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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Birinci celse 

Divanı muhasebat dördüncü daire reisliği için 
reyler toplandı. 

İstanbul adliye binasının yanması üzerine alına
cak tedbire, 

Memleketimizde trotil fabrikası kurulmasına, 
Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hak

kındaki kanuna bir madde tezyiline, 
Antalya vilâyeti hususî idaresi tarafından yapıla

cak istikraza, 
tskân kerestelerinin satılmasına, 
Gümrük kanununun (906) numaralı kanunla değiş

tirilmiş olan 36 ncı maddesinin tadiline, 
Türkiye Cümhuriyetile Japonya İmparatorluğu ara

sında münakit ticaret ve seyrisefain muahedesine mü
tedair itilâfa, 

Türk . Rum ahali mübadele komisyonunun kaldı
rıl masına ait mukavelenamenin tasdikına, 

Türkiye Cümhuriyetile Iran Devleti arasında akto-
Iunan dostluk muahedenamesinin tasdikına, 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarile kaplı
calar tesisatı hakkındaki kanuna bazı maddeler tezyi
line, 

Evkaf umum müdürlüğü 1933 malî senesi bütçesin
de münakale yapılmasına, 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına mütedair 
ki.nun lâyihaları müzakere ve kabul edilip bazılarının 

Lâyihalar 
1 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1932 senesi son 

hesabı hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat 
encümenine) 

2 — Ankara şehri imar müdürlüğü 1934 senesi 
bütçesinde 9 500 liralık münakale yapılması hakkın. 
da kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1933 se
nesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

4 — Barut ve mevaddı infilâkiye inhisarı ida
resinin 1934 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası 
(Kütçe encümenine) 

5 — Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 
7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

6 — 1934 senesi muvazenei umumiye kanunu lâ
yihası (Bütçe encümenine) 

7 — Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Devlet demiryolları idaresinin 1934 senesi 
bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

9 — Ekmeklerden alınacak resim hakkında kanun 
lâyihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye konularak te
neffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Divanı muhasebat dördüncü daire reisliğine (106) 

reyle Fevzi Beyin intihap edildiği tebliğ edildikten 
sonra, 

Birinci celsede tayini esamile reye konulan kanun 
lâyihalarının kabul edildiği tebliğ olundu. 

Devlet veya imtiyazlı şirketler hatlarında çalışa
cak zabitlerle neferlere iaşe zammı verilmesine dair, 

Hazineye ait bazı alacakların affine, 
Memurin kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesi hakkındaki kanunun 3 üncü maddesinin tefsirine 
müteallik lâyihalarla tezkerenin Hükümete iadesine 
mütedair mazbatalar kabul olundu. 

Hariciye vekâleti memurin kanununun muvakkat 
maddesinin değiştirilmesine, 

Nahiye müdürlerinin tayini sureti hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin değiştirilmesine mütedair ka
nun lâyihaları dahi müzakere ve kabul edildi. 

Sonra Meclisin 1 mart 1934 perşembe gününe ka
dar tatili faaliyet etmesi hakkındaki takrir kabul ve 
1 mart perşembe günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Mersin Rize 

Hamdi AH 

10 — Elektrik istihlâk resmi hakkında kanun lâyi
hası (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

11 — Evkaf umum müdürlüğü 1934 senesi bütçesi 
hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

12 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1934 
senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encü
menine) 

13 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe en
cümenine) 

14 — İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

15 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 senesi büt
çesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

16 — İstanbul şehri ile civarındaki ağaçların ko
runması hakkında kanun lâyihası (Ziraat ve Dahiliye 
encümenlerine) 

17 — istatistik umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 1 200 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

18 — İstatistik umum müdürlüğü 1933 senesi büt
çesinde 1 000 liralık münakale yapılması hakkında ka. 
mm lâyihası (Bütçe encümenine) 

19 — Kadastrosu henüz yapılmayan mahallerde 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



yeni tapu kütükleri tesisi hakkında kanun lâyihası 
(Dahiliye ve Maliye encümenlerine) 

20 — Kocaeli vilâyeti içinde 4 nahiyenin kaldırıl
ması ve Karasu adile yeniden bir kaza kurulması hak
kındaki kanunun üçüncü maddesine ilişik cetvelin Da
hiliye vekâletine ait olan kısmının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası (Dahiliye Ye Bütçe encümenleri
ne) 

21 — Konya ovası sulama idaresinin 1934 senesi 
bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

22 — Mayiî madenî mahrukat ve madenî yağlar 
inhisarı hakkında kanun lâyihası (Gümrük ve inhisar
lar, İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

/...> —•• Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi hava büi-
çesmde 3 592 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (Bütçe encümenine) 

24 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 627 lira 46 kuruşluk münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

25 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 998 lira 20 kuruşluk münakale yapılması hak
kında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

26 — Millî Müdafaa vekâleti 1933 senesi kara büt
çesinde 4 510 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

27 — Muhacirlerle mültecilerin beraberlerinde ge
tirecekleri malların gümrük ve sair resimlerden mua
fiyeti hakkında kanun lâyihası (Dahiliye, Gümrük ve 
inhisarlar ve İktisat encümenlerine) 

28 — Muhasebei umumiye kanununun 99 uncu mad
desi hükmünün jandarmaya da teşmili hakkında ka
nun lâyihası (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

29 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1934 senesi bütçesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe 
encümenine) 

30 — Suriyede Türklere ait emlâk ile Türkiyede 
Suriyelilere ait emlâk hakkında Fransa Hükûmetile 
akledilen itilâfnamedeki müddetlerin uzatılmasına dair 
kanun lâyihası (Hariciye ve Dahiliye encümenlerine) 

31 — Tahlisiye umum müdürlüğü 1934 senesi büt
çesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

32 — Trakya umumî müfettişliğinin maaş ve mas
rafları hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

33 Türkiye Cümhuriyetile Macar Kırallığı ara
sında aktedilmiş olan bitaraflık, uzlaşma ve hakem 
muahedenatnesi hükümlerinin uzatılması hakkında ka
nun lâyihası (Hariciye ve Adliye encümenlerine) 

34 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kıral
lığı arasında aktedilen dostluk, ademi tecavüz, hakem 
ve uzlaşma muahedenamesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (Hariciye ve Adliye encümenlerine) 

35 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kıral
lığı arasında aktedilen mütekabil mutalebatın tesviye
sine müteallik itilâfnamenin tasdikına dair kanun lâ
yihası (Hariciye encümenine) 

36 — Tütün ve tütün inhisarı hakkında kanun lâyi
hası (Gümrük ve inhisarlar, Ziraat, İktisat, Maliye, 
Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

37 — Van gölü işletme idaresinin 1934 senesi büt

çesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 
38 — Vergi bakayasının tasfiyesi ve mükelleflere 

bazı kolaylıklar gösterilmesi hakkında kanun lâyihası 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

39 — Vilâyetler idaresi kanununun 58 inci mad
desine göre 3 vilâyette idare heyeti teşkiline ve 1452 
numaralı kanuna bağlı 2 numaralı cetvele ithaline 
dair kanun lâyihası (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

40 — Yüksek mühendis mektebi 1934 senesi büt
çesi hakkında kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

41 — Ziraat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 25 850 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

Tezkereler 
42 — 2294 sayılı kanunun 1 inci maddesindeki sa

lâhiyete istinaden gümrük tarife kanununun (A/694) 
numarasındaki maden kömürü resmi 2 liraya indiril
diğinden mezkûr kanunun 3 üncü maddesi hükmüne 
göre keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(İktisat, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

43 — İzmirin Kadriye mahallesinden İbrahimoğ-
lu Hüseyinin ölüm cezasına çarpılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

44 — Lüleburgazm Büyük karıştıran köyünden 
Veli kızı Sadberkin ölüm cezasına çarpılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

45 Mersinin Bozön köyünden Deli Haliloğlu 
Mustafanın ölüm cezasına çarpılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Adliye encümenine) 

46 — Yozgadın Köseoğlu mahallesinden Çuhadar-
oğullarmdan Ahmet Bekiroğlu Ali Hüseyinin ölüm 
cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine) 

47 — Askerî ve mülkî tekaüt kanununa göre 11 lira 
ve daha az yetim maaşı alanların 942 sayılı kanun hü
kümlerinden istifade edip etmeyeceklerinin tayini hak-
kında Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

48 — 1932 senesi ınuvazenei umumiye kanununun 
40 inci maddesile muvazene vergisi kanununun 10 un
cu maddesinde mevcut bir sene müddetin bir sene da
ha uzatılması hakkındaki kanunun 2 nci maddesinin 
tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (Maliye ve Büt
çe encümenlerine) 

49 — Din ve millet bayramları ile bunlara tekad-
düm eden arife günlerinde gönderilen ve matbu evrak 
sayılan kartvizitlere Hilâliahmer pulu yapıştırılması 
icap edip etmeyeceğinin tayini hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (Nafıa encümenine) 

50 — Evkaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 
7 nci maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
(Bütçe encümenine) 

51 — Memuriyete mâni olmayacak surette cezalan
dırılmış olan icra memurlarının, hâkimler kanununun 
muvakkat 36 nci maddesine göre imtihana alınıp alın
mayacaklarının tayini hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine) 

Muhtelif evrak 
52 — Meclisi umuminin senelik toplantısı münase-



I : 2 1 1-3-1İK54 i : i 
bctile Afyon Karahisar vilâyetinden mevrut tazimat 
telgrafı, 

53 — Meclisi umuminin senelik toplantısı münase. 
betile Antalya vilâyetinden mevrut tazimat telgrafı, 

54 — Meclisi umuminin senelik toplantısı münase-
betile Bilecik vilâyetinden mevrut tazimat telgrafı, 

55 — Meclisi umuminin senelik toplantısı müna-
sebetile Çanakkale vilâyetinden mevrut tazimat tel-
grafı, 

5(> — Kaza Cumhuriyet Halk Fırkası kongresinin 
hitamı münasebetile Çeşme kongre reisi Mustafa Bey 
tarafından tazimat telgrafı, 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

/ —• Fransız Meclisi Mebusanında 130 mebu
sun bir Türk - Fransız grupu teşkil ettikleri hak
kında telgraf name 

Kâzım Pş. Hz. 
B. M. M. Reisi 

Paris Büyük Elçiliğimiz vasıtasile aldığım 
telgrafın bir suretini aynen zatı devletlerine 
derin saygılarımla arzederim efendim. 

Tevfik Rüştü 
Ankara : 1 - III -1934 

Tevfik Rüştü Beyefendi Hazretleri 
Türkiye - Fransa grupunu tesis etmek üze

re toplanmış olan 130 Fransız mebusu zatı âli
nize arzı muhabbet eyler ve Türk Hükümet ve 
Parlâmentosuna kalbî hissiyatları ile her iki 
Hükümet arasında asırdide bir ananeye tevfi
kan kalbî bir mesai teşrikinin inkişafını görmek 
arzusunda bulunduklarının iblâğını rica ederler. 

Reis Kâtibi umumî 
Herriyot Julien 

(V. S. imzalar) 
(Sürekli alkışlar). 
CEMİL B. (Tekirdağ) — Muhterem arka

daşlar, Yüksek Fransız mebuslarının Türkiye 
dostluğuna verdikleri kıymeti büyük ve sami-

57 •— Meclisi umuminin senelik toplantısı münase
betile Erzincan vilâyetinden mevrut tazimat telgrafı, 

58 — Meclisi umuminin senelik toplantısı müna
sebetile Giresun vilâyetinden mevrut tazimat telgrafı, 

59 — Halkevinin yıldönümü münasebetile Niğde 
halkevi riyasetinden mevrut tazimat telgrafı, 

60 — Meclisi umuminin senelik toplantısı müna
sebetile Siirt vilâyetinden mevrut tazimat telgrafı, 

(il — Yeni kurulan spor yurdunun açılması müna
sebetile Sivrihisar spor yurdu kongre riyasetinden 

j mevrut telgraf. 

*~-+ 

Ekseriyet vardır. Meclis inikat etmiştir. Ruz-
nameye geçiyoruz. 

mî bir memnuniyetle öğrendik, eminim ki si
zin hissiyatımıza da tercüman oluyorum. Bizim 
Fransaya karşı dostluk hislerimiz ciddî ve esaslı
dır. Müsyü Heriyot gibi yüksek şahsiyetin mem
leketimizi ziyareti bu tezahüre mesut bir vesile 
oldu. Fransaya karşı dostluk hissiyatımızı ben 
de bu vesile ile izhar etmekten bahtiyarlık his
sediyorum. Bizim de böyle bir teşekkül vücude 
getirmemiz lâzımdır. Arkadaşlarımda bu arzu
yu yakından gördüm, biz de derhal teşebbüs 
alacağız ve almak üzereyiz. Bunu arzediyorum 
(Alkışlar). 

SIRRI B. (Kocaeli) — Fransız Meclisinde 
130 mebustan mürekkep bir Türk - Fransız gru
pu teşekkül ettiği telgrafının işitilmesi karşı
sında duyduğum his, her halde heyecan derece
sindedir. Çünkü bize bu dostluk hissini getiren 
ses vaktile asrrn en büyük evlâdma çete reisi 
ve onun etrafında toplanan mücahitlere bandı 
denildiği zaman karşısına çıkarak, hayır, Fran
sız telâkkisine göre vatanını ve milletini kurtar
mak için silâha sarılan cengâverlere biz, vatan
perver deriz diyen büyük adamm vatanından 
geliyor. Bu ses ayni zamanda bütün husumet 
cihanının memleketimize gayiz ve kin saldırdık
ları günlerde ancak bizim sevilecek, muhabbet 
edilecek seciyeye malik bir millet olduğumuzu 
söyleyecek kadar cesaret gösteren büyük ada-

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

REİS — Kâzım Pş. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMİYEYE MARUZATI 
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mın asil milletinden geliyor. 

Bu ses Türk necabetinin takdirler, hayranlık
lar gösteren hakikat sevenlerin hassas vatandaş
larından ve her türlü mümtaz haslatlara malik 
ve büyük Heryonun mümtaz zümresinden geli
yor. Binaenaleyh buna karşı duyduğumuz his 
hakikaten heyecan şeklindedir. Biz de asırlar -
danberi teessüs etmiş bulunan Fransız muhab
beti esasen böyle 5 kişi, 10 kişi, 200 kişiden mü
rekkep bir grup halinde değil, Bütün Türk mil
letini 14 milyondan mürekkep . . . (18 milyon 
sesleri). 18 ve inşaallah 28 milyondan mürekkep 
Türk milletini bir Türk - Fransız grupu heyeti
ne getirmiştir. 

Binaenaleyh burada ben işte 18 milyon ev
lâdı olan Türk milletinin teşkil ettiği Türk -
Fransız grupu namına bu gelen sesi muhabbet
le selâmlayarak 18 milyon Türkün muhabbet ve 
selâmlarının Fransaya iblâğını rica ederim 
(Alkışlar). 

HALlL B. (izmir) — Efendiler, M. Her-
yoyu 1909 da tanıdım, ben o zaman Meclisi Meb-
usandaki ekseriyet grupunun reisi bulunuyor
dum. M. Heryo beni buldu ve benimle uzun 
uzun konuştu ve avdet ettikten sonra aldığı 
notlar üzerine seri halinde lehimizde bir çok 
makaleler yazdı. Hatırımda kaldığına göre 
(La jön Turki) isimli bir kitap neşretti, zanne
derim. 

M. Heryonun karekteristik vasfı, açık sözlü
lüğü, samimiyeti ve vatanperverliğidir. Yani 
M. Heryo tam mânasile iyi bir Fransızdır. Bu 
muhterem Fransızdan bize uzatılan dostluk eli, 
ki yalnız kendi namına değil, bu gün Fransada 
Hükümet yapmakta olan ve Fransız Meclisinde 
grup itibarile en kuvvetli bulunan bir fırka ar
kadaşları tarafından bize uzatılan bu eli hara
retle sıkalım. Niçin? Bu sualin cevabını teba
rüz ettirebilmek için iki milletin mütekabil va
ziyetlerini tesbit etmek lâzımdır. Fransız mil
leti bu muharebede Alsas Loreni almış, bütün 
emellerini tahakkuk ettirmiş, yani tam mânasile 
satisfe bir millettir ve ondan dolayıdır ki sulh
perverdir ve cihanda sulhun, nizamın idamesi
ne taraftardır. Çünkü sulhun bozulmasından 
beklediği bir şey kalmamıştır. 

Onun için kendi tabirlerile satisfedir, sul
hun taraftandır. Biz muharebeden onun gibi 
memleketler kazanmadık, memleketler kaybet
tik, fakat bu gün elimizde bulunan yurt bizim 
için kâfidir. Çünkü, bu gün milliyet esasına is
tinat ederek bir Devlet kurmuşuzdur. Binaena
leyh Osmanlı İmparatorluğunu batıran beliyye-
lerden biri olan kapı kulları saltanatından yeni 
Devletin bünyesini temizlemiş oluyoruz. Lâyık 
esasa göre bir Cumhuriyet tesis etmişizdir. Çün
kü, yine Osmanlı imparatorluğunu batıran ikin
ci amil de taassup tahrisatıdır. Ondan da yeni 
Devletin bünyesini temizlemiş bulunuyoruz. Os
manlı imparatorluğunu batıran ve batırmağa 

hazırlayan esbaptan birisi de kapitülâsyonlar
dı. Çünkü kapitülâsyon, memleket iktisadî mu
vazenesinin tesisine mânidi ve kapitülâsyonlar
la Avrupalıların takip ettikleri gaye, bizi ziraî 
bir memleket halinde bırakarak kendi sınaî ma-
mulâtına sürüm yeri yapmaktı. Fakat arkadaş
lar bütün ampir hayatı gösterir ki, bu vaziyette 
Devletin bütçesi, balansı daima açık idi. Bu açı
ğı istikrazlarla kapatmak zarureti vardı. Bu gi
diş tabiatile bir iflâs gidişi idi. Şimdi kapitülâs
yonların lâğvile memleket bu beliyeden de ta
mamile kurtulmuş bulunuyor. Yeni kurduğumuz 
Devletin bünyesinde Osmanlı imparatorluğunu 
batıran amillerin hiç birinden eser yoktur. 

Binaenaleyh biz de bundan dolayı tamamile 
onların tabirince satisfeyiz ve vaziyetimizden 
tamamile memnunuz. Bundan dolayıdır ki biz 
de onlar kadar ve onlardan ziyade sulhperve
riz. Çünkü biz Büyük Gazinin dediği gibi, bu 
Anadolu üzerinde muasır medeniyetin üstüne 
çıkacağız. 

Bunun için bizim uzun zaman sulha ihtiyacı
mız vardır. Bu esaslı noktada bu gün Fransız 
milletile tamamile beraberiz ve onun için bu uza
nan eli kemali hararetle sıkalım diyorum (Alkış
lar, Bravo sesleri). 

REİS — Divanı Riyasetçe Hariciye vekâleti 
tezkeresine Meclisin tezahüratı nazarı itibare 
alınarak icap eden cevap verilecektir. 

Ruznameye geçiyoruz efendim. 

2 — 551 numaralı kanuna bağlı emraz cet
velinin değiştirilmesine ve askerî ve mülkî te
kaüt kanununa tczyiline dair olan kanun lâyi-
hasile vazife veya harpte iki ve daha ziyade uz
vundan mccruliiyet scbebüe malûl olanların mun
zam malûliyetlei'i için tef siren bir karar ittihazı 
hakkındaki tezkerenin geri verilmesine dair Baş
vekâlet tezkeresi 

Sayı: 6/3872 31 - XII -1933 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisiliğine 
551 sayılı kanuna bağlı emraz cetvelinin ta

dili ve maluliyetlerin bu cetvele göre tatbiki 
için 1683 sayılı kanuna zeylen tanzim ve 
1 8 - V - 9 3 3 tarih ve 6/1541 sayılı tezkere ile 
B. M. Meclisine takdim edilen kanun lâyihasile 
tevhidi maluliyete müteallik olup, 4 - IV - 932 
tarih ve 6/797 sayılı tezkere ile yine müşari-
leyh Meclise arzedilen tefsir dileğinin geri 
alınması, Millî Müdafaa vekilliğinden yazılan 
25 - XII - 933 tarih ve 8738 sayılı tezkerede rica 
edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının ve tefsir di
leğinin geri gönderilmesine yüksek müsaadele
rini dilerim efendim. 

Beşvekil 
ismet 

RElS — Hükümetin talebi veçhile iade 
edilecektir efendim. 



\ : İM l-3-tİ)3İ C : 1 
H —- Devlet demiryolları re Umanları inşaat I 

re işletme işlerinin a. un ima s in dan doğan mesailin 
dilzeitihnesi hakkınd-uki kanan lâyihasının yeri i 
veril meşini dair Raşvekâlet tezkeresi • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine | 
T. C. 

Raşvekâlet 30 - XIf - lf)33 I 
Muamelât müdürlüyü I 

Sayı: b/3H;>6 
Devlet demiryolları ve limanlan inşaat ve 

işletme işlerinin ayrılmasından doğan meselele
rin düzeltilmesi hakkında hazırlanarak 1-1-1933 | 
tarih ve 6/9 saydı tezkere ile yüksek huzurlarına | 
sunulmuş olan lâyihanın, görülen lüzuma binaen, 
g-eri alınması Nafıa vekilliğinden yazılan : 
23 - XII - 1933 tarih ve 6479/9935 sayılı tezkere J 
ile rica edilmektedir. j 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük- I 
sek müsaadelerini dilerim efendim. | 

Başvekil | 
İsmet I 

REİS — Geri verilecektir. i 

•/ •— Manisa mebusu Tabir Reyin teşrii masu- j 
niyetinin ktıldınlması haklan dnk i tezkerenin ye- i 
ri verihnesine dair Başvekâlet tezkeresi \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
T. V. | 

Başvekâlet 6-f - n:U 
Muamelât müdürlüğü 

Sayı: fi/70 
12 - XI - 1933 tarihli ve 6 3114 sayılı tezke- I 

reye zeyildir: 
Boluda Dühanizade Fettah Ef. tarafından 

Manisa mebusu Tahir Bey hakkında ikame edil
miş olan hakaret ve tazminat davasından fera
gat edildiği Adliye vekâletinden gönderilen ve 
leffen takdim olunan 28 - XI - 1933 tarihli isti
danamesinden anlaşılmakla evvelce takdim edi
len tezkere ile merbutu evrakın iadesine müsaâ^ 
de buyurulmasmı rica elerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Okunan tezkereleri Hükümetin tek
lifi veçhile iade edeceğiz efendim. 

:"> — Konya mebusu Kâzım îfüsnii Reyin ve
fatının tebliği 

REİS — Efendim, tatilin son günlerinde çok 
kıymetli arkadaşlarımızdan Konya mebusu Kâ
zım Hüsnü Bey vefat etmiştir. Bu haberi tees
sürle Meclisi Âliye arzediyorum. 

Kâzım Hüsnü Bey, birinci Büyük Millet Mec
lisinde ve onu takip eden Meclislerde, mebus 
olarak memlekete büyük hizmetler ifa etmiş, 
değerli bir arkadaşımızdı. Kendisine rahmet 
diler ve hatırasına hürmeten bir dakika sükût 
edilmesini rica ederim. (Bir dakika sükût edil
miştir). 

Bu günkü Meclis müzakeratı bitmiştir. Cu
martesi günü saat 14 te toplanılmak üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15 

• # + • 

T. R. M. M. Matbaası 


