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2 — 
No. 
3909 

3910 

Sayıfa No. 

m% 
3912 

Büyük Millet Meclisi 1940 malî 
yi|ı bütçesine fevkalâde tahsisat veril-
mW hakkında kanun 2,80r105 :106,U£, 

122:125 
Almanya ile imzalanan Ticarî mü

badelelere mütedair hususî Anlaşma, 
Tlearî mübadelelere aid Tediye Anlaş
ması ile bunların müzeyyelât ve mer-
bu-ilarmftı tasdikîna dair kanun 104,194v 

i 105,106:107,110,119,125:128 
I I -

'•—^Bazı Devlet alâeâklftuiBrin tahsil- su
r e ^ hakkında kanun 80,110:I19,131:132 
-r-| Zelzeleden zarara uğrayan bedeli 
nafedî eratı hakkında kanun 80,llM2ft, 

132 
L! • 

3913 —[,Vakıf memba sularile orman ve 
r 

zeytinliklerin işletilmesi hakkında 
kafeun 80,120:122,132:134 

3914 —» Askerî ceza kanununu» bazı mad^ 
delerini değiştiren kanun 130,131,134:136 

3915 —tekeri muhakeme uaulükanumrıma. 
}$eş,v maddelerini değiştimn kanun 130,131, 

f 136:138 
3916 —t-Müîi Müdafaa vekâletince istimlâk 

ob&g& Hasırcı çiftliğinde bir tay de-
jmm tesisi ve mütedavil sermayeli bir 

idamesi kurulması hakkında ka-
mm* 104,131,138:139,140,142442:145 

Sayıfa 
3917 — Askerlik kanununun 58 nci mad

desine ilâve edilen fıkranın değişti
rilmesi hakkınca kanun 148,149,150 

3918 — Devlet demiryolları işletme^ umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanu
nuna ek kanun 130,1,49,152,156,161:164' 

3919 — 1940 malî yılı muvazenei umumi
ye kanununa bağlı bazı daire bütçe
lerinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun 104,130,149:150,152,156, 

164:167 
3920 — Askerlik kanununun 35 nci mad

desinin (C) fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun 130,150,156 

3921 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı 
ücretli kadroların Maarif vekâleti 
kısmına bazı ilâveler yapılması hak
kında kanun 8O,130,150;156:157 

3922 — Jandarma subaylığından mütekaid 
yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jan
darma komutanlıklarında mütekai-
den- istihdam edilebilecekleri hakkın
da kanun 130,157 

3923 — Yedek subay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun 130,150,157:160 

KADARLAR 
118ÎT"—{; Altıncı sınıf hesab memuru Nuri 

Art&k hakkında 4 
1190 —Li Devlet şûrası azalıklarına Feyzi 

— " ile İhsan AktÜTelin seçildikleri 
ıda . 2,29,30:31,48 

1191 -rlfcra Vekilleri Heyetine iiâmadbe-

yan olunduğuna dair 58:64,67:70 

1192 — Mart : Mayıs 1940 aylarına aid 
Divanı muhasebat raporuna dair 80,106 

1198 — Meclis içtimainin ikinci teşrin bi
rinci güaüne töükma dair 160 

LAYİHALAR 
1 — "j&nkara belediyesi imar müdürlüğü

nün 19SJ7 malî yılı hesabı katisi hakkında 

2 — Asokaya belediyesi îmaFjaaüdürlüğü-
nfeı l§(ijî*malî yrlı hesabı k»üsi- hakta&t 

Asteerf iz ha kamusuna bir madde 
-clair 3129 sayılı kanunun birinci 

80 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkmda 
(1/45$) 28 -

4 — Askerî muhaikeme usulü kanununun 
53 noü'.maddesinin değiştirilmesi hakkında | 
(1/455) 80! 

5— Askerlik kamusunun 35 nci madde- \ 
sinin (O) fıkrasının die#iştirilmesi hakkında 
(1/470) ffl% 130,150,156 i 
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i Sayıfa 

6 —iMedrye^FJtMâk'Issmöranuîi 9 mm 
mîtfKlesnin tadili ve 18 aeima^desme bjr 
lıkra eBemnesi h ^ t e ^ i (1/466) 80 

7 — İ H I sayd^ asksrlik fc&miHöran 58 
nci maddesine 3810- sayılı kamtalâ Elemen 
Ökramn değiştirilmesi haKtanda (1/478) 148, 

• - , 148,149,150 
8 ~ 11940 malî iyili ıtfüvazeüei umumiye 

kanununa ek kan^n lâyüıasr (İ/449) 2;28;64, 
i 66,67,70:73 

9 — İ940 malî jyılı muvazenei umumiye-
sine dahil bazı daire bütçelerine fevkalâde 
tahsisat verilmesine dair olan 38^9 sayılı ka
nuna ek -kanun lajyihasr (1/454) 80,80,81,85, 

86,88,95 #8 
10 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
bütçe '^»anuna elj: kanun lâyihası {1/471) 130, 

130,149:152,156,161:164 
11 — Devlet havayolları umum müdür

lüğünün 1938 malî yılı hesabı katisi hakkın
da kasam lâyihası (1/461) 80 

12 — Devlet memurları aylıklarının tev-
hid -ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı _eedvelin Majarif vekâleti kısmına ilâ
ve öfiÜleeek ücretli memuriyetler hakkında 
(1/457) ı 80,130,150,156:157 

lg _l Devlet ^meteoroloji işleri umum 
müdürlümü teşkilât ve vazifelerine dair 
3127 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/47-7) 130 

14 — Emniyet teşkilât kanununun 49 
ucu maddesine bijr fıkra ilâvesine dair ka
nun Tİyîhası (1/4İ62) 80 
, 15 —' Erzincapda ve Erzincan yer sar

sıntından nrötefssir- alan naıfita-kada sa
rar görenlere yakılacak yardım hakkında
ki 3tf3 Sayılı kanuna ek ikamın lâyihası 
(l/m) > 148 

16 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2825 sa
yılı kanuna ek kajnun lâyihası (1/451) 28 

17"— Kadastıio kanuıra lâyihası (1/465) 104 
18'— Maadin nizamnamesinin bazı mad

delerinin değiştirilmesine ve bu nizamna
meye yeniden bazı maddeler ilâvesine dair 
(1/472) ^ ' I 130 

19 — Meri gümrük tarifesinde muvak-

Sayıfa 
kat mahiyette değişiklikler yapitaası ve 
ya&ancı memleketlerle muvakkat ticaret 
anlaşmalar-ak:di ve -tiearî ank^ıaa&a? ak
dine yasasmayan Becetler m&vışsedatına 
karsı te^aMer ittifiazı hususlarında Hükü
mete salâ&iyet! serilmesi hakkında (1/473) 130 

20 — Msteerelâjttimtfm müdürlüğü t«ş-
küâtimn naşfeemutatihk emrinde bulun
duğu zamaölerda 'Devlete aid vasıtalarla 
nakledilecek bu idase ümmr ^e i e r »evi 
aî&iv«e eşyası için alınacak ücret hakkında 
(1/458) 80 

21 — Millî kornama kanuaumtn 36 ne* 
madde«^-l>ir öfera ilâvesine dair (1/466) 104 

22 — Tababet ve şııabatı aanatlannın 
tarzı ierasına dair 1219 sayılı kanama ek 
kamro^ypı*» (1/45Ş) 4ta 

23 —*Ta^kbma7kanunu lâyihası (1/467) 104 
M —.Türkiye -Almanya arasında imza 

edilmiş ©lan Tiearî mübadelelere mütedair 
hususî anlaşma ile Tediye «ulaşmasının tas
diki hakkında (1/464) 104,104,105,106:107, 

110419,125-128 
25 — Türk ve İtalyan Hükümet ke-

m^oaıkra^ ı fcirfnei İçtima devresi pro
tokolüne bağlı 2 numaralı listeye 7 bin ton 
krom kşnteniafiı idhaline müteallik notala_-
rm tasdiki hakkında (İ/468) 104 

$6 — Türkiye - Romanya ticaret anlaş
masına aeylen-imMİaûan prötekdfön tasdi-
kı hafetada *(l/4£5) 130 

27 _ Türkiye<tehufdyeii :Me*^ ban
kası kaaununa bazı muvakkat ^maddeler 
eklenmesine dair (f/m) _ 28£$g§,87 

28 — Türkiye üıinthuriyet Ttfeflrez hm, 
kası kanununun 51 nci ve muvafekat seki
zinci maddelerinin taâflLhakkm'da' (1/4T4) 130 

2£ — Yedek subay ve askerî memurlar 
hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3 ncü,mad-
desinin değiştir'ilmesiTtakkında (1/476) 1^0,130, 

150,157:160 
80 — Yeniden^ kurulacak Erzincan şehir 

yerinin.istimlâki hftkkın-da (1/463) 80,104105, 
107:110 

31 — 23 -hazkan 1939 tarihli Aniaşma-
jîft-na^but protokolün 2 nci maddesi hü
kümlerine tevfikan Fransaya tesviye edi
len 7 milyon" Fransız frangının tenzilata. 
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•tâbi tutulmaması hakkında (İ/469) 
Sayıfa 

104 

1 —'Askerî ceza kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında (1/429) 130, 

I- 131,134:136 
2 —v Askerî muhakeme usulü kanunu

nun ha^ı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında (jl/430) 130,131,136:138 

3 •—*' Askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun 66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakktndia (1/182) - 104,139 

' 4 —! Askerlik kanununun ceza faslına 
bir madjde ilâvesine dair (1/432) 2,31,82 

5 —i. Bazı Devlet alacaklarının tahsil 
sureti hakkında (1/34) 80,110:119,131:132 

6 ~—n 1936 yılı Hazine hesabı katîsi 
hakkında (1/38) - 2,29,32,48:49:52 

7 — Ceza evleri inşası için istikraz ak-
(1/398)- ' 4,8,19,23:26 

8 —i Dahiliye memurları kanununa ek 
kanun lâyihası (1/416) 58,85:86,106 
dine ve sarı ta-ahlıüdat icrasın;,, dair 

9 — .Deniz müsadere hukukuna dair ka
nun lâyihası (1/355) 2,32:48 

10 —r- Devlet meni urları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı eedvelin Mâarif vekâleti kıs-
kısmmd^ değişiklik yapılması hakkında 
(1/431);. 28,64 .-65,82:83 

11 —{• Pevlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası (1/258) 104,139: 

; 142,150:156 
12 —- Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 

seyahatleri hakkındaki kanunun 16 ncı mad
desine bjir. fıkra ilâvesine ve 30 ncu madde
sinden Ş6 rakamının çıkarılmasına dair 
(1/440) ] 2,31:32,82 

13 -+ Erzincan ve Erzincan yer sarsın
tısından! müteessir olan mıntakaya yardım 

Sayıfa 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi nak
liyattan alınacak ücretlere dair (1/391) 4:5,30 

14 — icra ve iflâs kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında (1/297) 5:19 
15 — istiklâl harbi malûllerine verilecek 

para mükâfatı hakkında (1/385) 28,64,66, 
67,74:77 

16 — Jandarma subaylığından mütekaid 
yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma 
komutanlıklarında mütekaiden istihdam edi
lebilecekleri hakkında (1/443) 130,157 

17 — Millî Müdafaa vekâletince tesis 
edilen tay deposuna 10 000 liraya kadar mü-
tedavil sermaye verilmesi hakkında (1/425) 104, 

131,138:139,140,142,142:145 
18 — Muhtelif su işleri için sarf edile

cek paranın sureti temini hakkındaki 3483 
numaralı kanunun 2 nci maddesinin tadi
line dair (1/341) 58,86:87,87:88,88,98:101 

19 — Ordu subaylar heyetine mahsus ter
fi kanununun 1494 sayılı kanunla değiştiri
len 4 ncü maddesinin tadiline dair (1/426) 4 

20 — Orman umum müdürlüğü 1937 
yılı hesabı katisi hakkında (1/205) 58,81: 

82,85,88,88:91 
21 — Orman umum müdürlüğü teşkilât 

kanununa ek kanun lâyihası (1/177) 28,65: 
67,83:85,88,92:95 

22 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katisi hak
kında (1/18) 2,29:30,32,48,52:55 

23 — Vakıf memba sularile orman ve 
zeytinliklerin işletilmesi hakkında.(1/161) 80, 

120:122,132:134 
24 — Vakıf icarei müeccele ve mukata-

aları bakayasının tasfiyesi hakkında 148:149 
25 — Zelzeleden zarara uğrayan bedeli 

nakdî eratı hakkında (1/438) 80,119: ! 
120,132 

MAZBATALAR 
ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — fAskerî eeza kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına .dair (1/429) 130,131,134:136 

2 — Askerî muhakeme usulü kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak

kında kanun lâyihasına dair (1/430) 130,131, 
136:138 

3 — Bazı Devlet alacaklarının tahsil 
sureti hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/39) 80,110:119,131:132 

4 — Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 
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Sayıfa 
için yjapılan ve yapılacak olan her nevi nak
liyattan alınacak ücretlere dair kanun lâyi
hası hakkında (1/361) 4,5,30 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 .— Bolu mebusu Lûtfi Görenin, aske

rî ve ;mülkî tekaüd kanununun 66 ncı mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun tek-
lifile,.askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
66 ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında; kanun lâyihasına dair (1/19, 
1/182) 104,139 

21— Dahiliye memurları kanununa ek 
kanun layihasına dair (1/416) 58,85:86,106 

3; — Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve 
seyahatleri hakkındaki kanunun 16 ncı 
maddesine bir fıkra ilâvesine ve 30 ncu 
maddesinden 26 rakamının çıkarılmasına 
dair kanun lâyihası hakkında (1/440) 2,31:32,82 

4,— Jandarma subaylığından mütekaid 
yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma 
komutanlıklarında mütekaiden istihdam edi
lebilecekleri hakkında kanun lâyihasına 
dair (1/443) 130,157 

5,— Yeniden kurulacak Erzincan şehir 
yerinin istimlâki hakkında kanun lâyiha
sına dair (1/463) 104,105,107:110 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ 
MAZBATALARI 

1 — 1936 malî yılı Hazine hesabı umu-' 
misine aid mutabakat beyannamesinin su-
nuldtığuna dair Divanı muhasebat Riya
seti tezkeresile 1936 yılı Hazine hesabı ka
tisi hiakkmda kanun lâyihasına dair (3/253, 
1/38), 2,29,32,48:49:52 

2 ;— Mart : mayıs 1940 aylarına aid 
raporun sunulduğuna dair Divanı muha
sebat riyaseti tezkeresi hakkında (3/275) 80, 

106 
3 — Orman umum müdürlüğü 1937 

malî yılı hesabı katisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresile Orman 
umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı katisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/285, 
1/205) 58,81:82,85,88,88:91 

4 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katisine 

aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
keresi le Posta, telgraf ve telef on umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katisi 
hakkında kanun lâyihasına dair (3/276, 
1/18) 2,29:30,32,48,52:55 

1 — tstanbul Elektrik işleri umum mü
dürlüğü 1938 malî yılı bilançosunun su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyase
ti tezkeresi hakkında (3/248) 3:4,8,19,20:23 

HARİCİYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Deniz müsadere hukukuna dair ka

nun lâyihası hakkinda (1/355) 2,32:48 

2 — Türkiye -Almanya arasında imza 
edilmiş olan ticarî mübadelelere mütedair 
hususî anlaşma ile; tediye anlaşnasının tas
diki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/464) 104,105,106:107,110,119,125:128 

IKTİSAD ENCSÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Muhtelif şu işleri için sarfedilecek 

paranın sureti temini hakkualaki 34IS nu
maralı kanunun 2 nei maddesinin tadiline \ 
dair kanun lâyihası hakkında 58,86:87,87: 

88,88,98:101 
2 — Türkiye - Almanya arasında imza 

edilmiş olan Ticarî mübadelelere mütedair 
hususî anlaşma ile tediye anlaşmasının tas-
diki hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/464) W4,1O5,1Ö6^1Ö7,110,119,125:128 

3 — Türkiye Cumhuriyet merkez bankası 
kanununa bazı muvakkat maddeler eklen
mesine dair kanun lâyihası hakkında (1/453) 158, 

86,67 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATALABIİ 
1 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı 1 sayılı cedvelin Maarif vekâleti kıs
mında değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihasına dair (1/431) 28,64:65,82:83 

2 — Devlet memurları ayiıklarmnı tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanuna 
bağlı cedvelin Maarif vekâleti kısmına ilâ
ve edilecek ücretli memuriyetler hakkında 
kaaun lâyihasına dair (1/457) 130,150,156:157 
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Sayıfa 

MALÎYE ENCÜMENİ MAZBATALARI 
1 — Basa DevJetj alacaklarının tahsil 

sureti hakhanda karnın lâyihasına dair 
U/39) ; 80,1-10:119,131:132 

2 — Bolu mebusu! Lûtfi Görenin, askerî 
ve mülki tekaüd kanonunun 66 neı madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifile 
askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 
maddesine bir fıkra: eklenmesi hakkında 
kanun lâyihasına dair (2/19, 1/182) 104,139 

3.— Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası kanununa bazı muvakkat maddeler 
eklenmesine dair kanun lâyihası hakkında 
(1/453) _ 58,86,87 

4 — Vakıf memba sularile orman ve 
zeytinliklerin işletilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/16İ1) 80,120:122,132:134 

1 — Erzincan ve erzincan yer sarsıntı
sından müteessir olan mmtakaya yardım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi 
nakliyattan alınacak ücretlere dair kanun 
lâyihası- hakkında. (1^361) 4:5,30 

MECLÎS HESAPLARININ TEDKÎKI 
B»eÜWENl| MAZBATALARI 

1 — Büyük M-illet Meclfei 1940 yılı şu
bat ve mart ayları hesabı hakkında (5/29) 80,106 

2 — Büyük Millet Meclisi- 1S40 yılı ni
san ve mayıs ayları Jıesabı hakkında mu-
rakıblik raporu (5731) . 148 

3 — Büyük Milleti Meclisi 1940 yılı ha
ziran ve temmuz ayl4rı hesabı hakkında 
murakıbl ik raporu (5/Ş2) 148 

4 — Büyük Milleti Heclisi ve müştemi-
_ lata ile Millî saraylar ve köşklerdeki eşya 
hakkında (5/30) . 130,149 

MÎLLÎ MÜDAFAA E3ENCÜMEENİ MAZBA
TALARI 

I 

1 — Askerî ceza kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1/429J) 130,131,134:136 

2 — Askerî ırrohajkeme usulü feanunu-
, nun bazı maddelerinin, değiştirilmesi hak
kında feaıf^n- lâyihasına dair (1/43$) 130,131, 

136:138 
3 — Askerlik kaminunun. ceza faslına 

bir. madde ilâvesine; dşir kamın* lâyihası 

Sayıfa 
hakkında, (1/432) _* 2,31,82' 

4-~-r- Askerlik kanununun 35nci mad
desinin (C)-fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihasına dair (1/470) 130,150,156 

5 — İHI sayılı askerlik kanununun 
58 ncî maddesine 3810 sayılı kanunla ekle
nen fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihasına dair (1-/478) 148,149:150 

6 — Deniz müsadere hukukuna dair 
kanun lâyihası hakkında (1/355) .2,32:48 

7 — Jandarma subaylığından mütekâid 
yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza jandarma ^ 
komutanlıklarında mütekaiden istihdam 
edilecekleri-hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/443) - 130,157 

8 — Millî Müdafaa vekâletince tesis 
edilen tay deposuna 10 000 liraya kadar 
mütedavil sermaye verilmesi hakkında ka
nun lâyihasına dair (1/425) 104,131,138:139, 

140,142;142;145 
9 — Yedek subay ve askerî memurlar 

hakkındaki 1076, sayılı kanunun 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihasına dair (1/476) 130,150,157:160 

10 •— Zelzeleden zarara uğrayan bedeli 
nakdî eratı hakkında kanun lâyihasına dair 
(1/438) 80,119:120,132 

1 Ordu subaylar heyetine mahsus 
terfi kanununun 1494 sayılı 'kanunla de
ğiştirilen 4 jıcü maddesinin tadiline dair 
kanun lâyihası hakkında (1/426) - 4 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATALARI 

[Adliye - Dahiliye encümenlerinden mürekkeb] 
1 — Devlet şûrasında açık bulunan iki 

azalık için intihab yapılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresine "dair (3/196) 2^9,30:31,4& 

NAFÎA ENCÜMENÎ MAZBATALARI 
1 — Muhtelif su işleri için sarfedileeek 

paranm sureti temini hakkındaki 3483- nu
maralı kanunu» 2[ nei maddesinin tadiline 
dair kanun lâyiha&ı haskkmda (-1/341) 58,86 :&7, 

,_ ? "* 87'.88,-88,98:101 

1 —'Erzincan ve Erzincan yer sarsıntı
sından müteessir ofen mmtakaya yârdım 
için yapılan ve yapılacak olan her nevi nak-



Sayıfa 
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Sayıfa 

W aUnacak * ™ t l c » dair kanun lâ- j kanununa * k a n u n ^ ^ ^ ^ ^ 
yiha» h a t a d a (1/361) 4:5,30 ( ^ _ ^ ^ ^ ' ^ y e 

ZİR A AT ENCÜMENİ MAZBATALARI j zeytinliklerin işletilmesi hakkında kanun lâ-
1 - Orman umum müdürlüğü teşkilat ' yihasına dair (1/161) 80,120:122,132:134 

SABIK ZABIT HULÂSALARI 
70 rici inikada aid 
71 nei » » 
72 nei » » 
73 ncü » » 

2 
28 
58 
80 

74 ncü inikada aid 
75 nei » » 
76 nei » » 
77 nei » » 

And içme 
1 — Ankara mebusu Ekrem Ergunun 

and içmesi 
2 •— Kırşehir mebusu Dr. Hüseyin Ülkü

nün and içmesi 
3 __ Seyhan mebusu Salâhattin Çamın 

and içmesi 
4|__ Sürd mebusu Ressam Şevket Dağın 

and içmesi 
întihab mazbataları 

1 — Ankara mebusluğuna seçilen Ek
rem ^Ergunun intihab mazbatası 

2 — Kırşehir mebusluğuna seçilen Dr. 
Hüseyin Ülkünün intihab mazbatası 

3 _ _ Seyhan mebusluğuna seçilen Salâ
hattin Çamın intihab mazbatası 

4 __ Sürd mebusluğuna seçilen Ressam 

SAYIN ÜYELER İŞLERİ 
i Şevket Dağa aid intihab mazbatası 

îzin 
1 _ Sayın üyelerden bazılarına izin ve

rilmesi hakkında 

81 

105 

105 

105 

81 

105 

105 

Teşriî masuniyet 
•: 1 — Ankara mebusu Ahmed Ulusun 
teşriî masuniyeti (3/283) 

2 — Kastamonu mebusu Hacet Dicle-
nin teşriî masuniyeti (3/294) 

3 _ Kastamonu mebusu Muharrem Ce
lâl Dayarın teşriî masuniyeti (3/294) 

4 — Sürd mebusu Şefik özdemirin teş
riî masuniyeti (3/285) 

Vefat 
1 — Seyhan mebusu İsmail Safa öz-

j lerin vefatı 

104 
130 
148 
160 

105 

28 

130 

130 

28 

2:3 

SEÇİMLER 
Devlet şûrasında acık bulunan ik i azalık için intihab yapılması (3/196) 29,30: 

31,48 

TAKRİRLER 
Ankara [Aka Gündüz] 
;i — Arzuhal encümeninin 7-VTI-1940 

tarihli haftalık karar cedvelindeki 2031 sa
yıl n kararın Umumî heyette müzakeresine 
dair (4/21) 

îuaııbul [Gl. Kâzım KarabeMr] 
2 — Ereğli havzai fahmiyesi maden 

amelesinin hukukuna müteallik 151 sayılı 
kanunun 7 nei maddesinin tefsiri hakkın-

148 

da (4/20) 
Manisa [R&fik İnce] 
3 — Devlet-V memurları aylıklarının 

tevhid ve teadülüne dair 3656 sayılı ka
nunun muvakkat ikinci maddesinin A 
fıkrasında yazılı (malî ve sınaî müessese
ler) ibaresinin tefsiri hakkında (4/19) 

Muş [Hakkı Kılıcoğlu] 
4 — Türk kanunu medenisinin 274 ncü 

!104 

58 
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Sayıfa 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin geri verilmesine dair 28:29 

Trabzon [Hasan Saka] ve Seyhan me
busu [Hilmi Uran] 

5 — Meclis içtimainin 1 ikinci teşrin 
1940 tarihine talikına dair 160 

Sayıfa 

Manisa [Refik înce] 
1 —= Arzuhal encümeninin 18-111-1940 

tarihli Haftalık karar cedvelindeki 668 
sayılı kararın Umumî heyette müzakere
sine dair (4/13) 

TEKLİFLER 
îdare Heyeti 
1 — Büyük Millet Meclisi 1940 malî 

yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına da
ir (2/25) 2,80,105:106,119,122:125 

2 — Büyük Millet Meclisi 1940 malî 
yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi 
hakkında (2/26) ' 104,130,149:150,152,156,164: 

167 

Bolu [Lûffi Gören] 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanunu

nun 66 ncı maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair (2/19) 104,139 

Muş [Hakkı Kûıcoğlu] 
2 — Türk kanunu medenisinin 274 ncü 

maddesinin • değiştirilmesi hakkında ka
nun 28 :-29 

TEZKERELER 
BAŞVEKÂLET TEZKERELERİ 

Geri ,verme istekleri 
1 — Vakıf icarei müeccele ve mukata-

alavı bakayasının tasfiyesi hakkındaki ka
nun lâyihasının geri verilmesine dair 148:149 

Muhtelif 
1 — Devlet şûrasında açık bulunan 

iki azalrk için intihab yapılması hakkın
da (3/196) 2,29,30:31,48 

2 — inhisarlar umum müdürlüğü 1938 
yılına aid bilançonun gönderildiğine dair 
(3/290) 104 

3 — Seyhan mebusu ismail Safa özle
rin vefat ettiğine dair 2:3 

Ölüm cezaları 
1 — Aksaray kazasının Çardak köyün

den Mevlûdoğlu Kadir Aygünün ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında (3/296) 148 

2 — Demircinin Azizbey köyünden Ha
lil Ibrahinıoğlu Veili Acarm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/287) 80 

3 — Eleşkirdin Celi köyünden Kaçak-
oğullarmdan Selimoğlu Namaz Koçağın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
(3/289) 104 

4 —. Karaderenjn Oeçidli köyünden Hü-
seyinoğlu Ali öziürkün ölüm cezasına 

çarptırılması hakkında (3/293) 130 
5 — Muradiyenin Duavan köyünden 

Mirzaoğlu Memed Yaylanın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında (3/291) 104 

Tefsir istekleri 
1 — Belediye kanununun ikinci madde

sinin tefsiri hakkında (3/286) 80 
2 — Devlet memurları aylıklarının tev-

hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 
muvakkat 6 ncî maddesindeki maiyet me
muru tabirinin tefsiri hakkında (3/295) 148 

Teşriî masuniyet 
1 — Ankara mebusu Ahmed Ulusun 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkın
da (3/283) 28 

2 — Kastamonu mebusları Hacer Dicle ve 
Muharrem Celâl Bayarm teşriî masuniyet
lerinin kaldırılması hakkında (3/294) 130 

3 — Siird mebusu Şefik özdemirin teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında 
(3/284) 28 

B. M. M. M. RİYASETİ TEZKERELERİ 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında 3 

D. M. RİYASETİ TKZKERELERt 
1 — Orman umum müdürlüğü 1937 
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| Sayıfa 

malî y l̂ı hedabı katisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair (3/285) 28, 

i 58,81:82,85,88,88:91 
• • " • I 

1 4r- 1936 malî yılı Hazine hesabı umu-
misina aid mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair (3/253) 2,29,32,48:49:52 

2 •$- istanbul Elektrik işleri umum mü-

Sayıfa 
dürlüğü 1938 malî yılı bilançosunun sunul
duğuna dair (3/248) 3:4,8,19,20:23 

3 — Mart : mayıs 1940 aylarına aid ra
porun sunulduğuna dâir (3/275) 80,106 

4 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1937 malî yılı hesabı katisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair (3/276) 2,29:30,32,48,51:55 



Tahlilî fihrist 

Sayıfa 
Abdülhak Fırat (Erzincan) - Yeniden 

kurulacak Erzincaîn şehir yerinin istimlâ
kine dair kanun münasebetile sözleri 109 

Abdurrahman Naci Demirağ (Sivas) -
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülü hakkındaki kanuna ek kanun 
münasebetile sözleri 154 

Ati Muzaffer Göker (Konya) - Hükû-

Edib Ergin (Mardin) - Dahiliye me
murları kanununa ek kanun münasebetile 
sözleri 86 

Ekrem Ergun (Ankara) — Askerî 
muhakeme usulü kanununun bazı madde-

Sayıfa 
metin haricî siyaseti hakkındaki beyanatı 
münasebetile sözleri 60 

Ali Hıza Türel (Konya) - Askerî mu
hakeme usulü kanununun bazı maddele
rini değiştiren kanun münasebetile söz
leri 138 

— Bazı Devlet alacaklarının tahsil su
reti hakkındaki kanun münasebetile söz
leri 114,115,116 

lerini değiştiren kanun münasebetile söz
leri ' 137 

Emin Sazak (Eskişehir) - Devlet me
murları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun münasebe
tile sözleri 154 

B 
kındaki kanun münasebetile sözleri 112 

natı münasebetile sözleri 62 

D 

j metin haricî siyaseti hakkında beyanatı 58,63 

E 

B 
Burhanettin Denker (Kırklareli) - Ba

zı Devlet alacaklarının tahsil sureti hak
kındaki kanun münasebetile sözleri 112 

3 P ' e 
Cevdet Kerim încedayı (Sinob) - Hü

kümetin haricî siyaseti hakkındaki beya
natı münasebetile sözleri 62 

Dr, Refik Sayidam (Başvekil) - Hükû- \ metin haricî siyaseti hakkında beyanatı 58,63 

I-
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liye 

Sayafa 
Öztrak (Dahiliye vekili) - Dahî-, 

Memurları kanununa ek kanun mü-
ile sözleri §6 

Yeniden kurulacak Erzincan şehir 
istimlâkine dair kanun münasebet 
iri 108^109,110 

;ettin Tiritoğlu (Balıkesir) - Ye-
rıüacak Erzincan şehir yerinin is- ' 
e dair kanun münasebetile söz-

107,108 
Fikri (Bingöl) - Devlet me-Fertdun 

Sayıfa 
murları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna ek kanun tnünasebe-
tile sözleri 152,154,156 

— Hükümetin Jıaricî siyaseti hakkın
daki beyanatı münasebetile sözleri 61 

Fuad Sirmen (Bize) - Bazı Devlet ala
caklarının tahsil sureti hakkındaki kanun 
münasebetile sözleri 113,117 

— Devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülü hakkındaki kanuna ek ka
nun münasebetile sözleri 140,155 

Gaİb Pekel (Tökad) - Bazı devlet ala
cak la r ın tahsil, sureti hakkındaki Jsanun 
münasebetile sözleri 

<H.tjK£anıu Sevüktekin (Diyarbakır) -
Askerîil'ınuhakeme usulü kanununun bazı 

G 

115 

maddelerinim değiştiren kanun münase
betile sözleri 137 

— Denizde zabt ve müsadere kanunu 
münasebetile sözleri 47 

Haâan Ali Yücel (Maarif vekili) -
Kanuni metinlerinde geçen bşzı kelimele
rin imîlsına dair sözleri 

H a n Fehmi Ataç (Gümüşane) . Bazı 
Devlet iialacaklarmın tahsil sureti hakkın-

87 

daki k$»un münasebetile sözleri 111,112, 
113,116,117 

ismail Sabuncu (Oîreıun) - Yeniden 
kurulaışfc Erzincan şehir yerinin istimlâ
kine dİtr kanun münasebetile sözleri 109,110 

î a s ç Arukan (Eskişehir) - Vakıf mem
ba şulakle orman ve zeytinliklerin işletil-

Mazfcar Müfid Kansu (Çoruh) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadü 

—>• Yeniden kurulacak Erzincan şehir 
yerinin istimlâkine dair kanun münasebe
tile sözleri 108,110 

Hasan Menemeneioğlu (Mardin) -
Askerî muhakeme usulü kanununun bazı 
maddelerini değiştiren kanun münasebe
tile sözleri ' 137,138 

f mcsi hakkındaki kanun münasebetile 
sözleri 120 

— Yeniden kurulacak Erzincan şehir 
yerinin istimlâkine dair kanun münasebe
tile sözleri 107 

lü hakkındaki kanuna ek kanun müna
sebetile sözleri 140,141,142 
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Mümteş. Ökmen! (Ankara) - Hüküme
tin har|cî ^ a s e t i j hakkındaki beyanatı 

münafiebfetüe' gözleri 
Sayıfa 

N 

N a t a Poroy (İPokad) - Basa Devlet 
alacaklarının tahsil sureti hakkındaki ka
nun mütnasebetile gözleri 115,116 

Hevsad Aya» (Buma) - Detıiide zabt 
ve müsadere; kanunu münasebeti^ sözleri 32 

- R 

RjBfidKûmarollu (İzmir) - Deytet me
murla^ aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki: kanuna ek kanun münasebetile 
sözlerr 

R^fik înce (Manisa) - Dahiliye memur
ları kanununa ek jsanun münasebetile söz-

141 

ler! - -: • . ™>»\ 
— devlet memurları aylıklarının tev-

hid-ve teadülü hakandaki kanuna ek ka
nun münasebetile sözleri *1 5 8 

— Eanun metinlerinde geçen bazı ke
limelerin imlâsına dair sözleri '87 

S 

32 

Saflet Ârıkan <Mfflî Müdafaa vekili) -
Denizde^abt ve şmsadere kanunu müna
sebeti!^ sözleri ' 

Salâh Yargı (fcooaeli) - Askerî muha
keme usulü kftnaj&unun bazı maddelerini 
değiştiren. kanun künasebetile sözleri 137,138 

— Kanun metinlerinde geçen bazı ke
limelerin imlâsınîf dair sözleri 8 7 

&m Bay (Trabzon) - Devlet memur

ları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkın
daki kanuna ek-kanun münasebetile söz
leri - ~ 140,141,152,165 

— Yakıl memba sularile orman ve zey- -
tinliklerin işletilmesi hakkındaki' kanun 
münasebetil'e sözleri 

gım tgöz (Yozgad) - Yeniden burula
cak Erzincan şehir yerinin istimlâkine da
ir kanun-münasebetile sözleri 

120 

109 

8-
g$a*i Devrifl((Zottgr«ldftk) - Bazı Dev

let alacaklarının!tahsil sureti hakkındaki 
kanun münasebe^iLe sözleri 111,112,113,116,118 

— Denizde zijbt ve müsadere kanunu 

münasebetile sözleri 32,46,47 
" —- îcra ve iflâs kanununun bazı mad- ~_ 

delerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun'* -
mümsebetil* sözleri- 6,9,1245,16,17,18,19 

X, 

Sa£ya Sezai b a y (Balıfcetir) - Devlet 
memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 

hakkındaki kanuna ek kanun münasebetile 
sözleri. • * " - 1 5 1 ^ 4 

* • » * * * • 




