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1 SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hudutta zuhur eden ihtilâfların hallim- dair Sov
yet Rusya ile münakit mukavelenin altı ay daha uza
tılması hakkındaki lâyihanın birinci müzakeresi yapıl
dıktan sonra perşembe günü toplanılmak üzere inika. 

da nihayet verildi. 
Reis vekili 

Esat 

Kâtip 
Mersin 

Ferit Celâl 

Kâtip 
Konya 

Ali Muzaffer 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar ( 
1 — Harita umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesin 

de 31 800 liralık münakale yapılmasına dair kamın 
lâyihası (1/1132) (Bütçe encümenine) 

2 — Ziraat vekilliği 1934 yılı bütçesinde 14 4100 li
ralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihası 
(1/1133) (Bütçe oıvyimonme) 

Teklifler 
3 — Bursa mebusu Rüştü Beyin, muamele vergisi 

kanununun 2 nci maddesinin (O) fıkrasında değişik
lik yapılmasına dair kanun teklifi (2/182) (İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
\ w .. Hpvlet demiryolları ve limanları işletme 

umumî idaresi memurları tekaüt sandığı kanununun 
sekizinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi (3/5:52) (Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenle
rine) 

5 — Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların 
intifa haklarının ve daimî vergilerin mektumlarını 
haber verenlere verilecek ikramiyelere dair kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/533) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

ti — Menkul ve gayrimenkul emval ile bunların in
tifa haklarının ve daimî vergilerin mektumlarını ha
ber verenlere verilecek ikramiyelere dair kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/534) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) j 

7 •— Muamele vergisi kanununun 12 nci maddesi
nin (O) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/535) (İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 -•— Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkındaki kanunun muvakkat maddesile 254B 
saydı kanunun 3 [ncü maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/536) (İktisat, Mali ye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbatalar 
9 Anadolu ajansı ile on seneye kadar taahhüt 

icrası için Hariciye vekâletine salâhiyet verilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve (Hariciye ve iBütçe encü-
mjenleri mazbataları (1/991) (Ruznameye) | 

10 — Askerî memnu mıntakalar kanununa göre 
istimlâk edilen gayrimenkul emvalin tediye edilme
yen bedellerinden geri kalan kısmının verilme sureti 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/941) (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 15 

REİS — Refet B. 

KATİPLER: Hanı di B. (Mersin), Ferit Celâl B. (Mersin), 

REİS Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ — Sayın üyelerden bazı zevatın mezuniyet
leri İmli'kında B. M. M. Kıymeti tezkeresi 

Umumî heyete 
Aşağıda isimleri yazılı azayi kiramın hizala

rında gösterilen müddetlerle mezuniyetleri, Ri
yaset Divanının 19 - XI - 1934 tarihli toplantı
sında takarrür etmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunur, efendim. 
B. M. M. Reisi 
K. Alp Kâzım 

Mustafa Abdülhalik B. Çankırı iki ay, has 
talığma binaen, 

Akçuraoğlu Yusuf B. İstanbul iki ay, maze
retine binaen. 

Vasıf B. Malatya iki ay, hastalığına binaen. 
Hasan Cavit B. Rize iki ay, hastalığına bi

naen. 
Celâl Sahir B. Zonguldak iki ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Birer birer reye arzedilecektir efen-

28 
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dim. 

Mustafa Abdülhalik B. Çankırı iki ay, has
talığına binaen, 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Akçuraoğlu Yusuf B. İstanbul iki ay, maze
retine binaen. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Vasıf B. Malatya iki ay, hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Hasan Cavit B. Rize iki ay, hastalığına bi

naen. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Celâl Sahir B. Zonguldak iki ay, hastalığına 
binaen. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, ruznamemizde müzakere edilecek 
bir madde vardır, fakat lâyiha, dün tevzi edil
miştir. Binaenaleyh hemen bu gün müzakeresi 
mümkün değildir. Şu halde ruznamemizde mü
zakere edilecek madde yoktur. 

Cumartesi, saat 15 te toplanılmak üzere cel
seyi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 15,10 

t>o<i 



T. B. M, M, Matbaası 


