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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1928 hesabı katî kanunu lâyihasile, 
Maarif vekâleti kadrosu ve yüzde onlar tahsilâtile 

idare edilmekte olan inşaat bürolarının kırtasiyeye 
müteallik levazımatma mütedair mazbata müzakere ve 
kabul olundu. • 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin kanunu mede
ninin 452 nci maddesine göre olan tasarruflarının 
mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna ol
duğuna, * 

Şirketlerin müruru zamana uğrayan kupon, tah
vilât ve hisse senedi bedellerinin Hazineye intikaline, 

İzmir rıhtım şirketinin imtiyazile tesisatının sa
tın alınmasına, 

Çubuk barajı ve Bursa ovası ıslahat ve inşaat iş
leri için bono çıkarılmasına, 

Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyiline mütedair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Gayrimenkule tecavüzün define dair kanun lâyihası 
dahi bir müddet müzakereden sonra encümene iade 
edildi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Gayrimenkule tecavüzün kaldırılmasına, 
Muallim maaşları için vilâyetlere ikraz yapılma. 

sına, 
Hudutta zuhur eden ihtilâfların tetkik ve halli 

Lâyihalar '1 
1 — Âli karar heyeti hakkında kanun lâyihası (Da- 1 

biliye ve Adliye encümenlerine) I 
2 —Balina balığı avcılığının tanzimi hakkındaki 1 

mukavelenin tasdikına dair kanun lâyihası (İktisât ve 
Hariciye ericümehlerine) 

3 — Darende kazasının Malatya vilâyetine bağ
lanması hakkmda kanun lâyihası (Dahiliye encüme- ı 
nine) 

4 — Devlet veya imtiyazlı şirketler hatlarında ça
lışacak zabitlere taamiye ve küçük zabitlerle nefer
lere iaşe zammı verilmesi hakkmda kanun lâyihası 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Evkaf umum müdürlüğü 1931 senesi son he
sabı hakkmdna kanun lâyihası (Divanı Muhasebat en
cümenine) 

6 — Türkiye Cümhuriyetile İsviçre Hükümeti ara
sında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mua
hedesinin tasdiki hakkmda kanun lâyihası (Hariciye 
ve Adliye encümenlerine) 

7 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti ara
sında aktedilen uzlaşma, adlî tesviye ve hakem mua-
hedenaımesinin tasdiki hakkmda kanun lâyihası (Ha
riciye ve Adliye encümenlerine) 

Tezkereler 
8 — Mütekait binbaşı Ali Şevket Beyin maluli

yeti hakkmda Arzuhal encümenince verilen kararm 

usulü hakkmda Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri İttihadı arasmda aktolunan mu
kavelenamenin temdidine mütedair protokolün tasdi
kına, 

Uyuşturucu maddelerin murakabesine mütedair 
kanun lâyihalarile, 

Tasfiyeye tâbi tutulanlara avukatlık ruhsatnamesi 
verilip verilmeyeceğine, 

Arzuhal encümeninin 739 numaralı kararma, 
2026 numaralı kanunun tefsirine, 
Harp malûlleri tâbirinin tefsirine mütedair maz

batalar müzakere ve kabul edildi. 
Temyiz teşkilâtı hakkındaki kanunun üçüncü mad

desine bir fıkra ilâvesine, 
Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanunu

nun bazı maddelerinin tadiline müteallik kanun lâyi
haları dahi müzakere ve kabul edildi. 

Meclisin 1 teşrinievvel 1933 tarihine kadar tatili 
faaliyet etmesine ve Reisicumhur Hazretlerine ma
kamı riyaset tarafından Meclisin saygılarının ve Al-
laha ısmarladık dendiğinin arzına mütedair takrir ka
bul edildikten sonra 1 teşrinievvel 1933 te toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Umumî heyette müzakeresine dair Başvekâlet tezke
resi (Arzuhal encümenine) 

9 — Mikdatoğlu ömerhv ölüm cezasına çarpılması 
hakkmda Başvekalet tezkeresi (Adliye encümenine) 

10 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülü hakkındaki kanunun 8 inci maddesinin tefsirine 
dair Başvekâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

11 — 19 nisan 1341 tarih ve 630 sayılı kanunun 
askerî mektepler talebesine de teşmili icap edip etme
yeceğinin tefsiri hakkmda Başvekâlet tezkeresi (Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

12 — Denizli mebusu Haydar Rüştü Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez. 
keresi (Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden 
mürekkep Muhtelit encümene) 

13 — Manisa mebusu Tahir Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürek
kep Muhtelit encümene) 

14 — 1929 senesi Hazine hesabı umumisine dair 
yapılan mutabakat beyannamesi hakkmda Divanı Mu
hasebat Riyaseti tezkeresi (Divanı Muhasebat encü -
menine) 

15 — Devlet demiryolları ve limanları umum mü
dürlüğünün 1929 senesi son hesabına dair yapılan mu
tabakat beyannamesi hakkmda Divanı Muhasebat Ri
yaseti tezkeresi (Divanı Muhasebat encümenine) 

2 — HAVALE -EPÎLEN EVRAK 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Afyon Karahisar Rize 

Ruşen Eşref Ali 



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

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Avni Doğan B. (Yozgat), Hamdi B. (Mersin) 

REİS — Meclis inikat etmiştir. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Trabzon mebusu Ali Şeydi Beyin vefat 
ettiği hakkında Başvekâlet tezkeresi 

2 — Elâziz mebusu Hüseyin Beyin vefat et
tiği hakkıda Başvekâlet tezkeresi 

3 — Manisa mebusu Mustafa Fevzi Beyin ve-. 
fatmın tebliği 

Ruznameye geçmezden evvel tatil esnasında 
çok kiymetli arkadaşlarımızdan Ali Şeydi, Hü
seyin ve Mustafa Fevzi Beylerin vefat ettikle
rini Heyeti Celileye teessürle arzeyler ve arzı 
taziyet eylerim ve hürmeten Meclisin bir da
kika sükût etmesini teklif ©derim. 

(Bir dakika sükût edildi) 
MUSTAFA B. (Tokat) — Ailelerine Divanı 

riyasetçe birer telgraf çekilmesini teklif ederim. 
REİS - r Riyaset tarafından yazılmıştır ve 

Paniste vefat etmiş olan Mustafa Fevzi Beyin 
cenazesinin Türkiyeye nakli için de Divanı ri
yasetçe teşebbüs olunmuştur (Teşekkür ederiz 
sesleri). 

4 — Aydın mebusu Dr. Reşit Galip Beyin Ma
arif vekâletinden istifa ettiğine dair Riyaseti Cum
hur tezkeresi 

20-9-938 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 

Reisliğine 
Maarif vekili Doktor Reşit Galip Beyin sıhhi 

ahvalinin zaruretüe Maarif vekâletinden istifa 
ettiği, Başvekâletin 13 - 8 - 933 tarihli işarın
dan anlaşılarak vaki istifanın kabul edilmiş ve 
Başvekâletin teklifi üzerine Maarif vekâleti 
umurunun Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili 
Doktor Refik Bey tarafından vekâleten ifası 
tensip edilmiş olduğunu arzederim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi M. Kemal 

REİS — Malûmat hâsıl olmuştur. 

5 — Yunan Meclisi Mebusan Riyasetinden ge
len telgraf 

Atina: 16-9-933 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 

Hazretlerine 
Türkiye ile Yunanistan arasmda daha sıkı 

münasebetler vücude getiren yeni misakm imza 
edilmesi milletlerimizin muslihane bir surette ya
şamak ve müşterek menfaatlerini tahakkuk sa
hasına isal etmek maksadım samimî surette ta
kip etmek hususundaki katı azimlerini teyit et
mekte, harpten sonra Balkan milletleri ara
sında revaç bulan sulhperverane zihniyetin ye
ni bir delilini teşkil etmektedir. Bütün Elen 
milletinin hissiyatına tercüman olan Parlâmen
to vücude getirilmiş olan eseri şevkle selâmlar 
ve dostane ve ihlâskârane selâmlarım Türkiye 
Büyük Millet Meclisine iblâğ eyler. 

Meclisi Mebusan 
Reisi 

Haralambos Vosikis 
(Alkışlar). # 
REİS — Efendim, bu telgraf name Meclisin 

münakit olmadığı zamanda gelmişti. Meclisi 
Âlînin toplanacağı zamanda Heyeti umumiyeye 
arzedeceğimi cevaben Elen Meclisi Mebusan 
Reisine yazmıştım. Şimdi bu telgrafı Heyeti 
muhteremeye arzediyorum. Eğer Heyeti celüe 
münasip ve muvafık görürse B. M. M. nin de 
ayni suretle samimî hissiyatla mütehassis oldu
ğuna dair Riyaset tarafından bir cevap yazalım 
<Çok muvafık sesleri). 

Q suretle cevap yazılacaktır efendim. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 

şey yoktur. Meclis önümüzdeki cumartesi günü 
mutat saatte toplanacaktır. 

Celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati ': 14,10 



T. B. M. M. Matbaası 


