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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,25 

REİS : Ref et Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REÎS — Celseyi açıyorum e&ûdim, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Otuzbirinci İçtima 

26 Kânunuevvel 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Refet Beyin tarhtı riyasetlerinde bilin'ikat zabtı 

sabık hulâsa'sı kıraat ve aynen kalbul ve evrakı varide 
ait oldukları mahallere" havale olundu. Maarif Mü-
dürîÜklerinin lağvına, Köy Kanunundan her köye 
ikişer adet gönderilmesine, memaliki musitahlâsa aha
lisinin 1335, 1336, 1337 seneleri aşar borçlannm af
fına mütddair takrir ve tekliflerin reddi hakkında 
Mıutvazenei Maliye Encümeni mazbataları kıraat ve 
kabul edildi. 

Evrakı Nakdiyenin tebdili hakkındaki kanun lâ-
liyaisuııo tercihen müzakeresi, karargıir oldu. Müteaki

ben ruznam'ei müzakera'ta geçilerek saatlerin yirmi-
dörde taksimi ve beynelmilel takvimin kabulü hak
kındaki kanun lâyihaları müzakere ve tadilen kalbul 
edildi. 

îdarei Umu'miyei Vilâyat Kanunu muvâkkatinin 
1U6 ncı maddesi makamına kaim 21 Şubat 1337 tarihli 
Kanunun birinci maddesini muaddel kanun ikinci de
fa müzakere ve tadilne kalbul olundu. Zimmefcdeki ta
hakkuk ile defatiri maliyedeki tahakkukun başka baş
ka şeyler olduğu iddiasını mutazammın ve Moiz Ga-
raon imzalı istida ile Denizli ve mülhakatında tohum
luğu olmayan zürraa tevzi kılınan tohumluğa müte
allik Muıvazenei Maliye Encümeni mazbataları kıra
at ve kalbul olundu ve pazartesi günü içtima edilmek 
üzere celse taitil edildi. 

IREÎS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı? 
{Hayır sesleri) Aynen kabul edilimiştir. 

SUALLER 

1. *— Adana Mebusu Zamir Beyin; iHarbi Umumi-
yeden mukaddem Mühendis Osman Beye verilen Ada
na elektrik imtiyazı hakkında Nafıa Vekâletinden şi
fahî suali; 

2. — Siverek Mebusu Kadri Bey ve rüfekasının? 
memurin kooperatifi hakkında Ticaret Vekâletinden 
şifahi suali. 

ıREİS — Nafıa ve Ticaret Vekâletlerine havale 
eoitaişfcir. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Kütahya Mebusluğuna intihap olunan Faik 
Beyin intihap mazbatası. (3]520) (Beşinci Şubeye) 

Teklifler 

1. <— Bolu Mebusu Şükrü Beyin; fiükümet namına 
vukubulan Müzayede ve Münakaşa ve İhalât Kanu
nunun altıncı maddesine bir fıkra fezyil edilmesine 
dair teklifi kanunisi. (2/520) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; İnebolu -
Kastamonu - Çankırı - Ankara Devlet yolunun 1342 
ve 1343 senelerinde inşaatını ikmal ve tamiratım it
mam için muktezi meblâğın Nafıa Vekâletinin mez
kûr seneler bütçesine faslı mahsus olarak vazı hak^ 
kında teklifi kanunisi. (2/521) (Lâyiha Encümenine) 

Tezkereler 
1. — ,19 Kânunusani 1341 tarih ve \542 numaralt 

Yol Mükellefiyeti Kanununun birinci ve onbirinci 
maddelerinin tefsirine dair '> Başvekâlet tezkeresi. 
(S/521) 
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REİS— Dahiliye ve Nafıa Encümenlerine hava- nunun dördüncü maddesinin tefsiri hakkında Basve-
le edilmiştir. baletten mevrut tezkere. (3/522) 

2. — Maadin Nizamnamesinin bazı maddelerini 
muaddel 12 Nisan 1341 tarih ve 608 numaralı Ka- REÎS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Müzakere edilecek mevaddın "birinci 
maddesine geçiyoruz, efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Usulü müzakere 
Iha'klkında söz istiyorum efendim. Arkadaşlar, ruzna-
îîienin 'birinci maddesi olan «lElyevm mevkii tedavül
de 'bulunan evrakı nakliye yerine aynı evsafı kanu-
niyeyi haiz olmak ve aynı miktarda bulunmak üzere 
yeni evrakı nakdiye çıkarılması hakkındaki lâyihai 
kanuniyeyi Reis Deyin resmen küşadından on daki
ka eVvel hiç olmazsa alıp okumak üzere istedim, 
yoktur denildi. Şimdi aildık. Binaenaleyh gedecek iç
timaa tehirini istirham ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Gelecek içtimaa kalsın efendini. 

REİS — Efendim, Hükümet de gelecek içtimaa te-
'hirini teklif ediyor. Gelecek içtimaa bırakıyoruz. 
iRuznamenin üçüncü ve dördüncü maddelerindeki lâ-
yihai kanuniyelerin ikinci müzakeresi için fâzım müd
detler henüz tamam olmamıştır. Beşinci maddenin 
müzakeresine geçiyoruz. 

i, — Muvazenei Maliye Encümeninin; Darülfü
nunun 1341 senesi bütçesine tahsisatı munzamma ita
sı hakkında mazbatası ve teklifi kanunisi. (2/517) (1) 

'REİS — Efendim, bunun heyeti umumiyesi hak
kındaki miüzakere kâfi görülmüştü. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Istanlbul) — Ne
dir o «fendim? 

REİS — Darülfünunun 1341/ senesi bütçesine tah
sisatı munzamma itası frakkında Muvazenei Maliye 
Endümenü mazlbatası ve teklifi kanunisidir. Heyeti 
Umumıiyesi halkîkında müzakere kâfi görülmüştü. Mad-
ddlere .geçilmesini reye koyuyorum. Kalbul edenler el 

, baldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul 
edimişitir efendim. 
Fasıl Lira 

3 Tamirat 25 000 
RİEİS — Kalbul edenler el kaldırsm... Kalbul etme

yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir efendim. 

(1) Otuzbirinci içtimain nihayetine merbuttur. 

Fasıl Lira 

6 (Kütüphane masarifi tesisiye ve tikap 
•bedeli 10 000 

IREtS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etme
yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

10 Edebiyat Medresesi darüimesaileı< 
masarifi ve mecmua masarifi 3 000 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

13 Fen Medresesi darülmesailer te-> 
«isatı ve masarifi tesisiyesi 20 000 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın.... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Fasıj Lira 
— « ., 

16 îjlâlbiyat Medresesi darülmesailer 
masrafı 2 000 

REİS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler eUerimi kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

19 Hukuk Medresesi darülmesailer ve 
Vasaiti tedrisiye masarifi 5 000 

REİS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın... KalbuJ 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

22 Tıp Fakültesi ve seririyatlan masa-* 
rifi umutoiyesi 120 000 

REİS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler eHerini kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

25 Eczacı ve dişçi mektepleri masarif 
ve vesaiti tedrisiyesi 15 000 

REİS — Kalbul edenler ellerini kaldrrsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Darülfünunun 1341 Senesi Bütçesine Tahsisatı 
Munzamına îtası Hakkında Kanun 

Birinci Madde — 1341 senesi Darülfünun masa
rif bütçesinin merbut cetvelde gösterilen muhtelif fa
sıl ve maddelerine cem'an (200 000) lira tahsisatı 
munzamıma olarak ilâve olunmuştur. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen yok. Mad-
jdeyi aynen reyinize arz ediyoruim. Kalbul edenler el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el 'kaldırsın... Kaibul 
edilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — işbu kanunun icra'sma Maliye 
ve Maarif Vekillefi memurdur. 

TUNALI HtUMt BEY (Zonguldak) — «Kanu
nun ahkâmına icrasına» denmek lâzımdır. (Gürültü
ler) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Tashih teklifini reye 
koyunuz efendim. Bir kişinin sözü ile böyle tasrih 
yapılamaz. Bakalım Meclis kabul ediyor mu? 

REİS — Encümen kalbul ediyor mu efendim? 

v MUVAZENBÎ MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
MÜKERRIEM BEY (İsparta) — Hayır efendim. 

ıREÎS — Efendim, maddeyi aynen reye arz edi
yorum kalbuıl edenler el kaldırsın... Kalbul etmeyenler 
el kaldırsın... Kalbul edilmiştir efendim. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye arz ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey, bu iki yüz 
bin lira tayini esami ile evvelce kalbul edilmişti. Bir 
daha tayini esamiye lüzum var mıdır? Şimdi bu lâyi
ha, evvelce kalbul edilmiş olan iki yüz bin liranın tev
ziinden ibarettir. 

HAKKI BEY (Van) — Evvelki gün reye konmuştu. 
(MÜKIERREM BEY (İsparta) — Doğrudur, tayi

ni esamiye lüzum yoktur efendim. 
REİS — O halde efendim, kanunun heyeti umu-

miyes'mi kalbuıl edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizin altıncı maddesindeki lâyi
ha tabıdadır. Yedinci maddeye geçiyoruz. 

MALİYE VıEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu lâyihanın da tehiri müzakeresini talep ve teklif 
ediyoruim. 

REİS — Efendim, bunu da tehir ediyoruz. Ruz-
namemizde başka madde kalmamıştır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Efendim, 
altıncı madde vardır. 

REİS — O da henüz tab ve tevzi edilmemiştir. 
Çarşamba günü öğleden sonra saat ikide içtima et

mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 2,35 
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