
DEVRE : V CÎLD: 28 İÇTİMA : 4 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
• mı • 

Sekizinci inikad 
5 - X I I - 1 9 3 8 Pazartesi 

•m , 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 6 
2 — Havale edilen evrak 6 
3 — Riyaset Divanmm Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 6 
1 — Muvakkat üç encümen teşkili 6 

Sayıfa 
2 — 2430 sayılı muamele vergisi kanununda 

yazılı müruru zaman hükmünün evvelki kanun
lar zamanına aid vergilere şamil olub olmadı
ğının tefsirine dair tezkerenin geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 6:7 



î : 8 5-12-1938 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Siird mebusu ismail Müştak Mayakon, Muğla meb
usu Nuri Tuna ve istanbul mebusu Halil Etem El-
demin öldüklerine dair tezkereler okundu ve ölülerin 
hatıralarına hürmeten üç dakika ayakta sükût edildi. 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmdak ka-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Türkiye - italya ticaret ve seyrisefain mua
hedesinin cüzü mütemmimini teşkil etmek üzere akde
dilen ticaret ve tediye anlaşmalarile bunlara ek ola
rak tanzim edilen vesaikin meriyete konulmasına dair 
kanun lâyihası (1/1162) (Hariciye ve Iktısad encü
menlerine). 

Mazbatalar 
2 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme ida

resi hesablarmda kayıdlı, 1929 yılı sonuna kadar olan 
muamelâttan doğan bir kısım borçların ne suretle 
terkin edileceğine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1074) (Ruzna-
meye) 

3 -^ Gümrük tarife cetvelinin 756 numarasına gi-

1 — Muvakkat üç encümen teşkili. 
BAŞKAN — Geçen içtima senesi teşkil edil

miş olan üç Muvakkat encümen vardı! Bu en
cümenler mesailerini ikmal edememişlerdir. Ye
niden teşkilleri lâzım geliyor. 

Bunlardan birincisi; Memurin kanunu mu
vakkat encümenidir. Vekâletlerle karşılıklı en
cümenlerden seçilen ikişer üyeden mürekkebdi. 
Bu encümenin yeniden teşkilini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îkinci encümen şudur: Bolu mebusu İsmail 
Hakkı Uzmayın kara avcılığı kanununa ek ka
nun teklifini tedkike memur Muvakkat encü
men. Bu encümen de Adliye, Bütçe, Dahiliye ve 
Ziraat encümenlerinden üger azanın iştirakile 

i nun lâyihasmm birinci müzakeresi yapıldıktan sonra 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Kütahya Çoruh 

| Naşid Uluğ Ali Zırh 

EDİLEN EVRAK 
I ren tazyik veya temyi edilmiş ve metre mikâbı üze

rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gazların 
safî siklet üzerinden resim veren eşyaya kıyasen mev
zu bulundukları zarf ve ambalajlarının resimden mu
af olub olmıyacağınm tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Iktisad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (3/489) (Ruznameye) 

4 _ Ordudan çıkarılacak 12 yaşmdan yukarı hay
vanların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 
kanun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1035) (Ruznameye). 

I 5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında Ankarada imza edilen dostluk muahedesi 
ile müşterek beyanname ve optanlara mütedair pro
tokolün tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye 

I encümeni mazbatası (1/1147) (Ruznameye). 

teşekkül etmişti. Bu encümenin de yeniden teş
kilini kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü encümen; vilâyetlerin hususî idarele
ri kanun lâyihası Muvakkat encümeni idi. Bu 
encümen Dahiliye, tktısad, Maarif, Maliye, Na
fıa ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenle
rinden üçer üyenin iştirakile teşekkül etmişti. 
Bu encümenin de tekrar teşkilini kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 — 2430 sayılı muamele vergisi kanununda 
yazılı müruru zaman hükmünün evvelki kanun
lar zamanına aid vergilere şamil olub olmadığı
nın tefsirine dair tezkerenin geri verilmesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN —Refet Canrtez 
KÂTİBLER — Kemâl Ünal (İsparta), Ali Zrrh (Çoruh) 

mm* 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 6 — 
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6/4840 1 - X n - 1938 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
27 - XI - 1936 tarih ve 6/3882 sayüı tezkere 

ile sunulan 2430 sayılı muamele vergisi kanu
nunun 21 nci maddesinin tefsiri hakkındaki tek
lifin geri alınması Maliye vekilliğinin 18 - XI -
1938 tarih ve 23220/30/34482 sayılı tezkeresile 
istenilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının geri gönde
rilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 15 

te toplanmak üzere celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 15,5 



T. B. M. M. Matbaast 


