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KANUNLAR 
No. Sayıfa 
3813 —• Diyarbakır istasyonundan îrak ve 

Iran hududlarma kadar yapılacak de
miryolları hakkındaki 3262 sayılı ka
nunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun1 2,8::18,24:25/25:28 

3814 —inhisarlar umum müdürlüğünün 
1936 malî yılı hesabı katği kanunu 8,35, 

44,45:48 
3815 — 1939 malî yılı muvazene! umumi-

miyesine dahil bazı daire bütçelerinde 
değişikilik yapılması hakkında kanun 30, 

51:53,60,61:64 
3816 — Hudud ve sahiller Sıhhat umum 

müdürlüğünün 1937 malî yılı hesabı 
katği kanunu 30,53,60,64:67 

3817 — Vakaflar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katği kanunu 30,53.:54 

60,67:70 
3818 — Orman umum; müdürlüğü teşkilât 

kanunile orta orman mektebi teşkili ve 
muallimleri hakkındaki kanun ile or
man koruma teşkilât kanununda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun 2:6, 

35:37,83:84 
3819 — Posta, telgraf ve telefon idaresi 

teşkilât ve vazifelerine aid kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun 37,84 

3820; — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununda 
değişiklik yapılmasına dair kanun 37:39, 

84:85 
3821 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâ

tı hakkındaki kanunda değişiklik ya
pılmasına dair kanun 39:40,85:86 

3822 — Devlet havayolları umum müdür
lüğü teşkilât kanununda değişiklik ya
pılmasına dair kanun 2,40,86 

3823 — Askerî ceza kanununun 47 nci ve 
148 nci maddelerinin değiştirilmesi 

No. Sayıfa 
hakkında kanun 8,41,86:87 

3824 — Askerî muhakeme usulü kanunu
n u n ^ ncü maddesinin tadili hakkın
da, kanun 8;41:42,87:88 

3825 — Divanı muhasebat 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında kanun ' 50,72,83,88,102:105 

3826 — Bulgaristan» 5 000 000 kiloluk' 
munzam bir odun kömürü kontenjanı 
verilmesine mütedair olarak Bulgar 
sefaretile teati olunan notaların tas
diki hakkında* kanun 8,42:44,88,92,101: 

102,105:108 
3827 — Nakil vasıtaları hakkında kanun 50,54: 

60,121:123 
3828 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına ve ba
zı maddelerin mükellefiyet mevzuuna 
alınmasına dair kanun 110,144,153:159, 

159,160:163 
3829 — Devlet konservatuvarı hakkında 

kanun 50,88:lül,102,123 .-140,168:169 
3830 — Devlet Havayolları umum müdür

lüğünden 1937 mâlî yılı hesabı katği 
kanunu ' 142,167,171,171:174 

3831 — 3295 numaralı kânunla 1-1-1988 ta
rihinden itibaren mülga Denizbank 
teşkilâtı meyanma idhal edilmiş olan 
Tahlisiye umum müdürlüğünün yedi 
aylık hesabı katği kanunu 142,167:168,171, 

175:178 
3832 — örfî idare kanunu 2,18:24,111:121, 

144,168,188:189 
3833 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair 3656 sayılı ka
nuna bağlı (1) numaralı cedvelin de
ğiştirilmesi hakkında, kanun 110,145:152, 

180:190 
3834 — 3413 sayılı -kanuna bağlı cedvelin 
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No, Sayıfa 

değiştirilmesi hakkında kanun 110,159,190 
3835 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunun

da bazî değişiklikler icrasına ve vata
nî hizmet tertibinden verilen maaşlara 
zam yapılmasına dair kanun 142,190:196 

3836 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
malî yılı bütçesinde 4 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair kanun 110,166, 

185,188,199,200:203 
3837 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum 

müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine 
dair kanun 110,111,181,182,185:187, 

199,203,206 
3838 —- Almanyaya 5 050 000 liraya kadar 

ihraç edilecek mallar ve halen güm
rüklerimizde bulunan Alman malları
nın kâffesinin memleketimize idhal 
olunması# hakkında kanun 110,144:145,189, 

199,206:209 
3839 — Devlet demiryoları ve limanlan iş

letme umum müdürlüğünün 1937 ma
lî yılı hesabı katî kanunu 181,213:214,216, 

221,254:257 
3840 — 2395 ve 2729 sayılı kanunların ta

dili hakkında kanun 181,213,221:227, 
230,233,257:260 

3841 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 
alınması hakkındaki 2731 sayılı kanu
nun bazı hükümlerini değiştiren ka
nun 181,213,227:228,230,233,260:263 

3842 — Muayyen tarifeli vesaiti nakliye 
ile seyahat eden yolculardan alınacak 
nakliyat resmi hakkındaki 472 sayılı 
kanunu tadil eden kanun 181,213,228:229, 

230,233,264:267 
3843 — Muamele vergisi kanunu 181,213,221, 

• 229:233,233:253,346:350,350,350,353 
3844 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 

kanunu 181,181,271:299,302:346,356:361, 
377:380 

3845 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılması hakkında kanun 166,270, 

361,364,380:383 
3846 — Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umum müdürlüğü 1940 malî yı
lı bütçe kanunu 270,361:364,364,383:386 

3847 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1939 malî yı-

No. Sayıfa 
lı bütçesine munzam tahsisat verilme
si hakkında kanun 270,356,364,364,387:390 

3848 — Ankara Hukuk fakültesinin Maarif 
vekâletine devri hakkında kanun 270,393: 

394,394,396:397 
3849 — 1940 malî yılı muvazenei umum i-

yesine dahil bazı daire bütçelerine 
109 922 000 lira fevkalâde tahsisat ve
rilmesi hakkında kanun 270,356,393,394, 

394,394:395,399,407,409 :412 
3850 —• Cumhuriyet Merkez bankasınca 

Hazineye iki yüz elli milyon liralık 
fevkalâde avans itasına dair kanun 270, 4 

356,393,394,395:396,399,407,412:415 
3851 — İnhisarlar Umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu 393,394,394,397: 
399,407,416:419 

3852 — Türkiye ile isveç arasında müna-
kid 20 ikinci kânun 1939 tarihli Tica
ret ve Kliring anlaşmalar ile merbut
larının hitamı tarihinden itibaren 31 
ikinci kânun 1940 tarihine kadar bir 
ay müddetle temdidi hakkında kanun 110, 

169:170,399 -.400,403 :407,419:422 
3853 — Türkiye ve italyan hükümet komis-

- yonlarının birinci içtima devresi pro
tokolünün tasdikma dair kanun 110,170, 

400,403,407,422 :425 
3854 — Türkiye - italya Ticaret anlaşması

na bağlı I I sayılı listede tadilât icra
sını mutazammm olarak italya büyük 
elçiliğile teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun 110,170,400,403,407, 

426:429 
3855 —- Türkiye - Letonya Ticaret anlaşma

sına bağlı A ve B kontenjan listeleri
nin iptali ile yeniden tanzim olunan 
listelerin bunların yerine kaim olmak 
üzere teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun 110,170:171,400:401, 

403,407,429:432 
3856 — Türkiye ile Romanya arasında ak-

tedilen 9 son teşrin 1939 tarihli Tica
ret ve Tediye anlaşmalarının tasdikı
na dair kanun 110,171,401,403,407 :408, 

432:435 
3857 — Türkiye ile ingiltere arasında 2 

eylül 1936 tarihinde imza edilen Tür-
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kiye - ingiliz Ticaret ve Kliring an
laşmasının tasdikına dair kanun 142,197, 

401,403,408,436:439 
3858 — Türkiye - İngiltere müzeyyel Tica

ret ve Kliring anlaşması ile tadil edil
miş bulunan 2 eylül 1936 tarihli Tica
ret ve Kliring anlaşmasına bağlı 4 
numaralı listeye, çiçek soğanlarının 
ilâvesine dair Londrada İngiltere Hü
kümeti ile teati olunan 14 son teşrin 
1938 tarihli notaların kabul ve tasdiki 
hakkında kanun 142,197,401:402,403, 

408,439:442 
3859 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kli

ring anlaşmasına bağlı ve hususî ta
kasa mevzu teşkil eden Türk malları 
listesine bedelleri Commodities limited 
şirketine ödenecek eşya müstesna ol
mak üzere bütün Türk emtiasının ibta-
li için teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun 142,197:198,402,403,408, 

442:445 
3860 — İngiltere ile aramızda mevcud 27 

mayıs 1938 tarihli Ticaret ve kliring 
anlaşmasına merbut listeye kitab ve 
mevkuteler için her üç ayda bir altı 
bin liralık bir kontenjan ilâvesi hak
kında İngiltere ile yapılan anlaşmanın 
tasdikına dair kanun 142:143,198,402,403, 

408,446:449 
3861 — İngiliz menşeli mallar bedellerinin 

sureti tesviyesi ve idhal ..edilmeyen 
İngiliz menşeli malların idhalini temi-
nen nota teatisi suretile yapılan anlaş
manın tasdiki hakkında kanun 143,198: 

199,402:403„408,449:452 
3862 — İngiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde 

Londrada imza edilmiş olan 1 mart 
1930 da Ankarada münakid Ticaret ve 
seyrisefain muahedesinin tadiline mü- / 
teallik anlaşmanın tasdiki hakkında ğ 

No. Sayıfa 
kanun 143„199,403,408,452:455 

3863 — Türkiye ile Yugoslavya arasında 
mevcud 31 mart 1939 tarihli ham af
yon satışı anlaşmasının hitamı tarihi 
olan 31 ilk kânun 1939 tarihinden iti
baren üç ay müddetle temdidi hak
kında kanun 166,199,403,408,456:459 

3864 — Türkiye - Fransa arasında akdolu-
nan 29 ağustos 1929 tarihli Ticaret ve 
seyrisefain mukavelenamesine müzey
yel anlaşma ile tediye anlaşması ve te-
tümmatmm tasdiki hakkında kanun 142, 

196,403:404,408,459:462 
3865 — Türkiye ile İngiltere arasında mü

nakid 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel 
ticaret ve kliring anlaşmasının Türkçe 
metninde görülen imlâ farkı ile tabı 
hataları ve tercüme farklarının tashihi 
için teati edilen notalar ile merbutu 
olan musahhah anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun 142,197,217,404,408, 

463:466 
3866 — ingiltere ile 3 şubat 1940 tarihinde 

Londrada imza edilen Ticaret ve te
diye anlaşmasile melfuflarınm tasdiki 
hakkında kanun 143,199,214:216,404,408, 

466:469 
3867 — Ereğli kömür havzasındaki ocak

ların Devletçe işlettirilmesi hakkında 
kanun 166,199,217:221,404 =407,408,469:472 

3868 — Devlet Havayolları umum müdür
lüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 393,476: 

477,482,494,495:498 
3869 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe ka
nunu 393,478:479,482,494,499:502 

3870 — Orman umum müdürlüğü 1940 yılı 
bütçe kanunu 393,479:482,494„502:505 

3871 — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı hütçe kanunu 393„482:494,494, 

494,505:508 

KARARLAR 
1173 — Yüzbaşılıktan mütekaid Halid Öz-

akara verilecek tekaüd maaşı hak
kında 8,30,35 

1174 — Yarbay Menıed Salâhattin Sagu
nun tekaüd muamelesi hakkında 50,83 

1175 — Denizli mebusu Dr. Kâzımı Saman
lının teşriî masuniyeti hakkında 166,184,185 

1176 —• Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkında 166,185 

1177 — Muğla mebusu Yunus Nadinin tes,-
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riî masuniyeti hakkında 166,185 
1178 — Muğla mebusu Yunus Nadmin teş

riî masuniyeti hakkında ' 166,185 
1179 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti hakkında 166,185 
1180 — Büyük Millet Meclisinin Orduya 

selâm ve muhabbetlerinin iblâğı hak
kında 342 

1181 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkında 212,396 

1182 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyeti hakkında 212,396 

No. Sayıfa 
1183 — Samsun mebusu Naşid Fıratm teş

riî masuniyeti hakkında 212,396 
1184 — Samsun mebusu Naşid Fıratm teş

riî masuniyeti hakkında 212,396 

1185 — Samsun mebusu Naşid Fıratm teş
riî masuniyeti hakkında 212,39G 

1186 — Artvin Hudud taburu dördüncü 
bölük eski k.omutanı yüzbaşı Memed x 

Kâmil Süsim hakkında 212,396,475:476 

1187 — Askerî kâtiblikten mütekaid İrfan 
Akyüz hakkında 270,476 

LÂYİHALAR 
1 — Ankara Hukuk Fakültesinin Maarif 

vekâletine devri hakkında (1/420) 270,393:394, 
394,396:397 

2'-—Ankafada inşa edilecek ecnebi 
Devletler sefarethaneleri ve konsolosluk 
binaları için ecnebi memleketlerden getiril
miş ve getirilecek olan her türlü inşa mal
zemesinin gümrük resminden muafiyeti ve 
bunlara aid binaların mütekabiliyet şartile 
bazı harç ve resimlerden istisnası hakkın
da (1/403) 110 

3 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/412) 166,270,361:364,364,380: 

383 
4 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum 

müdürlüğü. teşkiline ve vazifelerine dair 
(1/404) 110,111,181,181:182,185:187,188,199, 

203:206 
5 — Bina ve arazi vergisi kanunları 

hükümlerine tevfikan vergiden istisna 
edilmiş olan hükmî şahıslara aid mukataah 
gayrimenküllerin kıymetlendirilmesi hak
kında (1/407) 142 

6 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerine 109 922 000 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında 
(1/418) 270,356,393,394,394,394:395,399,407, 

409:412 
7 — Cenevrede 16 teşrinisani 1937 tari

hinde imza edilmiş olan tedhişçiliğin önlen
me ve cezalandırılmasına mütedair muka
vele ile bir Beynelmilel ceza mahkemesi ih
dası hakkındaki mukavele ve nihaî senedin 

tasdikimi dair (1/408) 142 
8 — Cezaevleri inşası için istikraz ak

dine ve sarı taahhüdat icrasına dair (1/398) 50 
9 —• Cumhuriyet Merkez bankasınca Ha

zineye 250 000 000 liralık fevkalâde avans 
itasına dair (1/419) 270,356,393,394,395:396,399 

407,412:415 
10 — Çiftçi mallarının korunması hak

kında (1/409) - 142 
11 — Dahiliye memurları kanununa ek 

kanun lâyihası (1/416) 212 
12 — Devlet demiryolları istimlâk ka

nununa müzeyyel 1607 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair (1/413) 166,213 

13 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesine munzam tahsisat verilmesi hakkın
da (1/421) 270,356,364,364,387:390 

14 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 numaralı cedvelin Adliye vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/422) 270 

15 — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 
1 numaralı cedvelin Maarif vekâleti kısmında 
tashihat yapılması hakkında (1/423) 392 

16 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 
numaralı cedvelin Maliye vekâleti kısmında de
ğişiklik yapılması hakkında (1/424) 393 

17 —• Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 



Sayıfa 
Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında (1/415) 212,356,494 

.18 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656' sayılı kanuna 
bağlı 1 numaralı cedvelin Ziraat vekâleti 
kısmında değişiklik yapılmasına dair (1/399) 50 

19 — Gümrük muhafaza memurlarş teş
kilât ve memurin kanununa dair (1/400) 50 

20 — Millî Müdafaa vekâletince tesis 
edilen tay deposuna 10 000 liraya kadar 
mütedavil sermaye verilmesi hakkında 
(1/425) 393 

21 -T- Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun 1494 sayılı kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin, tadiline dair 
(1/426) 393 

22 — Orman umum müdürlüğü 1938 
malî yılı heşabî katğisi hakkında (1/401) 50 

23 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesabı hak
kında (1/410) 142,474 

24 — Su mahsulleri kanunu lâyihası 
(1/405) 110 

25 — Ticaret vekâleti teşkilât ve vazi
felerine dair 3614 sayılı kanunun 17 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanuna iki madde 
eklenmesine dair (1/402) , 50 

26 — Türkiyenin (1940 Budapeşte pa
nayırı) na iştiraki masraflarını karşılamak 
üzere Macaristana gönderilecek 15 000 li
ranın tarih sırasını bekldmeden Türk - Ma
car kliriğinden tesviyesi hakkında Maca
ristan Hükûmetile yapılan anlaşmanın tas-
dikma dair (1/397) 2 

27 — Türkiye ile isveç arasında mevcud 
ticarî itilâf ile tediye anlaşmasının iki ay 
temdidi hakkında (1/396) ' 2 

28 — Türkiye - Suriye dostluk ve eyi 
komşuluk mukavelesi ile merbutu bulunan 
1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı protokollarla hususî 
protokol ve bu anlaşmanın Lübnana da 
teşmiline müteallik beyanname ve her iki 
Hükümet arasında yeni bir emlâk itilâf na
mesi akdine mütedair mektubun tasdiki 
hakkında (1/411) 142,270 

29 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon 
anlaşmasının 1 nisan 1940 dan 1 temmuz 

âayıiâ 
1940 tarihine kadar üç ay temdidi hakkında 
(1/414) 181 

30 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 
mali yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale 
yapılmasına dair (1/406) 110,166,185,188,199, 

200:203 
31 — Yüksek Deniz ticaret mektebi teş

kilâtı hakkında (1/417) 212 
' 32 — Zonguldak ile Kozlu arasında bir 

demiryolu inşası ve gelecek senelere sari 
taahhüde girişilmesi hakkında (1/427) 393 

1 — Almanyaya 5 050 000 liraya kadar 
ihraç edilecek mallar ve halen gümrükleri
mizde bulunan Alman mallarının kâffesi-
nin memleketimize idhal olunması hakkında 
(1/317) 110,144:145,189,199,206:209 

2 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

ı (1/334 8,41,86:87 
3 — Askerî muhakeme usulü kanununun 

3 ncü maddesinin tadili hakkında (1/335) 8, 
41:42,87 :88 

4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr ka
nunun 4 ncü maddesinin tadiline dair 
(1/359) 142,190:196 

5 — Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasına dair (1/375) 30,51 : 

53,60,61:64 
6 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 

1940 malî yılı bütçe kanunu-lâyihası (1/306). 474 
7 — Beynelmilel Sıhhî mukavelename

nin tasdiki hakkındaki kanuna müzeyyel 
3722 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/360) 212,407 

8 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu lâyihası (1/305) 181,181,271:299, 

302:346,356:361,377:380 
Adliye vekâleti bütçesi 313:319 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü büt

çesi , 344:345 
Başvekâlet bütçesi 292:293 
B. M. Meclisi bütçesi 291 
Dahiliye vekâleti bütçesi 302:304 
Divanı muhasebat bütçesi 292 
Devlet meteroloji işleri umum müdür

lüğü bütçesi 294 
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Sayıfa 

Diyanet işleri reisliği bütçesi 294:295 
Düyunu umumiye bütçesi 297 :298 
Emniyet işleri umum müdürlüğü büt

çesi 304:305 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçesi 298: 

299 
Hariciye vekâleti bütçesi 306:307 
Harita U. müdürlüğü bütçesi 345 
İktısad vekâleti bütçesi 324:325 
istatistik U. müdürlüğü bütçesi 293:294 
Jandarma U. komutanlığı bütçesi 305:306 
Maarif vekâleti bütçesi 320:322 
Maliye vekâleti bütçesi 295:297 
Matbuat U. müdürlüğü bütçesi 295 
Millî müdafaa vekâleti (kara kısmı) büt

çesi 342,342:343 
Millî müdafaa vekâleti (deniz kısmı) 

bütçesi 344 
Millî müdafaa vekâleti (hava kısmı) 

bütçesi 343:34 i 
Münakalât vekâleti bütçesi 325:327 
Nafia vekâleti bütçesi 323:324 
Riyaseti Cumhur bütçesi 291:292 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti büt

çesi 307:313 
Şûrayi devlet bütçesi 293 
Tapu ve kadastro U. M. bütçesi 319:320 
Ticaret vekâleti bütçesi 327:336 
Varidat bütçesi 356:358,377:380 
Ziraat vekâleti bütçesi 336:342 
9 — Bulgaristana 5 000 000 kiloluk 

munzam bir odun kömürü kontenjanı ve
rilmesine mütedair teati olunan notaların 
tasdiki hakkında (1/217) 8,42:44,88,92,101:102, 

105:108 
10 — Dahiliye vekâleti 1939 malî yılı 

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
(1/377) 30,51:53,60,61:64 

11 — Devlet demiryolları ve limanları j 
işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı ! 
katği hesabı hakkında (1/319) 181,213:214,216, 

221,254:257 
12 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü 1940malî yılı büt
çe kanunu lâyihası (1/307) 270,361:364,364, 

383:386 
13 — Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/308) 474 

Sayıfa 
14 — Devlet havayolları umum müdür

lüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hakkında 
(1/224) 142,167,171,171:174 

15 — Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/309) 393,476 =477,482,494,495:498 

16 — - Devlet havayolları umum müdür
lüğü teşkilât kadrolarına müteallik (1/261) 2, 

40,44,86 
17 —• Devlet havayolları umum müdür

lüğü teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanu
nun bazı maddelerinin tadiline dair (1/347) 2, 

40,86 
18 —- Devlet limanları işletme umum mü

dürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyi
hası (1/310) 474 

19 — Devlet konservatuvarı hakkında 
(1/374) 50,88:101,102,123:140,168 d 69 

20 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) numaralı cedvelin Maarif ve
kâletine aid kısmında değişiklik yapılması 
hakkında (1/378) 110,145:152,189:190 

21 •— Diyarbakır istasyonundan îrak 
ve Iran hududlarma kadar yapılacak demir
yolları hakkındaki 3262 sayılı kanunun 1 
nci maddesinin tadiline dair (1/365) 2,8:18, 

24:25,25:28 
22 — 472, 2395 ve 2731 sayılı kanun

ların tadiline dair (1/338) 181,213,221: 
227,227:228,228:229,230,233,257:260,260,263, 

264:267 
23 — Ereğli kömür havzasındaki ocak

ların birleştirilmesi hakkında (1/290) 166,199, 
217 £21,404:407,408,469:472 

24 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair (1/338) 110,144,153 ;159,159,160:163 

25 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/382) 30,51:53,60,61:64 

26 — Harita umum müdürlüğü 1939 ma
lî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/383) 30,51:53,60,61:64 

27 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi 
hakkında (1/57) 30,53,60,64:67 



— 7 — 
Sayrfi 

28 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
(1/311) 393,478:479,482,494,499:502 

29 — ingiliz menşeli mallar bedelleri -
nin sureti tesviyesi ve idhal edilmeyen İn
giliz menşeli malların idhalini teğminen no
ta teatisi suretile yapılan anlaşmanın tasdi
ki hakkında (1/322) ' 143,198:199, 

402:403,408,449:452 
30 — inhisarlar umum müdürlüğü 1936 

yılı hesabı katğisi hakkında (1/59) 8,35,44,45:48 
31 —• inhisarlar umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/312) 393, 
394,394,397 -.399,407,416:419 

32 — Jandarma Genel komutanlığı 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair (1/386) 30,51:53,60,61:64 

33 — Maarif vekâleti 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (1/387) 30, 

51:53,60,61:64 
34 — Matbuat umum müdürlüğü teşki

lât ve vazifelerine dair kanuna bir madde 
ilâvesi hakkında 51 

35 — Millî Müdafaa vekâleti deniz kıs
mı 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/390) 30,51:53,60,61:64 

36 — Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair (1/389) 30,51:53,60,61:64 

37 — Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair (1/388) 30,51:53,60,61:64 

38 — Muamele vergisi hakkında (1/340) 181, 
213,221,229:233,233:253,346:350,350:353 

39 — Nafia vekâleti 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair (1/391) 30, 

51:53,60,61:64 
40 — Orman umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/313) 393,479: 
482,494,495,502:505 

41 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası (1/265) 

2:6,35:37,83:84 
42 —• Örfî idare kanunu lâyihası (1/67) 2, 

18:24,111:121,144,168,188:189 
43 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası (1/314) 474 

44 — Posta, telgraf ve telefon umum 

! Sayrfa 
! müdürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik 

kanun lâyihası (1/266) 37,84 
45 — Resmî devair ve müessesat ile Dev

lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 
umumiyeye hadim müesseselerde bulundu
rulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1298 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası (1/108) 30,54: 

60,121:123 
46 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ

leti 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair (1/392) 30,51:53,60,61:64 

47 —• Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa bağlı 3 
sayılı eedvelin değiştirilmesi hakkında (1/255) 

37:39,84:85 
48 —• Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 

yılı hesabı katğisi hakkında (1/77) 142,167: 
168,171,175:178 

49 — Türkiye - Fransa Ticaret ve seyri-
sefain mukavelenamesine müzeyyel anlaşma 
ile Tediye anlaşması ve tetümmatmm tas
diki hakkında (1/233) 142,196,214,403:404,408, 

459:462 
50 — Türkiye ile ingiltere arasında 2 ey

lül 1936 tarihinde imza edilen Türk - ingi
liz Ticaret ve kliring anlaşmasının tasdikma 

. dair (1/303) 142,197,401,403,408,436:439 
51 — Türkiye - ingiltere arasında mû-

nakid 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ti
caret ve kliring anlaşmasının türkçe met
ninde görülen imlâ farkları ile tabı hataları . 
ve tercüme farklarının tashihi için teati edi
len notalar ile merbutu olan musahhah an
laşmanın tasdiki hakkında (1/287) 142,197,214, 

404,408,463:466 
52 — Türkiye - ingiltere müzeyyel Ti

caret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş 
bulunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çi
çek soğanlarının ilâvesine dair (1/96) 142,197, 

401:402,403,408,439:442 
53 — Türkiye - ingiltere Ticaret ve 

kliring anlaşmasına merbut listeye kitab ve 
mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 lira
lık bir kontenjan ilâvesi hakkında (1/256) 142, 

198,402,403,408,446:449 
54 — Türkiye - ingiltere Ticaret ve 

kliring anlaşmasına bağlı ve hususî takasa 
mevzu teşkil eden Türk malları listesine, 
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bedelleri Commodities Limited şirketine 
ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teati olunan 
notaların tasdiki hakkında (1/227) 142,197:198, 

402,403,408,442:445 
55 —• Türkiye - İngiltere ticaret ve sey-

risef'ain muahedesinin tadiline müteallik 
•anlaşmanın tasdiki hakkında (1/337) 143,199, 

403,408,452:455 
56 — Türkiye - ingiltere ticaret ve 

tediye anlaşması ile melfuflarmm tasdiki 
hakkında (1/336) 143,199,214:216,404,408,466:469 

57 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 
anlaşmalarile merbutlarının bir ay müddetle 
temdidi hakkında (1/325) 110,169:170,399:400, 

403,407,419:422 
58 — Türkiye - İsveç ticaret ve tediye 

anlaşmalarile merbutlarının tasdiki hakkın
da (1/357) 270 

59 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına bağlı 2 sayılı listede tadilât icrası için 
teati olunan notaların tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve İktısad encü
menleri mazbataları (1/228) 110,170,400,403,407, 

426:429 
60 — Türkiye - italya ticaret anlaşma

sına zeyil olarak imza edilmiş olan proto
kolün tasdikma dair kanun lâyihası ve Ha
riciye ve İktısad encümenleri mazbataları 
(1/349) 110,170,400,403,407,422:425 

61 — Türkiye - Lettonya ticaret anlaş-

Sayrfa 
masına bağlı A ve B kontenjan listelerinin 
iptali ile yeniden tanzim olunan listelerin 
bunların yerine kaim olması için teati olu
nan notaların tasdiki hakkında (1/222) 110,170: 

171,400:401,403,407,408,429:432 
62 — Türkiye - Romanya arasında ak

dedilen ticaret ve tediye anlaşmalarının tas
diki hakkında (1/277) 110,171,401,403, 

407:408,432 -.435 
63 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon 

satışı anlaşmasının üç ay müddetle uzatıl
ması hakkında (1/328) 166,199,403,408,456:459 

64 — 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin 
değiştirilmesi hakkında (1/393) 110,159,190 

65 — Vakıflar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı katği hesabı hakkında (1/353) 30,53: 

54,60,67:70 
66 — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası (1/315) 393, 
482:494,494,494,505:508 

67 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/164) • 39:40,85:86 

68 — Vakıflar umum müdürlüğü teşki
lât kadrolarına müteallik (1/267) 39:40,85:86 

69 — Vakıflar- umum müdürlüğü ücret
li daimî memurları hakkında (1/257) 39:40, 

85:86 
70 — Ziraat vekâleti 1939 malî yılı büt

çesinde değişişiik yapılmasına dair (1/395) 30, 
51:53,60,61:64 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara hukuk fakültesinin Maarif 

vekâletine devri hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/420) 393:394,394,396:397 

2 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/334) 8,41,86:87 

3 — Askerî muhakeme usulü kanununun 
3 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/335) 8,41:42,87:88 

4 — 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunla
rın tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/338) 181,213,221:227,227,228,228 :229,230, 

233,257 560,260:263,264:267 
5 — Ereğli kömür havzasındaki ocakla

rın birleştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/290) 166,199,217:221,404:407, 

408,469:472 

6 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınması
na dair kanun lâyihası hakkmda (1/338) 110, 

144,153:159,159,160:163 

7 — Haziran: ağustos 1939 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fık
rası hakkında (3/155) 8,30:35 

8 — Muamele vergisi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/340) 181,213,221,229:233, 

233 .-253,346:350,350:353 
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9 — örfî idare kanunu lâyihasına dair 
.'(1/67) 2,18:24,11i .-121,144,168,188 .-189 

10 - - Yarbay Memed Salâhattin Sagun 
hakkında Askerî temyiz mahkemesince ve
rilen kararın 3410 sayılı kanun muvacehe
sinde salâhiyet noktasından tedkiki ile mah
kemenin ileride ittihaz edeceği emsali ka
rarlara esas olmak üzere keyfiyetin bir ka
rarla tesbiti hakkındaki Divanı muhasebat 
encümeni mazbatasına dair (5/17) 50,83 

ARZUHAL ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Siird mebusu Şefik özdemirin, Ar

zuhal encümeninin 8 - IV -1940 tarihli haf
talık karar cedvelindeki 1134 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri 
hakkında (4/14) 142,166:167,182:184 

2 — Tokad mebusu Nazım Poroyun, Ar- • 
zuhal encümeninin 6 - XII -1939 tarih ve 
10 numaralı haftalık karar cedvelindeki 

463 numaralı kararın Umumî Heyette müza
keresine dair takriri hakkında (4/11) 50,72:83 

3 — Yozgad eski mebusu Emin Drama-
nın, Arzuhal encümeninin 1 - VI -1938 ve 
15 - VI -1938 tarihli Haftalık karar ced-
vellerindeki 1620 ve 1640 sayılı kararların 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri 
hakkında (4/3) 143,167 

BÜTÇE ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Ankara Hukuk fakültesinin Maarif 

vekâletine devri hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/420) 393:394,394,396:397 

2 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr ka
nunun 4 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/359) 142,190:196 

3 — Askerî fabrikalar umum müdür
lüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik t 
yapılmasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/412) 270,361:364,364,380:383 

4 — Başvekâlet 1939 malî yılı bütçesin
de değişiklik yapılmasına dair 1/375, Da
hiliye vekâleti 1939 malî yılı bütçesinde de
ğişiklik yapılmasına dair 1/377, Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 1/382, 
Harita umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/383, Jandarma genel komutanlığı 1939 

Sayıfa 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair 1/386, Maarif vekâleti 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/387, Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair 1/388, Millî Müdafaa vekâleti 
hava kısmı 1939 malî yılı bütçesinde deği
şiklik yapılmasına dair 1/389, Millî Mü
dafaa vekâleti deniz kısmı 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/390, Nafia vekâleti 1939 malî yılı bütçe
sinde değişiklik yapılmasına dair 1/391, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1939 
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 
dair 1/392 ve Ziraat vekâleti 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
1/395 sayılı kanun lâyihaları hakkında 30,51: 

53,60,61:64 

5 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası hak
kında (1/306) 474 

6 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu lâyihası hakkında (1/305) 181,181,271: 

299,302:345,356-:361,377:380 

Adliye vekâleti bütçesi 313:319 
Askerî fabrikalar U. Müdürlüğü » 344:345 
Başvekâlet » 292:298 
Büyük Millet Meclisi » 291 
Dahiliye vekâleti » 302:304 
Divanı muhasebat » 292 
Devlet meteoroloji işleri U .M. » 294 
Diyanet işleri reisliği » 294:295 
Düyunu umumiye » 297:298 
Emniyet işleri U. Müdürlüğü » 304:305 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti » 298:299 
Hariciye vekâleti » 306:307 
Harita U. Müdürlüğü 345 
Iktısad vekâleti » 324:325 
istatistik U. Müdürlüğü » 293:294 
Jandarma umum komutanlığı » 305:306 
Maarif vekâleti » 320:322 
Maliye vekâleti » 295:297 
Matbuat U. Müdürlüğü » 295 
Millî Müdafaa V. (Kara kısmı) : 342,342:343' 
Millî Müdafaa V. (Deniz kısmı) : 344 
Millî Müdafaa V. (Hava kısmı) » 343:344 
Münakalât vekâleti » 325:327 
Nafia vekâleti » 323:324 
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Sayıfa 
291:292 
307:313 

293 
319:320 
327:336 
356:361, 
377:380 
336:342 

Riyaseti Cumhur 
Sıhhat ve içtimaî M. V, 
Şûrayı devlet 
Tapu ve kadastro U. Müdürlüğü » 
Ticaret vekâleti 
Varidat 

Ziraat vekâleti 

7 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerine 109 922 000 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/418) 356,393,394, 

394,394:395,399,407,409 :412 
8 —• Cumhuriyet Merkez bankasınca Ha

zineye 250 000 000 liralık fevkalâde avnas 
itasına dair kanun lâyihası hakkında 
(1/419) 356,393,394,395 :396,399,407,412:415 

9 — Devlet demiryolları ve limanları 
İşletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihasına dair (1/307) 270,361: 

364,364,383 -.386 
10 — Devlet demiryolları ve limanları iş

letme umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesine munzam tahsisat verilmesi hakkında
ki kanun lâyihasına dair (1/421) 356,364,364, 

387390 
11 — Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihasına dair (1/308) 474 

12 —• Devlet havayolları umum müdür
lüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına 
dair (1/309) 393,476:477,482,494,495:498 

13 — Devlet havayolları umum müdür
lüğü teşkilât kadrolarına müteallik 1/261 
ve Devlet havayolları umum müdürlüğü teş- , 
kilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin tadiline dair 1/347 kanun lâ
yihaları hakkında 2,40,44,86 

14 — Devlet konservatuvarı hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/374) 50,88:101,102, 

123:140,168:169 
15 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/310) 474 

16 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) numaralı cedvelin Maarif vekâle
tine aid kısmında değişiklik yapılması hak-

Sayıfa 
kındaki kanun lâyihasına dair (1/378) 110, 

145:152,189:190 
17 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/415) 356,494 

18 — Diyarbakır istasyonundan Irak ve 
îran hududlarma kadar yapılacak demiryol
ları hakkındaki 3262 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
hakkında (1/365) 2,8:18,24:25,25:28 

19 — 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunla
rın tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/338) 181,213,221:227,227:228,228 -.229,230, 

233,257:260,260:263,264:267 
20 — Ereğli kömür havzasındaki ocakla

rın birleştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/290) 166,199,217:221,404:407, 

408,469:472 
21 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/338) 110,144, 

153:159,159,160:163 
22 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/311) 393,478:479,482,494, 

499:502 
23 — idare Heyetinin, Divanı muhase

bat 1939 malî yılı bütçesinde münakale ya
pılması hakkındaki kanun teklifine dair 
(2/24) 50,72,83,88,102:105 

24 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/312) 393,394,394,397:399,407,416:419 

25 — Muamele vergisi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/340) 181,213,221,229: 

233,233:253,346:350,350:353 
26 — Orman umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihasına dair 
(1/313) 393,479:482,494,495,502 -.505 

27 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyiha
sına dair (1/314) 474 

28 — 3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/393) 110,159,190 

29 — Vakıflar umum müdürlüğü 1939 



— 11 — 
Sayrfa 

malî yılı bütçesinde 4 000 liralık münakale 
yapılmasına dair kanun lâyihası (1/406) 166, 

185,188,199,200:203 
30 — Vakıflar umum müdürlüğü 1940 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası hakkında 
(1/315) 393,482:494,494,494,505:508 

1 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası hak
kında (1/265) 2:6,35:37,83:84 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik ka
nun lâyihası hakkında (1/266) 37,44,84 

3 — Resmî devair ve müessesat ile Dev
lete aid idare ve şirketlerde ve menafii 

umumiyeye hadim müesseselerde bulundu
rulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasına dair (1/108) 30, 

54:60-,121:123 
4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle

ti teşkilât ve memurin kanununa bağlı 3 
sayılı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına dair (1/255) 37:39,84:85 

5 — Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâ
tı hakkındaki 3461 sayılı kanuna ek 1/164, 
Vakıflar umum müdürlüğü ücretli daimî 
memurları hakkında 1/257 ve Vakıflar 
unlum müdürlüğü teşkilât kadrolarına mü
teallik 1/267 sayılı kanun lâyihalarına da
ir 39:40,85:86 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — örfî idare kanunu lâyihası hakkın

da (1/67) 2,18:24,111:121,144,168,188:189 

1 — Denizli mebusu Emin Aslan Toka
dın, belediye kanununun 23 ncü maddesi
nin 6 neı fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifine dair (2/13) 2,8 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî kâtiblikten mütekaid îrfan 
Akyüz hakkmda Askerî temyiz mahkeme
since verilmiş olan karar ile 1145 numaralı 
kararın ne suretle telif edileceğine dair Di
vanı muhasebat encümeni mazbatası hak
kında (5/16) 270,476 

2 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü 1937 malî yılı 

Sayrfa 
hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 1937 
malî yılı katği hesabı hakkında kanun lâ
yihasına dair (3/246, 1/319) 181,213:214, 

216,221,254:257 

3 — Havayolları Devlet işletme idaresi
nin 1937 malî yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Dev
let havayolları umum müdürlüğü 1937 malî 
yılı hesabı katğisi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (3/247, 1/224) 142,167,171, 

171:174 
4 — Haziran : Ağustos 1939 aylarına 

aid Divanı muhasebat raporunun 10 ncu 
fıkrası hakkında (3/155) 8,30:35 

5 — Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğu
na dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere
sile Hudud ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi hak
kındaki kanun lâyihasına dair (3/245, 
1/57) 30,53,60,64:67 

G — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
yılına aid bilançonun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi ile İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
yılı hesabı katğisi hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (3/62, 210, 1/59) 8,35,44,45:48 

7 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesabı 
hakkındaki kanun lâyihasına dair (3/202, 
1/410 474 

8 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 
malî yılı yedi aylık hesabı katğisine. aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı hesa^ 
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bı katğisi hakkındaki kanun lâyihası hak
kında (3/249, 1/77) 142,167:168,171,175:178 

9 — Vakıflar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisi ne aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Vakıflar u-
mum. müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesa
bı hakkındaki kanun lâyihasına dair (3/207, 
1/353) 30,53:54,60,67:70 

10 — Yarbay Memed Salâhattin Sagun 
hakkında Askerî temyiz mahkemesince ve
rilen kararın 3410 sayılı kanun muvacehe
sinde salâhiyet noktasından tedkiki ile 
mahkemenin ileride ittihaz edeceği emsali 
kararlara esas olmak üzere keyfiyetin bir 
kararla tesbiti hakkındaki Divanı muhase
bat encümeni mazbatasına dair (5/17) 50,83 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 472, 2395 ve 2731 savılı kanunların 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/338) 181,213,221:227,227:228,228:229,230,233, 

257:260,260:263,264:267 
2 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 

vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/338) 110, 

144,153:159,159,160:163 
3 — Muamele vergisi hakkındaki kanun 

lâyihasına dair (1/340) 181,213,221,229:233 
233 :253,346 :350,350:353 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Almanyaya 5 050 000 liraya kadar 

ihraç edilecek mallar ve halen gümrükleri
mizde bulunan Alman mallarının kâffesinin 
memleketimize idhal olunması hakkındaki i 
kanun lâyihasına dair (1/317) 110,144:145,189, 

199,206:209 
2 —• Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 

tasdiki hakkındaki kanuna müzeyyel 3722 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/360) 212,407 

3 — Bulgaristana 5 000 000 kiloluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı verilme
sine mütedair teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/217) 8,42:44, 

88,92,101:102,105:108 

Sayıfa 
4 — İngiliz menşeli mallar bedellerinin 

sureti tesviyesi ve idhal edilemeyen İngiliz 
menşeli malların idhalini teğminen nota. te
atisi suretile yapılan anlaşmanın tasdiki 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/322) 143, 

198:199,402:403,408,449:452 
5 — Türkiye - Fransa Ticaret ve seyri-

sefain mukavelenamesine müzeyyel anlaş
ma ile Tediye anlaşması ve tetümmatmın 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasın dair 
(1/233) 142,196,214,403:404,408,459:462 

6 — Türkiye ile İngiltere arasında 2 ey
lül 1936 tarihinde imza edilen Türk - İn
giliz Ticaret ve kliring anlaşmasının tasdi-
kma dair kanun lâyihası hakkında (1/303) 142, 

197,401,403,408,436:439 
7 — Türkiye - İngiltere arasında müna-

kid 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel Ticaret 
ve kliring anlaşmasının türkçe metninde 
görülen imlâ farkları ile tabı hataları ve ter
cüme farklarının tashihi için teati edilen 
notalar ile merbutu olan musahhah anlaş
manın tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/287) 142,197,214,404,408,463:466 

8 — Türkiye - İngiltere müzeyyel Tica
ret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bu
lunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kli
ring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek 
soğanlarının ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/96) 142,197,401:402,403,408,439:442 

9 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kli
ring anlaşmasına merbut listeye kitab ve 
mevkuteler için her üç ayda bir 6000 liralık 
bir kontenjan ilâvesi hakkında kanun lâyi
hasına dair (1/256) 142,198,402,403,408,446: 

449 
10 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kli

ring anlaşmasına bağlı ve hususî takasa mev
zu teşkil eden Türk malları listesine, bedel
leri Commodities Limited şirketine ödenecek 
eşya müstesna olmak üzere, bütün Türk em
tiasının idhali için teati olunan notaların 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/227) 142,197:198,402,403,408,442:445 

11 —• Türkiye - İngiltere ticaret ve sey-
risef ain muahedesinin tadiline müteallik an
laşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/337) 143,199,403,408,452:455 



Sayıf a 
12 — Türkiye - İngiltere ticaret ve tedi

ye anlaşması ile melfuflarmm tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/336) 143,199, 

214:216,404,408,466:469 
13 — Türkiye - İsveç ticaret ve kliring 

anlaşmalarile merbutlarının bir ay müd
detle temdidi hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/325) 110,169:170,399:400,403,407,419:422 

14 — Türkiye - İsveç ticaret ve tediye 
anlaşmalarile merbutlarının tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/357) 270 

15 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına bağlı 2 sayılı listede tadilât icrası 
için teati olunan notaların tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/228) 110,170,400, 

403,407,426:429 
16 — Türkiye - İtalya ticaret anlaşma

sına zeyil olarak imza edilmiş olan protoko
lün tasdikma dair kanun lâyihası hakkında 
(1/349) 110,170,400,403,407,422:425 

17 —• Türkiye - Lettonya ticaret anlaş
masına bağlı A ve B kontenjan listelerinin 
iptali ile yeniden tanzim olunan listelerin 
bunların yerine kaim olması için teati olu
nan notaların tasdiki hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/222) 110,170:171,400:401,403, 

407,408,429:432 
18 — Türkiye - Romanya arasında ak

dedilen ticaret ve tediye anlaşmalarının tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/277) 110,171,401,403,407:408,342:435 

19 — Türkiye - Suriye dostluk ve eyi 
komşuluk mukavelenamesi ile merbutu bu
lunan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı protokol
lerle hususî protokol ve bu anlaşmanın 
Lübnana da teşmiline müteallik beyanna
me ve her iki Hükümet arasında yeni bir 
emlâk itilâfnamesi akdine mütedair mektu
bun tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/411) 270 

20 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon 
satışı anlaşmasının üç ay müddetle uzatıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/328) 166,199,403,408,456:459 

İKTISÂD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Almanyaya 5 050 000 liraya kadar 

ihraç edilecek mallar ve halen gümrükleri
mizde bulunan Alman mallarının kâffesinin 

Sayıf a 
memleketimize idhal olunması hakkındaki % 

kanun lâyihasına dair (1/317) 110,144: 
145,189,199,206:209 

2 — Bulgaristana 5 000 000 kiloluk 
aııunzam bir odun kömürü kontenjanı veril
mesine mütedair teati olunan notaların 
tasdik ıhakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/217) 8,42:44,88,92,101:102,105:108 

3 — 472, 2395 ve 2731 sayüı kanunların 
tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/338) 181,213,221227, 

227 228,228:229,233,257:260,260,263,264:267 
4 — Ereğli kömür havzasındaki ocak

ların birleştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair .(1/290) 166,199,217: 

221,404:407,408,469:472 
5 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı • 

vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/338) 110, 

144,153:159,159,160:163 
6 — İngiliz menşeli mallar bedellerinin 

sureti tesviyesi ve idhal edilemeyen İn
giliz menşeli malların idhalini teğminen 
nota teatisi suretile yapılan anlaşmanın tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/322) 143,198:199,402:403,408,449:452 

7 — Muamele vergisi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/340) 181,213,221, 

229:233,233:253,346:350,350:353 
8 — Türkiye - Fransa ticaret ve seyri-

sefain mukavelenamesine müzeyyel anlaş
ma ile tediye anlaşması ve tetemmümatı-
nın tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/233) , 142,196,214,403:404,408, 

459:462 
9 — Türkiye ile İngiltere arasında 2 ey

lül 1936 tarihinde imza edilen Türk - İngi
liz ticaret ve kliring anlaşmasının tasdikma 
dair kanun lâyihası hakkında (1/303) 142, 

197,401,403,408,436:439 
10 — Türkiye - İngiltere arasında mü-

nakid 27 mayıs 1938 tarihli müzeyyel tica
ret ve kliring anlaşmasının türkçe metninde 
görülen imlâ farkları ile tabı hataları ve 
tercüme farklarının tashihi için teati edilen 
notalar ile merbutu olan musahhah anlaş
manın tasdiki hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/287) 142,197,214,404,408,463:466 
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11 — Türkiye - İngiltere müzeyyel tica
ret ve kliring anlaşması ile tadil edilmiş bu
lunan 2 eylül 1936 tarihli Ticaret ve kliring 
anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çiçek so
ğanlarının ilâvesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/96) 142,197,401:402, 

403,408,439:442 
12 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve ki-

liring anlaşmasına merbut listeye kitab ve 
mevkuteler için her üç ayda bir 6 000 lira -
lık bir kontenjan ilâvesi hakkındaki kanun 
lâyihasına dair (1/256) 142,198,402,403,408, 

446:449 
13 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kli

ring anlaşmasına bağlı ve hususî takasa 
mevzu teşkil eden Türk malları listesine, be
delleri Commodities Limited şirketine öde
necek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teati olunan 
notaların tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına dair (1/227) 142,197:198,402,403,408, 

442:445 
14 — Türkiye - ingiltere ticaret ve sey-

risefain muahedesinin tadiline müteallik 
anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına dair (1/337) 143,199,403,408,452:455 

15 — Türkiye - İngiltere ticaret ve tedi
ye anlaşması ile melfuflarmm tasdiki hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/336) 143,199, 

214:216,404,408,466:469 
16 — Türkiye - isveç ticaret ve kliring 

anlaşmalarile merbutlarının bir ay müddetle 
temdidi hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/325) 110,169:170,399.400,403,407,419:422 

17 — Türkiye - isveç ticaret ve tediye 
anlaşmalarile merbutlarının tasdiki hakkın
daki kanun lâyihasına dair (1/357) 270 

18 — Türkiye - italya ticaret anlaşma
sına bağlı 2 sayılı listede tadilât icrası için 
teati olunan notaların tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/228) 110,170,400,403, 

407,426:429 
19 — Türkiye - italya ticaret anlaşma

sına zeyil olarak imza edilmiş olan protoko
lün tasdikma dair kanun lâyihasına dair 
(1/349) 110,170,400,403,407,422:425 

20 — Türkiye - Lettonya ticaret anlaşma
sına bağlı A ve B kontenjan listelerinin ip
tali ile yeniden tanzim olunan hisselerin ye-

Sayrfa 
rine kaim olması için teati olunan notaların 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/222) 110,170:171,400:401,403,407,408, 

429:432 
21 — Türkiye - Romanya arasında ak

dedilen ticaret ve tediye anlaşmalarının tas
diki hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/277) 110,171,401,403,407:408,432,435 

22 — Türkiye - Yugoslavya ham afyon 
satışı anlaşmasının üç ay müddetle uzatıl
ması hakkındaki kanun lâyihasına dair 
(1/328) 166,199,403,408,456:459 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Ankara Hukuk fakültesinin Maarif 

vekâletine devri hakkındaki kanun lâyihası
na dair (1/420) 393:394,394,396:397 

2 — Devlet konservatuvarı hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/374) 50,88:101,102, 

123:140,168:169 
3 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve, teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) numaralı cedvelin Maarif vekâle
tine aid kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasına dair (1/378) 110,145: 

152,189:190 
4 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
na bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/415) 356,494 

5 —'3413 sayılı kanuna bağlı cedvelin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihasına 
dair (1/393) 110,159,190 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununa 

bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr ka
nunun 4 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/359) 142,190:196 

2 — 472, 2395 ve 2731 sayılı kanunla
rın tadiline dair kanun lâyihası hakkında 
(1/338) 181,213,221:227,227:228,228 =229,230,233, 

257:260,260:263,264:267 
3 — Ereğli kömür havzasındaki ocak

ların birleştirilmesi hakkındaki kanun lâ
yihasına dair (1/290) 166,199,217:221,404:407, 

408,469:472 
4 — Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
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Sayıfa 

vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınma
sına dair kanun lâyihası hakkında (1/388) 110, 

144,153:159,159,160:163 
5 — Muamele vergisi hakkındaki kanun 

lâyihasına dair (1/340) 181,213,221,229:233,233: 
253,346:350,350:353 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATA
LARI 

1 — Askerî ceza kanununun 47 ve 148 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/334) 8,41,86:87 

2 —• Askerî muhakeme usulü kanunu
nun 3 neü maddesinin tadili hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/335) ' 8,41:42,87:88 

, 3 —- Askerî ve .mülkî tekaüd kanununa 
bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr ka
nunun 4 ncü maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihası hakkında (1/359) 142,190:196 

4 — örfî idare kanunu lâyihası hak
kında (1/67) 2,18:24,111:121,144,168,188:189 

5 — Yarbay Memed Salâhattin Sagun 
hakkında Askerî temyiz mahkemesince ve
rilen kararın 3410 sayılı kanun muvacehe
sinde salâhiyet noktasından tedkiki ile mah
kemenin ileride ittihaz edeceği emsali ka
rarlara esas olmak üzere keyfiyetin bir ka
rarla tesbiti hakkındaki Divanı muhasebat 
encümeni mazbatasına dair (5/17) 50,83 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

(Adliye - Teşkilâtı esasiye) 
1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman

lının teşriî masuniyetinin kaldırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresine dair (3/188) 166, 

184:185 
2 — Malatya mebusu Nasuhi Baydarm 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/215) 212,396 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/216) 166,185 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/217) 166,185 

5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/226) 212,396 

~ ^ ~~ ' Sayıfa 
6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/228) 166,185 

7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/227) 166,185 

8 — Samsun mebusu Naşit Fıratm teş
rii masuniyetinin , kaldırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresine £air (3/218) 212,396 

9 — Samsun mebusu Naşit Fıratm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/219) 212,396 

10 — Samsun mebusu Naşit Fıratm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkmda 
Başvekâlet tezkeresine dair (3/220) 212,396 

MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATASI 
1 — Başvekâlete bağlı Matbuat umum 

müdürlüğü teşkiline ve vazifelerine dair 
kanun lâyihası hakkında (1/404) 181,181:182, 

185:187,188,199,203:206 

NAFİA ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Devlet Havayolları umum müdür

lüğü teşkilât kadrolarına müteallik 1/261 
ve Devlet Havayolları umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki 3424 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadiline dair kanun lâyi
haları hakkmda (1/347) 2,40,44,86 

2 — Diyarbakır istasyonundan İrak ve 
İran hududlarma kadar yapılacak demiryol
ları hakkındaki 3262 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin tadiline dair kanun lâyihası 
kında (1/365) 2,8:18,24:25,25:28 

1 — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü teşkilât kadrolarına müteallik ka
nun lâyihası hakkında (1/266) 37,44,84 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİ MAZBATALARI 

1 — Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 
tasdiki hakkındaki kanuna müzeyyel 3722 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/360) 212,407 

1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti teşkilât ve memurin kanununa bağlı 
3 sayılı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasına dair (1/255) 37:39,84:85 
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"~1 '' Sayrfa 

TEŞKİLÂTI ESASİYE ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — Askerî kâtiblikten mütekaid İrfan 
Akyüz hakkında Askerî temyiz mahkemesin
ce verilmiş olan karar ile 1145 numaralı ka
rarın ne suretle telif edileceğine dair Diva
nı muhasebat encümeni mazbatası hakkında 
(5/16) 270,476 

2 — Muhtelif mercilerce verilen karar
lar üzerine Meclis Arzuhal encümenince itti-

Sayrfa 
haz edilmiş olan kararların tekemmül et
miş bir Meclis kararı olub olmadığının ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/89) 212,396,475:476 

ZİRAAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

1 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun lâyihası hak
kında (1/265) 2:6,35:37,83:84 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
45 nci inikada aid 
46 » 
47 » 
48 » 
49 » 
50 » 
51 » 

» 
» 
» 
» 
» 
* 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
8 
30 
50 
72 
110 
142 

52 'nci 
53 » 
54 » 
55 » 
56 » 
57 » 
58 » 
59 » 

inikada aid 
» » 
» » 
» » 
» » 
» > 
» » 
» » 

166 
180 
212 
270 
302 
356 
392 
474 

SAYIN ÜYELER ÎŞLERÎ 
And içme 

1 — Aydın mebusu Agâh Sırrı Leven
din and içmesi 181 

2 — Bilecik mebusu Kasım Güleğin and 
içmesi 181 

3 — Zonguldak mebusu Hazim Atıf Ku-
yucağm and içmesi 218 

Intihab mazbataları 
1 —- Aydın mebusu Agâh Sırrı Leven

din intihab mazbatası 181 
2 — Bilecik mebusu Kasım Güleğin in

tihab mazbatası 181 
3 — Zonguldak mebusu Hazim Atıf 

Kuyucağın intihab mazbatası 181 
İzinler 

1 — Ordu mebusu İsmail Çamaşa izin 
verilmesi 393 

2 — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi 143:144 

ölümler 
1 — Ankara mebusu Şakir Kınacınm 

ölümü 143 

Teşri îmasuniyet 
1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman

lının teşriî masuniyeti (3/188) 166,184:185 
2 — Malatya mebusu Nasuhi Bayda-

rın teşriî masuniyeti (3/215) 212,396 
3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/216) 166,185 
4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/217) 166,185 
5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/226) 212,396 
6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/227) 166,185 
7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyeti (3/228) 166,185 
8 — Samsun mebusu Naşid Fıratın teş

riî masuniyeti (3/218) 212,396 
9 — Samsun mebusu Naşid Fıratın teş

riî masuniyeti (3/219) 212,396 
10 — Samsun mebusu Naşit Fıratın teş

riî masuniyeti (3/220) 212,396 
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TAKRİRLER 

Sayıfa 
Diyarbakır [Gl. Kiazım sevüktekin ve 

ar 
1 — Meclisin kahraman öi'dümuza se

lâm ve muhabbetlerinin iblâğına dair 342 
Siird fŞefik özdemir] 
2 — Arzuhal encümeninin 8 - IV - 1940 

tarihli haftalık karar cedvelindeki 1134 sa
yılı karârın Umuîttî Heyette müzakeresine 
dair (4/14) 8,142,166:167,182:184 

Eîze [Fuad SirMen] 
3 — Arzuhal encümeninin 15 - IV -1940 

tarihli haftalık karar cedvelindeki 1159 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/15) 142 

Tokad [Nâ&tm Poroy] 
4 — Arzuhal eneümeniniıi 29 - IV -1940 

Sayıfa 
tarihli haftalık karar cedvelindeki 1411 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/17) 356 

Tokad INâzım Poroy 1 
1 — Arzuhal encümeninin 6 - XII -

1939 tarih ve 10 numaralı haftalık karar 
cedvelindeki 463 numaralı kararın Umumî 
Heyette müzakeresine dair takriri ve Ar
zuhal encümeni mazbatası (4/11) 50,72:83 

Yozgad [Eski mebus Emin Dramanl 
2 — Arzuhal encümeninin 1 - VI - 1938 

ve 15 - VI - 1938 tarihli haftalık karar ced-
vellerindeki 1620 ve 1640 sayılı kararların 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri 
ve Arzuhal encümeni mazbatası (4/3) 143,167 

Denizli [Emin Aslan Tokad] 
Belediye kanununun 23 neü maddesinin 

6 neı fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Dahiliye encümeni mazba
tası (2/13) 

TEKLİFLER 
tdare Heyeti 
10 — Divanı muhasebat 1939 malî yılı 

bütçesinde münakale yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe encümeni' mazbatası 

2,8 (2/24) 50,72,83,88,102:105 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKBKfîLEÜÎ 

Geri verme istekleri 
1 — Matbuat umum müdürlüğü teşki

lât ve vazifelerine dair kanuna bir madde 
ilâvesi hrâkkındaki kamın lâyihasının geri 
verilmesine dair 

Muhtelif 
1 — Ankara mebusu Şakir Kulacının ve

fat ettiğine dair 

51 

143 

2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
yılına aid bilançonun gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/62) 8,35,44,45:48 

ölüm cezası 
3 — Çerkeşin ören köyünden Bekir-

oğullarından Ibrahimoğlu Mustafa özde-
mirin Ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da (3/252) 110 

4 — Şokenin Konak mahallesinden Ka-
rabekiroğullarından Hüseyinoğlu Memed 

Gökgözün ölüm cezasına çarptirümasi hak
kında (3/263) 393 

5 —• Sungurlunun Memedbeyli köyün
den Abdüîganidğlu Haöıösman Seîçüktth 
ölüm cezasına çarptırılması hâkkıhda 
(3/£63> 393 

6 — Ürgtbün Dere mahallesinden Me-
medoğlu Memed Altörişm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/259) 270 

Tasdik istekleri 
1 — 270 dereceden evvel tâkafttur eden 

ağif maden yağları ve tortularının yüz ki
losundan alınmakta olan gümrük resmi, 
2294 sayılı kanunun" verdiği salâhiyete isti
naden yüz kuruşa indirildiğinden keyfiye
tin tasdiki hakkında (3/260) 356 

Tefsir istekleri 
1 — Şose ve köprüler kanununun 9 ncu 

maddesinde yazılı muafiyetler meyanında-
ki (Silâh aliiftdaki ordu ve jandarma efra-
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di) tâbirinin tefsiri hakkında (3/251) 
Sayrfa 

72 

1 — Muhtelif mercilerce verilen kararlar 
üzerine Meclis Arzuhal encümenince ittihaz 
edilmiş olan kararların tekemmül etmiş bir 
Meclis kararı olub olmadığının tayini hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esa
siye encümeni mazbatası (3/89) 212,396,475:476 

Teşriî masuniyet 

1 — Denizli mebusu Dr. Kâzım Saman
lının teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
hakkında (3/188) 166,184:185 

2 — Malatya mebusu Nasuhi Baydarm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/215) 212,396 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/216) 166,185 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/217) 166,185 

5 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/226) 212,396 

6 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/227) 166,185 

7 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/228) 166,185 

8 — Samsun mebusu Naşid Fıratm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/218) 212,396 

9 — Samsun mebusu Naşid Fıratm teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/219) 212,396 

10 — Samsun mebusu Naşid Fıratm 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/220) 212,396 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RÎYASETÎ 
TEZKERELERİ 

1 — Ordu mebusu îsmail Çamaşa izin 
verilmesi hakkında 393 

Sayrfa 
2 — Sayın Üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında 143:144 

DÎVANI MUHASEBAT RÎYASETÎ 
TEZKERELERİ 

1 — 1936 malî yılı Hazine hesabı umu
misine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/253) • 142 

2 — Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme umum müdürlüğü 1937 \malî yılı 
hesabı katğisine aid mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair (3/246) 2,181,213:214, 

216,221,254:257 
3 — Evkaf umum müdürlüğü 1937 malî 

yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair (3/261) 356 

4 — Havayolları Devlet işletme idare
sinin 1937 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair (3/247) 50,142,167,171,171:174 

5 — İstanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı plânçosunün sunul
duğuna dair (3/248) 50 

6 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 
malî yılı yedi aylık hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
(3/249) 50,142,167 =168,171,175:178 

7 — Haziran : Ağustos 1939 aylarına 
aid raporun sunulduğuna dair (3/155) 8,30:35 

8 —• Hudud ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/245, 1/57) 30,53,60,64:67 

9 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/210) 8, 

35,44,45:48 
10 — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katği
sine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair (3/202) 474 

Ül — Vakıflar umum müdürlüğü 1936 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/207) 30, 

53:54,60,67:70 



TASHİHLER 

59 ncu inikadın mündericat sayıfasındaki müzakere edilen maddelerden bazılarının sayıfa numa
ralarında aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

2 numaraya 393, 394 rakamları ilâve olunmuştur. 
3, 4, 5, 6, 7, 8 nci maddelerdeki 395 rakamları, 396 olarak düzeltilmiştir. 
9 numaralı maddenin sayıfa numaraları şöyle olmuştur : 
393:394,394,396:397 
10 numaralı maddenin sayıfa numaraları şöyle olmuştur : 
394,394,397:399,407,416:419 
Sayıfa 
44 
365:376 
408409 
495 
409 ncu sayıfada bulunan düzeltme eedvelinin sonundan (142 sayılı bâsmayazıda : ) cümlesi kal

dırılmıştır. 

* 



Tahlilî fihrist 
« M » 

Sayıfa 
Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -

Diyabakır istasyonundan Irak ve Iran hu-
dudlarma kadar yapılacak demiryolları 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
tadiline dair kanun münasebetile sözleri 11,12,15 

— Muamele vergisi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 229 

— Örfî idare kanunu münasebetile söz
leri 112,114,117 

Abdülhak Fırat (Erzincan) - Diyarba
kır istasyonundan Irak ve Iran hududla-
rma kadar yapılacak demiryolları hakkın
daki kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetile sözleri 15 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesi münasebetile sözleri 490,491 

Ahmed ihsan Tokgöz (Ordu) - Mua
mele vergisi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 230 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 335 

— Türkiye - ingiltere ticaret ve tediye 
anlaşması melfuflarmın tasdiki hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 215 

Ali Çetinkaya (Münakalât vekili) -
1940 malî yılı Münakalât vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 326 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât kad-

Sayrfa 
rolarına müteallik kanun münasebetile. söz
leri 4 

Ali Muzaffer Göker (Konya) - Türkiye-
Ingiltere ticaret ve kliring anlaşmasına 
merbut listeye kitab ve mevkuteler için her 
üç ayda bir altı bin liralık bir kontenjan 
ilâvesi hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 198 

— Türkiye - ingiltere ticaret ve tediye 
anlaşması ile melfuflarmın tasdiki hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 215 

Ali Rana Tarhan (istanbul) - Başve
kâlete bağlı Matbuat umum müdürlüğü 
teşkiline ve vazifelerine dair kanun müna
sebetile sözleri 185 

— 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 278 

Ali Riza Türel (Konya) - Askerî ve 
mülkî tekaüd kanununda bazı değişiklikler 
icrasına ve vatanî hizmet tertibinden veri
len maaşlara zam yapılmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 193,195,196 

— Devlet konservatuvarı hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 135,136 

—• örfî idare kanunu münasebeeüe söz
leri 21,22 

Atıf Tüzün (Çoruh) - örfî idare kanu
nu münasebetile sözleril 23 

B 
Bekir Kaleli (Gazianteb) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununda bazı değişiklikler 
icrasına ve vatanî hizmet tertibinden veri
len maaşlara zam yapılmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 

Belkis Baykan (Ankara) - 1940 malî 
yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

195 

bütçösi münasebetile sözleri 312 
Berç Türker (Afyon Karahisar) - 1940 

malî yılı Adliye vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 316 

— Askerî ve mülkî tekaüd kanununda 
bazı değişiklikler icrasına ve vatanî hizmet 
tertibinden verilen maaşlara zam yapılması-
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na dair kanun münasebetile sözleri 193 
— 1940 malî yılı muvazenei umumiye 

kanunu, münasebetile sözleri 281 
— 1940 malî yılı Dahiliye vekâleti büt-

Sayrfa 
çesi münasebetile sözleri 303 

— 1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözlerdi 340 

Cemal Akçm (Afyon Karahisar) - Mua
mele vergisi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 234,238,347 

— 1940. malî yılı Ticaret vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 330,334 

Cevdet Kerim încedayı (Sinob) - Dev

let konservatttvarı hakkmdİLki kanun mü
nasebetile sözleri 131,132 

— Devlet memurları aylMarınlii fevlöd 
ve teadülüne dair kanuna Bağlı (X) ûuttfa-
ralı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri lâÖ 

Dfc Abdurrahman Melek (Gazi anteb) -
1940 malî yılı Adliye vekâleti bütçesi mü-
nasefeetile sözleri 314,318 

Dr, Akif Arkan (Çankırı) - 1940 malî 
yılı Jandarma genel komutanlığı bütçesi 
münasebetile sözleri 306 

Dr. Ali Süha DeKlbaşı (Kütahya) -
Devlet Konservatuvan hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 90 

Dr. Hulûsî (Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekili) - 1940 malî yılı Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 310,311,313 

Dr. tbrahim Tali öngören (Diyarba
kır) - 1940 malî yılı Adliye vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 316 

Dr, Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Askerî ve mülM tekaüd kanununda bazı 
değişiklikler icrasına ve vatanî hizmet ter
tibinden verilen maaşlara zam yapılma
sına dair kanun münasebetile sözleri 192,195 

— Devlet Konservatuvan hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 88,89;96,97,128, 

129,134,135,137,138 
— Diyarbakır istasyonundan Irak ve 

İran hududlarma kadar yapılacak demir
yolları hakkındaki kanunun birinci madde
sinin tadiline dair kanun münasebetile söz
leri 16 

— Nakil vasıtaları hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 60 

— 1940>malî yılı Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 307, 

311 
— Vakıflar umum müdürlüğü 1940 ma

lî yılı bütçesi münasebetile sözleri 486,488, 490, 
491 

— 1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri, 338 

Dr. Refik Güran (Bursa) - örfî idare 
kanunu münasebetile sözleri 22 

Dr. Refik Saydam (Başvekil) - Diyar
bakır istasyonundan îrak ve îran hududla-
rma kadar yapılacak demiryolları hakkın
daki kanunun birinci maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetile sözleri 9 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 35 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 332,333 

Dr. Sadi Konuk (Bursa) - Devlet Kon
servatuvan hakkındaki kanım münasebetile 
sözleri 125 

— örfî idare kanunu münasebetile söz
leri 22 

Dr. Saim Ali Dilemre (Rize) - Devlet 
Konservatuvan hakkındaki kanun münase
betile sözleri 98,99,130 
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Durak Sakarya (GKimüşane) - Haziran: 
Ağustos 1939 aylarına aid Divanı muhase
bat roporumm 10 ncu fıkrası hakkındaki 
mazbata münasebetile sözleri 33 

Edib Ergin ( Mardin) - Bulgaristana 
beş milyon kiloluk munzam bir odun kömü
rü kontenjanı verilmesine mütedair olarak 
Bulgar sefaretile teati olunan notaların tas
diki hakkındaki kanun münasebetile söz-

; leri 42 
— Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

teşkilât ve memurin kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 38 

Emin Aslan Tokad (Denizli) - Orman 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi 
münasebetile sözleri 479 

— Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesi münasebetile sözleri 319 

— 1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 337 

Emin Sazak (Eskişehir) -1940 malî yılı 
muvazenei umumiye kanunu münasebetile 

Fahrî Kiper (Vakıflar umum müdürü) -
Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçesi münasebetile sözleri 488,489,490,491 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) - Hazi
ran : ağustos 1939 aylarına aid Divanı mu
hasebat raporunun 10 ncu'fıkrası hakkın
daki mazbata münasebetile sözleri 32 

Fayık Öztrak (Dahiliye vekili) - 1940 
:malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 302,303 

— 1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 340 

Fazıl Ahmed Aykaç (Elâzığ) -1940 ma
lî yılı Ticaret vekâlet bütçesi münasebetile 
sözleri 327,331 

Feridun fikri (Bingöl) - Askerî ceza 
kanununun 47 ve 184 ncü maddelerinin 

Sayıfa 
— İhsan Alp ve arkadaşlarına dair maz

bata münasebetile sözleri 184 
— 1940 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti 

bütçesi münasebetile sözleri 342 

E 
I sözleri 284 

— 1940 malî yılı Dahiliye vekâleti büt-
I çesi münasebetile sözleri 303 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) 
numaralı cedvelin değiştirilmesi hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 149 

— Muamele vergisi hakkındaki kanun 
'. münasebetile sözleri 229,232,239,349 

— Nakil vasıtaları hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 54,55,56 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 330,331 

— Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye 
anlaşması melfuflarınm tasdiki hakkında
ki kanun münasebetile sözleri 216 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1940 ma-
I lî yılı bütçesi münasebetile sözleri 487,489,490 

değiştirilmesi hakkındaki kanun münasebe
tile sözleri 87 

—• Binbaşı Memduh Gelesona dair maz
bata münasebetile sözleri 81 

— Bulgaristana beş milyon kiloluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı verilme
sine mütedair olarak Bulgar sefareti ile 
teati olunan notaların tasdiki hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 43 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) numa
ralı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile Sözleri 152 

—• Haziran - ağustos 1939 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fıkra
sı hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 30,34 

F 
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— örfî idare kanunu münasebetıle söz -
leri 114,115 

Fethi Okyar (Adliye vekili) - 1940 malî 
yılı Adliye vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 315,316 

— Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesi münasebetile söz
leri 319 

Puad Ağralı (Maliye vekili) - Askerî 
ve mülkî tekaüd kanununda bazı değişik
likler icrasına ve vatanî hizmet tertibinden 
verilen maaşlara zam yapılmasına dair ka
nun münasebetile sözleri 190 

— 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 271 

1940 — malî yılı varidat bütçesi müna
sebetile sözleri 357 

— îhsan Alp ve arkadaşlarına dair maz
bata münasebetile sözleri 184 

— 1940 malî yılı Maliye vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 295 

— Muamele vergisi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 253 

Sayrfa 
Puad Gökbudak (Konya) - 1940 Ha

riciye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 306 
— 1940 malî yılı Maliye vekâleti bütçe

si münasebetile sözleri , ' 295 
Fuad Sirmen (Bize) - 1940 malî yılı 

Adliye Vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 313 
— Artvin tabur kumandanı Mehmed 

Kâmil Susim hakkındaki Teşkilâtı esasiye 
encümeni ,mazbatası münasebetile sözleri 475 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) numa
ralı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 145,146,149,151 

—Haziran: ağustos 1939 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fık
rası hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 34 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 2,3,4,5,6,96 

— örfî idare kanun** müniüebetile söz
leri 23 

GaJib Gültekin (Konya) - örfî idare 
kanunu münasebetile sözleri 20,21,22,23 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1940 ma
lî yılı bütçesi münasebetile sözleri 487 

Galib Pekel (Tokad) - 1940 malî yılı 
muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
gözleri 286 

— örfî idare kanunu münasebetile söz
leri 19,20,21,115,189. 

Gl. Ali Fuad Cebesoy (Nafia vekili) -
Diyarbakır istasyonundan İrak ve îran hu-

dudlarma kadar yapılacak demiryolları 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin ta
diline dair kanun münasebetile sözleri 8,14,15, 

16,17 
— Nakil vasıtaları hakkındaki kanun 

münasebetile sözleri 56 
Gl. Cemal Mersinli (îçel) - Askerî ve 

mülkî tekaüd kanununda bazı değişiklikler 

icrasına ve vatanî hizmet tertibinden veri
len maaşlara zam yapılmasına dair kanun 
münasebetile sözleri 191 

Gl. Kâzım Karabekir (İstanbul) - As
kerî ve mülkî tekaüd kanununda bazı deği
şiklikler icrasına ve vatanî hizmet terti
binden verilen maaşlara zam yapılmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 191 

Gl. Kiazım Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerî ve mülkî tekaüd kanununda bazı de
ğişiklikler icrasına ve vatanî hizmet terti
binden verilen maaşlara zam yapılmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 191 

— Binbaşı Memduh Gelesona dair maz
bata münasebetile sözleri 74 

— örfî idare kanunu münasebetile söz
leri 118,119 

Gl. Naci Eldeniz (Seyhan) - örfî idare 
kanunu münasebetile sözleri 24 
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Halil Menteşe (İzmir) - 1940 malî yılı 

muvazenei umumiye kanunu münasebetile 
sözleri 283 

Hamdi Selçuk (Hatay) - Münakalât ve
kâleti bütçesi münasebetile sözleri 325 

— 1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 336 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Binbaşı Memduh 
Gelesona dair mazbata münasebetile söz
leri 75,78,79,80 

— îhsan Alp ve arkadaşlarına dair maz
bata münasebetile sözleri 183,184 

Hasan Âli Yücel (Maarif vekili) -
Devlet konservatuvarı hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 92,100,127,133,138,139 

— Devlet memurları aylklarmm tevhid 
ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) numa
ralı ced velin. değiştirilmesi hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 148,150 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane) -
Artvin tabur kumandanı Memed Kâmil 
Susim hakkındaki Teşkilâtı esasiye encü
meni mazbatası münasebetile sözleri 475 

— Diyarbakır istasyonundan Irak ve 
İran hududlarma kadar yapılacak demir
yolları hakkındaki kanunun birinci madde-

Sayrfa 
sinin tadiline dair kanun münasebetile söz
leri 8,15,17 

— Muamele vergisi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri ' 237 

— Örfî idare kanunu münasebetile söz
leri 114,116,117,118,119,120 

—• 1940 malî yılı Ticaret vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 330 

—• Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye 
anlaşması ile melfuflarmm tasdiki hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 216 

Hikmet Bayur (Manisa) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanuna bağlı (1) numaralı cedvelin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 151 

Hüsnü Çakır (îktısad vekili) - 1940 
malî yılı Ticaret vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 334 

Hüsnü Kitabcı (Muğla) - Muamele 
vergisi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 229,230,231 

— Türkiye - İngiltere ticaret ve tediye 
anlaşmasıile melfuflarının tasdiki hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 214*215 

İbrahim Alâettin Gövsa (İstanbul) -
Devlet konservatuvarı hakkındaki ' kanun 
münasebetile sözleri 99,136,137 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair kanun bağlı (1) nu
maralı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 145 

İbrahim Ethem Bozkurt (Zonguldak) -
Ereğli kömür havzasındaki ocakların Dev
letçe işlettirilmesi hakkındaki kanun mü
nasebetile sözleri 217 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) - 1940 
malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesi münase
betile sözleri 303 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçesi münasebetile sözleri 488 

İsmail Memed Uğur (Sivas) - 1940 

malî yılı muvazenei umumiye kanunu mü
nasebetile sözleri 289 

İsmail Sabuncu (Giresun) - Bulgaris-
tana beş milyon kiloluk munzam bir odun 
kömürü kontenjanı verilmesine mütedair 
olarak Bulgar sefareti ile teati olunan no
taların tasdiki hakkındaki kanun münase
betile sözleri 42,43 

— Muamele vergisi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 236,238,241,245,248 

İsmet Eker (Çorum) - Binbaşı Memduh 
Gelesona dair mazbata münasebetile söz
leri 78*81 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 155 
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— Muamele vergisi hakkındaki karnın 
münasebetile sözleri 231 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 5 

Sayıfa 
— örfî idare kanunu münasebetile 

sözleri 22,23 
îzzet Arukan (Eskişehir) - Nakil vası

taları hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 54,55,58 

Kâzım Nami Duru (Manisa) - Devlet 
Konservatuarı hakkındaki kanun münase
betile sözleri 98,125,126 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) numara
lı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 150 

Kemalettin Kamu (Rize) - Devlet kon-

servatuvarı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 138 

— Muamele vergisi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 245 

Kemal Ünal (İsparta) - Muamele vergi
si hakkındaki kanun münasebetile sözleri 235, 

' 236,239 

Lûtfi Gören (Bolu) - Orman umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçesi münasebetile 

sözleri 481 

M 
Memed Aldemir (İzmir) - Nakil vasıta

ları hakkındaki kanun münasebetile sözleri 60 
Mitat Aydm (Trabzon) - Diyarbakır is

tasyonundan İrak ve Iran hududlarma ka
dar yapılacak demiryolları hakkındaki kanu
nun birinci maddesinin tadiline dair kanun 
münasebetile sözleri 11,16,17 

Muhittin Baha Pars (Bursa)' - Devlet 
konservatuvarı hakkındaki kanun münase
betile sözleri 133,134,135 

Muhlis Erkmen (Ziraat vekili) - Orman 

umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesi 
münasebetile sözleri 479 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 3 

— 1940 malî yılı Ziraat vekâleti bütçe
si münasebetile sözleri 338,340 

Mükerrem Unsal (İsparta) - Örfî ida
re kanunu münasebetile sözleri 22 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 331 

N 
Nâzım Poroy (Tokad) - Binbaşı Mem-

duh Gelesona dair mazbata münasebetile 
sözleri 72,74,76,78,82 

— Bulgaristana beş milyon kiloluk mun
zam bir odun kömürü kontenjanı verilme
sine mütedair olarak Bulgar sefareti ile 

teati olunan notaların tasdiki hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 43 

— Nakil vasıtaları hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 57 

— Örfî idare kamımı münasebetile söz
leri 115,116 
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•— Vakıflar umum. müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesi münasebetile sözleri 484,488 

Nazmi Topcoğlu (Ticaret vekili) - 1940 
malî yılı Ticaret vekâleti bütçesi müna
sebetile sözleri 328,330,31 '53,334 

— Türkiye - İngiltere ticaret ve tedi
ye anlaşması ile melfuflarınm tasdiki hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 215,216 

Nevzad Ayaş (Bursa) - Devlet konser-

Sayrfa 
vatuvarı hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 135 

— Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icarsma ve bazı 
maddelerin mükellefiyet mevzuuna alın
masına dair kanım münasebetile sözleri 154,155 

Nuri Pazarbaşı (Gazianteb) -1940 malî 
yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
bütçesi münasebetile sözleri 312 

R 
Raif Karadeniz (Gümrük ve inhisarlar 

vekili) - 1940 malî yılı Adliye vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 317,318 

Rasih Kaplan (Antalya) - Binbaşı Mem-
düh Grelesona dair mazbata münasebetile 
sözleri 77 

— Devlet konservatuvarı hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 96,98,123,126 

— Haziran: oğustos 1939 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fık
rası hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 33 

— 1940 malî yılı Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti bütçesi münasebetile söz
leri 312 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 331,332,333 

Razi Soyer (Urfa) - Diyarbakır istasyo
nundan Irak ve îran hududlarma kadar 
yapılacak demiryolları hakkındaki kanu
nun birinci maddesinin tadiline dair ka
nun münasebetile sözleri 12 

Refik înce ( Manisa ) - Binbaşı Mem-
duh Gelesona dair mazbata münasebetile 
sözleri 77,81,82 

— 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 279 

— Diyarbakır istasyonundan îrak ve 
îran hududlarma kadar yapılacak demir
yolları hakkındaki kanunun birinci mad
desinin tadiline dair kanun münasebetile 
«özleri 9,12,15,16,17,18 

—: Haziran : Ağustos 1939 aylarma aid 
Divanı muhasebat. raporunun 10 nen fık

rası hakkındaki mazbata münasebetile söz
leri 31 

— Nakil vasıtalarr hakkındaki kamın 
münasebetile sözleri 56,59 

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 3,35 

— Örfî idare kanunun münasebetile 
sözleri 18,19,21 

Resai Erişken (Tokad) - Artvin tabur 
kumandanı Mehmed Kâmil Susim hakkın
daki Teşkilâtı Esasiye encümeni mazbatası 
münasebetile sözleri 475 

Reşad Nuri Güntekin (Çanakkale) -
Devlet Konservatuvarı hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 130 

Ruşeni Barkın (Samsun) - 1940 malî 
yılı muvazenei umumiye kanunu münase
betile sözleri 288-

- - Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 158 

— Haziran : Ağustos 1939 aylarına 
aid Divanr muhasebat raporunun 10 ncu 
fıkrası hakkındaki mazbata münasebetile 
sözleri 33 

— ihsan Alp ve arkadaşlarına dair 
mazbata münasebetile sözleri 183,184 

Rüsuhi Bulayırlı (Çanakkale) - Hazi
ran : Ağustos 1939 aylarına aid Divanı 
muhasebat raporunun 10 ncu fıkrası hak
kındaki mazbata mîinasebclile sözleri 32 
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Sayıfa 
Saffet Ankan (Millî Müdafaa V.) -

örfî idare kanunun münasebetile sözleri 23,120 
Salâh Yargı (Kocaeli) - 1940 malî yılı 

Adliye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 318, 
319 

— Askerî ve mülkî tekaüd kanununda 
bazı değişiklikler icrasına ve vatanî hizmet 
tertibinden verilen maaşlara zam yapılma
sına dair kanun münasebetile sözleri 194,195 

— 1940 malî yılı muvazenei umumiye 
kanunu münasebetile sözleri 289,361 

— Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) nu
maralı cedvelin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun münasebetile sözleri 148.152 

— Diyarbakır istasyonundan Irak ve 
îran hududlarına kadar yapılacak demir
yolları hakkındaki kanunun birinci mad
desinin tadiline dair kanun münasebetile 
sözleri 18 

— Ereğli kömür havzasındaki ocakların 
Devletçe işlettirilmesi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 407 

•— Fevkalâde vaziyed dolayısile bazı 
vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına 
dair kanun münasebetile sözleri 153,154,157 

—• 1940 malî yılı jandarma genel ku
mandanlığı bütçesi münasebetile sözleri 306 

— 1940 malî yılı îktısad vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri ' 325 

— 1940 malî yılı Maarif vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 320,321,322 

—• Muamele vergisi hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 230,235,236,239,249,251, 

252,253,346,347,348,349 
— 1940 malî yılı Naf'ia vekâleti bütçesi 

münasebetile sözleri 323 

Sayıfa 
—• Nakil vasıtaları hakkındaki kanun 

münasebetiel sözleri 54,55,56,57,58,59,60 
—• Orman umum müdürlüğü 1940 malî 

yılı bütçesi münasebetile sözleri 481 
— Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 2,3,4 

•—• Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâleti 
teşkilât ve memurin kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 38 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 33£ 

Salise Abanozoğlu ( Trabzon ) - 1940 
malî yılı Ziraat vekâleti bütçesi münasebe
tile sözleri 340 

Seyfi Oran (Divanı muhasebat reisi) -
Haziran: ağustos 1939 aylarına aid Divanı 
muhasebat raporunun 10 ncu fıkrası hak
kındaki mazbata münasebetile sözleri 32,33 

Sırrı îçöz (Yozgad) - 1940 malî yılı Ad
liye vekâleti bütçesi münasebetile sözleri 316 

—Haziran: ağustos 1939 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporunun 10 ncu fık-
leri 33 
rası hakkındaki mazbata münasebetile söz-

— Orman umum müdürlüğü teşkilât 
kadrolarına müteallik kanun münasebetile 
sözleri 6 

— örfî idare kanunu münasebetile söz
leri 21,116 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti bütçesi 
münasebetile sözleri 332,334 

Süreyya Örgeevren (Bitlis) - Binbaşı 
Memduh Gelesona dair mazbata münasebe-

t ile sözleri 78,79,80,82 
— Devlet konservatuvarı hakkındaki 

kanun münasebetile sözleri 94,96,99,127,128 

Şemsettin Günaltay (Sivas ) - Devlet 
konservatuvarı hakkındaki kanun münase
betile sözleri 

Şerif Özdemir (Siird) - îhsan Alp ve 
arkadaşlarına dair mazbata münasebeti-

98 

le sözleri 182,183,184 
Şinasi Devrin (Zonguldak) - Askerî ce

za kanununun 47 ve 148 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun münase
betile sözleri 87 
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Sayıfa 

— örfî idare kanunu nıünasebetile söz
leri 19,22,24,113,114,119,120,189 

Şükrü Ataman (Muş) - 1940 malî yılı 

Sayıfa 
Millî müdafaa vekâleti bütçesi münasebe-
tile sözleri 342 

Veli Necdet Sünkitay ( Diyarbakır ) -
Bulgaristana beş milyon kiloluk munzam 
bir odun kömürü kontenjanı verilmesine 

mütedair olan Bulgar sefareti ile teati 
olunan notaların tasdiki hakkındaki kamın 
münasebetile sözleri 43 

Yahza Sezai Uzay (Balıkesir) - Vakıf
lar umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe

si nıünasebetile sözleri 485,489 

z 
Ziya Karamursal (İstanbul) - 1940 malî 

yılı Dahiliye vekâleti bütçesi münasebetile 
sözleri 302 

— 1940 malî yılı Münakalât vekâleti 
bütçesi nıünasebetile sözleri 325 

— 1940 malî yılı Ticaret vekâleti büt
çesi münasebetile sözleri 327,333 

— Vakıflar umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçesi münasebetile sözleri 482,488 
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