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On ikinci inikat 
8 - XII - 1932 PorsenıİMS 

Mündericat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Arzuhal encümenince ittihaz olunan 5(>K 

numaralı karar hakkında dahilî nizamnamenin 57 
nci maddesine tevfikan tanzim olunan 5/18 nu
maralı mezkûr encümen mazbatası 

2 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, 60 
istida üzerine Arzuhal encümenince ittihaz olu-

Sayıfa 
20 
20 
20 

20 

Sayıfa 
nan 388 numaralı kararın Umumî heyette müza
keresine dair 4/33 numaralı takriri ve Arzuhal 
encümeni mazbatası 20 

3 — Türkiye Cümhuriyetile Polonya Hükümeti 
arasında münakit ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinin tasdiki hakkında 1/281 numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri 
mazbataları 21 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Esat Beyin riyasetlerile aktedilerek evvelki gün ve. 
fat eti n Çanakkale mebusu Samih Rifat Beyin hatıra
sına hürmeten bir dakika sükût edildikten ve Meclis 
namına merhumun ailesine beyanı tazPyet edilmesi ka-
rargir olduktan sonra 2 haziran 1929 tarih ve 1513 nu
maralı kanuna müzeyyel kanun lâyihası müzakere olun-

Tezkereler 
1 — Tütün ve sigara bayilerinin astıkları levhalar

dan dolayı resim alınıp alınmayacağının tefsiri hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

2 — 22 haziran 1927 tarih ve 1122 numaralı kanunun 
2 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — İstanbul darülfünunu 1928 senesi hesabı katisi 

hakkında 1/46 numaralı kanun lâyihasile istanbul da
rülfünunu 1928 senesi hesabı katisine mütedair muta
bakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 3/204 
numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve Divanı 

1 — Arzuhal encümenince ittihaz olunan 568 
numaralı karar hakkında dahilî nizamnamenin 57 
nci maddesine tevfikan tanzim olunan 5/18 numara
lı mezkûr encümen mazbatası 

REİS — Arzuhal encümeninin bir mazbatası 
vardır, okutuyorum. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTÎN 
B. (Kocaeli) — Bu mazbatanın geçen gün Adliye 
encümenine havale edilen mahsubu umumî kanu
nuna ait mazbata ile alâkası vardır. Müsaade bu
yurursanız o çıktıktan sonra müzakere edilsin, Ve
kil Bey de muvafakat ediyorlar. 

MALÎYE VEKÎLÎ — Muvafık efendim . 
REÎS — O halde bu mazbatayı tehir ediyorum. 

2 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, 60 is-

du ve birinci madde mevcut takrirlerle birlikte Adliye 
encümenine verildi ve perşembe günü toplanılmak üzere 
celse tatil edildi. 

Reisvekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Esat Avni Doğan Haydar Rüştü 

muhasebat encümeni mazbatası (Ruznameye) 
4 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1929 senesi hesabı 

katisi hakkında 1/68 numaralı kanun lâyihasile Kara
deniz boğazı tahlisiye idaresinin 1929 senesi hesabı ka. 
tisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim kı
lındığı hakkında 3/209 numaralı Divanı muhasebat ri
yaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

5 — Orman amenajman gruplarına ve bu işlerde ça
lışan orman mühendislerine yevmiye hesabile verilmekte 
olan tazminatın sureti tediyesinde tereddüt edildiğin
den keyfiyetin tefsiri hakkmda 3/187 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

Uda üzerine Arzuhal encümenince ittihaz olunan 
388 numaralı kararın umumî heyette müzakeresine 
dair 4/33 numaralı takriri ve Arzuhal encümeni 
mazbatası 

REİS — Arzuhal encümeninin diğer bir maz
batası var, okunacaktır. 

Millî Müdafaa vekili burada mı? 
HAKKI TARIK B. (Giresun) — Bendeniz de 

onu arzedecektim efendim, bazı suallerim var. 
REİS — Vekil Beyin namlarına gelen başka 

bir zat var mı efendim? ( Yok sesleri). Şu halde 
bu mazbatanın müzakeresini gelecek inikada bıra
kalım. 

MAZHAR MÜFÎT B. ( Denizli) — Haber gön
derelim gelsin. 

REÎS — Yetişemezler efendim. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

BÎEÎNCt OELSE 
Açılma saati: 14 

REÎS — Refet B. 

KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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3 — Türkiye, Cümhuriyetile Polonya Hükü

meti arasında münakit ticaret re seyrisefain mnJîa-
velcnamesinin tasdiki hakkında i/281 nhıtnarah 
kanun lâyihası ve Haricine ve iktisat encümenleri 
mazbataları 

( Hariciye vekili yok sesleri). 
REİS — Hükümet namına cevap verecek kim

se yok mu efendim? ( Hayır sesleri). 
MÜKERREM B. (İsparta) — Ruznameler 

Hükümete her halde tebliğ edilmiştir. 
MAZHAR MÜFİT B. ( Denizli) — Ruzname 

vekillere gitmiştir, usulen burada bulunmaları lâ
zımdı. 

REİS — Hükümetten kimse bulunmadığına gö
re bunu da tehir ediyoruz. Müzakere edilecek baş
ka madde yoktur. Cumartesi saat 14 te toplanıl
mak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 14, 15 
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T. B. M. M. Matbaası 


