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ÎCRA VEKİLLERİ HEYETİ 
Sayrfa 

1 — istanbul mebusu Ali Rana Tarha-
nın, Hükümetin haricî siyaseti hakkında su-

Sayrfa 
ali ve Başvekil Dr. Refik Saydamın şifahî 
cevabı 163 

KANUNLAR 
N«. Sayıfa 
3872 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü

nün 1940 malî yılı bütçe kanunu 3:12, 
14,19,20:23 

3873 — Devlet denizyolları işletme umum 
(müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe 
kanunu 12:14,16,19,24:27 

3874 — Devlet limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanu
nu 14:16,19,19,27:30 

3875 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe 
kanunu 16:19,19,19,30:33 

3876 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı 
katği kanunu 36,3740 

3877 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek kanun 43 

3878 — Beynelmilel sıhhî mukavelename
nin tasdiki hakkındaki kanuna müzey-
yel 3722 sayılı kanuna ek kanun 42:43, 

44,44,45:48 
3879 — Zonguldak - Kozlu demiryolunun 

inşası hakkında kanun 42,42,43:44,44,44, 
48 S İ 

3880 — Türkiye ile İsveç arasında aktedi-
len 29 şubat 1940 tarihli ticaret ve 
tediye anlaşmalarının tasdikına dair 
kanun 44,58:59,70,70:73 

3881 — Vakıflar umum müdürlüğünün 
1937 malî yılı hesabı katği kanunu 76,89: 

90,100,101:104 
3882 — Devlet memurları aylıklarının tev-

N: Sayıf» 
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 numaralı cedvelin Adli
ye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılması hakkmda kanun 54,69,124:125 

3883 — Ankarada 30 mart 1940 tarihinde 
imzalanan «Türkiye - Suriye dostluk 
ve iyi komşuluk mukavelenamesi» ile 
merbutu bulunan ve ayrılmaz cüzlerini 
teşkil eden «1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı 
protokoller» hususî protokol bu an
laşmaların Lübnana teşmiline müteal
lik «beyanname» ve her iki Hükümet 
arasında yeni bir emlâk itilâfnamesi 
akdine mütedair «mektub» un kabul 
ve tasdikına dair kanun 54:55,59,110: 

111,118,125,125,126:129 
3884 — tsveç ile aramızda mevcud 20 son 

kânun 1939 tarihli kliring anlaşması- • 
nrn bazı hükümlerini tadil eden an
laşmanın tasdikma dair kanun 54,69:70, 

125,125,129:132 
3885 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun 

bazı maddelerini tadil eden 3206 ve 
3501 sayılı kanunların bazı maddeleri
nin değiştirilmesine ve Hâkimler ka
nununa bazı maddeler ilâvesine dair 
kanun 58,77,90:100,134:138 

3886 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 
alan memur ve muallimlerin tekaüd 
maaşları hakkındaki 2097 sayılı kanu
na ikinci bir muvakkat madde ilâve
sine dair kanun 76,100,138 

3887 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için ya-
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No. Sayıfa 

pılaeak istimlâkler hakkında kanun 106, 
140:142,161:163 

3888 — Devlet memurları aylıklarının tev-

No. Sayıfa 
hid ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı 
kanuna ek kanun 54,62:68,111:124,145: 

161,163,165 

KARARLAR 
1188 — Vakıflar kanununun 30 ncu mad

desinin tefsirine mahal olmadığı hak
kında 58,77 

LÂYIHALAR 
1 — Askerî ceza kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (1/429) 76 
2 — Askerî muhakeme usulü kanununun 

bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
(1/430) ' 76 

3 — Askerlik kanununun ceza faslına 
bir madde ilâvesine dair (1/432) 80 

4 — Bankalar ve Devlet müesseseleri 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesinin (B) fıkrasının tadiline dair 
(1/446) 144 

5 — Bekçiler hakkında kanun lâyihası 
(1/439) 134 

6 — Belediyelerle bunlara bağlı mües
seseler ve Belediyeler bankası tekaüd sandı
ğı teşkili hakkında (1/435) 106 

7 — Dahiliye memuralrmdan bir kısmı
nın tahdidi sinlerine dair 2169 sayılı kanu
nun tadili hakkında (1/433) 80 

8 — Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif vekâ
leti kısmında değişiklik yapılmasına dair 
(1/431) 76 

9 — Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanunun 6 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair (1/440) 134 

10 — Hatay Ziraat bankasının ipotekli 
ve müteselsil kefaletli ziraî alacaklarının 
taksitlendirilmesine dair (1/428) 42 

11 — Hazine ile İstanbul belediyesinin 
bir kısım alacaklarının karşılıklı olarak ib
rası hakkında (1/436) 106 

12 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1938 
malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/441) 134 

1:3 — îş kazaları, meslekî hastalıklar ve 
analık sigortaları hakkında (1/442) 144 

14 — Jandarma subaylığından müteka-
id yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandar
ma komutanlıklarında mütekaiden istihdam 
edilebilecekleri hakkında (1/443) 

15 — Muahedeleri mucibince memleke
timize gönderilecek Müttefik askerî kuv
vetlerin Devlet demiryolları, Devlet deniz
yolları ve Devlet limanları vasıtalarından 
istifadelerinde alınacak ücretlere dair 
(1/444) 

16 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1938 malî yılı hesabı katği
si hakkında (1/445) 

17 — Türkiye - Belçika ticaret ve takas 
itilfıfnameleri ile bunlara müzeyyel anlaş
manın temdidi hakkında (1/434) 

18 ~- Türkiye - Hollanda tediye anlaş
ması ve iktisadî iş birliği protokolü ile ti
caret anlaşması ve bunların merbutlarının 
temdidi hakkında (1/437) 

19 — Türkiye - tsviçre ticaret ve tediye 
anlaşmasının tasdik ma dair (1/447) 

20 — Türkiye - Yunanistan arasında 26 
eylül 1935 tarihinde iınza edilen kliring 
anlaşması ile merbutlarının tasdiki hakkın
da (1/448) 

21 — Zelzeleden zarara uğrayan bedeli 
nakdî eratı hakkında (1/438) 

144 

144 

144 

80 

106 

144 

144 

106 

1 - Reden terbiyesi genel direktörlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/306) 3:12,14,19,20:23 

2 --- Beynelmilel Sıhhî mukavelename
nin tasdiki hakkındaki kanuna müzeyyel 
3722 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/360) 42:43,44,44,45:48 

3 — Ceza evleri inşası için istikraz ak-



Sayrfa 
dine ve sari taahhüdat icrasına dair (1/398) 134, 

163:165 
4 — Devlet demiryolları istimlâk kanu

nuna müzeyyel 1607 sayılı kanuna bir mad
de eklenmesine dair (1/413) 106,140:142, 

161:163 
5 — Devlet denizyolları işletme umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/308) 12:14,16,19,24:27 

6 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü. 1940 malî yılı Bütçe kanunu 
lâyihası (1/310) 14:16,19,19,27:30 

7 — Devlet memurları aylıklarının 
teyhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/258) 54,62:68, 

111:124,145:161,163,165 
8 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif vekâ
leti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
(1/415) ' 43 

9 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı bir numaralı cedvelin Adliye 
vekâleti kısmmda değişiklik yapılması hak
kında (1/422) 54,69,124:125 

10 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 numaralı cedvelin Maliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında (1/424) 54,62:68,11i :124,145 :161,163,165 

11 — Erzincana ve Erzincan yer sar
sıntısından müteessir olan mıntakaya yar
dım için yapılan ve yapılacak olan her nevi 
nakliyattan alınacak ücretlere dair (1/361) 144 

12 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 
sayılı kanunların bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve Hâkimler kanununa bazı mad
deler ilâvesine dair (1/373) 58,77,90:100, 

134:138 

Sayıca 
13 — İcra ve iflâs kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında (1/297) 144, 
145 

14 — Ordu subaylar heyetine mahsus-
terfi kanununun 1494 sayılı kanunla- de* 
ğeştirilen 4'ncü maddesinin tadiline dair 
(1/426) 42,55,59:62,111 

15 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesabı 
hakkında (1/410) 36,37:40 

16 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası (1/314) 16:19,19,19,a0.:33 

17 — Su mahsulleri hakkında 2 
18 — Türkiye - îsveç kliring anlaşma

sının bazı hükümlerini tadil için teati olu
nan notaların tasdiki hakkında (1/245) 54, 

69:70,125,125,129ü32 
19 — Türkiye - isveç ticaret ve tediye 

anlaşmalarile merbutatmın tasdiki hak
kında (1/357) 44,58:59,70,70:73 

20 — Türkiye - Suriye dostluk ve iyi 
komşuluk mukavelenamesi ile merbutu bu
lunan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı protokol
lerle hususî protokol ve bu anlaşmanın Lüb-
nana da teşmiline müteallik* beyanname ve 
her iki Hükümet arasında yeni bir emlâk 
itilaf namesi akdine mütedair mektubun tas
diki hakkında (1/411) 54:55,59410;1A-1, 

118,125,125,126.Î129. 
21 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 

malî yılı hesabı katğisi hakkında (1/82) 76, 
89:90,100,101:104 

22 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş^ 
alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna ikinci 
bir muvakkat madde ilâvesine dair (1/332İ) 76, 

100^138 
23 — Zonguldak ile Kozlu arasında bir 

demiryolu inşası ve gelecek senelere sari 
taahhüde girişilmesi hakkında (1/427) 42,42, 

43:44,44,44,48,:51 

MAZBATALAR 
ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Ceza evleri için istikraz akdine ve 
sari taahhüdat icrasına dair kanun lâyi
hası (1/398) 134,163:165 

2 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı bir numaralı cedvelin Adliye ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak-

,rt* 
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Sayıfa 

kında kanun lâyihasına dair (1/422) 54,69, 
124:125 

3 — Hâkimler kanunu ile bu kanunun 
bazı maddelerini tadil eden 3206 ve 3501 sa
yılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve hâkimler kanununa bazı 
maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası hak
kında (1/373) 58,77,90:100,134:138 

4 — îcra ve iflâs kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
layihasına dair (1/297) 144,145 

5 — Vakıflar kanununun 30 ncu mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresine dair (3/231) 58,77 

ARZUHAL ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — istanbul mebusu Ziya Karaınursa-

lın, Arzuhal encümeninin 1 - X H - 1939 
tarihli Haftalık karar cedvelindeki 350 ve 
389 sayılı kararların Umumî Heyette mü
zakeresine dair takriri hakkında (4/9) 76,85:89 

2 — Manisa mebusu Refik İncenin, Ar
zuhal encümeninin 18 - 111 - 1940 tarihli 
haftalık karar cedvelindeki 668 sayılı ka
rarın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/13) 144 

3 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun, 
Arzuhal encümeninin 29 - IV - 1940 tarihli 
haftalık karar cedvelindeki 1411 sayılı 
kararın Umumî Heyette müzakeresine dair 
takriri hakkında (4/17) 58,76,80:84 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATALARI 

1 — Cezaevleri inşası için istikraz ak
dine ve sarı taahhüdat icrasına dair ka
nun lâyihası hakkında (1/398) 134,163:165 

2 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı bir numaralı cedvelin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/422) 54,69, 

iş* 124:125 
3 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek 1/258, Devlet memurları aylıkla
rının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cedvelin 
Maliye vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında 1/424 sayılı kanun lâyiha-

Sayıfa 
larile İdare Heyetinin, Devlet memurları 
aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin 
Riyaseti Cumhur dairesi kadro cedvelinde 
değişiklik yapılmasına dair 2/22 sayılı 
kanun teklifi hakkında 54,62:68,111:124,145: 

161,163,165 
4 — Erzincana ve Erzincan yer sarsın

tısından müteessir olan mmtakaya yardım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi 
nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun 
lâyihası hakkında (1/361) 144 

5 — Zonguldak ile Kozlu arasında bir 
demiryolu inşası ve gelecek senelere sari 
taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/427) 42,42,43:44,44,44,48:51 

i — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
(1/306) 3:12,14,19,20:23 

2 -— Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası hakkında (1/308) 12:14,16,19,24:27 

3 — Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1940 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası hakkında (1/310) 14:16,19,19,27:30 

4 -— Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihasına dair (1/415) 43 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu lâ
yihası hakkımla (1/314) 16:19,19,19,30:33 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Denizli mebusu Emin Aslan Toka

dın, belediye kanununun 23 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında (2/17) 106,138:140 

2 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 1505 
sayılı kanunun şümulü sahasının tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/148) 80,107:110 

3 — Vakıflar kanununun 30 ncu mad
desinin tefsiri hakkmd? Başvekâlet tezke
resine dair (3/231) 58,77 



Sayıfa 
4 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 

alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna ikinci 
bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/332) 76,100,138 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — İstanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı bilançosunun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (3/248) 144 

2 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Vakiflar 
umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı kat-
ğisi hakkında kanun lâyihasına dair 
(3/261), 1/82) 76,89:90,100,101:104 

1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı katği
sine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresile Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1936 malî yılı katği hesabı hak
kında kanun lâyihasına dair (3/202, 1/410) 36, 

3740 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının 

bazı hükümlerini tadil için teati olunan no
taların tasdiki hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/245) 54,69:70,125,125,129:132 

1 — Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 
tasdiki hakkındaki kanuna müzeyyel 3722 
sayılı kanuna ek kanun lâyihasına dair 
(1/360) 42:43,44,45:48 

2 — Türkiye - İsveç ticaret ve tediye 
anlaşamalarile merbutlarının tasdiki hak
kında kanun lâyihasına dair (1/357) 44,58: 

59,70,70:73 
3 — Türkiye - Suriye dostluk ve iyi kom

şuluk mukavelenamesi ile merbutu bulu
nan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı protokollerle 
hususî protokol ve bu anlaşmanın Lübnana 
da teşmiline müteallik beyanname ve her iki 
Hükümet arasında yeni bir emlâk itilâfna-
mesi akdine mütedair mektubun tasdiki 

Sayıfo 
hakkında kanun lâyihasına dair (1/411) 54:55, 

59,110,111,118,125,125,126:129 

İKTISAD ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Türkiye - İsveç kliring anlaşması

nın bazı hükümlerini tadil için teati olunan 
notaların tasdiki hakkında kanun lâyihası
na dair (1/245) 54,69:70,125,125,129:132 

1 — Türkiye - İsveç ticaret ve tediye an-
laşmalarile merbutlarının tasdiki hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/357) 44,58:59,70, 

70:73 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 

alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna 2 nci 
bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun 
lâyihasına dair (1/332) 76,100,138 

2 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair. olan 3656 sayılı ka
nuna bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/415) 43 

MALİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Erzincana ve Erzincan yer sarsın

tısından müteessir olan mıntakaya yardım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi 
nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun 
lâyihası hakkında (1/361) 144 

2 — Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarına 
aid raporun 3 ncü fıkrası hakkında 
(3/197) 76,84:85 

3 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 
1505 sayılı kanunun şümulü sahasının ta
yini hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/148) 80,107:110 

4 — Vakıflar kanununun 30 ncu mad
desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resine dair (3/231) 58,77 

5 — Vilâyet hususî idarelerinden maaş 
alan memur ve muallimlerin tekaüd maaş
ları hakkındaki 2097 sayılı kanuna ikinci 
bir muvakkat madde ilâvesine dair kanun 
lâyihası hakkında (1/332) 76,100,138 



6 
Sayıfa 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBATASI 
1 — Ordu subaylar heyetine mahsus 

terfi kanununun 1494 sayılı kanunla de
ğiştirilen 4 noü maddesinin tadiline dair 
kanun layihası hakkında (1/426) 42,55,59:62,111 

NAFİA i:X(U'TM HNf MAZBATALARI 
J -— Erzincana ve Ur/i ucan yer sarsın

tısından müteessir' olan mmtakaya yardım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi 
nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun 
lâyihası hakkında (1/361) 144 

2 — Zonguldak ile Kozlu arasında, bir 
demiryolu inşasr ve gelecek senelere sari 
taahhüde girişilmesi hakkında kanım lâyi
hasına dair (1/427) 42,42,43:44,44,44,48:51 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET 
ENCÜMENt MAZBATALARI 

1 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 
1505 savıl i kanunun şümulü sahasının ta-

Sayrfa 
yiui hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/148) 80,107:110 

1 --- Beynelmilel Sıhhî mukavelename
nin tasdiki hakkındaki kanuna müzeyyel 
3722 sayılı kanuna ek kanun lâyihası hak
kında (1/360) 42:43,44,44,45:48 

MLVAKKAI ENCÜMEN] 
TALAKI 

II MAZBA-

(Jskân kanunu Muvakkat encümeni mazbatası) 
1 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç 

zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 1505 
sayılı kanunun şümulü sahasının tayini 
hakkında Başvekâlet tezkeresine dair 
(3/148) 80,107:110 

(İstimlâk kamum Muvakkat encümeni mazbatası) 
1 — Devlet demiryolları istimlâk ka

nununa müzeyyel 1607 sayılı kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihası 
hakkında (1/413) 106,140:142,161:163 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
60 ncı inikada aid 
61 nei » » 
62 nci » » 
63 neü » » 
64 neü » » 

2 
36 
42 
54 
58 

65 nci inikada aid 
66 ncı » » 
67 nci » » 
68 nci ?> » 
69 ncu » » 

76 
80 

106 
134 
144 

SAYIN ÜYELER İŞLERÎ 
İzin 

1 ----- Sayın Üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında 2 

Teşriî masuniyet 
2 —- İçel mebusu Ferid Celâl Güvenin 

teşriî masuniyetinin kaldırılmasına dair 
(3/278) 144 

3 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş

riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/271) 106 

4 — Tokad mebusu Hasib Ahmed Aytu-
ıiiinııı teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/269) 76 

Vefat 
1— Kırşehir mebusu Dr. Yusuf Ziya 

Bomeriıı vefatı 106 
2 — Siird mebusu Ifulki Aydının vefatı 80 

Başvekâletten 
1 — istanbul mebusu Ali liana Ta ıha

lım, Hükümetin haricî siyaseti hakkında 

SUALLER VE CEVABLAR 
suali ve Başvekil İh'. Refik Saydamın şifahî 
cevabı 163 
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TAKRİRLER 

Sayrfa 

istanbul [Ziya Karamursal] 
1 — Arzuhal encümennin 1 - XI I - 1939 

tarihli Haftalık karar cedvelindeki 350 ve 
389 sayılı kararların Umumî Heyette mü
zakeresine dair (4/9) 76,85:89 

Manisa [Refik İnce] 
2 — Arzuhal encümeninin 18 - I I I -1940 

Sayrfa 
tarihli Haftalık karar cedvelindeki 668 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/13) 144 

Tokad [Nâzmı Poroy] 
3 — Arzuhal encümeninin 29 - IV -1940 

tarihli Haftalık karar cedvelindeki 1411 sa
yılı kararın Umumî Heyette müzakeresine 
dair (4/17) 58,76,80:84 

TEKLİFLER 

Denizli [Emin Aslan Tokad] 
1 — Belediye kanununun 23 ncü mad

desine bir fıkra eklenmesine dair (2/17) 106, 
138:140 

[İdare Heyeti] 
2 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna bağlı 1 sayılı cedvelin Riyaseti 
Cumhur dairesi kadro cedvelinde değişik
lik yapılmasına dair (2/22) 54,62:68,111:124, 

145:161,163,165 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri verme istekleri 
1 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi 

alınması hakkındaki 2731 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin tefsirine dair olan tezke
renin geri verilmesi hakkında 58 

2 — Su mahsulleri hakkındaki kanun 
lâyihasının geri verilmesine dair 2 

Muhtelif 
1 — Kırşehir mebusu Dr. Yusuf Ziya 

Somerin vefat ettiğine dair 106 
2 — Millî piyanko idaresinin 1939 yı

lma aid bilançonun gönderildiği hakkında 
(3/279) 144 

3 — Siird mebusu Hulki Aydının ve
fat ettiğine dair 80 

Tefsir istekleri 
1 — Adliye harç tarifesi kanununun 

100 ncü maddesinin tefsiri hakkında 
(3/273) 134 

2 — Askerî mühendislerle fen memur
larına verilecek ihtisas ücretleri hakkındaki 
2204 sayılı kanunun birinci maddesinin 
(C) fıkrasının tefsirine dair (3/280) 144 

3 — Askerî tayinat ve yem kanununa 
müzeyyel 1495 sayılı kanunun 1 nci mad-

58 desinin tefsiri hakkında (3/276) 
4 — Gümrük kanununun bazı maddele

rinin tadiline dair olan 906 sayılı kanu
nun 39 ncu maddesindeki (Ardiye ücreti) 
tabirinin tefsiri hakkında (3/277) 144 

58 

1 — Bazı maddelerden istihlâk vergi
si alınması hakkındaki 2731 sayılı kanunun 
5 nci maddesinin tefsirine dair 

2 — Şark menatıkı dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi edilecek araziye dair olan 1505 
sayılı kanunun şümulü sahasının tayini 
hakkında (3/148) 80,107:110 

3 — Vakıflar kanununun 30 ncu mad
desinin tefsiri hakkında (3/231) 58,77 

Teşriî masuniyet 
1 — içel mebusu Ferid Celâl Güvenin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/278) 

2 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/271) 

3 — Tokad mebusu Hasib Ahmed Ay-
tunanın teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında (3/269) 

144 

106 

76 



Sayıfa 
B. M. M. RİYASETİ TEZKERESİ 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 
verilmesi hakkında 

DİVANI MUHASEBAT RİYASETİ 
TEZKERELERİ 

1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/274) 

2 — Mart : mayıs 1940 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair (3/275) 

3 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katğisi
ne aid mutabakat beyannamesinin sunul-

134 

134 

duğuna dair (3/276) 
Sayıfa 

134 

1 — İstanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı bilançosunun su
nulduğuna dair (3/248) 144 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1936 malî yılı hesabı kat
ğisine aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/202) 36,37:40 

3 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 
malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/261) 76, 

* 89:90,100,101:104 

TASHÎH 
19:20 I 166 



Tahlili fihrist 

^ • ^ 

A 
Sayıfa 

Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -
Ali Şenyaylaya aid Arzuhal encümeni 
mazbatası münasebetile sözleri 

Alâettin Tiridoğlu (Kütahya) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebetile 

87 

#>zleri 157,160 

Sayıfa 
Ali Bana Tarhan (İstanbul) - Beden 

Terbiyesi Genel Direktörlüğü 1940 malî 
yılı bütçe kanunu münasebetile sözleri 

Ali Riza Türel (Konya-) - Ceza evleri 
inşası için istikraz akdine ve sarî teah-
hüdat icrasına dair kanun münasebetile 
sözleri 163 

B 

Burhanettin Denker (Kırklareli) -
Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun 1494 sayılı kanunla değiştirilen 

dördüncü maddesinin tadiline d»'ir kanun 
münasebetile sözleri 61 

Dr. Hasan Vasıf Somyürek (Giresun) -
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanuna ek kanun mü
nasebetile sözleri 113,114,116 

Dr. Hulusi Alataş (Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekili) - Devlet memurları aylık
larının tevhid ve teadülü hakkındaki ka
nun münasebetile sözleri 121,123 

— Şark menatıkı dahilinde zürraa tev
zi edilecek arazi hakkındaki kanunun tef
sirine lüzum olmadığına dair mazbata mü
nasebetile sözleri 109 

Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) -
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu münasebetile 
sözleri 3,9 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 113,117,128 

— Hâkimler kanunu ile bu kanunu ta
dil eden kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve hâkimler kanununa 
bazı maddeler ilâvesine dair kanun müna
sebetile sözleri 91 

Emin Aslan Tokad (Denizli) - Beledi
ye hakkındaki 1886 sayılı kamına; ek ka

nun münasebetile sözleri 139 



- 10 -
r 

Sayrfa 
Fahrettin Tiritoğlu (Balıkesir) - Bele

diye hakkındaki 1580 sayılı kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 139 

Faik Ahmed Barutçu (Trabzon) -
Hâkimler kanunu ile bu kanunu tadil 
eden kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve hâkimler kanununa bazı 
maddeler ilâvesine dair kanun münase
betile sözleri 91,92,94,97,99 

Faik öztrak (Dahiliye vekili) - Be
lediye hakkındaki 1580 sayılı kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 140 

— Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanuna ek 
kanun münasebetile sözleri 148,150 

Fazlı Güleç (Bursa) - Beden terbiyesi 
genel direktörlüğü 1940 malî yılı bütçe 
kanunu münasebetile sözleri 3 

Feridun Fikri (Bingöl) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 156 

Galib Pekel (Tokad) - Şark menatıkı 
dahilinde zürraa tevzi edilecek arazi hak
kındaki kanunun tefsirine lüzum olmadığı
na dair mazbata münasebetile sözleri 107,109, 

110 
General Ahmed Yazgan (Urfa) - Hâ

kimler kanunu ile bu kanunu tadil eden 
kanunların bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve hâkimler kanununa bazı maddeler 
ilâvesine dair kanun münasebetile sözleri 90,92 

— Türkiye - Suriye dostluk ve iyi kom
şuluk mukavelenamesinin tasdiki hakkın
daki kanun münasebetile sözleri 54 

General Ali Fuad Cebesoy (Nafia V.) -
Zonguldak - Kozlu demiryolunun inşası 

Hamdi Şarlan (Ordu) - Ali Şenyaylaya 
aid Arzuhal encümeni mazbatası münase
betile sözleri 87,88,89 

Sayrfa 
Fethi Okyar (Adliye vekili) - Ceza ev

leri inşası için istikraz akdine ve sari ta-
ahhüdat icrasına dair kanun münasebetile 
sözleri 164 

— Hâkimler kanunu ile bu kanunu 
tadil eden kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve hâkimler kanununa ba
zı maddeler ilâvesine dair kanun münase
betile sözleri 93,94 

Fuad Ağralı (Maliye vekili) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 118,150,151,154,155 

Fuad Sirmen (Bize) - Ali Şenyaylaya 
aid Arzuhal encümeni mazbatası münase
betile sözleri 

— Hâkimler kanunu ile bu kanunu 
tadil eden kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve hâkimler kanununa ba
zı maddeler ilâvesine dair kanun münase
betile sözleri 92,93,94,99 

— Envar Türksal hakkındaki Arzuhal 
encümeni mazbatası münasebetile sözleri 86 

— Eescneli Dilâver hakkındaki Arzuhal 

I hakkındaki kanun münasebetile sözleri 43 
General Cemil Taner (Beden terbiyesi 

I genel direktörü) - Beden terbiyesi genel 
direktörlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 
münasebetile sözleri 6,9 

General Kâzım Karabekir (İstanbul) -
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 
malî yılı bütçe kanunu münasebetile söz
leri 9 

General Kiaznn Sevüktekin (Diyarba
kır) - Ordu subaylar heyetine mahsus terfi 
kanununun 1494 sayılı kanunla değiştiri
len dördüncü maddesinin tadiline dair ka
nun münasebetile sözleri 61 
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Sayıfa 

Encümeni mazbatası münasebetile sözleri 82,83 
Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Dev

let memurları aylıklarının tevhid ve tea-

Sayrfm 
dülü hakkmdaM kanuna ek kanun münase
betile sözleri 153,154,156 

Kemal Ünal (İsparta) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri 

Kemalettin Kamu (Bize) - Eylül : İkin
ci teşrin 1939 aylarına aid Divanı muha
sebat raporunun üçüncü fıkrasına dair maz-

118 I bata münasebetile sözleri 84 

Mümtaz Ökmen (Ankara) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü 

M 

hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 64,65 

N 

Nâzmı Poroy (Tokad) - Ali Şenyayla-
ya aid Arzuhal encümeni mazbatası mü
nasebetile sözleri 88 

— Ceza evleri inşası için istikraz ak
dine ve sari taahhüdat icrasına dair ka
nun münasebetile sözleri 164 

— Resneli Dilâver hakkındaki Arzu

hal encümeni mazbatası münasebetile 
sözleri 80,83 

Necmeddin Sahir (Bingöl) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 68 

R 

Rasih Kaplan (Antalya) - Resneli Di
lâver hakkındaki Arzuhal encümeni maz
batası münasebetile sözleri 83 

Razi Soyer (Urfa) - Millî müdafaa ih
tiyaçları için yapılacak istimlâkler hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 141,142 

Refik înce (Manisa) - Belediye hak
kındaki 1580 sayılı kanuna ek kanun mü
nasebetile sözleri 139,140 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülü hakkmdaki kanuna ek ka
nun münasebetile sözleri 63,64,65,66,68,111, 

116,119,124,145,146,149,151,152,153,154,155, 
158,160 

— Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarına 
aid Divanı muhasebat raporunun üçüncü 

fıkrasına dair mazbata münasebetile söz
leri ' 84,85 

— Millî müdafaa ihtiyaçları için yapıla
cak istimlâkler hakkındaki kanun müna
sebetile sözleri 140 

— Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun 1494 sayılı kanunla de
ğiştirilen dördüncü maddesinin tadiline 
dair kanun münasebetile sözleri "59,60,61,62 

— Şark menatıkı dahilinde zürraa tev
zi edilecek arazi hakkındaki kanunun tef
sirine lüzum olmadığına dair mazbata mü
nasebetile sözleri 107,108 

Resai Erişken (Tokad) - Zonguldak -
Kozlu demiryolunun inşası hakkmdaki ka
nun münasebetile sözleri 43 
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Sayrfa 
Salâh Yargı (Kocaeli) - Devlet memur

ları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
kanuna bağlı bir numaralı cedvelin Adliye 
vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 

— Eylül : tkinci teşrin 1939 aylarma 
aid Divanı muhasebat raporunun üçüncü 
fıkrasına dair mazbata münasebetile sözleri 

— Hâkimler kanunu ile bu kanunu ta
dil eden kanunların bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı 

69 

85 

Sayrfa 
maddeler ilâvesine dair kanun münasebetile 
sözleri 97,98 

Seyfi Oran (Divanı muhasebat reisi) -
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülü hakkındaki kanuna ek kanun müna
sebetile sözleri 64,123,161 

Sırrı Day (Trabzon) - Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkın
daki kanuna ek kanun münasebetile söz
leri 63,66,67,114,117,121,147,150,152,153, 

154,156,158,159,165 

Şinasi Devrin (Zonguldak) - Hâkim
ler kanunu ile bu kanunu tadil eden kanun
ların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâve
sine dair kanun münasebetile sözleri 96 

Şükrü Koçak (Erzurum) - Ordu su
baylar heyetine mahsus terfi kanununun 
1494 sayılı kanunla değiştirilen dördüncü 
maddesinin tadiline dair kanun münase
betile sözleri 62 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) - Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lü hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 119,120,122,123,176 

— Şark menatrkı daihilinde zürraa tevzi 
edilecek arazi hakkındaki kanunun tefsirine 
lüzum olmadığına dair mazbata münasebe

tile sözleri 110 
Ziya Karamursal (İstanbul) - Ali Şen-

yaylaya aid Arzuhal encümeni mazbatası 
münasebetile sözleri 86,87,88 

— Enver Türksal hakkındaki Arzuhal 
enenmeni mazbatası münasebetile sözleri 85 


