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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Başvekil Doktor Refik Saydamın, dahilî ve haricî 

ahvale mütedair beyanatı dinlendikten sonra pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi 

Başkan Kâtib Kâtib 
M. A. Renda Niğde Gazianteb 

Cavid Oral Bekir Kaleli 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1937 

malî yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(1/224) (Divanı muhasebat encümenine) 

2 — Jandarma Erat kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesine dair kanun lâyihası (1/225) (Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Jandarma teşkilâtı için yapılacak binalar 
hakkında kanun lâyihası (1/226) (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

4 — Türkiye - İngiltere Ticaret ve kliring Anlaş
masına bağlı ve hususî takasa mevzu teşkil eden Türk 
malları listesine, bedelleri Commodities Limited Şir
ketine ödenecek eşya müstesna olmak üzere, bütün 
Türk emtiasının idhali için teati olunan notaların 
tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/227) (Hariciye 
ve Iktısad encümenlerine) 

5 — Türkiye - İtalya Ticaret Anlaşmasına bağlı 
II sayılı listede tadilât icrası için teati olunan nota
ların tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/228) (Hari
ciye ve Iktısad encümenlerine). 

Teklifler 
6 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1939 

malî yılı bütçesinde 350 000 liralık münakale yapıl
masına dair kanun teklifi (2/7) (Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
7 — Harice gönderilen Ataşamiliterlerin hizmet

çileri için harcırah verilib verilmiyeceğinin tef
siri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/145) (Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Orman kanununun 3444 sayılı kanunun 5 nci 
maddesile tadil edilen 127 nci maddesinin son fıkra
sının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/146) 
(Orman kanunu muvakkat encümenine) 

9 — Rizenin Nohlapso köyünden Lurozoğullarm-
dan Osmanoğlu Celâl Kulpusun Ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/147) (Ad
liye encümenine) 

10 — Şark manatıkı dahilinde muhtaç zürraa tevzi 
edilecek araziye dair olan 1505 sayılı kanunun şümulü 
sahasının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/148) 
(Sıhhat ve içtimaî muavenet, Dahiliye ve Maliye en
cümenlerine) 

11 — Taşocakları nizamnamesinin birinci madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/149) 
(Dahiliye ve Maliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
12 — Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanu

nun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe eacümenleri 
mazbataları (1/32) (Ruznameye). 

13 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı mayıs ayı 
hesabı hakkında murakiblik raporu (5/12) (Ruzna
meye) 

14 — İdare Heyetinin Büyük Millet Meclisi 1939 
malî yılı bütçesinde 350 000 liralık münakale yapıl
masına dair kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazba
tası (2/7) (Ruznameye) 

15 — Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ih
yaları için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen alınan 
150 000 liranın ödenmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/106) 
(Ruznameye) 

16 — Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek olan 
anasonların gümrük resminin indirilmesine dair ka
nun lâyihaı ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/83) (Ruzna
meye). 



B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Oanrtez 

KÂTÎBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Kemal Ünal (îsparta) 

« • ^ 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYYEYE MARUZATI 

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

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izinleri 

Riyaset divanınca kararlaştırılmıştır. Umumî 
Heyetin tasvibine sunulur. 

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

Bolu mebusu Dr. Emin Cemal Suda, 1,5 ay, 
hastalığına binaen, 

Çanakkale mebusu Avni Yukaruç, 15 gün, 
hastalığına binaen, 

Gazianteb mebusu Ahmed Aksu, 15 gün, has
talığına binaen, 

Tokad mebusu Gl. Sıdkı Üke, 2 ay, hastalığı
na binaen. 

BAŞKAN — Reye koymak üzere tekrar oku
tuyorum : 

Bolu msbusu Dr. Emin Cemal Suda, 1,5 ay, 
hastalığına binaen, 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Çanakkale mebusu Avni Yukaruç, 15 gün, 
hastalığına binaen, 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Gazianteb mebusu Ahmed Aksu, 15 gün, has
talığına binaen, 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tokad mebusu Gl. Sıdkı Üke, iki ay, hasta
lığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Kastamonu msbusu Hifonü Açıksözün 
vefat ettiği hakkında Başvekâle tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Kastamonu mebusu Hüsnü Açıksözün tedavi 

edilmekte olduğu İstanbul Maçka sıhhat yur
dunda vefat ettiği Dahiliye vekilliğinden alınan 
31 - VIII - 1939 tarihli ve 5233 sayılı tezkerede 
bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3 — Trabzon mebusu Süleyman Sırrı Gediğin 
vefat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Trabzon mebusu Süleyman Sırrı Gediğin 20 

mayıs 1939 günü vefat etmiş olduğu Dahiliye ve
killiğinden alınan tezkerede bildirilmiştir, arze
derim. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

BAŞKAN — Aramızdan ebediyyen ayrılan 
muhterem arkadaşlarımızın hatıralarını tazizen 
ayakta iki dakika sükût edilmesini rica ederim. 

(Ayakta iki dakika sükût edildi) 

4 — Edirne mebusluğuna seçilen Temel Gök
selin intihab mazbatası 

BAŞKAN — Edirne mebusluğuna seçilen Te
mel Göselin intihab mazbatası gelmiştir, maz
bata hakkında hiç bir itiraz yoktur. 

Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

5 — İsparta mebusluğuna ceçüen Remzi Ün
lünün intihab mazbatası 

BAŞKAN — İsparta mebusluğuna seçilen 
Remzi Ünlünün intihab mazbatası gelmiştir. Bu
nun hakkında da itiraz yoktur. Mazbatayı ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edil
miştir. 

4 — AND İÇME 

1 — Edime mebusu Temel Gökselin and iç- 2 — İsparta mebusu Remzi Ünlünün and iç
mesi mesı 

- 9 — 
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BAŞKAN — Bu arkadaşlar burada hazırsa-

lar tahlif için lütfen teşrif buyursunlar. 
(Edirne mebusluğuna seçilen Temel Gökselin 

tahlifi yapıldı) (Alkışlar). 
(İsparta mebusluğuna seçilen Remzi Ünlünün 

tahlifi yapıldı) (Alkışlar). 
BAŞKAN — Orman kanunu için Hükümetten 

bir tefsir talebi vardır. Malûmu âliniz orman ka-

1 — İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1939 malî yılı bütçesinde 350 000 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe en
cümeni mazbatası (2/7) 

BÜTÇE E. REİSİ MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Bu lâyihanm müzakeresinin gelecek 
celseye tehirini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen bu lâyihanın müza
keresinin gelecek celseye tehirini rica ediyor. 

nunu, Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisad, Maliye, 
Millî Müdafaa ve Ziraat encümenlerinden üçer 
azadan mürekkeb olarak teşkil edilen muhtelit 
bir encümende müzakere edilmişti. Yine usulen 
ayni suretle muvakkat bir encümen teşkili lâ-
zımgeliyor. Bu encümenin teşkilini kabul bu
yuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Kabul buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bu günkü ruznamemizde başka bir şey yok
tur, tensib buyurursanız gelecek pazartesi içti
ma edelim, muvafık mı? (Muvafık sesleri). 
O halde pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,10 

...<... ><a^e ı 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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