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.Riyaseti Celileye
Darülfünunun 1341 senesi kadrosunda elli iki
buçuk lira maaşlı Tıp Fakültesi Müderrisleri unva
nının daimi muallimler unvanına tashih edilmesine
dair Başvekâletten mevrut 29 Kânunuevvel 1341
tarihti ve 6/6209 numaralı tezkere encümenimize
havale Duyurulmuş olmakla müzakere olundu.
Filhakika Darülfünunun bilûmum fakültelerinde
daimi müderrisler maaşatı dahil elli iki buçuk lira
olarak tespit edildiği halde Tıp Fakültesi daimi
muallimleri için kabul edilen elli iki buçuk lira
maaşın müderrisler unvanı altında kadroya dercedildiği bittetkik anlaşılmış ve Heyeti Celilenin ka
bul ve tasdik eylediği kadrolarda vukubulan hata
ların tashihi gene Heyeti Celile kararına arz edil
mek teamül iktizasından bulunmuş olduğu cihetle
sehvi maruzun tashihi zımnında Heyeti Celileye ar
zı keyfiyete karar verildi.
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, burada Tıp Fakültesi denmiş, fakülte midir,
medrese midir?
REİS — O başka meseledir.
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tamamiyle asıl mesele budur.
REİS — Efendim, encümen mazbatasını reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Etmeyenler ellerim kaldırsın... Kabul edil
miştir.
14. — 14 Şubat 1327 tarihli Usulü muhasebei umu
miye kanunu muvakkatinin bazı mevadının tadili
hakkında (1/788) numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri
mazbataları.
REİS — Ruznameye alıyoruz. Müstacelen ve
tercihan müzakeresi hakkında da teklif vardır. Müs
tacelen teklifini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul
edilmiştir.

Tezkereler
1. — İki zatın beyaz kurdelâlı İstiklâl Madalya
Aza
Aza
sı şeridinin kırmızıya tahvili hakkında Başvekâlet
İsparta
Kütahya tezkeresi. (3/539)
Mehmet Nuri
Mükerrem
REİS — Müdafaa! Milliye Encümenine havale
olunmuştur.
Aza
Aza
2. — İstanbul'un işgal altında bulunduğu zaman
İstanbul
Diyarbekir
larda
istanbul - Anadolu muhaberatını temin etmek
Tevfik Kâmil
Şeref
suretiyle ibrazı mesai eylediklerinden dolayı altı za
Aza
Aza
Aza
tın İstiklâl madalyası ile taltifleri hakkında Başve
Konya
Maraş
Giresun
kâlet tezkeresi. (3/538)
Mithat
Kâzım Hüsnü
Kâzım
REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale
REİS — Efendim! Reyinize arz ediyorum.
edilmiştir.
2 —SUALLER, CEVAPLAR
REİS — Bir sual var, Adliye Vekili cevap vere
ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) — VUâyat Müddeiumumiliğine böyle bir emir
cekler.
tebliğ edilmemiştir. Binaenaleyh böyle bir şey vaki
2. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; Avu
değildir. Zaten Avukatlık Kanunu da buna muha
katlar hakkında vilâyetlere verilen emre dair Adliye
liftir. Şayet Karesi Mebusu Vehbi Beyin bir bildi
Vekilinden suali ve Vekil Mahmut Esat Beyin
ği varsa, bir vak'a tespit edebilirse Adliye Vekâleti
şifahi cevabı.
hilafı kanun hareket eden makamı tecziye eder.
REİS — Sual okunacak.
Binaenaleyh madde tespit etmelerini rica ederim.
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Bir maaş koponu veyahut vergi veya, ferağ iş
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Vekil Be
gal, ifraz muameleleri veya buna mümasil idarî
yefendiye hassatan teşekkür ederim ki, böyle bir
muameleler için idarî dairelerdeki bir muameleyi
emir vermemiştir. Fakat hâdise mevcuttur. Balıke
takip etmek dahi münhasıran avukatlara ait oldu
sir'de vilâyet makamı devaire emir vermiştir. Arz
ğuna dair vilâyata bir emir verilmiş midir? Adliye
ettiğim mesailden dolayı herhangi bir zat işini takip
Vekili Beyefendinin şifahen cevap vermesini rica
etmek lâzm gelirse ya bizzat kendisi gelecektir ve
ederim.
Vehbi
yahut avukat bu işi takip edecektir. Ezcümle benKaresi
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