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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Beynelmilel sıhhî mukavelenin tasdik^ hakkında
ki kanuna müzeyyel kanuna bir madde eklenmesine, 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine, 

Zonguldak - Kozlu demiryolunun inşasına dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Türkiye ile îsveç arasında akdedilen ticaret ve 

Mazbatalar 
1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve 

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 1/258, 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ye teadülüne 
dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı ced
velin Maliye vekâleti kısmında değişiklik yapılması 
hakkında 1/424 sayılı kanun lâyihalarile idare He
yetinin, Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı 
cedvelin Riyaseti Cumhur dairesi kadro cedvelinde 
değişiklik yapılmasına dair 2/22 sayılı kanun tc-k-

1 —• Türkiye - Huriye dostluk ve iyi komşu
luk mukavelenamesi ile merbutu bulunan 1, 2, 3, 
i, 5 ve 6 numaralı protokollerle hususî protokol 
ve bu anlaşmanın Lubnana da teşmiline müteal
lik beyanname ve her iki Hükümet arasında ye
ni bir emlâk itilâf namesi akdine mütedair mek
tubun tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye encümeni mazbatası (1/411) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Ol. AHMED YAZGAN (Urfa) — Hüküme
timizle Suriye arasında olan dostluk münasebeti 
ile ve dairei intihabiyemin de Urfa olması do-
layısile daima Suriyeden gidib gelmekteyim ve 
hattâ bazen Halebde kalmaktayım. Transit yo
lu ile buralardan geçerken pek çok müşkülâtla 
karşılaşılmaktadır. Inşaallah bu dostluk müna
sebeti ile bu müşkülât da halledilmiş olacaktır. 

tediye anlaşmalarının tasdikimi dair kanun lâyihası
nın birinci müzakeresi yapılarak cuma günü topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Kütahya 

Cavid Oral Vedid Uzgörcn 

lifi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 

2 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı bir nu
maralı cedvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Ad
liye encümenleri mazbataları (1/422) (Ruznameye) 

3 — Türkiye - İsveç kliring anlaşmasının bazı 
hükümlerini tadil için teati olunan notaların tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad en
cümenleri mazbataları (1/245) (Ruznameye) 

Bu müşküllerden bir kısmını arzedeyim. Me
selâ daha henüz hududu geçer geçmez karşınıza 
bir memur gelir ve neniz var neniz yok kontrol 
ederek beyanname ister. Siz transit olarak ge
çiyorsunuz, binaenaleyh, mallarınızın beyanna
mesini veriniz der, Biz de diyoruz ki, mal bizim
dir, Biz transit yolile geçmiyoruz. Doğrudan 
doğruya geçiyoruz. Sonra Urfadan gelen ve 
Urfadan yüklenen bir çok eşyalar yollarda dur
durularak birer birer yoklanıyor ve bunlardan 
beyanname almıyor. Hattâ işitiyoruz ki, bir 
tüccarın yoklama esnasında 500 lirasını dahi al
mışlar. 

Beyanname vermiş, fakat beyannameyi kay
bettiğinden dolayı parasını alamamıştır. Son
ra elde pasaport diplomatik olduğu halde Ha
lebde eşyalar açılmıştır. Hariciye memurların
dan olub oraya giden sefaret kâtiblerinin de 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 

KÂTÎBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Bekir Kaleli (Gazianteb). 
^mt* 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

— 54 — 
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eşyaları açılmıştır. Bu maruzatımla demek is
tiyorum ki, gerek bizlere, gerekse Urfadan 
gelen ve giden yolculara Suriye memurları ba
zı müşkülât göstermektedir. Hükümetimizden 
bu münasebetle bu gibi müşkülâtın önüne ge
çilmesini rica ediyor ve bekliyoruz. 

BAŞKAN — Hariciyeden kimse var mı? 
(Yok, yok sesleri, temennidir sesleri). 

EDÎB SERVET TÖR (Gümüşane) — Cevab 
verilmesine lüzum yoktur, temennidir. 

BAŞKAN — Lâyihanın, Vekilin huzuru ile 
müzakeresi lâzımdır, binaenaleyh lâyihanın mü
zakeresini gelecek inikada talik ediyorum. 

2 — Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun 1494 sayılı kanunla değiştirilin 4 ncü 
'maddesinin tadiline dair kanım lâyihası ve Millî 

Müdafaa encümeni mazbatası (1/426) 
MÎLLÎ MÜDAFAA En. Rs. Gl. KİAZIM 

SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Kanunun baş
lığında ve birinci fıkrada bazı zühul olmuştur, 
muaahhah şekli takdim edilmiştir, ona göre oku
tulmasını rica ediyorum. 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Millî Müdafaa 
vekili de yok. 

(Vekil yok sesleri). 
BAŞKAN — Dahilî nizamname ahkâmına 

riayete mecburuz. Bu kanunun da müzakeresi-
• ni yapamıyoruz. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,05 



T. H. M. M. Matbaan 


