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Mündericat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Yeniden tam teşekküllü 50 nahiye teşkili 

hakkındaki kanunun tatbikinin 2 sene tehirine 
dair 1/406 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 
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Sayıfa 
2 — Amenajman ve teşcir işlerinde müstah

dem orman memurini fenniyesine 657 ve 1508 nu
maralı kanunların 1 ve 7 nci maddeleri muci
bince verilmesi muktazi yevmiyeleri gösterir 
2 kıta cetvelin gönderildiğine dair 3/185 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni maz
batası 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Kâzım Paşanın riyasetlerile aktolunarak Manisa 
mebusu Kefik Şevket Beyin istanbul hazinei evrakın. 
da ki tarihî evraka mütedair sualine Maarif ve Maliye 
vekilleri tarafından verilen cevaplar dinlendikten sonra 
iki zatin istiklâl madalyaBİle taltiflerinin reddine dair 
mazbata ile askerî ve mülkî tekaüt kanununun 53 üncü 
maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir muvakkat 

madde ilâvesine müteallik kanun lâyihası dahi müstace
liyetle müzakere ve kabul edildi ve perşembe günü top
lanmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis 

A. Kâzım 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1932 senesi bütçesine 

31 500 liralık munzam tahsisat konulmasına dair kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Millî Hükümet bütçelerine müteallik borçlarım 

kayitlerine ve müddeti muayyenesi zarfında müracaat 
etmeyenlerin alacaklarının sukutuna dair olan kanunun 
tefsiri hakkında 3/14 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

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

RElS — Esat B. 
KÂTİPLER: Avni Doğan B. (Yozgat), Ziya Gevher B. (Çanakkale) 

REİS— Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

REİS — Bugünkü ruznamemizde iki lâyihai 
kanuniyenin ikinci müzakereleri vardır efendim. 

/ — Yeniden tam teşekküllü '>() nahiye teşkili 
hakkındaki kanunun tatbikinin 2 sene tehirine 
dair 1/406 numaralı kanun lâyihası oc Dahiliye 
re Bütçe encümenleri mazbataları Fil 

REİS — İkinci müzakere olduğu için madde
lere geçiyoruz efendim. 

21 temmuz 1931 tarih ve 1857 numaralı kanunun 
ilgasına dair kanun 

MADDE 1 — Yeniden tam teşekküllü elli na
hiye teşkiline ve 1452 numaralı kanuna merbut 
2 numaralı cetvelin tadiline dair olan 21 temmuz 
1931 tarih ve 1857 numaralı kanun ilga edilmiştir. 

Fil Birinci müzakeresi 7 ne i inikat zabıt ceri-
elesindedir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, bu 
müzakere kanunun ikinci müzakeresi değildir. 
Evvelce müzakere edilirken Bütçe encümeninin ta
lebi ile o madde Bütçe encümenine verilmişti. (O 
başka, o değil sesleri). 

REİS — Onun Başka bir mesele olduğunu söy
lüyorlar. 

O halde maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmeyenler Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Kabul etmeyen
ler . . . Kabul buyurulmuştur. 

Şimdi lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesini 
9 — 
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reyi âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler... Kabul buyurulmuştur. 

İkinci lâyihaya geçiyoruz. 

:î — Amenajman ve teşcir işlerinde müstahdem 
orman memurini' fenniy esine 657 ve 1508 numa
ralı kanunların 1 ve 7 nci maddeleri mucibince 
verilmesi muktazi yevmiyeleri gösterir 2 kıta cet
velin gönderildiğine dair 3/185 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası fil 

REİS — Bu da ikinci müzakere olduğu için 
maddelere geçiyoruz. 

1931 malî senesi zarfında amenajman ve teşcir 
işlerinde istihdam edilmiş olan orman fen memur

larının yevmi tazminatları hakkında kanun 

MADDE 1 — 1931 malî senesi zarfında ame
najman ve teşcir işlerinde istihdam edilmiş olan 
orman fen memurlarına bu kanuna merbut cet
velde gösterildiği üzere yevmiye hesabile tazminat 
verilir. 

fil Birinci müzakeresi 8 inci inikat zabıt ce-
ridesindedir. 

CETVEL 
tazminat miktarı 

Lira Kuruş 

muavini 
50 

50 

Başmühendis 
« 

Mühendis 
Kondoktor 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
le r . . . Kabul buyurulmuştur. 

MADDE* 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler . . . Kabul buyurulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler . . . Kabul buyurulmuştur. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyi âlinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmeyen
ler . . . Kabul buyurulmuştur. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mad
de yoktur, kânunuevvelin 5 inci pazartesi günü 
saat 14, te içtima etmek üzere inikada nihayet ve
riyorum. 

Kapanma saati: 14, 10 
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