devresinin 4 üncü Toplanma Yılını Açış Nutku, 1.11.1942. Ankara, 1942. 
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği Yayınlan" 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Albüm: Devre: VI, İçtimâ: 3, 1 Mart 1942. An
kara, 1942. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Encümenlerinin Mesaisi Hakkında Kâtibi 
Umumîlikçe Tanzim Kılınan Rapor I-IV: Devre: VI, İçtimâ: 3,4. Ankara, 1942. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Cedveli: Devre: VI, İçtimâ: 4. Ankara, 
1942. 

- TBMM. İsim Defteri: Devre: VI, İçtimâ: 4, 1942. Ankara, 1942. 
- T.B.M.M. Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve Dahilî Nizamname - 1 Teşrinisani 1942. 

Ankara, 1943. 
- Yalçın, Hüseyin Cahit: "Varlık Vergisi". Yeni Sabah, 17.12.1942 
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-1943 -
- C.H.P. VI. Büyük Kurultay 'in Tetkikine Sunulan Nizâmnâme Projesi. Ankara, 

1943. 
- Ergin, Feridun Cemal: "Türkiye'de Harp Maliyesi". İstanbul Üniversitesi İk

tisat Fakültesi Mecmuası, 4. C , 2. Sayı (İkincikânun 1943). 
- Millî Şef İsmet İnönü 'nün Yurt İçi Gezilerinde ve Türlü Konular Üzerinde İz

mir, Samsun, Bursa, Balıkesir ve İstanbul'da İrat Buyurdukları Nutuklar. An
kara, 1943. 
"CHP Genel Sekreterliği Yayını" 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi İhtisas Cedveli: Devre: VI, İçtimâ: Fevkalâde. 
Ankara, 1943. 

- T.B.M.M. İsim Defteri: Devre: VI, 3 Nisan 1939-15 Kânunusâni 1943. Ankara, 
1943. 

- Yalman, Ahmet Emin: "Ya Hep, Ya Hiç" Vatan. 10.4.1943. 

-1944 -
- Basın ve Yayınla İlgili Kanun, Kararname, Nizâmnâme, Talimatname ve 

Tamimler, deri.: Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Hukuk 
Müşavirliği. Ankara, 1944. 

- İnönü diyor ki: Nutuk, Hitabe, Beyanat, Hasbıhaller, haz: Herbert Melzig. İs
tanbul, 1944. 

-1945 -
- Meram, Ali Kemal: İsmet İnönü ve İkinci Cihan Harbi, (Bu harpte Türk 

siyaseti). İstanbul, 1945. 
- Millî Şefin Söylev, Demeç ve Mesajları, deri: Kadri Kemal Kop. İstanbul, 

1945. 

-1946 -
- Berkes, Niyazi: Siyasî Partiler. İstanbul, 1946. 
- İnönü 'nün Söylev ve Demeçleri: I- T.B.M. Meclisinde ve C.H.P. Kurultayların

da: 1919-1946. İstanbul, 1946. 
"Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları: 2" 

- Ongun, Cemil Sena: "İsmet İnönü ve İdeolojisi". 19 Mayıs (Samsun), 7 (75), 
5-6.1946. 
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- Tökin, İsmail Hüsrev: Cumhuriyet Halk Partisinin Dünya ve Cemiyet Görüşü 
(Genel Esaslar). Ankara, 1946. 

" " " : Cumhuriyet Halk Partisinin İktisadi Siyaset Sistemi. 
Ankara, 1946. 

- 1947 -
- Tonguç, İsmail Hakkı: Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy. 2.bs. İstanbul, 

1947. 

-1950-
- Akkirman, Naci Cevat: Demokrasi ve Türkiye 'de Siyasî Partiler Hakkında 

Kısa Notlar. Ankara, 1950. 
- 1951 -

- Meriç, Ahmet Arif: Varlık Vergisi 'nin Satılmış Kahramanı Faik Ökte 'ye Açık 
Mektup. İstanbul, 1951. 

- Ökte, Faik: Varlık Vergisi Faciası. İstanbul, [1951]. 

-1952 -
- Kutay, Cemal: "Atatürk, İnönü 'yü Neden Azletti?" Akın (İstanbul), 1,214-243, 

1-30.4.1952. 
- Tunaya, Tank Zafer: Türkiye'de Siyasî Partiler: 1859-1952. İstanbul, 1952. 

"Doğan Kardeş Yayınları" 

-1955 -
- İlmen, Süreyya: Zavallı Serbest Fırka. İstanbul, 1955. 
- Kandemir, Feridun: Siyasî Dargınlıklar, (Atatürk - İnönü, İnönü - Mareşal 

Dargınlığı). 6. C. İstanbul, 1955. 
"Ekicigil Tarih Yayınları" ; No: 9 

-1959 -
- Esmer, Ahmet Şükrü: "Harp İçinde Türk Diplomasisi". Yeni Türkiye, İstanbul, 

1959. 
- Korkud, Refik: İsmet İnönü ve Türkiye'de Siyasî İnkişaf. Ankara, 1959. 

"Türkiye Fikir Ajans Yayınları" 
- Uran, Hilmi: Hâtıralarım. Ankara, 1959. 
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-1960 -
- Balta, Tahsin Bekir: Türkiye'de Yasama Yürütme Münasebeti, yay.: A.Ü. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi İdarî İlimler Enstitüsü. Ankara, 1960. 

-1962 -
- Darendelioğlu, İlhan E.: "Köy Enstitüleri". Neden Köy Enstitüleri Değil. yay. 

haz.: Yücel Hacaloğlu. İstanbul, 1962. 
- Kandemir, Feridun: "Varlık Vergisi ve Saraçoğlu". Yakın Tarihimiz, I, (6), 5 

Nisan 1962. 
- Kısakürek, Necip Fâzıl: Türkiye 'de Komünizma ve Köy Enstitüleri. İstanbul, 

1962. 
- Kirby , Fay: Türkiye 'de Köy Enstitüleri. Ankara 1962. 
- Sayılgan, Aclan: İnkâr Fırtınası. İstanbul, 1962 
- Turhan, Mümtaz: "Köy Enstitüleri Masalı". Neden Köy Enstitüleri Değil, 

yay. haz.: Yücel Hacaloğlu. İstanbul, 1962. 

-1964-
- Akkaya, M. Fâzıl : "Köy Enstitülerinin Hasretini Çekenlere Uyarıcı Bir 

Cevap." Son Havadis Gazetesi, 27 Nisan 1964. 
- Savcı, Bahri: "İnönü 'de Sosyal Tema ve Karşılaştığı Çıkmaz". A.Ü. Siyasal 

Bilgiler Fakültesi Dergisi, 19 (1), 3.1964. 
- Soysal, Mümtaz: Dış Politika ve Parlamento (Dış Politika Alanındaki Yasama-

Yürütme İlişkileri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir inceleme). Ankara, 1964. 

-1965 -
- Giritlioğlu, Fahir: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 'nin Mevkii. 

2 C. Ankara, 1965. 
- Soysal, İsmail: "Hatay Sorunu ve Türk-Fransız Siyasal İlişkileri (1936-1939) ". 

Belleten, XLIX (193), Nisan 1965. 
- Talaş, Cahit: "Başbakan İsmet İnönü ve Sosyal Politika ". A.Ü. Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Dergisi, 20 (1), 3.1965. 
- Tökin, Füruzan Hüsrev: Türkiye 'de Siyasî Partiler ve Siyasî Düşüncenin Geliş

mesi: 1839-1965. İstanbul, 1965. 
"Elif Yayınları: 18, Bilgi Dizisi: 1" 
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-1966 -
- Us, Âsim: Hâtıra Notları (1930-1950). Atatürk, İnönü, İkinci Dünya Harbi ve 

Demokrasi Rejimine Giriş Devri Hâtıraları. İstanbul, 1966. 

-1967 -
- Karpat, Kemal: Türk Demokrasi Tarihi. (Sosyal Ekonomik, Kültürel Temeller). 

İstanbul, 1967. 
- Tevetoğlu, Fethi: Türkiye 'de Sosyalist ve Komünist Faaliyetler. Ankara, 1967. 

-1968 -
- Armağan, Servet : "Türkiye'de Parlamento Seçimleri". İstanbul Hukuk 

Fakültesi Mecmuası, XXXIII, 3-4'den ayrı basım, 1968. 
- Aydemir, Şevket Süreyya: İkinci Adam, İsmet İnönü. İstanbul, 1968. 
- Bozkurt, Celâl: Siyaset tarihimizde CHP. (Dünü, Bugünü, İdeolojisi). Ankara 

1968. 
- Hükümet Programları: 1920-1965. deri.: İsmail Arar. İstanbul, 1968. 

"Burçak Yayınevi Belgeler ve Araştırmalar Dizisi: 1" 
- Kandemir, Feridun: İkinci Adam Masalı. İstanbul, 1968. 
- Karaibrahimoğlu, Sacit: Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ankara, 1968. 
- Karaosmanoğlu, Yâkup Kadri: Politikada 45 Yıl. Ankara, 1968. 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, deri: Kâzım Öztürk. İstan

bul, 1968. 
"Ak Yayınlan Ltd. Şti. Neşriyatı: 16" 

- Sayılgan, Aclan: Solun 94 Yılı, 1871-1961.Türkiye'de Sosyalist-Komünist 
Hareketler. Ankara, 1968. 

-1969 -
- Cumhurbaşkanlarının Türkiye Büyük Millet Meclisini Açış Nutukları, deri.: ve 

yay. haz.: Kâzım Öztürk. İstanbul, 1969. 
"Ak Yayınlan Limited Şirketi Neşriyatı: 19" 

- Oran, Baskın:" İç ve Dış Politika Açısından İkinci Dünya Savaşı 'nda Tür
kiye 'de Siyasal Hayat ve Sağ-Sol Akımlar". A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, XXIV, (3), Eylül 1969. 

- Turan, Osman: Türkiye'de Siyasî Buhranın Kaynakları. 2.bs., İstanbul, 1969. 
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-1970 -
- Bozbeyli, Ferruh: Türkiye 'de Siyasî Partilerin Ekonomik ve Sosyal Görüşleri -

Belgeler: Parti Programları. İstanbul, 1970. 
"Ak Yayınlan Limited Şirketi Neşriyatı, No: 28" 

- Toker, Metin: Tek Partiden Çok Partiye. İstanbul, 1970. 
"Milliyet Yayınları" 

- Tonguç, İsmail Hüsrev: Devrim Açısından Köy Enstitüleri ve Tonguç. İstanbul, 
1970. 

- Yalman, Ahmet Emin: Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1922-
1947). 3.C. İstanbul, 1970. 

-1971 -
- Gedikoğlu, Şevket: Evreleri, Getirdikleri ve Yankılarıyla Köy Enstitüleri. An

kara, 1971. 
- Sencer, Muzaffer: Türkiye 'de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri. İstanbul, 1971. 
- Timur, Taner: Türk Devrimi ve Sonrası (1919-1946). Ankara, 1971. 

"Doğan Yayınlan" 

-1972 -
- Bozdağ, İsmet: Bir Çağın Perde Arkası: Atatürk-İnönü, İnönü-Bayar Çekiş

meleri. İstanbul, 1972. 
"Kervan yayınları" 

- Sander, Oral-Halûk Ülman: "Türk Dış Politikasına Yön Veren Etkenler, 1923-
1968". A.Ü. S.B.F. Dergisi, XXVII, 1 (Mart 1972). 

-1973 -
- Darendelioğlu, İlhan E.: 1910-1973 Türkiye 'de Komünist Hareketleri-

Vesikalarla-. 3. bs. İstanbul, 1973. 
- Gürkan, Ahmet: Cumhuriyet, Meclis, Hükümetler, Başkanlar (1919-1973). An

kara, 1973. 
- İkinci Dünya Savaşı Yılları, 1939-1946: Türkiye Dış Politikasında 50 yıl. yay: 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Plânlama Genel Müdürlüğü. Ankara, 
1973. 

- Koksal, Bilge Aloba- A.Râsih İlkin: Türkiye 'de İktisadî Politikanın Gelişimi 
(1923-1973). İstanbul, 1973. 
"Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. yayınları" 

- Tamkoç, Metin: "Savaşçı Diplomat İsmet İnönü". Dış Politika, 3 (4), 12.1973. 
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-1974 -
- Boratav, Korkut: Türkiye'de Devletçilik, İstanbul, 1974. 
- Duvarger, Maurice: Siyasal Partiler, çev.: Ergun Özbudun. Ankara, 1974. 
- Erkin, Feridun Cemal: "İkinci Dünya Harbi 'nde İnönü 'nün Dış Politikası". 

Milliyet, 26-27 Ocak 1974. 
- Giritlioğlu, Fahir: Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 'nin Mevkii. 

1. C.Ankara, 1974. 
- Goloğlu, Mahmut: Millî Şef Dönemi (1938-1945). Ankara, 1974. 
- Goloğlu, Mahmut: Tek Partili Cumhuriyet (1931-1938). Ankara, 1974. 

"Goloğlu Yayınları" 
- Weisband, Edward: İkinci Dünya Harbinde İnönü'nün Dış Politikası, çev.: 

Mehmet Ali Kayabal. İstanbul, 1974. 
"Milliyet Yayınlan" 

-1976 -
- Kili, Suna: 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler. 

yay.: Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul, 1976. 
"Boğaziçi Üniversitesi Yayım" 

- Tuncay, Mete: "Hatay Sorunu ve TBMM". Türk Parlamentoculuğunun İlk 
Yüzyılı (1877-1976).Kânunu Esâsî'nin 100. Yılı Sempozyumu, 9-11 Nisan 
1976. yay: Siyasî İlimler Türk Derneği. Ankara, 1976. 

-1977 -
- Barutçu, Faik Ahmet: Siyasî Anılar (1939-1954). İstanbul, 1977. 

"Milliyet Yayınlan". 

-1978 -
- Baydar, Ertuğrul: İkinci Dünya Savaşı İçinde Türk Bütçeleri. Ankara, 1978. 

"Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını" 
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri. 2 C. Hazırlayan: Başbakanlık Organizasyon 

ve Metod Daire Başkanlığı. Ankara, 1978. 
I.C.: 1923-1960; 2. C : 1960-1978 
"Yayın No: 11, Gn. No: 025" 
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-1979-
- Abalıoğlu, Nadir Nadi: Perde Aralığından. 3. bs. İstanbul, 1979. 
- Bilâ, Hikmet: C.H.P. Tarihi, 1919-1979. Ankara, 1979. 

-1980 -
- Tunaya, Tank Zafer: Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, yay.: İstanbul 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İstanbul, 1980. 

-1981 -
- Gevgili, Ali: Yükseliş ve Düşüş. İstanbul, 1981. 
- Soysal, İsmail: "Türkiye'nin Batı İttifakına Yönelişi (1934-1937)". Belleten, 

XLV, 1,177, (Ocak 1981). 
- Tuncay, Mete: Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetiminin Kurulması. 

(1923-1931). Ankara, 1981. 

-1982 -
- Boratav, Korkut: Türkiye'de Devletçilik. Ankara, 1982. 

"Savaş Yayınlan. Tarih/Bilim/Ekonomi Dizisi: 3" 
- Erdem, Tarhan: Anayasalar ve Seçim Kanunları, 1876-1982. İstanbul, 1982. 

"Milliyet Yayınlan" 
- Tezel, Yahya S.: Cumhuriyet Döneminin İktisadî Tarihi 1923-1950. Ankara, 

1982. 
"Yurt Yayınlan" 

-1983 -
- Soysal, İsmail: Türkiye 'nin Siyasal Andlaşmaları, 1920-1945. Tarihçeleri ve 

Açıklamaları ile Birlikte. 1. C. Ankara, 1983. 
"Türk Tarih Kurumu Yayınlan" 

- Yetkin, Çetin: Türkiye'de Tek Parti Yönetimi. İstanbul, 1983. 
"Bilimsel Sorunlar Dizisi" 

-1984-
- Yücekök, Ahmet [N]: Siyaset Sosyolojisi Açısından Türkiye'de Parlamen

tonun Evrimi: Tez. Ankara, 1984. 
"Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınlan: 533" 

-1985 -
- "Anayasa". Meydan-Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi, 1. C , 1985. 
- Armaoğlu, Fahir: 20 Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914-1980). 3. bs., Ankara, 1985. 

"T. İş Bankası Yayınlan" 
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- Deringil, Selim: "Dış Politikada Süreklilik Sorunsalı: II. Abdülhamit ve İsmet 
İnönü". Toplum ve Bilim, (28), 1985. 

- Hâtıralar/İsmet İnönü. 2 C. haz: Sabahattin Selek. Ankara, 1985. 
"Bilgi Yayınlan" 

-1986 -
- Akbıyıkoğlu, Ali Rıza: Demokrasi ve İsmet Paşa. Ankara, 1986. 
- Banguoğlu, Tahsin: Millî Şef Devri Hâtıraları, yaz.: Sefa Kaplan. Tercüman, 

15-26 Mayıs 1986. 
- Koçak, Cemil: "Türkiye 'de Karneli Yıllar". Tarih ve Toplum, (25), Ocak 1986. 
- Koçak, Cemil: "Millî Şef Döneminin Kültürel Yaşamı". Hürriyet Gösteri, (68), 

7. 1986. 
- Koçak, Cemil: Türkiye'de Millî Şef Dönemi 1938-1945: Dönemin İç ve Dış 

Politikası Üzerine Bir Araştırma. Ankara, 1986. 
"Yurt Yayınlan" 

-1987 -
- Bilâ, Hikmet: Sosyal Demokrat Süreç İçerisinde CHP ve Sonrası. İstanbul, 1987. 
- Kabacalı, Alpay: "Millî Şef Döneminin Örtülü Sansürü". Tarih ve Toplum, 

(38), Ocak 1987. 
- Memişsevil, Muharrem: Türkiye Cumhuriyetinde Tek Parti Dönemi Kamu 

Bürokrasisinin Yapısı. Ankara, 1987. 
[Mekanik Çoğaltma] 
Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi. 

- Tuncay, Mete: "Tek Parti Döneminde Basın". Tarih ve Toplum, (37), Ocak 
1987. 

-1988-
- Aydemir, Şevket Süreyya: İkinci Adam. 3 C. İstanbul. 1988. 

2.C.: 1938-1950. 
- Ezherli, İhsan: Türkiye Büyük Millet Meclisi, (1920-1998 ve Osmanlı Meclisi 

Mebusânı: 1877-1920). genişi: 2. bs. Ankara. 1988. 
"T.B.M.M. Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınlan: 54" 

- Hükümetler ve Programları. 3 C. haz.: Nuran Dağlı-Belma Aktürk. Ankara, 1988. 
I.C.: 1920-1960; 2.C.: 1960-1980; 3.C.: 1980-1987. 
"T.B.M.M. Kütüphane, Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü, Yayın No: 12" 

- Tuncay, Mete: "Ekrem König'in Uçak Kaçakçılığı- Sinan Kuneralp'in İleri 
Sürdüğü Gibi- Milliyetçiler Adına mı, Yoksa Cumhuriyetçiler Hesabına mı 
Yapılmıştır". Tarih ve Toplum, (60), Aralık 1988. 
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-1989 -
- Araslı, Oya: Seçim Sistemi Kavramı ve Türkiye 'de Uygulanan Seçim Sistem

leri, 1876-1987. Ankara, 1989. 
- Cihan, Ali Rıza-Abdullah Tekin: Çağdaş Devlet Adamı İsmet İnönü. İstanbul, 

1989. 
- Koçak, Cemil: "Tek Parti Döneminde Dışa Kapalı Türkiye ". Tarih ve Toplum, 

(62), Şubat 1989. 

-1990 -
- Jaeschke, Gotthard: Türkiye Kronolojisi (1938-1945). çev.: Gülayşe Koçak. 

Ankara, 1990. 
"Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınlan 
XVI. Dizi - Sa.59" 

- Kantarcıoğlu, Selçuk: Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programlarında Kültür. 
2. bs. Ankara, 1990. 

-1991 -
- Kabasakal, Mehmet: Türkiye 'de Siyasal Parti Örgütlenmesi (1908-1960). İs

tanbul, 1991. 
"Tekin Yayınlan" 

- Lewis, Bernard: Modern Türkiye'nin Doğuşu, çev.: Metin Kıratlı. Ankara, 
1991. 

- Öz, Esat: Tek Parti Yönetimi ve Siyasal Katılım (1923-1945). Ankara 1991. 
"Gündoğan Yayınlan" 

- Özdağ, Ümit: Ordu Siyaset İlişkisi: Atatürk-İnönü Dönemleri. Ankara, 1991. 
"Gündoğan Yayınlan: 91-42, Siyaset Sosyolojisi Dizisi: 2.12" 

-1992 -
- Akar, Rıdvan: Varlık Vergisi, Tek Parti Rejiminde Azınlık Karşıtı Politika Ör

neği. İstanbul, 1992. 
"Belge Yayınlan" 

- Aksin, Sina: "Atatürk Döneminde Demokrasi." A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Dergisi, 47 (1-2). Ocak-Haziran 1992. 

- İsmet İnönü 'nün TBMM. 'deki Konuşmaları 1920-1973. deri.: Ali Rıza Cihan. 
Ankara, 1992-1993. 
I.C.: 1920-1938; 2.C.: 1939-1960; 3.C.: 1961-1973. 
"T.B.M.M. Kültür Sanat ve Yaym Kurulu Yayınlan: 56" 

4417 



- Koçak, Cemil: "Tek-Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi 'nde Parti 
Müfettişliği". Tank Zafer Tunaya'ya Armağan, yay.: İstanbul Barosu. İstan
bul, 1992. 

- Tuncay, Mete: T.C. 'de Tek Parti Yönetiminin Kurulması: 1923-1931. 3.bs. İs
tanbul, 1992. 
"Cem Yayınevi Kültür Dizisi" 

- Yiğit, Ali Ata: İnönü Dönemi Eğitim ve Kültür Politikası (1938-1950). İstan
bul, 1992. 
"Boğaziçi Yayınları" 

-1993 -
- Artuç, İbrahim: İsmet Paşa: Bir Dönemin Öyküsü. İstanbul, 1993. 

"Kartaş Tarihsel Araştırmalar Dizisi" 
- Can, Ümit: Tek Parti Dönemindeki (1938-1944) Türkçü Akım Üzerine Bir 

Çalışma. [Ankara], 1993. 
[Mekanik çoğaltma] 
Tez (Yüksek Lisans) - Gazi Üniversitesi. 

- Girgin, Kemal: T.C. Hükümetleri Programlarında Dış Politikamız (70 Yılın 
Panoroması), 1923-1993. Ankara, 1993. 

- Güçlü, Muhammet: "Varlık Vergisi ve İzmir Uygulaması". Tarih İncelemeleri 
Dergisi, (8), 1993. 

-1994 -
- Deringil, Selim: Denge Oyunu (İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış 

Politikası. İstanbul, 1994. 
"Tarih Vakfı Yurt Yayınlan" 

- "Hatay Sorunu ". Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, C : 15. İstanbul, 
1994. 

- İnanç, Gül: "Yarım Asırlık Bir İmaj: Millî Şef. Toplumsal Tarih, (8), Ağustos 
1994. 

- Tezel, Yahya S.: Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi. İstanbul, 1994. 
"Tarih Vakfı Yurt Yayınlan" 

-1995 -
- Uyar, Hakkı: "Cumhuriyet Tarihimizin En Eski Partisi: Cumhuriyet Halk Par

tisi (1923-1980). Altıok, 4. Sayı, Kasım 1994. 
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- Coşkun, Süleyman: Türkiye'de Politika: 1920-1995. İstanbul, 1995. 
"Cem Yayınlan, Kültür Dizisi" 

- Derin, Haldun: Çankaya Özel Kalemi'ni Anımsarken (1933-1951). yay. haz.: 
Cemil Koçak. İstanbul, 1995. 
"Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayınlan. Belgesel Dizisi: 2" 

- Esenkaya, Ahmet: İnönü Dönemi Laiklik Politikası: 1938-1950. [Ankara], 
1995. 
[Mekanik çoğaltma] 
Tez (Yüksek lisans) - Hacettepe Üniversitesi. 

- Koçak, Cemil: "Yolsuzluklar Tarihinden Bir Sayfa: König Olayı". Görüş, (19), 
Mart 1995. 

" " : Millî Şef Döneminde Yönetim ve Basın Hayatı". Kebikeç, (2) 
1995. 

-1996 -
- Aktar, Ayhan: "Varlık Vergisi ve İstanbul". Toplum ve Bilim, (71), 1996. 
- Avcı, Orhan: "İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'nin Dış Politikası". As

kerî Tarih Bülteni, (21), 41, Ağustos 1996. 
- Besen, Halûk: İsmet Paşa ve Devlet. İstanbul, 1996. 
- Koçak, Cemil: "Türkiye 'de Millî Şef Dönemi 1938-1945: Dönemin İç ve Dış 

Politikası Üzerine Bir Araştırma". 2 C , l.bs. İstanbul, 1996. 
"İletişim Yayınlan: 359 Araştırma İnceleme Dizisi: 54" 

- Öz, Esat: Otoriterizm ve Siyaset: Türkiye 'de Tek Parti Rejimi ve Siyasal Katıl
ma (1923-1945). Ankara, 1996. 

- Yılmaz, Mustafa: "İsmet İnönü Döneminde Bakanlar Kurulu Kararı ile Yasak
lanan Yayınlar 1938-1945." Türk Kültürü Araştırmalan, 34 (1-2), 1996. 

-1997-
- Bali, Rıfat N. : "Çok Partili Demokrasi Döneminde Varlık Vergisi Üzerine Tar

tışmalar". Tarih ve Toplum, (165), Eylül 1997. 
- Ekinci, Necdet: Türkiye 'de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler. İstanbul, 

1997. 
- Karatepe, Şükrü: Tek Parti Dönemi. İstanbul, 1997. 

"İz Yayıncılık: 185, İnceleme-Araştırma Dizisi: 39" 
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- Matte-i Jean-Louis: "İsmet İnönü'nün Türkiyesi". Toplumsal Tarih, (37), 
1.1997. 

- Ökçün, Gündüz-Ahmet R. Ökçün: Türk Antlaşmaları Rehberi, 1920-
1973.2.bs. Ankara, 1997. 

- Sanal, Türker: Türkiye'nin Hükümetleri: Muvakkat Encümen'den 55. 
Hükümete, Ankara, 1997. 

- Soydan, Aynur: "Türkiye'de Tek Parti Yönetimi ve Seçimler". İktisat Dergisi, 
(374), 12.1997. 

-1998-
- Akandere, Osman: Millî Şef Dönemi: Çok Partili Hayata Geçişte Rol Oynayan 

İç ve Dış Tesirler 1938-1945. İstanbul, [1998]. 
"İz Yayıncılık: 265, İnceleme-Araştırma Dizisi" 

- Akgönenç (Muğisuddin) Oya: "Cumhuriyetin 75. Yıl Dönümünde TC. Dış 
Politikasının Değerlendirilmesi". Yeni Türkiye, 4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Alkin, Erdoğan: "Cumhuriyet Döneminde Ekonomik Büyüme". Yeni Türkiye, 
4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Baydur, Mithat: "CHP: Millî Mücadele ve Kuruluş Dönemi". Türk Yurdu, 18 
(134), Ekim 1998. 

- Bozkurt, Veysel: "Cumhuriyet Döneminde Bürokrasi-Siyasal Elit-Halk İliş
men: 1923-1960". Yeni Türkiye, 4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Coşkun, Ali: "Cumhuriyet Dönemine Toplu Bakış ve Ekonomik Gelişmeler". 
Yeni Türkiye, 4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Ertuna, Özer: "Cumhuriyet Döneminde Türkiye Ekonomisi ve Ekonomik 
Krizler". Yeni Türkiye, 2,23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Gökçen, Ahmet M.: "Cumhuriyet Döneminde İktisadi Gelişme ". Yeni Türkiye, 
4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- İsmet İnönü'nün hâtıraları. Cumhuriyetin İlk Yılları 1923-1938. 2 C. haz.: 
Necef Uğurlu vd. İstanbul, 1998. 

- Kıldiş, Yusuf: "Türkiye'de Vergi Teşvik Politikalarının Gelişimi ".Yeni 
Türkiye, 4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Soysal, İsmail: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 75 Yıllık Dış Politikası". Yeni 
Türkiye, 4, 23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi 'nin Kuruluşundan Günümüze Hükümetler, haz.: 
Mükremin Kocataşkın. Ankara, 1998. 
"Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Yayını" 
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- Uyar, Hakkı: Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi. İstanbul, 1998. 
"Boyut Kitapları Araştırma Dizisi: 11" 
[2.bs.: 1999] 

- Yörük, Ahmet: "Ekonomik Yapıda Değişim (1923-1947) ". Yeni Türkiye, 4, 
23-24, Eylül-Aralık 1998. 

- Yücel, Hasan-Âlî: Millî Eğitimle İlgili Söylev ve Demeçler. Ankara, 1998. 

-1999 -
- Ahmad, Feroz: "Demokrasiye İlk Adım". Cumhuriyetin 75 Yılı, 1923-1953. 

I.C., 2. bs. İstanbul, 1999. 
- Avşar, Servet: "İkinci Dünya Savası ve İsmet İnönü'nün Uyguladığı Dış 

Politika". Altıncı Askerî Semineri Bildirileri II, Sunulmayan Bildiriler, İkinci 
Dünya Harbi ve Türkiye. Ankara, 1999. 

- Bila, Hikmet: CHP: 1919-1999. İstanbul, 1999. 
"Doğan Kitapçılık Yayınlan" 

- Caşın, Mesut Hakkı: "İkinci Dünya Savaşı 'nın Türk Dış Politikası ve Ulusal 
Güvenlik Stratejilerine Etkileri". Altmcı Askerî Tarih Semineri Bildirileri II, 
Sunulmayan Bildiriler, İkinci Dünya Harbi ve Türkiye. Ankara, 1999. 

- Cumhuriyetin 75 Yılı. 1. C , 2.bs. yay. haz.: Feridun Aksın. İstanbul, 1999. 
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- Koçak, Cemil: "CHP Üzerine Yeni Bir Araştırma [Hakkı Uyar'in 'Tek Parti 
Yönetimi ve Cumhuriyet Halk Partisi' İsimli Eseri Üzerine]". Toplum ve 
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- Kuraç, Bilsay: Cumhuriyet Döneminde İktisat Politikası Üzerine Gözlemler. 
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geç. 16. bs. İstanbul, 1999. 
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- Tuncay, Mete: "CHP'nin Tek Parti Dönemi". Toplumsal Tarih, (62), Şubat 
1999. 

- Türkmen, Zekeriya: "Türk Basınında Çıkan Haberlere Göre İkinci Dünya 
Savaşı Yıllarında Türkiye Cumhuriyeti'ni Savaş Ortamına Çekme Gayretleri". 
Altmcı Askerî Tarih Semineri Bildirileri n, Sunulmayan Bildiriler, İkinci Dün
ya Harbi ve Türkiye. Ankara, 1999. 

- Uyar, Hakkı: "Tek Parti Döneminde Seçimler". Toplumsal Tarih, 11 (64), 
4.1999. 
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- Akar, Rıdvan: Aşkale Yolcuları: Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları. İstanbul, 

2000. 
- 1923-2000 Türkiye'nin 77 Yılı (Gün Gün Cumhuriyet Tarihi), deri.: Tutkun 

Akbaş. İstanbul, 2000. 
"Tempo" 

- Bozdağ, İsmet: Devlet Kavgası: Atatürk-İnönü, İnönü-Bayar. İstanbul, 2000. 
"Tekin Yayınlan, Siyasî Anılar" 

- Turan, Şerafettin: İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, yay.: Kültür 
Bakanlığı. Ankara, 2000. 
"Kültür Bakanlığı Kültür Eserler Dizisi: 279" 
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- Yeşilyurt, Süleyman: Atatürk İnönü Kavgası. Ankara, 2000. 
"Hiv Yayınlan" 
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- İsmet İnönü: Defterler-1919-1973. haz.: Ahmet Demirel. 2 C. İstanbul 2001. 
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"Yapı Kredi Yayınlan: 1568-Tarih: 15" 

- Oran, Baskın: "Genel Değerlendirme". Türk Dış Politikası. l .C, 1919-1980. 
İstanbul, 2001. 

- Türk Dış Politikası. Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar. 
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"İletişim Yayınlan 758-Araştırma-İnceleme Dizisi 117" 
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Açısından Kısa Bir Bakış". Türk Yurdu, 22 (102), Ekim 2002. 
- Karacasu, Banş: "'Mavi Kemalizm' Türk Hümanizmi ve Anadoluculuk". 

Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, C. 2; Kemalizm. 2. bs. İstanbul, 2002. 
"İletişim Yayınlan" 
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Düşünce, C. 2; Kemalizm. 2. bs. İstanbul, 2002. 
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bul, 2002. 
"İletişim Yayınlan" 
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