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ZABIT CERİDESİ 

Üçüncü inikat 

1 0 - X I - 1932 Pcııgenıho 

Mündcricat Sayıfa 
1 — Sabık zabıt hulâsası 14 
2 — Havale edilen evrak 14 
3 — Riyaset divanının Heyeti umumiyeye ma

ruzatı 14 
1 — Burdur mebusu Mustafa Şeref Beyin İk

tisat vekâletinden istifa ettiğine ve İzmir mebu
su Mahmut Celâl Beyin mezkûr Vekâlete tayin 
edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 14 

2 —Bursa mebusu Esat Beyin Maarif vekâle
tinden istifa ettiğine ve yerine Aydın mebusu 
Reşit Galip Beyin tayin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 14:15 

3 — İstanbul mebusu Ahmet Rasim Beyin 

Sayıfı 
vefat ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 15 

4 — Urfa mebusu Mahmut Beyin vefat ettiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 15 

4 — Müzakere edilen maddeler 15 
1 — Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey ve 4 ar

kadaşının, dahilî nizamnamenin 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 2/48 numaralı nizam tek
lifi ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 15:17 

2 — Büyük Millet Meclisi 1932 yılı mayıs ayı 
hesabı hakkında 5/16 numaralı murakıplik raporu 17 

3 — Büyük Millet Meclisi 1932 yılı haziran : 
ağustos aylan hesabı hakkında 5/17 numaralı mu
rakıplik raporu 17 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Kâzım Paşanm riyasetlerile aktedilerek encümenler 

intihabatı yapıldıktan sonra tasnif neticesine kadar 
celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Kâzım Paşa tarafından açılarak intihap neticesi teb

liğ edildi. 
Türkiyenin Cemiyeti Akvama girmesi dofayısile 

Teklifler 
1 — Kastamonu mebusu Dr. Suat Beyin, Karahisar 

maden suyu şişelerinden bazı ücret ve resimlerin alınma
ması hakkında kanun teklifi (İktisat, Dahiliye, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) * 

2 — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin, tuz 
satışı hakkmda kanun teklifi (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Sivas mebusu Remzi Beyin, koyun, kıl keçi ve 
tiftik vergilerinin değiştirilmesine ve hayvan sahiple. 
rine vesika üzerine tuz satılmasına dair kanun teklifi 
(İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
4 — Türkiye Cumhuriyeti kara sularında batan gemi-

1 — Burdur mebusu Mustafa Şeref Beyin İkti
sat vekâletinden istifa ettiğine ve İzmir mebusu 
Mahmut Celâl Beyin mezkûr vekâlete tayin edildi
ğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Sıhhî vaziyetinin ibramı inzimam etmesinden 

dolayı Mustafa Şeref Beyin 8 eylül 1932 tari
hinde keşide ettiği bir telgrafta İktisat vekâletin
den istifasının kabulünü rica ettiği Başvekâletten 
bildirilmekle istifayi vaki kabul edilmiş ve bu su
retle inhilâl eden iktisat vekâletine Başvekâletin 
inhası ile izmir mebusu Mahmut Celâl Bey tayin 

Fransız Mebusan Meclisince ittihaz olunan karar sureti
nin gönderildiği hakkındaki tahrirat okundu ve bu bapta 
verilen takrir ittifakla kabul olunduktan sonra per
şembe günü toplanmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

A. Kâzım A. Doğan H. Rüştü 

lerin yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek parçala
rından alınacak resmin tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Van vilâyeti Muradiye kazasının Kânikevan 
köyünden Muhtar Abo nam diğer Abdullahoğlu Ahme-
din ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tez
keresi (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 

6 — Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey ve 4 arkadaşı
nın, dahilî nizamnamenin 22 nci maddesinin değiştiril
mesine dair 2/48 numaralı nizam teklifi ye Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

olunmuştur efendim. 
Reisicumhur 

Gazi M. Kemal 
(Allah muvaffak etsin sesleri) 

2 — Bursa mebusu Esat Beyin Maarif vekâle
tinden istifa ettiğine ve yerine Aydın mebusu Dr. 
Reşit Galip Beyin tayin edildiğine dair Riyaseti 
Cumhur tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
Maarif vekili Esat Beyefendinin 19/9/932 tari

hinde vekillikten çekilmesi üzerine yerine Başve
kâletin teklifi veçhile Aydın mebusu Dr. Reşit 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,5 

REİS — Refet Bey 
KÂTİPLER — Ziya Gevher Bey (Çanakkale), Haydar Rüştü Bey (Denizli.) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

S — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 
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Galip Beyefendinin tayin edilmiş olduğunu arze-
derim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

(Allah muvaffak etsin sesleri) 
3 — İstanbul mebusu Ahmet Rasim Beyin vefat 

ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

îstanbul mebusu Ahmet Rasim Beyefendinin 
22 -IX -1932 tarihinde Heybeliadadaki evlerinde 
vefat eylemiş olduğu Dahiliye vekâletinin 
12 - X -1932 tarihli tezkerelerinde bildirilmiştir, 
arzolunur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

(Allah rahmet etsin sesleri). 
4 — TJrfa mebusu Mahmut Beyin vefat ettiği 

hakkında Başvekalet tezkeresi 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Mezunen Siverekte bulunan mebus Odabaşıoğlu 
Mahmut Beyin 22 - VIII -1932 günü ecelile vefat 
etmiş olduğunun Urfa vilâyetinin işarına atfen Da

hiliye vekâletinden yazılan 24 - VIII -1932 tarih 
ve 3156 numaralı tezkerede bildirildiği arzolunur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Ahmet Rasim 
Bey merhum şu neslin yetiştirdiği en kudretli, en 
realist, en namuslu ediplerindendir. Hizmetleri 
pek büyüktür. 

Zamanının içtimaiyatını bir fotoğraf adesesinin 
sadakatile zaptetmiş, yazmıştır. Merhum yarım 
asırdan ziyade bir müddet mütemadiyen şu mil
lete hizmet etti. Bu günkü gençliğin yetişmesin
de Rasimin bir hissesi vardır. Rasimin tahrir ha
yatının en büyük kısmı İkinci Abdülhamit devrin
de geçtiği halde o zamanın kötü icaplarına asla 
boyun eğmemiştir. 

Ahmet Rasimin matemi ile dağdar olduğumuz 
şu sırada hatırasını Büyük Millet Meclisinin mü-
beccel kürsüsünden tebcil etmeği bir şakirttik 
vazifesi bilirim (Allah rahmet eylesin sesleri). 

REİS — Ölen arkadaşlarımızın ruhlarını taziz 
için üç dakika sükût buyıirulmasım rica ederim. 

(Meclis üç dakika sükût etmiştir) 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey ve 4 ar

kadaşının, dahilî nizamnamenin 22 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 2/48 numaralı nizam teklifi 
ve Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası fil 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Efendim, usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Efendim, bu 

lâyiha dün tevzi edilmiştir. Dahilî nizamnamenin 
101 inci maddesi mucibince müzakeresi için aradan 
48 saat geçmesi lâzımgelir. Eğer Heyeti Celile ar
zu buyurursa şimdi müzakere edebiliriz. Bundan 
başka nizamnamei dahilinin bir maddesinde « fil-
hal müzakere edilir » diyor. Bunun esbabı muci-
besi ise, işin bir çırpıda çıkmasıdır (Pek âlâ ses
leri). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
nizamnamei dahilinin müzakeresi, kanunların tâ
bi olduğu ahkâma tâbidir. Binaenaleyh kanunen 
müddetini ikmal etmesi lâzımdır. Kâğıtları daha 
yeni aldım. Acelesi yok, Meclis daha dün açıldı. 

REİS — Efendim, bu gün müzakeresini teklif 
ediyorlar. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeye geçilmesini kabul edenler. . . Etme

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Efendim, ba-
fll 3 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 

sılırken bir, iki hata olmuştur. Müsaadenizle bun
ları tashih edelim. Baş tarafa « dahilî nizamna
menin 22 nci maddesi şu şekilde tadil edilmiştir » 
cümlesi konacaktır. Sonra «Arzuhal encümeninde 
iki muvazzaf kâtip » diye yazılmıştır. Bu yanlış
tır, bir olacaktır. Sonra Bütçe encümeni mazba
ta muharrirlerinden bahseden yerde de (dahi) ye
rine (daha) geçmiştir. Bunun da (dahi) olarak 
tashihini rica ediyorum. 

Bir de 16 nci encümen olmak üzere (Sıhhat ve 
muaveneti içtimaiye) olarak gösterilmiştir. Hal
buki bu ( Sıhhat ve içtimaî muavenet ) olacaktır. 
Bir de barem kanunu ile tenazuru muhafaza etmek 
için Bütçe encümeninde 25 aza, bir muvazzaf 
başkâtip, iki başkâtip muavini, bir memur ola
caktır. Bunların bu şekilde tashihi lâzımdır. 

REİS — Bunları tashih ettik efendim. Başka 
söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efendim, 
nizamnamei dahilide, Arzuhal encümeninde esa
sen iki kâtip olacağı yazılıdır. Tadilâtla, bire in
dirilmiş oluyor. Aslında ikidir. Arzuhal encü
meninin işi başından aşkındır. Ben dört, beş ayda 
bir dosyayı zor buldurabildim. Eskisi gibi iki 
kâtip olarak kalması lâzımdır (Muvafık sesleri). 

REİS — Encümen kabul ediyor, tashih edil
miştir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Aslmda 
ikidir, tadile lüzum yoktur. 

REİS — Efendim, yeni bir şekil kabul etmiyo
ruz. Başka söz isteyen var mı? 
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SAÎT AZMÎ B. (Kayseri) — Efendim, zanne-

diyorumki Celâl Nuri Beyefendi yanlış söylediler. 
Arzuhal encümeninin iki muvazzaf kâtibi vardır. 
Bir kâtip Divanı Muhasebat encümenine aittir. 
Bir iken iki yazılmıştır, bir sehiv yapılmıştır. Tas
hihi lâzımdır. (Handeler) 

REİS — O halde tashihin buraya ait olduğu 
anlaşılıyor. 

Efendim başka bir yanlışlık yok mu? Reye 
arzediyorum. Kabul edenler. . . Etmeyenler. . . Ka
bul edilmiştir. 

Dahilî nizamnamenin 22 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

22 nci madde: 
Her içtimain başlangıcında vazifeleri ertesi 

içtimaa kadar devam etmek ve azası Heyeti umu-
miyece, izafî reyle seçilmek üzere on yedi encü
men teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mütenazır encümenler: 
1 - Arzuhal encümeni (20 aza, iki muvazzaf 

kâtip) ; 
2 - Divanı muhasebat encümeni (15 aza, bir mu

vazzaf kâtip); 
3 - Meclis hesaplarının tetkiki encümeni (10 

aza, bir muvazzaf kâtip); 
4 - Meclis kütüphanesi encümeni (5 aza, bunlar

dan birini Riyaset divanı idare âmirleri arasından 
ayırır. Bu encümene kütüphane müdürü kâtiplik 
eder); 

5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (15 aza, bir mu
vazzaf kâtip); 

Dahilî nizamname işleri bu encümene muhav-
veldir. 

Bütün Hükümet hizmetlerile mütenazır encü
men : 

6 - Bütçe encümeni (25 aza, 1 muvazzaf başkâ
tip, 2 başkâtip muavini, bir memur); Bu encümen 
kendine bir de reisvekili seçer. 

Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve mu-
dafaasile mükellef bir mazbata muharririnden 
başka bu encümen bir veya muhtelif dairenin bütçe 
mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef 
hususî mazbata muharrirleri dahi seçebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler (Alfabe 
tertibile) : 

7 - Adliye encümeni (20 asa, bir muvazzaf 
kâtip); 

8 - Dahiliye encümeni (25 aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

Bu encümen lüzum gördükçe bir reisvekili de 
seçer. 

îskân, posta, telgraf ve telefon işleri bu encü
mene muhavveldir. 

9 - Gümrükler ve inhisarlar encümeni (15 aza, 
bir muvazzaf kâtip); 

10 - Hariciye encümeni (15 aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

11 - İktisat encümeni (20 aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

12 - Maarif encümeni (15 aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

13 - Maliye encümeni (15 aza, bir muvazzaf 
kâtip); 

Tapu işleri bu encümene muhavveldir. 
14 - Millî Müdafaa encümeni (20 aza, bir mu

vazzaf kâtip); 
15 - Nafıa encümeni (15 aza, bir muvazzaf 

kâtip); 
16 - Sıhhat ve İçtimaî muavenet encümeni (15 

aza, bir muvazzaf kâtip); 
17 - Ziraat encümeni (20 aza, bir muvazzaf 

kâtip); 
Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunmayan 

dairelere müteallik lâyiha ve teklifler Maliye umu
runa ait iseler Bütçe ve Maliye encümenlerinde, 
bundan başka bütün lâyiha ve teklifler Dahiliye 
encümeninde müzakere olunur. 

REÎS — Malûmu âliniz nizamnamei dahilî bir 
defa müzakereye tâbidir. Onun için katî surette 
reye arzedeceğim. Başka söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — On yedi 
encümenden bahsediliyor. Esasen aslında on yedi 
encümendi. Gümrük ve inhisarlar encümeni ile 
Ziraat encümeni yeni ilâve edildi. On dokuz oîdu. 

REÎS — Efendim, bir yanlışlık var mı? 
CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) Zannetmiyorum. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Gümrük

ten mal kaçırır gibi olan müzakerenin neticesi böy
le olur. On yedi encümen teşkil olunur diyorsu-
riü. Bu, esasen nizamnamei dahilide vardır. İki 

| de ilâve olundu, on dokuz oldu. 
REİS — Süleyman Sırrı Bey zannederim eski 

tabıdan okuyorsunuz. Son tabıda tashih edilmiş
tir. 

HASAN FEHMİ B. (Kastamonu) — Efendim, 
bütçe ihtiyacını her gün göz önünde tutmak mec-
lıvriyelmde bulunduğumuz bir zamanda bu güne 
ki dar idare edilegelen encümenlere, her encümen 
için ayrıca bir veya iki kâtip ilâvesini bendeniz doğ
ru. bulmıyorum. Çünkü her encümenin; yolu ile 
çalışmasını bilen, kuvvei kalemiyesi yerinde maz
bata muharrirleri vardır. Arkadaş beylerden kâ
tipleri de vardır. Ben diyorum ki, meselâ teş
kilâtı esasiye encümeni mühim bir encümendir. 
Fakat yılda ancak beş altı defa içtima edecektir. 
Bunun için bu encümene böyle muvazzaf bir kâtip 
göstermeği bendeniz doğru bulmıyorum. Yalnız 
Bütçe encümeni gibi işi aşkın taşkın olan bir encü
menle} Arzuhal encümenine lüzumu kadar kâtip 
verirsek uygun düşer kanaatindeyim. Diğerleri 
için bendeniz tasarruf taraftarıyım. 

CELÂL NURİ B. (Tekirdağ) — Nizamnamei 
dahilî hükmü mucibince her encümene bir mu
vazzaf kâtip bakabilir. Binaenaleyh bu işi halle
den Kâtibiumumilik makamıdır. Bazan iki encü
mene bir kâtip te veriyor. Binaenaleyh Beyefen
dinin dedikleri hâsıldır. Değiştirmeğe lüzum yok
tur. 

REİS — Efendim, Divanı riyaset namına ar-
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zedeyim: 
Bir defa burada yeni bir kâtiplik ilâve edil

miyor. Daha sonra encümenlerin işlerinin azlığına 
veya çokluğuna göre iki ve hatta üç encümenin 
bir kâtiple idare edildiği vakidir. Bu, mutlaka her 
encümenin muayyen bir kâtibi var demek değil
dir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Mühim encü
menlerde birer kâtip vardır. Diğerlerinde, iki ve
ya üçünde bir kâtip vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
bir kelime arzedeceğim ki, Meclisin tahrir işle-
rile, bilhassa kadro işlerile alâkadar olan Divanı 
riyasettir. Kâtibiumumilik makamının mütaleası 
alınır. Celâl Nuri Beyefendi bir söz söylediler. 
Bu işleri halleden kâtibiumumilik makamıdır de
diler. Hayır efendim. Kadroyu tanzim eden Di
vanı riyasettir. İhtiyacı orası takdir eder. 

REİS — Evet efendim. Onu arzettim. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
Maddeyi kabul edenler. . . Etmeyenler. . . 

Kabul edilmiştir. 
2 — Büyük Millet Meclisi 1932 yılı mayıs ayı 

hesabı hakkında 5/16 numaralı murakıplık rapo
ru [1] 

REİS — Efendim, raporu berayi ıttıla reye 
arzediyorum. Tasvip edenler. . . Etmeyenler. . . 
Tasvip edilmiştir. 

3 — Büyük Millet Meclisi 1932 yılı haziran : 
ağustos ayları hesabı hakkında 5/17 numaralı mu-
rakıplik raporu [2] 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Muhterem 
arkadaşlar, bendeniz zannediyorum ki böyle üç 
aylık teftiş raporlarına Heyeti Oelilenin muttali 

[l] - 1 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

[2] - 2 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

olmakla şimdilik iktifa etmesi lâzımdır. Bunlar ni
hayet Devletin hesabı katisile birleşip hesabı katî 
kanunu Heyeti Celileniz tarafından müzakere ve 
kabul edildikten sonra kanuniyet kesbeder. Şim
diden tasvip kararı vermek ilerde bir hesap sehvi, 
hatası, yanlışlığı olursa (Doğru, doğru sesleri). 
Heyeti Celileden tekrar onu ıslah için yeni bir ka
rar alınmasını icap ettirir. Bendenizce muttali ol
mak kâfidir. Bu raporlar; Divandaki arkadaşla
rımızın, Meclis hesaplanın tetkik encümeninde-
ki arkadaşlarımızın, murakıp arkadaşımızın işle
rini gördüklerini gösterir ve bu, ilerde Dev
letin hesabı katisile birleşerek hesabı katî kanu
nunu tasdik ettiğimiz zaman şekli nihaisini alır. 

REİS — Bendeniz de karar şeklinde kabulü
nü reye koymadım. 

I HASAN FEHMİ B. —Hayır efendim. İzah 
I için söz söyledim. 
j REİS — Evet. Yalnız ıttıla hâsıl olması için re
ye koydum. Diğer kanunlar gibi kabul edenler, 

[etmeyenler demedim. 
MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Efendim, 

Hasan Fehmi Beyefendinin beyanatı bendenizce de 
doğrudur. Çünkü nizamnamei dahilinin «60» inci 
maddesi: encümen tetkikatm neticesini Heyeti 
umumiyeye bildirir, diyor. Biz de bildiriyoruz. 

I Tatilde encümen yoktur. Teftiş vazifesi murakı-
j be aittir. Ben de tatildeki teftişatımın neticesi
ni bildiriyorum. Husulü ıttıla zımnında bir ka
rar tarzında Makamı riyasetin ifham buyurduğu 
şekil caizdir. 

Behemehal tasdik diye kabul edersek Hasan Be
yefendinin buyurduğu doğrudur. Yanlışlık gö
rüldüğü takdirde Heyeti Celilelerinden tekrar tas
hih kararı almak lâzımgelecektir. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri). 

I Raporu reye arzetmeyeceğim. Cumartesi günü 
I saat 14 te içtima etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

I Kapanma saati: 14,25 

— °a»>>»#«-C"<6-4&-— 
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Sıra No 3 
Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey ve 4 arkadaşının, dahilî 
nizamnamenin 22 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

2/48 numaralı nizam teklifi ve Teşkilâtı esasiye 
encümeni mazbatası 

Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey ve 4 arkadaşının nizam teklifi 

Dahilî nizamnamenin 22 nci maddesinin tadiline dair nizam teklifi 

Esbabı mucibe mazbatası: 

Son teşkilât mucibince bir (Gümrükler ve inhisarlar vekâleti) ve bir de (Ziraat vekâleti) ihdas 
edilmiştir. 

Bu iki vekâletle mütenazır iki Meclis encümeninin teşkili tabiî ve zaruridir. 
îmdi : 
1 - Encümenlerin adedi 15 ten 17 ye çıkmak iktiza eder. Bunun için nizamnamenin 22 nci mad

desinin ilk fıkrasındaki «on beş» kelimesinin «on yedi» şekline ifrağı lâzımdır; 
2 - Hece harfleri tertibile olan encümenlerin sıra numaraları değişmelidir; 
3 - Maddeye iki encümenin adı ilâve olunmalıdır; 
4 - Azası 25 olan iktisat encümeninin bir çok işleri Zirat encümenine havale edileceğinden bu 

miktarın 20 ye indirilmesi münasiptir; 
5 - Ziraat işleri çokça olduğundan yeni teşkil edilecek encümenin azası yirmi olmak muvafıktır; 
6 - Gümrükler ve inhisarlar encümeninin azası ekser encümenlerinki gibi 15 olmak usule muva

fıktır. 
Bundan başka maddenin ibarelerinde pek ufak tadiller yapılmıştır. 
Bu sebeplere mebni maddenin aşağıdaki şekle ifrağını rica ederiz. 

Tekirdağ Rize Denizli Gümüşane Rize 
Celâl Nuri Atıf Mazhar Müfit Şevket Ali 

22 nci madde : 

Her içtimain başlangıcında vazifeleri ertesi içtimaa kadar devam etmek ve azası Heyeti umumiye-
ce izafî reyle seçilmek üzere on yedi encümen teşkil olunur. 

Meclis vazifelerile mütenazır encümenler : 
1 - Arzuhal encümeni ( 20 aza, 2 muvazzaf kât ip); 
2 - Divanı muhasebat encümeni (15 aza, 2 muvazzaf kâtip ) ; 
3 - Meclis hesapları tetkiki encümeni ( 10 aza, 1 muvazzaf kâtip ) ; 
4 - Meclis kütüphanesi encümeni ( 5 aza, bunlardan birini Riyaset divanı idare âmirleri arasın

dan ayırır. Bu encümene kütüphane müdürü kâtiplik eder); 
5 - Teşkilâtı esasiye encümeni (15 aza, bir muvazzaf kâtip ) ; 
Dahilî nizamname işleri bu encümene muhavveldir. 
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Bütün Hükümet hizmetlerile mütenazır encümen : 
6 - Bütçe encümeni ( 25 aza, 1 muvazzaf başkâtip, 1 refiki, bir muvazzaf kâtip ) ; Bu encümen 

kendine bir de reisvekili seçer. 
Umumî bütçe mazbatasının yazılması ve müdafaasile mükellef bir mazbata muharririnden başka 

bu encümen bir veya muhtelif dairenin bütçe mazbatasını yazmak ve müdafaa etmekle mükellef hu
susî mazbata muharrirleri daha seçebilir. 

Vekâletlerle mütenazır encümenler ( alfabe tertibile) : 
7 - Adliye encümeni (20 âza, bir muvazzaf kâtip ) ; 
8 - Dahiliye encümeni ( 25 aza, bir muvazzaf kâtip ) ; 
Bu encümen lüzum gördükçe bir reisvekili de seçer. 
iskân, posta, telgraf ve telefon işleri bu encümene muhavveldir. 
9 - Gümrükler ve inhisarlar encümeni ( 15 aza, bir muvazzaf kâtip); 
10 - Hariciye encümeni (15 aza bir muvazzaf kât ip); 
11 - İktisat encümeni ( 20 aza, bir muvazzaf kâ t ip) ; 
12 - Maarif encümeni ( 15 aza, bir muvazzaf kâtip) ; 
13 - Maliye encümeni ( 15 aza, bir muvazaf kâ t ip) ; 
Tapu işleri bu encümene muhavveldir. 
14 - Millî Müdafaa encümeni ( 20 aza, bir muvazzaf kâtip) ; 
15 - Nafıa encümeni ( 15 aza, bir muvazzaf kât ip) ; 
16 - Sıhhat ve muaveneti içtimaiye encümeni ( 15 aza, bir (muvazzaf kât ip) ; 
17 - Ziraat encümeni ( 20 aza, bir muvazzaf kâtip). 

Yukarıdaki encümenlerle tenazuru bulunmıyan dairelere müteallik lâyiha ve teklifler Maliye umu
runa ait iseler Bütçe ve Maliye encümenlerinde, bundan başka bütün lâyiha ve teklifler Dahiliye 
encümeninde müzakere olunur. 

Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Teşkilâtı esasiye encümeni 7 - XI - 1932 

Karar No. 2 
Esas No. 2/48 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî nizamnamenin 22 nci maddesinin tadiliae dair Tekirdağ mebusu Celâl Nuri Bey ve arka
daşlarının takdim ettiği 6 - XI - 1932 tarihli ve 2/48 havaleli teklifi encümenimizin bu günkü 
toplanışında müzakere edildi. 

Yeni vekâletlerin ihdası ile onlara mütenazır Gümrükler ve inhisarlar ve Ziraat encümenlerinin 
teşkili tabiîdir. Teklif irae edilen ibare tadilleri ile birlikte encümenimizce aynen kabul edilmiş
tir. Keyfiyetin umumî heyete arzına müsaade buyurulmasını rica ederiz. 

Eeis 
Muğla Tekirdağ Aydın Aydın Kars Artvin 

Y. Nadi Celâl Nuri Mazhar Tahsin Nazif M. Asım 



Sıra No 1 

Büyük Millet Meclisi 1932 yılı mayıs ayı hesabı hakkında 
5/I6 numaralı murakıplık raporu 

18-IX-1932 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Lira K. 
34 742 
696 874 
731 616 
203 318 
528 298 

48 
46 
94 
57 
37 

Mayıs 932 iptidasında Banka mevcudu 
Mayıs zarfında alınan para 
Yekûn 
Mayıs 932 zarfındaki sarfiyat 
Haziran 932 iptidasına devrolunan para 

Muhasebenin 1932 senesi mayıs ayı içinde aldığı ve sarfettiği paranın evrakı ile Muhasebe 
defterleri bittetkik muvafık görülmüş ve alınan ve verilen paralar da Ziraat Bankası ve 
Muhasebenin kayitlerine göre mayıs gayesinde Bankada mevcut para miktarı da yukarıda 
gösterilmiştir. Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı efendim. 

Denizli mebusu 
Meclis hesapları murakıbı 

Mazhar Müfit 
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Sıra No 2 
Büyük Millet Meclisi 1932 y;h haziran - ağustos aylan 

hesabı hakkında 5/17 numaralı murakıplık raporu 

23-X-1932 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Lira K. 

528 298 37 Haziran 1932 iptidasında Bankada mevcut paramız 
877 792 03 Haziran, temmuz, ağustos 1932 aylarında alınan para 

1 406 090 40 Yekûn 
1 150 024 08 Haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki sarfiyat 

256 066 32 Eylül 1932 iptidasına devrolunan para 
Muhasebenin 1932 senesi haziran, temmuz ve ağustos ayları içinde aldığı ve sarf ettiği 

paranın evrakı ile Muhasebe defterleri bittetkik muvafık görülmüş ve alınan ve verilen para
lar da Ziraat Bankası ve Muhasebenin kayitlerine göre eylül 1932 iptidasında bankada 
mevcut para miktarı da yukarıda gösterilmiştir. Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek 
Reisliğe takdim kılındı. Denizli mebusu 

Murakıp 
Mazhar Müfit 
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