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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet DemiryoUan ve limanlan işletme umum I kada nihayet verildi. 
müdürlüğünün 1933 malî yılı katî hesabına, | 

Orta okul öğretmeni kursuna iştirak eden ilk öğ- Başkan vekili Kâtib Kâtib 
retmen okulu mezunlarına dair kanun lâyihaları kabul j Tevfik F. Sılay Çanakkale Çoruh 
edildikten sonra pazartesi günü toplanılmak üzere ini- | Z. G. Etili Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 

fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası (1/970) (Mali
ye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — istanbul vilâyeti et ihtiyacı için hariçten idhal 
olunacak kasabhk hayvanlardan alınan gümrük res
minden yapılan tenzilâtın tasdiki hakkında kanun lâ
yihası (1/971) (İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — inhisarlar umum müdürlüğü 1937 malî yılı 

bütçesinde 33 500 liralık münakale yapılmasına dair 

BAŞKAN — Celse açıldı. 

3 — RÎYASET DÎVANININ HI 

1 — Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım 
basılarının tekaüd kanununun 19 ncu maddesin
den istifade edib edemeyeceklerinin tefsiri hak
kındaki tezkerenin geri verilmesine dair Başve
kâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım bası

larının tekaüd kanununun 19 ncu maddesinden 
istifade edib edemeyeceklerinin tefsirine müte
dair olub 21 - IV - 1936 tarih ve 6/1366 sayflı 
tezkere ile Yüksek huzurlarına sunulan Güm-

1 — İsveç grubundan alınacak paranın 1936 
mali yılı Nafıa vekâleti bütyesine tahsisat ka~ 
yid ve sarfına dair olan 3024 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

I kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/969) 
I (Ruznameye). 
j 4 — Millî Müdafaa vekâletince ecnebi memleketlere 

gönderilecek talebe masraflarının 1937 yılı bütçesinin 
930 ncu faslından verilmesi hakkında 1/967 ve 1937 

malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçe
lerine munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine ve 

I bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair 
1/968 sayılı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

5 — Teşviki sanayi kanununun 31 nci maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve iktısad, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/307) (Ruz-

j nameye). 

rETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

rük ve inhisarlar vekilliğinin 6 - XI - 936 ta
rih ve 41158/13630 sayılı teklifi ile Maliye ve
killiğinin bu işe müteallik 14 - IV - 1936 tarih 
ve 13230/1/1186 sayılı mütaleanamesinin geri 
alınması, Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 
18 - III - 1938 tarih ve 1801 sayılı tezkeresile 

istenilmekte olduğundan iadesine müsaade buy-
rulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
Celâl Bayar 

BAŞKAN — Lâyihayı geri veriyoruz. 

(1/949) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 38 nci inikad zabtın-
dadır. 

B İ B İ N C t CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KATÎBLER — Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh) 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 110 — 



I : 41 28-3 
BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresi

dir. Maddelere geçiyoruz. 

İsveç grubundan alınacak paranın 1936 malî 
yılı Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat kayid ve 

sarfına dair olan kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 10 - VI - 1936 tarih ve 3024 

saydı kanunun 2 nci maddesi mucibince Nafıa 
vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde (Nafıa vekâ
leti emrindeki mektebler inşaat, l^amirat, tesisat 
ve saire masrafları karşılığı) adile açılan hu
susî fasla devren tahsisat keydedilen paradan 
sarfedilmeyen kısmı, ayni hizmetin ifasına tah
sis edilmek üzere, 1937 malî yılı varidat ve tah
sisat hesablarmdan tenzil edilerek 1938 malî yılı 
bütçesine yeniden varidat ve tahsisat kaydolu
nur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
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ler... Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. 

Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul bu
yurulmuştur. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,10 
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T. B, M. M. Matbaan 


