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maileyhin manii intihap bir h a l olmadığı ve intiha
bı aleyhinde bir gûna şikâyet ve tali] vuku bulmadığı
gibi, mazbatanın da usûl ve kanuna muvafık ola
rak tanzim edildiği anlaşılmış ve mazbatanın tasdiki
muvafık olacağının Heyeti Celileye arzına karar verilmiştir. Üçüncü Şube Reisi
Çatalca
Şakir

Kâtip
Konya
Kâzım Hüsnü

REİS — Efendim, şube mazbatasını kabul bu
yuranlar ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir.
Efendim, İbrahim Talî
Bey burada değildir.
Geldikleri zaman tahlifleri icra edilecektir.
3. — Rize Mebusu Hasan Cavit Beyin, tahlifi.
REİS — Hasan Cavit Bey! Buyurun, tahlifiniz
icra kılınacaktır.
(Hasan Cavit Beyin tahlifi yapıldı.)
Mazbatalar
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Orman Ni
zamnamesinin sekizinci maddesinin
son fıkrasının
tadili hakkında (2/527) numaralı teklifi kanunîsinin
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni
mazbatası .
REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir.
2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, Vilâyat Belediye Kanununa bazı mevad tezyiUne dair
(2/528) numaralı teklifi kanunisinin şayanı müzake
re olduğu hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası.
REİS — Dahiliye Encümenine havale edilmiş
tir/
3. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Bey ve rüfekasının; Bandırma Limanındaki mağruk tarak du
balarının
Bandırma Belediyesine
terklerine
dair
(2/529) numaralı teklifi kanunîlerinin şayanı müza
kere olduğu hakkında Lâyiha Encümeni mazbatası.
REİS — Dahiliye, Müdafaai Milliye ve Muvazenei
Maliye encümenlerine havale edilmiştir.
4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin;
Türkiye'de
mevcut bilûmum ormanların
fenni usulü idare ve
işletilmeleri hakkındaki 23 Nisan 1340 tarih ve 504
numaralı
kanunun son fıkrasının
tadiline
dair
(2/530) numarah teklifi kanunisinin şayanı müzake
re olduğu hakkında Lâyiha Encümeni
mazbatası.
REİS — Ziraat Encümenine havale edilmiştir.
5. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Cinayet mah
kemeleri heyetinin bir reis ile iki azadan mürekkep
olarak teşkili hakkında (2/531) numarah teklifi ka
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nunisinin şayanı müzakere olduğuna
dair Lâyiha
Encümeni mazbatası.
REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir.
6. — İsparta Mebusu Mükerrem Bey ve rüfekasının; «Türkiye İş Bankası muafiyet kanunu», un
vanlı ve (2/532) numaralı teklifi kanunilerinin şa
yanı müzakere olduğuna
dair Lâyiha
Encümeni
mazbatası.
REİS — Kavanini Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havale edilmiştir.
7. — Kayseri Mebusu Zeki Beyin; Usulü muhakemei hukukiye kanununun 151 nci maddesinin
tadiline dair (2/533) numaralı teklifi
kanunisinin
şayanı müzakere olduğu hakkında Lâyiha Encüme
ni mazbatası.
REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir.
8. — Anonim ve kooperatif şirketlerin muraka
besi hakkında (1/801) numarah kanun lâyihası ve
Ticaret Encümeni mazbatası.
(Ruznameye)
REİS — Efendim, bunun müstaceliyetle müza
keresi hakkında Encümen tarafından bir teklif var
dır. Müstaceliyetini reyinize arz ediyorum. Kabul
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir.
9. — Ticaret Vekâletinin senei haliye teşvikatı
sınaiye faslına tahsisatı munzamına
ilâvesine dair
(1/718) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Mu
vazenei - Maliye encümenleri
mazbatası.
REİS — Ruznameye alıyoruz,
10. — Muvazenei Umumiye Dahilinde bulunan
devair için tedariki muktazi kâğıt vesair bilcümle
kırtasiyenin sureti mubayaası hakkında (1/761) nu
maralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Mu
vazenei Maliye encümenleri
mazbataları.
REİS — Ruznameye alıyoruz.
/ / . — Efradı askeriyenin müze duhuliye ücre
tinden istisnası hakkında (1/786) numaralı
kanun
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümen mazbatası.
REİS — Ruznameye alıyoruz.
12. — Ecnebi tabasına ait tekaüt maaşatının kemafissabık tediyesi hakkında (1/794) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası.
REİS — Ruznameye alıyoruz.
13. — Maarif Vekâletinin 1341 senesi bütçesi
nin Tıp Fakültesine ait kadro müfredatına
vaki
sehvin tashihi hakkında (3/524) numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbası.
REİS — Var, okunacaktır.

