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REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sâbik hulâsası okunacaktır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ İNİKAT 

28 . 5 s 1927 Cumartesi 

İsmet Beyin Riyasetinde inikat ederek dokuz kıta -
kanun lâyihası ikinci defa açık reye vazolundu. 

Maadin taharri rühsatnameleriyle imtiyaznamele-
rin ademi ita veya feshinden dolayı İcra Vekilleri He
yetince Şûrayıdevletin teşekkülüne kadar yapılan tet-
kikatın muteber olduğu hakkındaki mazbata kıraat ve 
kabul olundu. 

Teşviki Sanayi Kanunu lâyihasiyle Aydın hattı 
dtilâfnamesinin imza ve teatisine hükümete mezuniyet 
itası hakkındaki kanun lâyihası müstaceliyetle mü
zakere ve bunlardan evvelkisi işarî rey ile kabul ve 
diğeri açık reye vazolundu. 

1927 senesi bütçesinde vaki bazı noksan ve sehiv
lerin ikmali tashihine dair Bütçe Encümeni mazba
tası kıraat ve kabul edildi. 

Evkaf Müdiıriyetıi Umumiyesi 1926 bütçesinde mü
nakale icrası hakkındaki teklifi kanunî müzakere ve 
maddeleri kabul ve Heyeti Umumiyesi açık reye, vaz 
olundu. 

Pamuklara ânz olan haşerat ve emrazın imha ve 
tedavisine, mebanii resmiye ve milliyedeki tuğra ve 
medhiyelerin kaldırılmasına, imalâtı harbiye fabrika
larında müstahdem mütehassıs zevata verilecek yev
miyeye, piyade küçük zabiti yetiştirilmesine, Asker Ta-
yinat ve Yem Kanunu muvakkatine bazı mevad tez-
yiline, Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk Müşavir
liği maaşının artırılmasına, tebaamızın emlakine vaz'ı-
yed eden devletlerin tebaasına karşı mukabelei bilmi-
sil icrasına, Osman oğlu Halil'in affına, yüz ellilik 
listeye dahil eşhasın Türkiye tabiiyetinden ıskatına, 
Beynelmilel Teşkilât rüesa ve memurini ecnebiyesinin 
mubiassasaitla-rindan vergıi ve tevkifat alınmamasına ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükümeti ara
sında münakit Ticaret ve Seyrisefain Muahedename-
sinin tasdikine müteallik kanunlar ikinci defa olarak 
müzakere ve bunlardan on evvelkiler reyi işarî ile 
'kabul ve sonucu açık reye vaz edildi. 

Kanun ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı 
hakkındaki kanunun dahi ikinci müzakeresi icra ve 
verilen tadilnamelerle birlikte Teşkilâtı Esasiye ve Da
hiliye Encümenlerince müştereken tetkiki kabul edil
di. 22 Teşrinievvel 1339 tarih ve 260 numaralı Kanu
nun beşinci ve Askerî Ceza Kanununun 33 ve 177 nci 
maddelerinin tadiline, İhtiyat Zabitleri ve ihtiyat as
kerî memurlarına dair 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah 
Kararnamesine iki madde ve Askerî Ceza Kanununa 
bir madde tezyiline, Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
Şirketine Evkaf Müdiriyeıti Umumıiyesıiınin işfıürafci'ne. 
mezuniyet itasına mütedair kanun lâyihalariyle İn
tihabı Mebusan Kanununun onuncu maddesinin tadi
li hakkındaki kanun lâyihasının birinci müzakereleri 
icra olundu. 

Ecnebilerin Türkiye'de seyahatleri hakkındaki ka
nuna bir madde ilâvesine dair Kanun lâyihası dahi 
müzakere ve verilen takrirlerle Adliye Encümenine 
tevdi edildi. 

Müteakiben açık reye vazedilmiş olan kanunlardan 
ikinci defa olarak konulanların kabul edildiği ve di
ğerlerinde nisap olmadığından tekrar reye konulmak 
üzere ruznameye alınacağı bittebliğ inikada nihayet 
verildi. 

Reis Vekili Kâtip 
tsmet Şeref 

Kâtip 
Ruşen Eşref 
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3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Meclisin Taliki Müzakeresine Dair 
REÎS — Efendim; Kayseri hattının resmi küşadı 

münasebetiyle 'Başvekil Paşa Hazretleriyle Heyeti Ve
kile erkânı ve bazı arkadaşlarımız Kayseri'ye gitmiş
lerdir. Görüyorum ki, hükümet namına Mecliste kim
se yoktur. »Şu halde nizamnamemiz mucibince ruzna-
mede mevcut lâyihaları müzakere edemeyeceğiz. Sonra 
bu hafta içinde arkadaşlarımız iki kısım olarak Kay
seri'ye gidip geleceklerdir. Ondan dolayı Mecliste 
kuvvetli bir ekseriyet olmayacağına kaniim. Tensip 
buyurulursa inikadı, gelecek pazartesi gününe talik 
edelim. (Bayram ertesiye sesleri) 

ÎLYAS SAM t BEY (Muş) — Efendim, buyurdu
ğunuz gibi halen Heyeti Vekilenin bulunamamasına 
ve arkadaşlarımızdan elli altmış kişilik kadar bir he
yetin gideceğine göre Bayram ertesine kadar ekseriyet 
olamayacaktır. Bendeniz temayülatı umumiyeye tercü
man oluyorum, içtimain Bayram ertesine talikini tek
lif ediyorum. 

RiEÎS — Efendim, ekseriyetimize mani olan şey, 
Kayseri'ye gidip gelme meselesidir. Onun için evvel
emirde içitmaın pazartesine talikini- reyi âlinize arz 
edeceğim. Kabul edilmezse İlyas Sami Beyin, tekli
fini reye arz edeceğim. Pazartesi günü inikadı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) Efendim, Pazarte
si günü içtima edilmesini tensip buyuranlar lütfen 
ayağa kalksınlar, kabul etmeyenler lütfen ayağa kalk
sınlar... Teklifim kabul edilmemiştir. O halde îlyas 
Sami Beyin teklifini reye arz edeceğim. 

İSMET BEY (Çorum) — 16 Haziran Perşembe 
günü. 

REİS —'16 Haziran Perşembe günü içtima edil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. O hal
de 16 Haziran Perşembe günü saat on dörtte içtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 14,20 
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