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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Büyük Millet Meclisi 1934 yılı mayıs, haziran ve 
temmuz ayları hesabı hakkında murakıblik raporu 
okundu. 

1934 yılı umumî muvazene kanununa bağlı bütçe
lerde bazı değişiklikler yapılmasına, 

1934 yılı Evkaf umum müdürlüğü ve 
Millî Müdafaa kara kısmı bütçelerinde münakale 

yapılmasına dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanuna bir madde eklenmesine dair kanun lâyi-
hasımn da birinci müzakeresi yapıldıktan sonra pa
zartesi günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Reisvekili 
Tevfik Fikret Sılay 

Kâtib 
Kütahya 

Naşid Uluğ 

Kâtib 
Balıkesir 

Sabiha Gökçül 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununa ek kanun 

lâyihası (1/71) (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

2 — Bazı müesseselerin idaresi hakkında kanun 
lâyihası (1/60) (Dahiliye encümenine) 

3 — Buhran vergisi kanununa ekli 2416 sayılı 
kanunun değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/64) 
( Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine ) 

4 — Cemiyetler kanunu lâyihası (1/61) (Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine) 

5 — Dang hastalığına karşı memleketleri karşı
lıklı korumak için yapılan 25 temmuz 1934 tarihli 
beynelmilel mukavelenin tasdiki hakkında kanun lâ
yihası (1/65) (Hariciye ve Sıhhat ve içtimaî muave
net encümenlerine) 

6 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1931 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/66) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

7 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1932 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/67) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

8 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1933 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/68) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

9 — Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası (1/62) (Maarif 
ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Nafıa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4104 lira
lık münakale yapılmasına ve fevkalâde tahsisat ve. 
rilmesine dair kanun lâyihası (1/63) ( Bütçe encü. 
menine ) 

11 •— Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icra
sına dair olan kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası (1/69) (Maarif ve Sıh, 
hat ve içtimaî muavenet encümenlerine) 

İ2 — Türkiye Cümhuriyetile îran Devleti arasında 
aktolunan emniyet, bitaraflık ve iktisadî emek bera. 
berliği muahedenamesinin tasdikına dair kanun lâyi
hası (1/70) (Hariciye ve Iktısad encümenlerine) 

Tezkereler 
13 — Sinobun Başsöke köyünden HacıoğuIIarmdan 

Memed Ali oğlu Memedin ölüm cezasına çarpılması 
hakkında Başvekâlet tezkereni (3/63) (Adliye en
cümenine) 

14 — ölçüler kanununun 4 ncü maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/64) (Iktısad, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Muhtelif evrak 
15 — Umumî meclisin açılması münasebetile gös

terilen duyguların bildirilmesi hakkında KarakÖse va
liliğinden gelen tel yazısı. 

B İ R İ N C İ GELSE 
Açılma saati: 14 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KATIBLER : Sabiha Gökçül (Balıkesir), Ali Zrrh (Çoruh). 

BAŞKAN — Meclis açıldı. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Kars mebusu Yusuf Akçura ve Tokad 
mebusu Faik Permekin Öldüklerine dttir Başve
kâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâletten gelen iki tezke
re var, okunacaktır. 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kars Saylavı Yusuf Akçuranın 11 - III -1935 
günü akşamı Erenköyündeki evine dönmek üze
re Haydarpaşa istasyonunda treni beklediği sı
rada ansızm öldüğü Dahiliye vekilliğinden 
19 - İÜ - 1935 tarihli tezkere ile bildirilmiştir. 

Arzederim. 20 - III -1935 
Başvekil 
î. İnönü 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Tokad saylavı Faik Bermekin; 16/17-111-1935 

gecesi Ankarada Samanpazarmda Fırat sokağın

da oturduğu 7 sayılı evde ecelile öldüğü Dahi
liye vekilliğinden 19 - III -1935 günlü tezkere 
ile bildirilmiştir. 

Arzederim. 20 - III -1935 
Başvekil 
1. İnönü 

BAŞKAN — Arkadaşların kıymetli hatırası
na hürmeten 5 dakika sükût edilecektir. (Beş 
dakika sükût edildi.) . 

Vefat eden arkadaşların yerlerine intihab ic
rası için Divanı riyasetten Hükümete bildirile
cektir. 

4 — AND İÇMELER 

Sayın üyelerden bazılarının and içmesi 
arkadaşlar BAŞKAN — Yemin etmeyen 

varsa lütfen yemin etsinler. 
(Çoruh) Hasan Cavid, (İçel) Hakkı Saydam 

ve (Zonguldak) Celâl Sahir Erozan and içmiş
lerdir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ruznamede başka bir şey yok
tur. Yalnız şimdiye kadar saat 14 te toplanı

yorduk. Halbuki daha evvelki Meclis te 15 te 
toplanılıyordu. Tensib buyurursanız bizde 
bundan sonra 15 de toplanalım. (Muvafık ses
leri). 

Şu halde perşembe günü saat 15 de topla
nılmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 14,10 
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