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T. B. M. M. 
ZABIT CERİDESİ 

Otuz birinci inikat 
20- I I I -1933 Pazartesi 

Miindericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 38 
2 — Havale edilen evrak 38 

mm* 



1 : 3 1 2 0 - 3 - 1 0 3 3 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Çanakkale mebusluğuna seçilen Ahmet Cevat Be
yin intihap mazbatası ile tekaüt kanununun 62 nci 
maddesine müteallik tefsir mazbatası ve Düyunu 
umumiye bütçesine fevkalâde tahsisat konulması hak
kındaki lâyiha ile bazı devair bütçelerinde münakale 
yapılmasına mütedair lâyiha müzakere ve kabul 
olundu. 

Şûrayi askerî kanununun bazı maddelerinin tadili 

hakkındaki lâyihanın birinci maddesi encümene iade, 
ikinci maddesi tay ve son maddeleri tehir edildi ve 
pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis Vekili 

Esat 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1932 se
nesi bütçesinde 22 800 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — Bazı dairelerin 1932 senesi bütçelerinde 112 150 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

3 — Evlenme harici doğan çocuklar hakkında ka
nun lâyihası (Adliye ve Dahiliye encümenlerine) 

4 — Maarif vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 200 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

5 — Millî Müdafaa vekâleti 1932 senesi hava büt
çesinde 36 641 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

6 — Satılan mektep kitapları bedellerinden 39 798 
lira 97 kuruşun Maarif vekâleti 1930 senesi bütçesine 
munzam tahsisat olarak konulmasına dair kanun lâyi. 
hası (Bütçe encümenine) 

7 — Satılan mektep kitapları bedellerinden 37 502 
lira 69 kuruşun Maarif vekâleti 1931 senesi bütçesine 
munzam tahsisat olarak konulmasına dair kanun lâyi

hası (Bütçe encümenine) 
8 — Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi zar

fında aktedilecek istikrazlara Maliye vekâletinin kefa
leti mezuniyetine dair olan kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü
menine) 

9 — Ziraat vekâleti 1932 senesi bütçesinde 14 700 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Teklifler 
10 — İdare heyetinin Büyük Millet Meclisi 1932 

senesi bütçesine 23 800 liralık tahsisat konulmasına 
dair kanun teklifi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
11 — Büyük Millet Meclisi 1932 senesi teşrinisani 

ve kânunuevvel ayları hesabatı hakkında 3/35 numa
ralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

12 — Kara gedikli küçük zabit ve ihzarî mektepleri 
talebesinin askerî liselere talebesi gibi iaşesi hakkında 

1 1/425 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
i Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

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

REİS — Ref et Bey 
KÂTİPLER : Ziya Gevher B. (Çanakkale), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

*m*m 

REİS — Celseyi açıyorum. Fakat ruzna-
me yoktur, perşembe için de işimiz yoktur. 
Tensip buyurursanız cumartesi günü toplanalım 

(Muvafık sesleri). O halde cumartesi günü top
lanılmak üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 14,3 

«••» 

T. Ji. M. M. Matbaası 


