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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Sayın üyelerin seçim mazbataları tasdik edildi ve 

yalnız iki mazbata muallel olduğundan bunlara bak
mak için bir tetkik encümeni ayrıldı. 

Encümenler seçimi yapıldıktan sonra teneffüs için 
celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Başvekil İsmet İnönü programını okuduktan sonra 

Hükümete müttefikan itimad beyan edildi ve pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Kâtib Kâtib 
Mustafa Abdülhalik Mersin Çoruh 

Iienda Ferid Celâl Güven Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Adliye vekâleti 1934 malî yılı bütçesinde 
28 900 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyi
hası (1/30) (Bütçe encümenine) 

2 — Denizyolları işletmesine on senede 10 000 000 
liralık yeni vapur alma tahsisatı verilmesine dair ka
nun lâyihası (1/31) (İktısad, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

3 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1934 malî yılı 
bütçesinde 44 442 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/34) (Bütçe encümenine) 

4 — Köy kanununun 13 ncü maddesine ek kanun 
lâyihası (1/32) (Dahiliye encümenine) 

5 — Türkiye ile İtalya arasında imza edilen tica
ret mukavelesi ile merbutlarının 20 ikinci kânun 1935 
tarihinden itibaren 9 ay daha uzatılmasına dair ka

nun lâyihası (1/33) (Hariciye ve İktısad encümenle
rine) 

Mazbatalar 
6 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, dahilî ni

zamnamenin 22 ve 32 nci maddelerinin değiştirilmesi. 
ne dair kanun teklifi ve Teşkilâtı esasiye encümeni 
mazbatası (2/1) (Ruznameye) 

Muhtelif evrak 
7 — Artvinin anayurda kavuşmasının yıl dönümiL 

münasebetile Meclisi Aliye tazimatlarının bildirilmesi 
hakkında Artvin Belediye başkanlığından mevrud 
tel yazısı 

8 — Hilâliahmer meclisinin senelik toplantısı mü
nasebetile Meclisi Aliye samimî duygularının bildiril
mesi hakkında Edirne Hilâliahmer Meclisi başkanlığın-
den gelen tel yazısı 

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

BAŞKAN — Hasan Saka 
KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Tetkik encü
meni henüz iki mazbata hakkındaki noktai na
zarını bildirmemiştir. Onun için bu celsede 

intaç edemiyeceğiz. Yalnız geçen celsede bu-
lunmayıbda yemin etmemiş arkadaşlar varsa 
onları yemine davet ederim. 

3 — AND İÇMELER 

1 — Sayın üyelerden tazılarının and içmesi 
(Balıkesir) Enver Adakan, (Giresun) İs

mail Sabuncu, (Kütahya) Ömer Dinç, (Tokad) 
Süreyya Tevfik Genca and içmişlerdir). 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİ YE YE MARUZATI 

1 — Sinob saylavı Receb Zühdünün bir ka
dını yaralayarak öldürdüğüne dair Başbakanlık 
tezkeresi. 

BAŞKAN — Hükümetten bir tezkere vardır, 
okutacağım: 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sinob saylavı Receb Zühdünün, 10 yıldan 

beri beraber yaşadığı Fatma Medine adındaki 
kadını henüz katiyetle anlaşılmayan sebeblerden 
dolayı 10-11-935 gecesi Çengelköyünde baş ve ba
caklarından kurşunla vurduğundan dolayı hak-
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kmda Üsküdar Cumhuriyet Müddeiumumiliğin-
ce hazırlık tahkikatına başlanmış olduğunun ve 
Fransız Fastör hastanesinde tedavi altına alı
nan yaralının 12 - II - 935 salı günü saat 19,30 da 
öldüğünün teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci 
maddesine tevfikan Adliye vekilliğinden 
17 - II - 935 günlü ve 54/45 saydı tezkere ile 
bildirildiğini arzederim. 

Başbakan 
î. inönü 

kere olundu. Teşkilâtı esasiye kanununun 17 
nci maddesine göre Hükümet Yüksek Kamuta
ya bildiriyor. Hazırlık tahkikatının neticesine 
kadar şimdilik yapılacak bir şey yoktur. Ruzna-
memizde başka bir şey yoktur, önümüzde de 
bir tatil vardır. Bu tatilden evvel akdi lâzmı-
gelen bir celse vardır. Eğer tensib buyurur
sanız bu celseyi çarşamba günü yapalım (Muva
fık sesleri). O halde çarşamba günü saat 14 de 
toplanılmak üzere celseye nihayet verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu tezkere Divanda da muza- Kapanma saati : 14,10 



T. B. M. M. Matbaasi 


