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Fihrist 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayıfa 

1 — Millî Müdafaa vekili General Naci 
Tmazm istifası üzerine yerine Erzincan 

mebusu Saffet Arıkanm tayini 
Sayıfa 

26 

No. Sayıfa 
3791 — Van gölü sefain işletme idaresinin 

1935 malî yılı hesabı katği kanunu 2:3,3,3:6 
3792 — Havaî münakalâtta kullanılan mah

rukat ve yağların resimlerden muaf 
tutulması hakkında Londrada imza 
edilen mukavelenin tasdikma dair ka
nun 3,3,7:10 

3793 İhtiyat subay ve ihtiyat askerî me
murlar hakkındaki 1076 sayılı ka
nunun 3 ve 14 ncü maddelerine birer 
fıkra eklenmesine dair kanun 13:14 

3794 — Ankara şehri imar müdürlüğü
nün 1936 malî yılı hesabı katği ka
nunu 2,12 .-13,14,14,14.17 

3795 — Hava yolları Devlet işletme ida
resinin 1936 malî yılı hesabı katği 
kanunu 2,13,14,14,18:21 

3796 —Ankara Hukuk fakültesi inşaatının 
ikmali için 1940 ve 1941 senelerine 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında 
kanun 13,14,14,21:24 

3797 — izmir Liman işleri umum mü
dürlüğünün 1935 malî yılı hesabı 
katği kanunu 12,26:27,27,28:31 

3798 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı 
katği kanunu 34,41,42,42,43.46 

3799 — Tahlisiye umum müdürlüğünün 
1936 malî yılı hesabı katği kanunu 34,41 : 

42,42,42,46:49 
3800 — Türkiye Hükümeti ile Rusya Sos

yalist Federatif Şûralar Cumhuriye
ti Hükümeti ve Ermenistan, Azer-

KANUNLAR 
Sayıfa 

baycan ve Gürcistan Sosyalist Sov
yet Cumhuriyetleri Hükümetleri ara
sında 9 temmuz 1922 tarihinde Tif
üste akid ve imza olunan demiryol
ları mukavelenamesinin tasdiki hak
kındaki 612 numaralı kanuna ek 
kanun 12,27,35,42,42,49:52 

3801 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğünün 1936 
malî yılı hesabı katği kanunu 62,68:70,74, 

92,93:96 
3802 — 58 917 000 liralık fevkalâde tah

sisat verilmesi hakkındaki 3628 sa
yılı kanuna ek kanun 54,62,66,70,74,92, 

96:99 
3803 — Köy enstitüleri kanunu 62,70:92,92, 

99:102 
3804 — 27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve 

müteakib günlerde vukubulan zalze-
lede felâkete uğrayanların kurtarıl
masında fevklaâde hizmetleri görülen 
bazı mahkûmların cezalarının affi 
hakkında kanun 34,104,116:118 

3805 — 1939 malî yılı muvazenei umumi-
yesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 62, 

66,104:116,116,118,118.121 
3806 — Hatay jandarma teşkilâtının maaş 

ve iaşe bedelleri hakkında kanun 54,63, 
125:126 

3807 — Alay saneaklarma istiklâl madal
yası verilmesi hakkındaki 3579 sayılı 
kanuna ek kanun 12,54,63:64,126 



No. Sayıfa 
3808 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçesinde (15 000) liralık 
münakale yapılması hakkında kanun 62, 

101124,147,147:150 
3809 — Orman umum müdürlüğü 1939 ma

lî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair kanun 62,104,124:125,147,151:154 

3810 — Askerlik kanununun 58 nei mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun 66,116,158:159 

No. Sayıfa 
3811 — Türk bira fabrikaları (Bomonti -

Nektar) Türk anonim şirketinden sa
tın alınacak fabrikalar bedelinin ve 
1939 senesine aid masraf ve ücret
lerin ödenmesi usulüne dair kanun 62, 

124,156,159:167 
3812 —- Matbuat kanununun 30 ucu ve 35 

nei maddelerini değiştiren kanım 104,126: 
147,171:172 

KARARLAR 
170 — Harice gönderilecek ataşemi 1 iterle

rin hizmetçileri için harcırah verilih 
verilmeyeceği mevzuunun tefsir yolu 
ile halline imkân olmadığı hakkında 34, 

38:41 
171 — Altıncı kolordu eski muhasebe kâ

tibi Ahmed Faik Kundaya verilecek 
ikramiyeh akkmda 38,54:59 

1172 — Birinci kânun 1939 : şubat 1940 
aylarına aid Divanı muhasebat rapo
runa dair 38,54,67:68 

LÂYIHALAR 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 

bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr ka
nunun 4 ncü maddesinin tadiline dair 
(1/359) 38 

2 —- Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasına dair (1/375) 170 

3 — Beynelmilel Sıhhî mukavelename
nin tasdiki hakkındaki kanıma müzeyyel 
3722 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/360) 38 

4 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde 
değişiklik yapılmasına dair (1/372) 62,66,104: 

116,116,118,118.121 
5 — Cami ve mcseidlcrin tasnifine ve 

tasnif harici kalacak cami ve mescid hade
mesine verilecek muhassasat hakkındaki 
2845 sayılı kanunun birinci maddesine bazı 
Çıkralar ilâvesine dair (1/376) 170 

6 — Dahiliye vekâleti 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/377) ' 170 

7 — Deniz müsadere hukukuna dair 
(1/355) 34 

8 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı bir numaralı cedvelin Maarif teşki

lâtına aid kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/378) 170 

9 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair 1042 sayılı kanunun tadili hakkındaki 
1483 numaralı kanunun bazı maddelerini 
muadclil 1784 sayılı kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine dair (1/379) 170 

10 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
dair kanuna müzeyyel 1667 sayılı kanuna 
ek kanun (1/380) 170 

11 — Devlet konservatııvarı hakkında 
(1/374) 156 

12 ----- Diyanet işleri reisliği 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında (1/381) 170 

13 —• Diyarbakır istasyonundan İrak ve 
Iran hududl.ar.ma kadar yapılacak demir
yolları hakkındaki 3262 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin tadiline dair (1/365) 62 

14 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsi
sat; verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna 
ek kanun (1/364) 54,62,66,70,74,92,96:99 

15 — Erzineana ve Erzincan yer sarsm-
1 ısından müteessir olan mmtakaya yardım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi nak-
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3 — 
Sayrfa 

liyattan alınacak ücretlere dair (1/361) 38 
16 •— Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1939 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/382) 170 

17 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sa
yılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve hâkimler kanununa bazı madde
ler ilâvesine dair (1/373) 66 

18 — Harita umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında (1/383) 170 

19 — Hatay Hükümetinden devrolunan 
mütekaid ve yetimlerin ayılkları hakkında 
(1/356) 34 

20 — inhisarlar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde 15 000 liralık münakale 
yapılması hakkında (1/366) 62,104,124,147, 

147:150 
21 — İskân kanununun 39 ncu maddesi

nin tadili hakkında (1/384) 170 
22 — istiklâl harbi malûllerine verile

cek para mükâfatı hakkında (1/385) 170 
23 — İstiklâl madalyası kanununa mü-

zeyyel 869 numaralı kanuna ek 3579 sa
yılı kanuna bir madde ilâvesine dair 
(1/354) 12,54,63:64,126 

24 — Jandarma genel komutanlığı 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair (1/386) 170 

25 — Maarif vekâleti 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (1/387) 170 

26 — Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/388) 170 

27 — Millî Müdafaa vekâleti hava kıs
mı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/389) 170 

28 — Millî Müdafaa vekâleti deniz kıs
mı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/390) 170 

29 — Nafia vekâleti 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (1/391) 170 

30 — Orman umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair (1/367) 62,104,124:125,147,151:154 

31 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya-

Sayıfa 
pumasına dair (1/392) 170 

32 — Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın 
alınacak fabrikalar bedelinin inhisarlar 
umum müdürlüğü mütedavil sermayesin
den ödenmesine ve bu sermayenin arttırıl
masına dair (1/368) 62,124,156,159:167 

33 — Türkiye - Hollanda arasında mev-
cud 27 şubat 1937 tarihli tediye anlaşması 
ve iktisadî iş birliği protokolü ile 19 mart 
1937 tarihli ticaret anlaşması ve bunların 
merbutlarının hitam tarihinden itibaren 
1 mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddet
le temdidi hakkında (1/362) 38 

34 — Türkiye - ingiltere adlî muzahe
ret mukavelenamesine müzeyyel 10 şubat 
1939 tarihinde imzalanan ek mukavelena
menin tasdiki hakkında (1/369) 62 

35 — Türkiye - isveç ticaret ve tediye 
anlaşmalarile merbutlarının asdikı hakkın
da (1/357) 34 

36 — Türkiye - Yunanistan arasında im
za edilen ticaret ve tediye anlaşmasının tas-
dikına dair (1/363) 38 

37 — 3413 sayılı kanutıa bağlı cedve-
lin değiştirilmesi hakkında (1/393) 170 

38 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek ka
nun (1/370) 62 

39 — Yangın ve sair sebeblerle mahke
me ve Adliye dairelerinde ziyaa uğrayan 
dosyalar hakkında (1/394) 170 

40 — Zelzele felâketine uğrayanların 
kurtarılması hususunda fevkalâde hizmet
leri görülen bazı mahkûmların cezalarının 
affi hakkında (1/358) 34,104,116:118 

41 —• Ziraat muallimlerine, Ziraat mü
cadele başteknisyen ve teknisyenlerine, pa
muk kontrol ve ze3rtin bakım memurlarına 
hay veri yem bedeli verilmesi hakkında 
(1/371) 62 

42 — Ziraat vekâleti 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/395) ' 170 

1 — Ankara Hukuk fakültesi inşaatının 
ikmali için 1940 ve 1941 senelerine geçici 
taahhüde girişilmesi hakkında (1/282) 13,14, 

14,21:24 



— 4 — 
Sayıfa 

2 — Ankara şehri İmar müdürlüğü 1936 
yılı hesabı katğisi hakkında (1/10) 2,12:13, 

14,14,14:17 
3 — Askerlik kanununun 58 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında (1/343) 66, 
116,158 :159 

4 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı 
katğisi hakkında (1/43) 62,68:70,74,92,93:96 

5 — Hatay jandarma teşkilâtının maaş 
ve iaşe bedelleri hakkında (1/284) 54,63,125:126 

6 — Havaî münakalâtta kullanılan 
mahrukat ve yağların resimlerden muaf 
tutulması hakkında Londrada imza edil
miş olan mukavelenin tasdikma dair 
(1/253) 3,3,7:10 

7 — Havayolları Devlet işletme idare
sinin 1936 yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/54) 2,13,14,14,18:21 

8 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hak
kında (3/201, 1/56) 34,41,42,43:46 

9 — ihtiyat subay ve ihtiyat askerî 
memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 
3 ve 14 ncü maddelerinin tadiline dair 
(1/333) 13:14 

10 — îzmir liman işleri umum müdür
lüğü 1935 malî yılı katği heasbı hakkında 
(3/64,211, 1/321) 12,26:27,27,28:31 

11 — Köy enstitüleri teşkili hakkında 
(1/339) 62,70:92,92,99:102 

12 — Matlmat kanununun 35 nci mad-

Sayrfa 
desine iki fıkra ilâvesine dair (1/280) 104,126: 

147,171:172 
13 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik (1/265) 170 
14 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 
(1/266) 170 

15 — Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
urnumiyeye hadim müesseselerde bulundu
rulacak vesaiti nakliye baklandaki 1296 sa
yılı kanuna ok (1/108) 156,172:183 

16 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa bağlı 3 
sayılı cedvelin değiştirilmesi hakkında 
(1/255) 170 

17 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 
yrlı hesabı katğisi hakkında (1/76) 34,41:42,42, 

46:49 
18 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhu

riyetleri ittihadı arasında münakid demir
yolları mukavelenamesinin 21 nci madde
sinin 2 nci fıkrasının tadiline dair (1/215) 12, 

27,35,42,42,49 :52 
19 —• Vakıflar umum müdürlüğü teşki

lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek (1/164) 170 
20 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki

lât kadrolarına müteallik (1/267) 170 
21 — Vakıflar umum müdürlüğü ücretli 

daimî memurları hakkında (1/257) 170 
22 — Van gölü işletme idaresinin 1935 

yılı hesabı katğisi hakkında (1/237) 2:3,3,3:6 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Matbuat kanununun 35 nei madde

sine iki fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/280) 104,126:147,171:172 

2 — Zelzele felâketine uğrıyanlarm kur
tarılması hususunda fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının affi 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (1/358) 104, 

116:118 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 -— istanbul mebusu Ziya Karamur-

salın, Arzuhal encümeninin 1 - XII - 1939 
tarihli haftalık karar eedvelindeki 351 sa

yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair takriri hakkında (4/9) 38,54:59 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsi

sat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanu
na ek kanun lâyihası hakkında (1/364) 62, 

66,70,74,92,96:99 
2 — Harice gönderilen ataşemiliterlerin 

hizmetçileri için harcırah verilib verilme
yeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/145) 34,38:41 

3 — Hatay jandarma teşkilâtının maaş 
ve iaşe bedelleri hakkında kanun lâyihası-



— 6 — 
Sayıfa 

na dair (1/284) 54,63,125:126 
4 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Mec

lisi 1939 malî yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına dair kanun teklifile 1939 malî 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/372) 66, 

104:116,116,118,118:121 
5 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçesinde 15 000 liralık müna
kale yapılması hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/366) 104,124,147,147:150 

6 — Köy enstitüleri teşkili hakkında, ka
nun lâyihasına dair (1/339) 62,70:92,92,99:102 

7 — Orman umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/367) 104,124: 

125,147,151,154 
8 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun lâyihası hak
kında (1/265) 170 

9 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik ka
nun lâyihası hakkında (1/266) 170 

10 — Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulundu
rulacak vesaiti ntkliye hakkındaki 1296 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası hakkında 
(1/108) 156,172:183 

11 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanuna bağlı 3 
sayılı cedvelin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/255) 170 

12 — Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın 
alınacak fabrikalar bedelinin inhisarlar 
umum müdürlüğü mütedavil sermayesin
den ödenmesine ve bu sermayenin arttı
rılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/368) 124,156,159:167 

13 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 
1/164, Vakıflar umum müdürlüğü ücretli 
daimî memurları hakkında 1/257 ve Va
kıflar umum müdürlüğü teşkilât kadrola
rına müteallik 1/267 sayılı kanun lâyiha
ları hakkında 170 

Sayıfa 
1 •— Ankara Hukuk fakültesi inşaatı

nın ikmali için 1940 ve 1941 senelerine ge
çici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/282) 13^14,14,212A 

2 — Havaî münakalâtta kullanılan 
mahrukat ve yağların resimlerden muaf 
tutulması hakkında Londrada imza edilmiş 
olan mukavelenin tasdikına dair kanun 
lâyihası hakkında (1/253) 3,3,7:10 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1— Denizli mebusu Emin Aslan Toka

dın, belediye kanununun 23 ncü maddesinin 
6 ncı fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifine dair (2/13) 38,59 

2 — Hatay jandarma teşkilâtının maaş 
ve iaşe bedelleri hakkında kanun lâyihası
na dair (1/284) 54,63,125:126 

3 — İstanbul mebusu General Kâzım Ka-
rabekirin, askere gidenlerin yerine aile efra
dından birinin alınması hakkında kanun 
teklifine dair (2/18) 124,156:158 

4 —'Köy enstitüleri teşkili hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/339) 62,70:92,92,99:102 

5 — Matbuat kanununun 35 nci madde
sine iki fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/280) 104,126:147,171:172 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Ankara şehri 
imar müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/204, 
1/10) 2,12:13,14,14,14:17 

2 — Birinci kânun 1939 : şubat 1940 ay
larına aid raporun sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi hakkında 
(3/232) 38,54,67:68 

3 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1936 malî yılı he
sabı katğisine aid mutabakat beyannamesi
nin sunulduğuna dair Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresile Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğü 1936 yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyiha
sına dair (3/206, 1/43) 62,68:70,74,92,93:96 



— 6 — 
Sayıfa 

4 — Havayolları Devlet işletme idaresi
nin 1936 malî yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Ha
vayolları Devlet işletme idaresinin 1936 yılı 
hesabı katğisi hakkında kanun lâyihasına 
dair (3/209, 1/54) 2,13,14,14,18:21 

5 — Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1936 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâ
yihasına dair (3/201, 1/56) 34,41,42,43:46 

6 —• İzmir liman işleri umum müdürüğü 
1935 yılı bilançosunun gönderildiği hakkın
da Başvekâlet tezkeresile îzmir liman işleri 
umum müdürlüğü 1935 malî yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi ve îzmir liman işleri umum müdür
lüğü 1935 malî yılı katği hesabı hakkında 
kanun lâyihasına dair (3/64, 211, 1/321) 12, 

26:27,27,28:31 

7 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti, tezkeresile Tahlisiye umum 
müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihasına dair (3/212, 1/76) 34,41: i 

42,42,46:49 , 

1 — Van gölü sef ain işletme idaresinin 
1935 malî yılı hesabı katğisine aid mutaba
kat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresile Van gö
lü işletme idaresinin 1935 yılı hesabı kat
ğisi hakkında kanun lâyihasına dair (3/214, 
1/237) 2:3,3,3:6 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın 
alınacak fabrikalar bedelinin inhisarlar 
umum müdürlüğü mütedavil sermayesin
den ödenmesine ve bu sermayenin arttı- I 

Sayıfa 
nlmasma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/368) 124,156,159:167 

1 — Havaî münakalâtta kullanılan 
mahrukat ve yağların resimlerden muaf tu
tulması hakkında Londrada imza edilmiş 
olan mukavelenin tasdikma dair kanun lâ
yihasına dair (1/253) 3,3,7:10 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cumhu

riyetleri İttihadı arasında münakid demir-
yoliar mukavelenamesinin 21 nci maddesi
nin ikinci fıkrasının tadiline dair kanun 
lâyihası hakkında (1/215) 12,27,35,42,42,49:52 

1 — Havaî münakalâtta kullanılan mah
rukat ve yağların resimlerden muaf tutul
ması hakkında Londrada imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdikma dair kanun lâyihası 
hakkında (1/253) 3,3,7:10 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATASİ 
1 — Köy enstitüleri teşkili hakkında ka

nun lâyihasına dair (1/339) 62,70:92,92,99:102 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Harice gönderilen ateşemiliterlerin 

hizmetçileri için harcırah verilib verilmeye
ceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/145) 34,38:41 

1 —• Havaî münakalâtta kullanılan mah
rukat ve yağların resimlerden muaf tutul-
ıması hakkında Londrada imza edilmiş olan 
mukavelenin tasdikma dair kanun lâyi
hası hakkında (1/253) 3,3,7:10 

MECLİS HESABLARININ TEDKIKI 
ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Büyük Millet Meclisi 1940 yılı ikin
ci kânun ayı hesabı hakkında Meclis hesab-
larının Tedkikı encümeni mazbatası hak
kında (5/28) ^ 34,38 

2 — Büyük Millet Meclisi muhasebesi 
eşhas borçları hakkında Meclis hesabları-
nın tedkikı encümeni mazbatası hakkında 
(5/27) 54,62 



Sayrfa 
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA

LARI 
1 — Askerlik kanununun 58 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/343) 66,116,158:159 

2 — Harice gönderilen ataşemiliter-
lerin hizmetçileri için harcirah verilib ve-
miyeeeğinin tefsiri hakkında Başvekâlet 
tezkeresine dair (3/145) 34,38:41 

3 — İstanbul mebusu General Kâzım 
Karabekirin, askere gidenlerin yerine aile 
efradından birinin alınması hakkında ka
nun teklifine dair (2/18) 124,156:158 

4 — İstiklâl madalyası kanununa ınü-
zeyyel 869 sayılı kanuna ek 3579 sayılı 
kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/354) 54,63:64,120 

1 — İhtiyat subay ve ihtiyat askerî 
memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanu
nun 3 ve 14 ncü maddelerinin tadiline 
dair kanun lâyihası hakkında (1/333) 13:14 

NAFÎA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 

Sayıfa 
kanun lâyihası hakkında (1/266) 170 

2 — Türkiye - Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında .münakid de
miryolları mukavelenamesinin 21 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/215) 12,27,35,42,42, 

49:52 

1 — Ankara Hukuk fakültesi inşaatı
nın ikmali için 1940 ve 1941 senelerine 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında ka- • 
nun lâyihasına dair (1/282) 13,14,14,21:24 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATASI 

1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa bağli 
,3 sayılı cedvelin değiştirilmesi hakkırda 
kanun lâyihama dairs (1/255) 170 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Köy enstitüleri teşkili hakkırda 

kanun lâyihasına dı i r (1/339) 62,70:92,92,99-102 
2 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun lâyihası hak
kında (1/265) 170 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
33 ncü inikada aid 
34 ncü 
35 nci 
36 nci 
37 nei 
38 nci 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
> 
» 

2 
12 
26 
34 
38 
54 

39 neu 
40 nci 
41 nci 
42 nci 
43 ncü 
44 ncü 

inikada aid 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

62 
66 

104 
124 
156 
170 

İzin 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi 34:35 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
Teşriî masuniyet 

1 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin 
teşriî masuniyeti (3/236) 12 

TAKRİRLER 
Manisa [Refik înce] 
1 — Arzuhal encümeninin 18 - I I I -1940 

tarihli Haftalık karar cedvelmdeki 668 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair (4/13) 26 

İstanbul [Ziya Karamursall 

1 — Arzuhal encümeninin 1 - XI I -1939 
tarihli Haftalık karar cedvelindeki 351 
sayılı kararın Umumî He'yette müzakere
sine dair (4/9) 38,54:59 



TEKLİFLER 
Sayıfa 

Giresun [Gl. İhsan Sökmne ve iki ar
kadaşı] 

1 —• Dahilî nizamnamenin 53 ve 54 ncü 
maddelerinin tadiline ve 56 ncı maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair (2/23) 54 

[îdare Heyeti] 
2 — Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı 

bütçesinde münakale yapılmasına dair (2/21) 38, 
66,104:116,116,118,118:121 

3 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı bir numaralı eedvelin Eiyaseti Cum
hur dairesi kadro cedvelinde değişiklik ya
pılması hakkında (2/22) 38 

BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Muhtelif 

1 — izmir liman işleri umum müdür
lüğü 1935 yılı bilançosunun gönderildiği 
hakkında (3/46) 12,26:27,27,28:31 

ölüm cezaları 
1 — Akdağ madeninin Emerek köyün

den olub Karaçorak köyünde mukim Mus-
tafaoğlu Şükrü îlbasmışm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/238) 

2 — Bayındırın Yenice mahallesinde 
mukim AydınhoguUarından Hüseyinoğlu 
Altındiş Mustafa Küçükaydmlmın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/241) 66 

3 — Bigadicin' Servi mahallesinden Cel-
lâd Haliîoğlu Kasım Afacan ile Kuyu ma
hallesinden Memed Alioğlu Kara Mustafa 
özkulanm ölüm cezasına çarptırılmaları 
hakkında (3/242) 66 

4 — Çorumun Alaca kazasının Küre kö
yünden Hüseyinoğlu Bayram Purun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında (3/243) 66 

5 — Nezibin Kefeıicebel köyünden Ali 
Osmanoğullarmdan Memedoğlu Davud Tur-
gudun ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/244) 66 

Sayıfa 
4 — Divanı muhasebat 1939 malî yılı 

bütçesinde münakale yapılması hakkında 
(2/24) 124 

Yozgad [Sırrı îçöz] 
5 — Bekârlar vergisi hakkında (2/28) 34 

Denizli [Emin Aslan Tokadl 
1 — Belediye kanununun 23 ncü madde

sinin 6 ncı fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da (2/13) 38,59 

İstanbul [General Kâzım Karabekir] 
2 — Askere gidenlerin yerine aile efra

dından birinin alınması hakkında (2/18) 124, 
156:158 

Tasdik istekleri 
1 — Bağcılıkta kullanılmakta olan kü

kürdün, Etibank tarafından idhal edilecek 
5150 tona münhasır kalmak üzere, 100 kilo
sundan alınmakta olan gümrük resmi 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
0,25 kuruşa indirildiğinden keyfiyetin tas
diki hakkında (3/240) 66 

2 — Hatay için Fransadan idhali zarurî 
bulunan 10 500 kutu sarı ipekböceği tohu
munun 100 kilosundan alınması icab eden 
3 000 lira gümrük resmi, 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden 300 li
raya indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında (3/235) 2 

Tefsir istekleri 

1 — Harice gönderilen ataşemiliterlerin 
hizmetçileri için harcırah verilib verilmiye-
ceğinin tefsiri hakkında (3/145) 34,38:41 

Teşriî masuniyet 
1 — Trabzon mebusu Şerif Bilgenin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/236) 12 

BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ RİYASETİ 
TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında 34:35 

TEZKERELER 

34 



Sayrfa 
DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERELERİ 
1 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair (3/245) 156 

1 — Ankara şehri îmar müdürlüğü 
1936 malî yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/204) 2,12 =13,14,14,14:17 

2 — Birinci kânun 1939 : şubat 1940 
aylarına aid raporun sunulduğuna dair 
(3/232) ' 38,54,67:68 

3 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1936 malî yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair (3/206) 62,68:70, 

74,92,93:96 
4 — Havayolları Devlet işletme idare

sinin 1936 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 

Sayrfa 
dair (3/209) 2,13,14,14,18:21 

5 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/201) 34,41,42,4346 

6 — izmir liman işleri umum müdür
lüğü 1935 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/211) 12,26:27,27,28:31 

7 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğunt dair (3/212) 34, 

41:42,42,46:49 
8 — Van gölü sefain işletme idaresinin 

1935 malî yılı hesabı katğisine aid muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/214) 2:3,3:6 

RİYASETİ CUMHUR TEZKERESİ 
1 — Millî Müdafaa vekili General Naci 

Tınazın istifası üzerine yerine Erzincan 
mebusu Saffet Arıkanın tayin edildiğine 
dair 26 

TASHİHLER 
27,64,92 



Tahlilî fihrist 
« • » 

Seyrf* 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

Harice gönderilen atasemiliterlerin hizmet
çileri için harcırah verilip verilmiyeceğinin 
tefsirine dair mazbata münasebetile sözleri 40 

— Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın alı
nacak fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine 
aid masraf ve ücretlerin ödenmesi usulüne 
dair kanun münasebetile sözleri 165 

Abdülhak Fırat ( Erzincan ) - Harice 
gönderilen atasemiliterlerin hizmetçileri 
için harcırah verilip verilmiyeceğinin tefsi
rine dair mazbata münasebetile sözleri 40 

— Zelzele felâketine uğrryanlarm kur
tarılması hususunda fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının af.fi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 117 

Ahmed ihsan Tokgöz (Ordu) - Resmî 
devair ve müessesat ile Devlete aid idare ve 
şirketlerde ve menafii umumiyeye hadim 
müesseselerde bulundurulacak vesaiti nakli-

Sayıfa 
ye hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası 
münasebetile sözleri 175 

— Türk bira fabrikaları (Bobonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın alı
nacak fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine 
aid masraf ve ücretlerin ödenmesi usulüne 
dair kanun münasebetile sözleri 159,166 

Aka Gündüz (Ankara) - Matbuat ka
nununun 30 ve 35 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun münasebetile söz
leri 127,129,136 

Ali Çetinkaya (Münakalât vekili) -
Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1936 malî yılı he
sabı katğisi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 69 

Asım Us (Çoruh) - Matbuat kanunu
nun 30 ve 35 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun münasebetile sözleri 126, 

128,130,144 

B 
Bere Türker (Afyon Karahisar) - Köy enstitüleri kanunu münasebetile sözleri 88 

Cemal Akçın (Afyon Karahisar) - R es
ini devair ve müessesat ile Devlete aid ida
re ve şirketlerde ve menafii umumiyeye ha

dim müesseselerde bulundurulacak vesaiti 
nakliye hakkındaki kanuna ek kanun lâyi
hası münasebetile sözleri 172 

D 
Dr. Ali Süha Delilbaşı (Kütahya) -

Köy enstitüleri kanunu münasebetile söz
leri 76 

Dr. îbrahim Tali öngören (Diyarbakır)-

http://af.fi


11 — 
Sayıfa 

Türk bira fabrikaları Bomonti - Nektar) 
Türk anonim şirketinden satın alınacak fab
rikalar bedelinin ve 1939 senesine aid mas
raf ve ücretlerin ödenmesi usulüne dair 
kanun münasebetile sözleri 163 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Köy enstitüleri kanunu münasebetile söz
leri 70,81 

Dr. Saim Ali Dilemre (Eize) - Matbuat 

Sayıfa 
kanununun 30 ve 35 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun münasebetile sözleri 135, 

146 
— Türk bira fabrikaları (Bomonti -

Nektar) Türk anonim şirketinden satın alı -
nacak fabrikalar bedelinin ve 1939 senesi
ne aid masraf ve ücretlerin ödenmesi usu
lüne dair kanun münasebetile sözleri 165 

E 
Edib Ergin (Mardin) - Askere gidenle

rin yerine aile efradından birinin alınma
sı hakkındaki kanun teklifi münasebetile 
sözleri 158 

Emin Sazak (Eskişehir) - Alay san
caklarına İstiklâl madalyası verilmesi hak
kındaki kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri 63 

— Altıncı kolordu muhasebe kâtibi Ah-
med Faik Kuntaya aid mazbata münase
betile sözleri 57 

— Koy enstitüleri kanunu münasebeti

le sözleri 71,84 
— Resmî devair ve müessesat ile Dev

lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulacak vesaiti nakliye hakkındaki ka
nuna ek kanun lâyihası münasebetile söz
leri % 173 

— Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın 
alınacak fabrikalar bedelinin ve 1939 se
nesine aid masraf ve ücretlerin ödenmesi 
usulüne dair kanun münasebetile sözleri 162 

Payık Öztrak (Dahiliye vekili) - Ha
tay jandarma teşkilâtının maaş ve iaşe 
bedelleri hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 125 

— Matbuat kanununun 30 ve 35 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 128,129,130,141,146 

Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ) - Matbu
at kanununun 30 ve 35 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri , 133,141,142,145,146 

Feridun Fikri (Bingöl) - Altıncı kolor
du muhasebe kâtibi Ahmed Faik Kuntaya 
aid mazbata münasebetile sözleri 56 

— Köy enstieüleri kanunu münasebe
tile sözleri 74,82,84,86 

— Matbuat kanununun 30 ve 35 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 134,135,141 

— Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın 

alınacak fabrikalar bedelinin ve 1939 se
nesine aid masraf, ve ücretlerin ödenmesi 
usulüne dair kanun münasebetile sözleri 166 

Fethi Okyar (Adliye vekili) - Matbuat 
kanununun 30 ve 35 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 137 

— Zelzele felâketine uğrayanların kur
tarılması hususunda fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının affi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 117 

Fikret Atlı (Giresun) - Köy enstitüleri 
kanunu münasebetile sözleri 90,91 

Fuad Sirmen (Bize) - Matbuat kanunu
nun 30 ve 35 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun münasebetile sözleri 136 

— Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın alı
nacak fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine 
aid masraf ve üeretlerin ödenmesi usulüne 
dair kanun münasebetile sözleri 163 



— 12 
G 

öayrca 
rilmesi hakkındaki kanuna ek kanun mü
nasebetile sözleri 63,64 

— Harice gönderilen ataşemiliterlerin 
hizmetçileri için harcırah verilip verilin i-
yeceğinin tefsirine dair mazbata münasebe
tile sözleri 39,41 

— Hatay jandarma teşkilâtının maaş 
ve iaşe bedelleri hakkındaki kanun münase
betile sözleri 125 

— Köy enstitüleri kanunu münasebetile 
sözleri 88 

Sayıfa 
G-1. Kâzım Karabekir (istanbul) - As

kere gidenlerin yerine aile efradından biri
nin alınması hakkındaki kanun teklifi mü
nasebetile sözleri 156 

— Köy enstitüleri kanunu münasebetile 
sözleri 72,83,86 

— Matbuat kanununun 30 ve 35 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 133,138 

01. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Alay sancaklarına istiklâl madalyası ve-

Hakkı Kılıçoğlu (Muş) - Köy enstitüle
ri kanunu münasebetile sözleri / 77 

— Resmî devair ve müessesat ile Devlete 
aid idare" ve şirketlerde ve menafii umumi-
yeye hadim müesseselerde bulundurulacak 
vesaiti nakliye hakkındaki kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetile sözleri 175 

Halil Menteşe (izmir) - Köy enstitüleri 
kanunu münasebetile sözleri 80 

Hamdi Selçuk (Hatay) - Köy enstitü
leri kanunu münasebetile sözleri 89 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Altıncı kolordu 
muhacebe kâtibi Ahmed Faik Kuntaya aid 
mazbata münasebetile sözleri 55,56,57,58 

Hamdi Yalman (Ordu) - Resmî devair 
ve müessesat ile Devlete aid idare ve şir
ketlerde ve menafii umumiyeye hadim mü-

tbrahim Alâettin Gövsa (İstanbul) -
Köy enstitüleri kanunu münasebetile söz
leri 83 

— Matbuat kanununun 30 ve 35 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kamın mü
nasebetile sözleri 138 

H 

esseselerde bulundurulacak vesaiti nakli
ye hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası 
münasebetile sözleri 180 

Hasan Âli Yücel (İzmir) - Köy ensti
tüleri kanunu münasebetile sözleri 77,85,86,88, 

91,92 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Res
mî devair ve müessesat ile Devlete aid 
idare ve şirketlerde ve menafii umumiyeye 
hadim müesseselerde bulundurulacak ve
saiti nakliye hakkındaki kanuna ek ka
nun lâyihası münasebetile sözleri 181 

Hikmet Bayur (Manisa) - Matbuat ka
nununun 30 ve 35 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 128,135 

îsmet Eker (Çorum) - Altıncı kolordu 
muhasebe kâtibi Ahmed Faik Kuntaya aid 
mazbata münasebetile sözleri 58 

izzet Arukan (Eskişehir) - Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katğisi 
hakkındaki kanun münasebetile sözleri 68 
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Kâzım Nami Duru (Manisa) - Köy ens

titüleri kanunu münasebetile sözleri 75,84 
— Matbuat kanununun 30 ve 35 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 133 

Kemalettin Kamu (Rize) - Harice gön-

Mazhar Müfid Kansu (Çoruh) - Altıncı 
kolordu muhasebe kâtibi Ahmed Faik Kun
taya aid mazbata münasebetile sözleri 56 

Memed Aldemir (İzmir) - Resmî devair 
ve müessesat ile Devlete aid idare ve şirket
lerde ve menafii umumiyeye hadim mües-

Nâzım Poroy (Tokad) - Altıncı kolor-
'du muhasebe kâtibi Ahmed Faik Kuntaya 
aid mazbata münasebetile sözleri 57 

Necib Ali Küçüka (Denizli) - Resmî 
devair ve müessesat ile Devlete aid idare 
ve şirketlerde ve menafii umumiyeye ha
dim müesseselerde . bulundurulacak vesa-

Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 
vekili) - Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar Türk anonim şirketinden satın alı
nacak fabrikalar bedelinin ve 1939 sene
sine aid masraf ve ücretlerin ödenmesi 
usulüne dair kanun münasebetile sözleri 159, 

160,161,162,163,164,165,166 
Rasih Kaplan (Antalya) - Matbuat ka

nununun 30 ve 35 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun münasebetile söz
leri 138 

Refik înce (Manisa) - Matbuat kanu
nunun 30 ve 35 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun münasebetile sözleri 131, 

139,142,144,145 

Sayıfa 
derilen ataşemiliterlerin hizmetçileri için 
harcırah verilib verilmeyeceğinin tefsirine 
dair mazbata münasebetile sözleri 39 

Kemal Ünal (İsparta) - Matbuat kanu
nunun 30 ve 35 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun münasebetile sözleri 138. 

seselerde kullanılacak vesaiti nakliye 
hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası müna
sebetile sözleri 172 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Altıncı kol
ordu muhasebe kâtibi Ahmed Faik Kun
taya aid mazbata münasebetile sözleri 57 

iti nakliye hakkındaki kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetile sözleri. 180 

Nevzat Ayaş (Bursa) - Matbuat kanu
nunun 30 ve 35 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun münasebetile sözleri 126, 

127,128,142 

— Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulun
durulacak vesaiti nakliye hakkındaki ka
nuna ek kanun lâyihası münasebetile söz
leri 174,180 

Remzi Çiner (Sivas) - Altıncı kolordu 
muhasebe kâtibi Ahmed Faik Kuntaya aid 
mazbata münasebetile sözleri 57 

— Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye nadim müesseselerde bulun
durulacak vesaiti nakliye hakkındaki ka
nuna ek kanun lâyihası münasebetile söz
leri 182 
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Rusuhi Bulayırlı (Çanakkale) - Birinci 
kânun 1930 : şubat 1940 aylarma aid Di-

Sayrfa 
vanı muhasebat raporu hakkındaki maz
bata münasebetile sözleri 67 

S 

Salâh Yargı (Kocaeli) - Harice gönde
rilen ataşemiliterlerin hizmetçileri için har
cırah verilip verilmiyeceğinin tefsirine dair 
mazbata münasebetile sözleri 39,40,41 

— Köy enstitüleri kanunu münasebetile 
sözleri 70,88,89,90 

— Matbuat kanununun 30 ve 35 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
münasebetile sözleri 139 

— Resmî devair ve müessesat ile Devlete 
aid idare ve şirketlerde ve menafii umumi-
yeye hadim müesseselerde bulundurulacak 
vesaiti nakliye hakkındaki kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetile sözleri 176,177,179,182 

— Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk anonim şirketinden satın alı
nacak fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine 
aid masraf ve ücretlerin ödenmesi usulüne 
dair kanun münasebetile sözleri 167 

Salih Başotaç (Erzincan) - Zelzele fe
lâketine uğrıyanların kurtarılması husu
sunda fevkalâde hizmetleri görülen bazı 
mahkûmların cezalarının affi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 117 

Sırrı îçöz (Yozgad^ - Alay sancakları
na istiklâl madalyası verilmesi hakkındaki 

• kanuna ek kanun münasebetile sözleri 63,64 
— Altıncı kolordu muhasebe kâtibi Ah-

rned Faik Kuntaya aid mazbata münasebeti
le sözleri 55,56 

—• Resmî devair ve müessesat ile Devlete 
aid idare ve şirketlerde ve menafii umumi-
yeye hadim müesseselerde bulundurulacak 
vesaiti nakliye hakkındaki kanuna ek kanun 
lâyihası münasebetile sözleri 181 

Süreyya Örgeevren (Bitlis) - Altıncı 
kolordu muhasebe kâtibi Faik Kuntaya 
aid mazbata münasebetile sözleri 57 

S 
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Matbuat 

kanununun 30 ve 35 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun münasebetile 
sözleri 127,128,137,139,140,143,144,145,146 

— Zelzele felâketine uğrıyanların kur
tarılması hususunda fevkalâde hizmetleri 
görülen bazı mahkûmların cezalarının affi 
hakkındaki kanun münaebetsile sözleri 117 

% 

Ziya Kâramursal (İstanbul) - Altıncı 
kolordu muhasebe kâtibi Ahmed Faik 
Kuntaya aid mazbata münasebetile söz
leri 54 

— Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulundu
rulacak vesaiti nakliye hakkındaki kanuna 
ek kanun lâyihası münasebetile sözleri 172,176, 

181 

— Türk bira fabrikaları (Bomonti -
Nektar) Türk Anonim şirketinden satın 
alınacak fabrikalar bedelinin ve 1939 se
nesine aid masraf ve ücretlerin ödenmesi 
usulüne dair kanun münasebetile sözleri 159,160, 

164 
— Birinci kânun 1939: şubat 1940 ayla

rına aid Divanı muhasebat raporu hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 67 
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