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Kırk birinci inikat 
2 4 - I V - 1933 Pazartesi 

Mündericat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Sualler 
3 — Havale edilen evrak 

Sayıfa 
106 
106 
106 



I : 4 1 2 4 - 4 - 1 9 3 3 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Lise ve orta mekteplere alınacak leylî, meccani 
talebe hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsi
rine, 

Jandarma efradı kanununun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine lüzum olmadığına dair mazbatalarla 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğünün 1933 senesi bütçesine mütedair lâyiha mü
zakere ve kabul edildi. ' 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanununun 
beşinci maddesine merbut cetvelde tadilât icrasına, 

Ankara şehri otomatik telefon kanununun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine 

dair olan kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri ya
pıldı. 

Askerî ceza kanununa müzeyyel kanun lâyihasile 
maarif teşkilâtına dair olan kanunun 11 inci maddesi 
hükmünü iki sene tecil eden kanunun iki sene temdi
dine dair kanun lâyihaları dahi encümene tevdi edil. 
di. Meclis pazartesi günü toplanılmak üzere dağıtıl. 
mistir. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Yozgat Denizli 

Esat Avni Doğan Haydar Rüştü 

SUALLER 
1 — Denizli mebusu Mazhar Müfit Beyin, Razgrat 

vakası hakkında şifahî sual takriri Hariciye vekâletine 
havale edilmiştir. 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Ceza istinafı hakkında ceza muhakemeleri 

usulü kanununa müzeyyel kanun lâyihası (Adliye en
cümenine) 

2 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Ad
liye encümenine) 

3 — Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkında kanun lâ
yihası (Hariciye ve Bütçe encümenlerine) 

4 — Sulh hâkimlerinin tatbik edecekleri tahkikat 
usulü hakkında ceza muhakemeleri usulü kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası (Adliye encümenine) 

5 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel kanun lâ
yihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
6 — Erzurum mebusu Nafi Atuf Bey ve 7 arkada

şının, hayvanlar vergisi kanununun 5 inci maddesine 
bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi (Ziraat, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
7 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve tea

dülü hakkındaki kanuna bağlı cetvelde değişiklik ya. 
pılmasma dair olan kanunun tefsiri hakkmda Baş. 
vekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
8 — Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum kon

solosluğu binasile değiştirilmesi hakkmda 1/432 nu
maralı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Vaiz ve dersiam maaşları hakkmda 1/618 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

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

Reis — Refet Bey 
Kâtipler : Avni Doğan B. (Yozgat), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REÎS — Efendim, celseyi açıyorum. Fakat ruznamemiz olmadığı için perşembe günü 14 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. Kapanma saati : 14,1 

—-•»>>» »cc«c«— 
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