
CİLT : 19 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

On Dördüncü inikat 
16 -XII- 1933 Cumartesi 

MüıifJcricat 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 

Sayıfa 
70 
70 



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

Kütahya mebusu Rasim ve Ordu mebusu Recai 
Reylerin vefat ettikleri tebliğ ve merhumların hatı
ralarını tazizen bir dakika susuldu. 

Orman kanunu lâyihası muvakkat encümenine do
kuz aza, tskân kanunu lâyihası muvakkat encümeni 
için de üç aza intihabına dair tezkereler okunarak ka
bul edildi. 

Münhal bulunan Divanı muhasebat reisliği namzet
lerine dair mazbata kıraat ve reyler toplandı. 

Polis teşkilât kanununun 39 uncu maddesinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası müzakere ve 
kabul edildi. 

Sivas ve Kayseri şehirlerinde 1330 senesinden iti
baren Hükümet tarafından imar veya resmî binalar 
yapmak maksadile idareten yıktırılmış olan binaların 
sahiplerine verilecek tazminat hakkındaki kanun lâyi
hasının dahi birinci müzakeresi yapıldıktan sonra, 

Divanı muhasebat reisliğine 177 reyle Seyfi Beyin 
intihap edildiği tebliğ olunarak cumartesi günü top
lanılmak üzere celse tatil olundu. 

Reis Vekili 
Esat 

Kâtip 
Konya 
Refik 

Kâtip 
Rize 
Ali 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
30 000 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

2 — Yüksek mühendis mektebi 1933 senesi bütçe
sinde 700 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

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

BEİS — Hasan Bey 
KÂTİPLER : Ali B. (Hize), Avni Doğan B. (Yozgat) 
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REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Bu günkü ruznameye dahil olan maddelerin 

hepsi bu gün tevzi edilmiş evraktır. Heyeti Ce-
lile arzu buyurursanız karar verirsiniz, bu gün 
bunlar müzakere olunur. Arzu buyurmazsanız 
müddeti nizamisinin geçmesi için celseyi per
şembeye bırakmağı teklif edeceğim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis Bey! 
Büyük Heyet fevkalâde müstacel işleri nizamna
menin hükümlerine ve kayitlerine bakmaksızın 
istediği zaman ruznameye alır ve müzakere ede

bilir. Fakat bu günkü ruznamemizde mühim 
bir mesele yoktur. Böyle şeyler için usulümüzü 
neye bozalım? Bu günkü işleri pazartesi günü 
müzakere ederiz. 

REİS — Eğer bu günkü ruznameye dahil 
maddelerin pazartesi günü müzakeresini tensip 
buyurursanız bu günkü celseyi kapayacağım 
(Muvafık sesleri). O halde pazartesi günü topla
nılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 14,10 
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T. fi. M. M. Matbaasi 


