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ZABIT CERİDESİ 

On sekizinci inikad 
2 2 - I V - 1935 Pazartesi 

mm* 

Mü ııderi cat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 122 
2 — Havale edilen evrak 122 



î : 18 22-4-1935 O : 1 

Konya ovası sulama idaresi ile, 
Yüksek mühendis mektebi 1931 yılı hesabı kati

lerine dair kanun lâyihalarile, 
Üç kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair maz^ 

hatalar müzakere ve kabul edildikten sonra pazartes 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
! günü toplanılmak üzere inikad bitirildi. 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Balıkesir Çoruh 

Sabiha Gökçül Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Beynelmilel adalet divanına müteallik bazı 
metinlere iltihakımız hakkında kanun lâyihası (1/137) 
(Hariciye ve Adliye encümenlerine) 

2 — Hariciye vekâleti tasdik harçları hakkındaki 
1318 sayılı kanuna bağlı cetvele bir fıkra eklenmesi
ne ve bu cetvelden iki fıkranın çıkarılmasına dair 
kanun lâyihası (1/136) (Hariciye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 — 1931 yılında askerliğe hazırlık dersi mual

limliklerinde kullanılanların ücretleri hakkında kanun 
lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/38) (Ruznameye) 

4 — Büyük Millet Meclisi 1935 yılı mart ayı he
sabı hakkında Meclis hesablarmm tetkiki encümeni 
mazbatası (5/9) (Ruznameye) 

5 — Edirnenin Abalar köyü korucusu Neziroğlu 
Azizin ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/28) (Ruz
nameye) 

6 — Milis yüzbaşı Rızanın karısı ile oğluna maaş 
tahsisi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/44) (Ruznameye) 

7 — Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve 
muafiyat hakkındaki 601 sayıh kanunun 8 nci mad
desinin kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve İktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/58) 
(Ruznameye) 

8 — Tekaüd ve yetim aylıklarının muhasebei umu
miye kanununun 93 ncü maddesi hükmüne göre zaman 
geçmesi suretile haktan düşüb düşmeyeceğine dair Di
vanı'muhasebat encümeni mazbatası hakkında Maliye 
ve Divanı muhasebat encümenleri mazbataları (5/6) 
(Ruznameye) 

9 — Urfanın Horoz köyünden Sairoğlu Salihin 
ölüm cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/34) (Ruzna
meye) 

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

BAŞKAN — Nuri Conker 
KÂTÎBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Haydar Rüştü Öktem (Denizli). 

BAŞKAN — Celse açıldı. Ruznamemizde 
müzakere edecek bir şey olmadığından perşembe 
günü saat 15 te içtima etmek üzere celseyi tatil 

ediyorum. 

Kapanma saati: 15,2 

DÜZELTME 

89 ncu sayıfanm ikinci sütununun 9 uncu satırındaki (Meriyet mevkiine girmiş ) cümlesi 
(Akid ve imza edilmiş) şeklinde düzeltilecektir. 
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T. B. M. M. Matbaan 


