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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Kânunuevvel 1931 - şubat 1932 aylarına ait rapor

ların takdim kılmdığı hakkında Divanı muhasebat en
cümeni mazbatası bir müddet müzakereden sonra da-
hilî nizamnamenin 49 uncu maddesinin tetkiki için ve
rilen takrir üzerine geri bırakıldı. 

Kazanç vergisi kanun lâyihası dahi vaki talep üze-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Adlî sicil hakkmda kanun lâyihası (Adliye 
encümenine) 

2 — Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun 
inşası hakkında kanun lâyihası (Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hak
kmda kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadü
lü hakkmdaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

5 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea
dülü hakkmdaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

6 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadülü 
hakkmdaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

7 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea
dülü hakkmdaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

8 — Fevzipaşa - Ergani hattmın Elâzize bağlan
ması hakkında kanun lâyihası (Nafıa ve Bütçe encü
menlerine) 

9 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1932 senesi bütçesinde 500 liralık münakale yapılması 
hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

10 — İcra ve iflâs kanununun 49 uncu madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası (Adliye 
encümenine) 

11 — Kefalet kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkmda kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

12 — Madenî ufaklık para basdması hakkında ka
nun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Mahkemeler teşkilâtı hakkmda kanun lâyi
hası (Adliye encümenine) 

14 — Mevduatı koruma hakkmda kanun lâyihası 
(tktısat, Adliye ve Maliye encümenlerine) 

15 — Müruru zamana uğrayan şirket kupon, esham 
ve tahvilât bedellerinin Hazineye ait olması hakkında 
kanun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

16 — Muvazene vergisi kanununun bir sene uzatıl
ması hakkmda kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

17 — Nahiye müdürlerinin tayini hakkmda kanun 
lâyihası (Dahiliye encümenine) 

18 — Nafıa vekâleti 1932 senesi bütçesine 176 000 
liralık tahsisat konulmasma dair kanun lâyihası (Büt
çe encümenine) 

rine Bütçe encümenine iade ve ayni zamanda Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine de havalesi tensip olundu ve 
pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil edildi, 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Çanakkale 

Esat A. Doğan Ziya Gevher 

DİLEN EVRAK _ 
19 — Ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memu

rini hakkındaki kanuna müzeyyel askerî izin kanunu 
lâyihası (Millî Müdafaa encümenine) 

20 — Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanu
nunun 10 uncu maddesine bir kelime ilâvesi hakkmda 
kanun lâyihası (Millî Müdafaa encümenine) 

21 — Soy adı hakkmda kanun lâyihası (Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine) 

22 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1932 se
nesi bütçesinde 8 500 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

23 — Temyiz mahkemesinin Ankaraya nakli hak
kında kanun lâyihası (Adliye encümenine) 

24 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası (Adliye encüme
nine) 

Tezkereler 
25 — Ihtiyacatı umumiye için celbolunacak madenî 

borularm gümrük resminden muafiyeti hakkmdaki ka
nunun birinci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet 
tezkeresi (Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

26 — İmalâtı harbiye fabrikalarmdaki mütehassıs 
zabitana verilmekte olan yevmiyelerin umum müdür
lük merkezinde çalışan mütehassıs zabitana da teşmili 
hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenlerine) 

Mazbatalar 
27 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununun 62 nci 

maddesinin tefsiri hakkmda 3/242 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

28 — Düyunu umumiye 1932 senesi bütçesine 
1 050 000 liralık fevkalâde tahsisat konulmasma 
dair 1/496 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

29 — Hariciye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 
4 300 liralık münakale yapılması hakkmda 1/489, 
Millî Müdafaa vekâletile Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 1932 senesi bütçelerinde 45 500 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/493, Millî Müdafaa 
vekâleti 1932 senesi kara bütçesinde 7 500 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/494, Jandarma umum 
kumandanlığı 1932 senesi bütçesinde 6 000 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/495 ve Maarif vekâ
leti 1932 senesi bütçesinde 4 984 liralık münakale ya
pılması hakkmda 1/527 numaralı kanun lâyihaları 
ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 
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30 — Şûrayi askerî kanunu ile mezkûr kanunu 

muaddil kanunun tadiline dair 1/528 numaralı kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

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

REİS — Refet Bey 
KATİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Avni Doğan B. (Yozgat) 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyet
leri hakkında B. M. Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REİS — Mezuniyetler hakkındaki Divanı Ri
yaset tezkeresi okunacaktır. 

Heyeti umumiyeye 
Riyaset divanının 11 - III -1933 tarihinde 

vaki ikinci toplanışında, aşağıda isimleri yazılı 
azayi kiramın hizalarında gösterilen müddet
lerle mezun addedilmeleri münasip görülmüş
tür. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 
B. M. M. Reisi 

A. Kâzım 
Salih B. (Bilecik), iki ay; hastalığına binaen. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. (Erzurum), iki ay; has

talığına binaen. 
Şevket B. (Giresun), bir ay; ailevî mazeretine 

binaen. 
İbrahim Tali B. (İstanbul), bir buçuk ay; 

hastalığına binaen. 
Dr. Hilmi B. (Malatya), bir ay; ailevî maze

retine binaen. 
Halit B. (Niğde), iki ay; hastalığına binaen. 
Ruşenî B. (Samsun), iki ay; hastalığına bi

naen. 
REİS — Efendim, şimdi birer birer reyinize 

arzedeceğim. 
Salih B. (Bilecik), iki ay. Hastalığına bina

en. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. (Erzurum), iki ay. Has

talığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Şevket B. (Giresun), bir ay. Ailevî mazere

tine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

İbrahim Tali B. (İstanbul), bir buçuk ay. 
Hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hilmi B. (Malatya), bir ay. Ailevî mazere
tine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Halit B. (Niğde), iki ay. Hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Ruşenî B. (Samsun), iki ay. Hastalığına bi

naen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 

bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun lâyi
hasının geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Efendim, bir de Başvekâlet tezkeresi 
vardır, okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı 

maddelerinin tadil teklifini havi olup 1 - VI - 932 
tarihli ve 6/1521 numaralı tezkere ile takdim 
edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibenin bazı 
noktalarının yeniden tetkikine lüzum görüldü
ğünden tekrar takdim olunmak üzere iadesine 
müsaade buyurulmasmı Adliye vekâletinin talebi 
üzerine arzeylerim efendim. 

7 - III -1933 
Başvekil 

İsmet 
REİS — Alelûsul iade edilecektir efendim. 
Ruznamede başka iş yoktur, perşembe günü 

saat 14 te toplanmak üzere celseyi tatil edi
yorum. 

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


