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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
1932 senesi muvazenei umumiye kanununa merbut 

(N) cetveline yirmi muallim daha konulmasına, 
Otomobil seyir ve seferine dair beynelmilel mukave

lenameye, 
Memleketimizle Belçika Hükümeti arasında akit ve 

imza olunan ikamet mukavelenamesine, 
Türkiye Cumhuriyet ile İtalya Hükümeti arasında ak-

tedilen bazı adalara müteallik itil&fna menin tasdikına, 
Konya ovası sulama idaresinin 1932 senesi bütçesine, 
Bazı vekâlet binalarile Temyiz mahkemesi ve hapis

hane binalarının inşası için tahsisat verilmesine, 
1240 numaralı kanun mucibince yapılmış olan bina* 

lara ait tahsisata, 
Vilâyet hususî idarelerinden maaş alan memur ve 

muallimlerin tekaüt maaşlarına, 
Muallim mekteplerine muavenet hakkındaki kanun* 

lara bazı maddeler tezyiline, 
1704 numaralı kanunun bazı maddelerinde tadil ve 

1 tashih icrasına ve bir madde ilâvesine, 
Türk parasnu koruma hakkındaki kanuna bir madde 

tezyiline, 
Lâ Haye ve Cenevre afyon mukavelenameleri ile pro

tokollerinin tasdikına, 
Tuz satışı ve tuz f iatları hakkındaki kanunun 4 üncü 

maddesinin değiştirilmesine, 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğünün 1932 malî senesi bütçesinde münakale ya
pılmasına, 

Millî Hükümet bütçelerine ait hizmetler için yapıl
mış olan tediyatm tasfiye ve mahsubuna, 

Mütedair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edil
dikten sonra olbaptaki takrir mucibince 1 mart 1933 te 
toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Yozgat Afyon Karahisar 

A. Kâzım A. Doğan Ruşen Eşref 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Afganistan sefareti binasının Afgan Hükümetine 
temlik edilmesi hakkmda kanun lâyihası (Hariciye ve 
Bütçe encümenlerine) 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1929 senesi 
son hesabı hakkmda kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

3 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1930 senesi 
son hesabı hakkmda kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

4 — Ankara şehri imar müdürlüğünün 1931 senesi 
son hesabı hakkmda kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

5 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1933 senesi büt
çesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

€ — Askerî ceza kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
(Millî Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

7 — Askeri fabrikalar umum müdürlüğüne müteda-
vil sermaye 'verilmesine dair olan kanuna müzeyyel ka
nun lâyihası (Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Askerî mektepler talebesile ihtiyat zabit nam
zetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye dair 
olan kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

9 — Askerî muhakeme usulü kanununun 34 üncü 
maddesinin değiştirilmesine ve 89 uncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenlerine) 

10 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 30 ve 42 
nci maddelerile muvakkat 5 inci maddesine müzeyyel ka
nun lâyihası (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

11 — Askerî tayinat ve yem kanununun muaddel 33 
üncü maddesine bazı fıkralar ilâvesi hakkmda kanun 
lâyihası (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 39 uncu mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Milli 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

13 — Barut ve mevaddı infilâkıye ve fişek ve av 
mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat 
idaresinin 1933 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

14 — 1933 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyi
hası (Bütçe encümenine) 

15 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1933 senesi bütçesi hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

16 — Evkaf umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

17 — Harp gemilerinin tamiri için yaptırılacak liman 
ve tersane hakkında kanun lâyihası (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

18 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1933 senesi bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe en
cümenine) 

19 — İnhisarlar idaresi 1933 senesi bütçesi hakkm
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

20 — İstanbul darülfünunu 1933 senesi bütçesi hak
kmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

21 — Jandarma kanununa müzeyyel kanun lâyihası 
(Millî Müdafaa ve Dahiliye encümenlerine) 

22 — Konya ovası sulama idaresinin 1933 senesi 
bütçesi hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

23 — Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 4 984 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

24 — Seyrisefain idaresinin 1933 senesi bütçesi hak
kmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

25 — Şûrayi askerî kanunu ile mezkûr kanunu mu. 
addil kanunun tadiline dair kanun lâyihası (Millî Mü
dafaa encümenine) 

26 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1933 senesi but-
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çesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

27 — Türkiye Cümhuriyetile Fransa Hükümeti ara
sında Türkiye . Suriye hududu üzerindeki demiryolla-
rra işletilmesi tarzma dair aktedilen mukavelenin tas
diki hakkmda kanun lâyihası (Hariciye ve Nafıa encü
menlerine) 

28 — 3 haziran 1930 tarih ve 1663 numaralı kanunu 
muaddil kanun lâyihası (Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

29 — Van gölü işletme idaresi 1933 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

30 — Vilâyetlerin hususî idareleri kanunu lâyiha
sına 2 madde ilâvesi hakkmda kanun lâyihası (Vilâ
yetlerin hususî idareleri kanunu lâyihasını müzakere et
mek üzere müteşekkil Muvakkat encümene) 

31 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçesi 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

32 — Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 000 
liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
33 — 12 temmuz 1336 tarih ve 26 numaralı kanunla 

askerî ve mülkî tekaüt kanununun 45 inci maddesindeki 
şehit kelimesinin şümulü derecesinin tayini hakkmda 
Başvekâlet tezkeresi (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

34 — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa 

liman ve rıhtım idaresinin 1928 senesi son hesabına dair 
yapılan mutabakat beyannamesi hakkmda Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresi (Divanı muhasebat encüme
nine) 

35 — Lise ve orta mekteplere almacak leylî meccani 
talebe hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi (Maarif ve Bütçe encümenle
rine) 

Mazbatalar 
36 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
37 — Afyon, Urfa, Bolu, Yozgat, Kayseri, Giresun, 

Antalya, Çanakkale, Hakâri, Erzincan vilâyetleri mec
lisi umumilerinin küşadı münasebetile tazimat telgraf* 
lan. 

38 — İstanbul ticaret ve sanayi odası 1933 kongre
sinin birinci toplanışı münasebetile tazimat telgrafı. 

39 — Bursada irtica hâdisesini takbihan Hakâri, Gü-
müşane, Milas, Lüleburgaz, Eskişehir, Çaycumadan mev
rut telgraflar. 

40 — Erzurum vilâyetinden ve Hadımköy müstah
kem mevki kumandanlığından mevrut şeker bayramı teb
riki telgrafları. 

41 — Şebin Karahisardan mevrut, halk evlerinin 
birinci yıl dönümü tebrik telgrafı. 

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

REÎS — KAZIM Pş. 
KATİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Avni Doğan B. (Yozgat) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — İNTİHAP MAZBATALARI 

J — Ankara mebusluğuna seçilen Aka Gün
düz Beyin intihap mazbatası 

REİS — Ankara mebusluğuna intihap edilen 

Aka Gündüz Beyin mazbatası gelmiştir. Muallel 
değildir. Usulüne tevfikan yapılmıştır. Mazba
tayı kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

lifi 

4 — TAHLİFLER 

1 — Ankara mebusu Aka Gündüz Beyin tah-

REİS — Buyurun Aka Gündüz Bey. Yüksek 

5 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin vefat \ ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

sesle okuyunuz. 
(Aka Gündüz Bey tahlif edildi). 
(Bravo sesleri, Alkışlar). 
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BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 

YÜKSEK REİSLİĞİNE 
Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin tebdili ha

va için gitmiş olduğu Mersinden Ankaraya ti
renle dönerken 30 - I - 1933 tarihinde Eskişehir 
istasyonunda birinci mevki kompartımanında 
ötedenberi muztanp bulunduğu kalp hastalığın
dan vefat etmiş olduğu Dahiliye vekâletinin 
1 - II - 1933 tarihli tezkeresinde bildirilmekle 
arzolunur efendim. 2 - II - 1933 

Başvekil 
İsmet 

2 — Trabzon mebusu Hakkı Sofu Beyin ve
fat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Trabzon mebusu Hakkı Beyin îstanbul-
da Sıhhat yurdunda 20 kânunusani 1933 tari
hinde zatürrieden vefat etmiş olduğu Dahiliye 
vekâletinin 26 - II - 1933 tarihli işan üzerine 
arzolunur efendim. 

27 - II - 1933 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Vefat eden arkadaşlarımızın ruhla
rına hürmeten bir dakika sükût edilmesini tek
lif ediyorum. 

(Bir dakika sükut edildi). 
REİS — Ruznameye devam ediyoruz. 
3 — Başvekalet 1932 senesi bütçesinde 216 

liralık münakale yapılması hakkındaki kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet tez
keresi 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Başvekâletin 1932 senesi bütçesinin bazı fasıl

ları arasında münakale yapılması hakkmda 7 -
I - 1933 tarih ve 6/71 numaralı tezkere ile tak
dim edilmiş olan kanun lâyihasının, yapılması
na lüzum görülen diğer münakale tekliflerile 
beraber arzedilmek üzere iadesine müsaade Du
yurulmasını rica ederim efendim. 

13 - II - 1933 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile lâyihayı 
iade ediyoruz. 

4 — Yüksek mühendis mektebi 1932 senesi 
bütçesine 18 000 liralık munzam tahsisat konul
masına dair olan kanun lâyihasının geri verilme
si hakkında Başvekâlet tezkeresi 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Yüksek mühendis mektebi bütçesine tahsisat 
ilâvesine dair olup 31 - XII -1932 tarih ve 6/3222 
sayılı tezkere ile Yüksek huzurlarına gönderil
miş olan 13665 sayılı kanun lâyihasının geri 
alınması Nafıa vekilliğinden yazılan 14 - II -1933 
tarih ve 582/1069 sayılı tezkere ile istenilmiştir. 

Adı geçen kanun lâyihasının geri gönderil
mesine müsaadelerini dilerim efendim. 

20 şubat 1933 
Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile lâyihayı 
iade edeceğiz. 

Bu gün ruznamemizde müzakere edilecek 
başka madde yoktur. Meclis cumartesi günü sa
at 14 te toplanacaktır. Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,20 
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