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Münderical 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 24 
2 — Havale edilen evrak 24 
3 — Riyaset divanının Heyeti ıımumiyeye 

maruzatı 24 
] — Aziz Hızır Beyin Samsun mebusluğundan 

Sayıfa 
istifa ettiğine dair takriri 24 

2 — Aydın mebusu Fuat gahin Beyin Ziraat 
encümeninden istifa ettiğine dair takriri 25 

4 — İntihaplar 25 
1 — Encümenler intihabı 25 
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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Birinci celse 
Esat Beyin riyasetlerile aktolunarak Gümrük ve inhi

sarlar, Ziraat ve İktisat encümenleri intihabı için rey
ler toplandıktan sonra tasnif için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Esat Bey tarafından açılarak intihap neticesi tebliğ 

Teklifler 
1 — Yogzat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, tiftik 

keçisinden alınan verginin azaltılması hakkında kanun 
teklifi ( Ziraat, İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
2 — Amenajman ve teşcir işlerinde müstahdem or

man memurini fenniyesine 657 ve 1508 numaralı ka
nunların 1 ve 7 nci maddeleri mucibince verilmesi muk-
tazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cetvelin gönderildiğine 
dair 3/185 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe en
cümeni mazbatası (Ruznameye). 

3 — Ankara memurlarının mesken tazminatı hak
kında 3/127 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

4 — Çanakkale mebusu Şükrü Beyin, arazi ver
gisi kanununun 5 inci maddesinin tefsiri hakkında 4/27 
numaralı takriri ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz. 
hataları (Ruznameye). 

5 — Damga resmi kanununun maktu resimler fas
lının 42 nci ve muafiyet faslının 20 nci fıkralarının 
tefsiri hakkında 3/109 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye). 

6 — 4 haziran 1929 tarih ve 1490 numaralı kanun 
hükmünün temdidi hakkında 1/152 numaralı kanun lâ
yihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye). 

7 — İstanbul Darülfünununun 1931 senesi bütçesin
de 10 968 liralık münakale yapılması hakkında 1/383 
numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

1 — Aziz Hızır Beyin Samsun mebusluğundan 
istifa ettiğine dair takriri. 

ve perşembe günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

Esat Ziya Gevher Avni Doğan 

(Ruznameye). 
8 — Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri 

kanununun 6 nci ve 7 nci maddeleri hükmüne dahil 
ve resme tâbi olup olmadığının tefsiri hakkında 3/179 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

9 — Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedellerinin 
ilgası hakkında 1/403 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

10 — Seyrisefain idaresi memurları ücretlerinin tev
hit ve teadülü hakkında 1/96 numaralı kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye). 

11 — Tütün İnhisarı umum müdürlüğü 1932 ve 1933 
seneleri bütçesinden 500 000 liranın Millî Müdafaa ve
kâleti deniz bütçesine nakli hakkında 1/176 numaralı 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye). 

12 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkili 
hakkındaki kanunun tatbikinin 2 sene tehirine dair 
1/406 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (Ruznameye). 

13 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, tapu 
harçları kanununun 16 nci maddesinin tefsiri hakkında 
4/18 numaralı takriri ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye). 

14 — Yüksek mektep mezunu Devlet memurlarından 
11 inci dereceden aşağı vazifelerde bulunanların 11 inci 
dereceye geçmelerinin terfi mahiyetinde olup olmadı
ğının İefsiri hakkında 3/197 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye). 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ahvali sıhhiyem mebuslukta devama mâni bu-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 14 

REÎS — (Refet B.) 
KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Avni Doğan B. (Yozgat) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RtYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 
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lunduğundan mebusluktan affimi niyaz eder ve 
sonsuz hürmet ve tazimlerimi arzeylerim efendim. 

Samsun mebusu 
Aziz Hızır 

REtS — Bir daha vardır. 
2 — Aydın mebusu Fuat Şahin Beyin, Ziraat 

encümeninden istifa ettiğine dair takriri. 

1 — Encümenler intiîıabı 
REİS — İntihaba başlıyoruz. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Reyi işarı ile in

tihap olunsun efendim. 
KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Bendeniz Hulusi 

Beyi teklif ediyorum. 
REtS — Efendim, nizamnamei dahilî sarihtir. 
Rey vermeyen zevat mar mı? Rey toplama mu

amelesi bitmiştir. 
Reyleri tasnif edecek zevatı kura ile ayıracağız. 
Doktur Saim B. (Manisa), Tahsin B. (Elâziz), 

Riyaseti Oelileye 
îki encümende çalışmak müşkül olduğu cihetle 

Ziraat encümeninden affimi rica ederim efendim. 
Aydın mebusu 

Fuat Şahin 
REİS — Yerine diğer bir arkadaş intihap edi

lecektir. 

Enver B. (Balıkesir) reyleri tasnife memur edil
mişlerdir. 

Rey neticesini arzediyorum: 
Ziraat encümeni için bir aza intihabı yapıl

mıştır. Bu encümene 206 reyle Sinop mebusu 
Hulusi Bey seçilmiştir. 

Başka müzakere olunacak bir şey yoktur. Cu
martesi günü 14 te içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,15 

4 — İNTİHAPLAR 
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