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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Zelzele mmtakasında tatbik edilecek bazı malî 
muamelâta aid kanun lâyihasının muvakkat bir encü
mende tedkiki kabul edildikten sonra, 

Zelzele felâketi dolayısile Japonya mebusan Mec
lisi Reisliğinden gelen telgraf okundu ve Riyaset di
vanı tarafından cevab yazılması tensib edildi. 

1935 malî yılı hesabı katği kanunu kabul edildi. 
3079 sayılı kanuna bir madde eklenmesi hakkın

daki kanun teklifi Millî Müdafaa encümenine havale 
olundu. 

Lâyihalar 
1 — Dahiliye vekâletinin vilâyetlerdeki teşkilâtı 

ve vazifeleri hakkında kanun lâyihası (1/299) (Dahi
liye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası (.1/300) 
(Bütçe encümenine) 

3 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 
müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında kanım lâyihası (1/298) (Bütçe, 
Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümen
lerinden seçilen 3 er üyeden mürekkeb Muvakkat en
cümene) 

Mazbatalar 
4 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 

hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/300) (Ruznameye) 

5 — Erzincanda ve Erzincan yer sarsıntısından 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlarım, Millî korunma kanun lâ
yihasını Hükümet Büyük Millet Meclisi Riyase
tine bu gün takdim etmiştir. Bunun tensib bu
yuracağınız encümenlerden mürekkeb bir mu
vakkat encümende müzakeresini Heyeti Celile-
nizden istirham ediyorum. Kabul buyurursanız 
bu suretle daha kısa bir zamanda çıkmış olacak
tır (Kabul sesleri). 

Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük 
resimlerinin tadili hakkındaki kanuna tevfikan İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararların tasdikına 
dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldı ve 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

Başkan vekili Ivâtib Kâtib 
»Ş. Günaltay İsparta Çanakkale 

K. Ünal Z. G. Etili 

müteessir olan mmtakada zarar görenlere yapılacak 
yardım hakkında kanun lâyihası ve Bütçe, Dahiliye, 
Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenlerinden se
çilen 3 er üyeden mürekkeb Muvakkat encümen maz
batası (1/298) (Ruznameye) 

(i — Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka 
müdafaa pulu ilsakı hakkındaki 2456 sayılı kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lâ
yihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/189) (Ruznameye) 

7 — Kaçakçılığın men ve takibine dair olan 1918 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/61) (Ruznameye) 

8 — Orman Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde 110 190 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/291) 
(Ruznameye). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Hat
ta müstaceliyet kararı ile. 

BAŞKAN — Hükümet, Meclise takdim etti
ği millî korunma kanun lâyihasının Muvakkat 
bir encümende müzakeresini teklif ve rica edi
yor. Esas itibarile bu teklifi reye koyuyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Bu lâyiha Adliye, Bütçe, İktısad, Maliye, Mil
lî Müdafaa ve Ziraat encümenlerile alâkadardır. 
Her encümenden dörder aza intihab olunursa 

2 — HAVALE EDIIiEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTİBLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MUVAKKAT BİR ENCÜMEN TEŞKİLİ 
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24 aza olur (Üçer aza sesleri). Eğer üçer aza 
olursa 18 aza olur. Ayrı ayrı reye koyacağım : 
Dörder aza intihabım kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Dörder aza intihabı kabul olunmuştur. 

Divanı Riyasetin de Heyeti Celileden bir ri-

1 —• Ecnebi memleketlerde hizmet etmekte 
olan memur ve müstahdemlerin maaş, ücret ve 
tahsisatlarının tediye sureti hakkındaki 1906 sa
yılı kanunda değişiklik yapılmasına dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi 'hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

10 - I - 1940 
6/150 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ecnebi memleketlerde hizmet eden memur 

ve müstahdemlerin maaş, ücret ve tahsisatlarının 
sureti tediyesi hakkındaki 1906 sayılı kanunun 
tadiline dair hazırlanarak 4 - VI - 1936 tarih ve 

cası vardır: Bu lâyihanın müstaceliyetle müza
keresini temin için alâkadar encümenlerin içti
mai müteakib derhal toplanarak kendilerine aid 
azaları intihab etmelerini rica ediyorum. 

Ruznameye geçiyoruz. 

6/1879 sayılı tezkere ile sunulmuş olan kanun 
lâyihasının tedkik edilmek üzere geri alınması 
Hariciye vekilliğinden rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Dahilî nizamnamemiz mucibin
ce iade ediyoruz. 

Ruznamemizde başka bir şey yoktur. Çarşam
ba günü saat 15 de toplanmak üzere celseye ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,06 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMjUMİYEYE MARUZATI 



T. B. M. M. Matbaasi 


