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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Muş, Niğde ve Trabzon mebuslarının intihab maz

bataları kabul edildikten sonra 
Antalya mebusu Teyfur Sökmen ve Gazianteb me

busu Dr. Abdürrahman Melek andiçtiler. 
Büyük Millet Meclisi 1938 malî yılı bütçesinde 

münakale yapılmasına dair kanun teklifi ile, 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçesine 

Lâyihalar 
1 — Askerî memurlar kanununa bazı maddeler 

ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6, 7 nci maddelerinin 
ilgasına dair olan 3280 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/31) (Millî Müdafaa encümenine) 

2 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyi
hası (1/32) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesine ek kanun lâyihası (1/33) 
(Millî Müdafaa, ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Bazı Devlet alacaklarının tahsil sureti hak
kında kanun lâyihası (1/34) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

5 — Bilûmum muvazzaf subaylar ve askerî me
murların yirmi beş yaşını ikmal etmeden evleneme-
yeceklerine dair olan 1434 sayılı kanunun tadili hak
kında kanun lâyihası (1/35) (Millî Müdafaa, Dahiliye, 
ve Adliye encümenlerine) 

6 — 1934 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında ka
nun lâyihası (1/36) (Divanı muhasebat encümenine) 

7 — 1935 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında ka
nun lâyihası (1/37) (Divanı muhasebat encümenine) 

8 — 1936 yılı Hazine hesabı katğisi hakkında ka
nun lâyihası (1/38) (Divanı muhasebat encümenine) 

9 — Çiçek dağı kazası merkezinin Yerköye kal
dırılarak Yozgada bağlanmasına dair kanun lâyihası 
(1/39) (Dahiliye encümenine) 

10 — Denizaltı sınıfı mensublarma verilecek zam
lar ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı kanunun 1, 2 
ve 3 ncü maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 
(1/40) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

11 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî idaresi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklen
mesine ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (1/41) (Nafia, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

12 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihası (1/42) (Divanı muhasebat encü
menine) 

13 — Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihası (1/43) (Divanı muhasebat encü
menine) 

14 — Devlet havayollarında vazife uçuşu esnasmda 
şehid düşen pilot Ekrem Ermek ile makinist Sami 

munzam tahsisat verilmesine dair kanun lâyihası ka
bul edilerek cuma günü toplanılmak üzere mikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Çanakkale İsparta 

Ş. Günaltay Z. G. Etili K. Ünal 

Demirelin dul ve yetimlerine aylık tahsisi hakkında 
kanun lâyihası (1/44) (Nafia, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

15 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair olan kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bazı maddeler eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası (1/45) (Bütçe encümenine) 

16 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı 2 sayılı 
cedveldeki Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı mual
limlerinin mikdar ve maaşları derecelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/46) (Millî Müdafaa 
ve Bütçe encümenlerine) 

17 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 55 bin 
ton kok kömürünün gümrük resminin indirilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/47) (Iktısad, Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

18 — Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda sütun 
olarak kullanılmak üzere dışarıdan getirilecek keres
tenin kilosundan alınmakta olan resmin beş kuruşa 
indirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/48) (Iktısad, 
Gümrük ve inhisarlar. Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

19 — Emirber ve seyis erleri hakkındaki 1600 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihasr (1/49) (Millî Müdafaa 
encümenine) 

20 Evlenme işlerinde kullanılan evrak hakkında 
kanun lâyihası (1/50) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

21 — Gümrük tarifesi kanunu ile 2255 sayılı ka
nunun bazı maddelerini değiştiren kanun lâyihası 
(1/51) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

22 — Gümrük tarife kanununa aid idhalât umumî 
tarifesinin 469 A ve B pozisyonlarına giren çimen
todan alman gümrük resminin indirilmesine dair ka
nun lâyihası (1/52) (Iktıtad, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

23 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/53) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

24 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/54) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

25 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(1/55) (Divanı muhasebat encümenine) 

26 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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1936 yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası 
(1/56) (Divanı muhasebat encümenine) 

27 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1937 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(1/57) (Divanı muhasebat encümenine) 

28 — inhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/58) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

29 — inhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/59) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

30 — iskân kanununun 32 nci maddesinin tadiline 
ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 sayılı kanunun 3 ncü maddesine bir fıkrp 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası (1/60) (iskân kanu
nu Muvakkat encümenine) 

31 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası (1/61) (Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

32 — Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun 
lâyihası (1/62) (Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

33 — Mahsus bir kanunla Devletten bir hak temin 
eden veya sermayesinin yansından fazlası Devlete 
aid olan banka veya müesseseler memurlarının maaş 
ve ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri hakkında 
kanun lâyihası (1/63) (Bütçe encümenine) 

34 — Mülga posta ve telgraf nezareti mesaiih 
kalemi müdürü italyan tebaasından ölü Petaci ailesine 
2500 lira verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/64) 
Maliye, Nafia ve Bütçe encümenlerine) 

35 — Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası (1/65) 
(Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

36 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı 
terfi kanununa ek kanun lâyihası (1/66) (Millî Mü
dafaa encümenine) 

37 — örfî idare kanun lâyihası (1/67) (Millî Mü
dafaa, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

38 — Polis vazife ve salâhiyet kanununa bir madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası (1/68) (Dahiliye 
encümenine) 

39 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası 
(1/69) (Divanı muhasebat encümenine) 

40 — Sanayide kullanılan iptidaî maddelerin güm
rük resimlerinin indirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/70) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

41 — Sanayide kullanılan makine alât ve edevat 
ve bunların yedek ve tecdid parçalarının gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkmda kanun lâyihası (1/71) 
(Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

42 — Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/72) (Iktısad, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

43 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât 
ve memurini hakkındaki 3017 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası (1/73) (Sıhhat ve içtimaî muavenet ve 
Bütçe encümenlerine) 

44 — Subay ve askerî memurların aylıkları hak
kındaki 1453 ve 2702 sayılı kanunlarm bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/74) (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

45 — Subay ve askerî memurların aylıkları hak
kındaki 1453 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası (1/75) (Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

46 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1936 yılı hesabı 
katğisi hakkında kanun lâyihası (1/76) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

47 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1937 yılı 7 aylık 
hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/77) (Di
vanı muhasebat encümenine) 

48 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/78) (Adliye 
encümenine) 

49 — Türkiyede harb silâh ve mühimmatı yapan 
hususî sanayi müesseselerinin kontrolü hakkmda ka
nun lâyihası (1/79) (Millî Müdafaa, Iktısad ve Ad
liye encümenlerine) 

50 — Türkiye - Almanya arasında imzalanan kre
di anlaşmasının tasdiki hakkmda kanun lâyihası 
(1/80) (Hariciye ve Iktısad encümenlerine) 

51 — Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı 
bütçesinde 16 500 liralık münakale yapılması hak
kmda kanun lâyihası (1/81) (Bütçe encümenine) 

52 — Vakıflar umum müdürlüğü 1937 yılı hesabı 
katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/82) (Divanı mu
hasebat encümenine) 

53 — Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek olan 
anasonların gümrük resminin indirilmesine dair kanun 
lâyihası (1/83) (Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

54 — Yüksek mühendis mektebinin 1935 yıh he
sabı katğisi hakkmda kanun lâyihası (1/85) (Divanı 
muhasebat encümenine) 

55 — Yollarda seyrüseferin tanzimi ve yolların 
muhafazasının temini hakkmda kanun lâyihası (184) 
(Dahiliye, Nafia, Iktısad ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 
56 — Afyon Karahisarm Sinan paşa nahiyesinden 

Saidoğlu Ilyas Karakoç ve Zaimoğlu Bayram Kara-
kuzunun ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (3/55) (Adliye encümenine) 

57 — Açıkta veya vekâlet emrinde iken ücretli 
bir vazifeye tayin edilen memurların kesilmiş olan 
açık maaşlarının ücretli vazifelerinin lâğvi halinde 
iadeten tahsisi icab edib etmiyeceğinin tefsiri hak
kmda Başvekâlet tezkeresi (3/56) (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

58 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi almntası 
hakkındaki 2731 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/57) (Iktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

59 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

! (3/58) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

60 — Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teş-

49 — 
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kilâtmın 1935 ve 1936 yıllarına aid ayniyat katği he-
sab cedvellerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti tezkeresi (3/59) (Divanı muhase
bat encümenine) 

61 — Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teş
kilâtının 1937 yılma aid ayniyat katği hesab cedvel
lerinin gönderildiği hakkında Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti tezkeresi (3/60) (Divanı muhasebat encü
menine) 

62 — inhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılma aid 
bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/61) (Divanı muhasebat encümenine) 

63 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1936 yılma aid 
bilançonun gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresi 
(3/62) (Divanı muhasebat encümenine) 

64 — istanbul liman işletme idaresinin 1935 yılı 
bilançosunun gönderildiği hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/63) (Divanı muhasebat encümenine) 

65 — izmir liman işleri umum müdürlüğünün 
1935 yılı bilançosunun gönderildiği hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3/64) (Divanı muhasebat encümenine) 

66 — Jandarmanın mülkî ödevleri arasında bulu
nan bazı işleri yaparken işlediği suçlardan dolayı 
hakkında memurin muhakemat kanununa göre taki
bat yapılıp yapılmayacağının tefsirine dair Başvekâ
let tezkeresi (3/65) (Dahiliye, Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenlerine) 

67 — Kazanç vergisi kanununun birinci maddesi
nin (A) ve altıncı maddesinin (3) ncü fıkralarının 
tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/66) (îktısad, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

68 — Maliye vekâleti 1934 yılı ayniyat katği he
sabının gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi 
(3/67) (Divanı muhasebat encümenine) 

1939 C : 1 
69 — Maliye vekâleti 1935 yılı katği hesabmm 

gönderildiğine dair Maliye vekâleti tezkeresi (3/68) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

70 — Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesi
nin (C) fıkrasındaki (Tasirhaneler ve tasir fabrika
ları) kaydinin hudud ve şümulünün tayini hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi (3/69) îktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

71 — Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 

(3/70) (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkeb Muhtelit encümene) 

72 — Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei 
hayvaniye mücadelesine memur edilecek memurini 
fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkındaki 
668 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/71) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

73 — Vangölü sefain işletme idaresinin 1933 yılı 
katği hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
(3/72) (Divanı muhasebat encümenine) 

74 — Ziraat bankasının göndereceği Hazine para
larından posta ücreti almıb alınmayacağının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/73) (Nafia, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
75 — Büyük Millet Meclisi ile müştemilâtmdaki 

eşya hakkında Meclis Hesablarmm Tedkiki encümeni 
mazbatası (5/8) (Ruznameye) 

76 Büyük Millet Meclisi 1939 yılı mart ayı 
hesabı hakkmda Meclis Hesablannm Tedkiki encü
meni mazbatası (5/7) (Ruznameye). 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTlBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Kemal Ünal (İsparta) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMlYEYE MARUZATI 

1 — Sayın üyelerden bazlarına izin verilmesi 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı Sayın üyelerin izin

leri Riyaset Divanınca takarrür etmiştir. Umu
mî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Burdur mebusu ibrahim Necmi Dilmen 
10 gün mazeretine binaen 
Denizli mebusu Dr. Hamdi Berkman 
15 gün mazeretine binaen 
Denizli mebusu Fahri Akçakoca Akça 
15 gün mazeretine binaen 
Niğde mebusu Faik Soylu 
2 ay mazeretine binaen 
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t : 5 âl-4-İ9âd ö : 1 
Sinob mebusu Cemal Aliş 
1 ay mazeretine binaen 
BAŞKAN — Teker teker okuyarak reyinize 

arzedeceğim. 
Burdur mebusu İbrahim Necmi Dilmen, 10 

gün, mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Denizli mebusu Dr. Hamdi Berkman, 15 gün, 

mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Denizli mebusu Fahri Akçokoca Akça, 15 

gün, mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Niğde mebusu Faik Soylu, 2 ay, mazeretine 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Sinob mebusu Cemal Aliş, 1 ay, mazeretine 

binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Eskiden iskân kanunu muvakkat encümeni 

namile bir encümen vardı. Bütçe, Dahiliye, Ik-
tısad, Hariciye, Maliye, Millî Müdafaa, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet encümenlerinden üçer za
tin iştirakile teşkil edilmişti. Tekrar ayni şe
kilde o encümenlerden üçer aza almarak teşkili 
için müsaadenizi rica ediyorum. (Muvafık ses-
leir). 

Muvakkat encümen teşkilini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELR 

1 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ikinci 
kânun ve şubat aylan hesabı hakkında Mec
lis Hesablarınm Tedkiki encümeni mazbatası 
(5/6) [1] 

BAŞKAN — Encümen mazbatasını okuyo
ruz. 

(Meclis hesablarmm tedkiki encümeni maz
batası okundu). 

[1] 5 sayût basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Ittüa hâsıl olmuştur. 
Ruznamede müzakere edilecek başka hiç bir 

şey yoktur. Nizamname mucibince pazartesi gü
nü toplanılmak lâzımdır. Henüz encümenlerden 
gelmiş mazbata da yoktur. Müsaade buyurur
sanız çarşamba günü toplanalım. (Muvafık ses
leri). 

O halde çarşamba günü saat 15 de toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,6 



T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 5 
Büyük Millet Meclisi 1939 yılı ikinci kânun ve şubat aylan 

hesabı hakkında Meclis hesablarının tedkikı 
encümeni mazbatası (5/6) 

Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis H. T. encümeni 

Esas No. 5/6 14 - IV -1939 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 
Lira K. 

213 422 40 1938 senesi ilk kânun ayı sonunda Ziraat bankasında bulunan para. 
650 480 81 1939 senesi ikinci kânun ve şubat ayları içinde alınan para. 

863 903 21 Hepsi 
471 672 46 1939 senesi ikinci kânun ve şubat ayları içinde verilen para. 

392 230 75 1939 senesi mart ayı ibtidasmda Ziraat bankasında kalan para. 
Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1939 senesi ikinci kânun ve şubat ayları sarfiyat evrakı göl

den geçirilerek usulüne muvafık görüldüğü gibi 1938 senesi ilk kânun ayı nihayetinde Ziraat ban
kasında mevcud bulunan paraya 1939 senesi ikinci kânun ve şubat ayları içinde alınan para ilâve ve 
sarfolunan para da yekûndan çıkarıldıktan sonra Ziraat bankasında mart ayı ibtidasmda yukarıda 
yazıldığı üzere 392 230 lira 75 kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesabı katği puf
lasına muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunnıak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. H. Tedkikı E. Reisi 
Van 

H. Ungan 
Ankara 

M. M. 
îstanbul 

Ziya Karamıırsal 
Malatya 

Murakıb 
Çoruh 

Muş 

Kâtib 
Ankara 

R. Araz 
Seyhan 

/ . Mete 
Çankırı 

Ş. Kınac% Dr. H. Oytâç H. Kthcoğlu Ziya Esen 




