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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Azayi kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri kabul 

edildi. 
Ziraat encümenince tetkiki hitam bulan orman ka

nunu lâyihasının Adliye, Maliye ve Dahiliye encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümene tevdii karargir 
oldu. 

Manisa mebusu Refik Şevket Beyin, bütçe kanunla
rındaki hükmü, daimî maddelerin birer kanun halinde 
tedvinine dair takririnin Hükümete tevdii kabul 
edildi. 

Konya ovası sulama idaresinin 1933 senesi bütçe-
sile, Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 

1929 hesabı kati kanunu lâyiha.sr ve 1932 malî senesi 
muvazenei umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı 
tadilât icrasına dair kanun lâyihası müzakere ve kabul 
edildi. 

ölüm cezasına mahkûm edilmiş olan Hatip Hasan 
hakkındaki mazbata okundu ve cezasının 15 sene ağır 
hapse tahviline karar verildi. 

Cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
edildi. 

ı.'is Vekili 
Refet 

Kâtip 
Çanakkale 

Ziya Gevher 

Kâtip 
Mersin 
Hamdi 

HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Teklifler 
1 — Giresun mebusu Hakkı Tarık Beyin, matbu

at kanununun muvakkat (B) maddesinin değiştiril. 
mesi hakkında kanun teklifi (Dahiliye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümene) 

Mazbatalar 
2 —Erzurum mebusu Âsim Beyin teşriî masuni

yetinin kaldırılması hakkında 3/130 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

3 — İsparta mebusu İbrahim Beyin teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında 3/143 numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encü
menlerinden mürekkep 31uhtelit encümen mazbatası 
(Ruznameye) 

4 — Sabık Gazi Antep mebusu Remzi Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/131 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 

encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (Ruznameye) 

5 — Sabık Kars mebusu Ağaoğlu Ahmet Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/145 nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası (Ruznameye) 

6 — Sabık Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/146 numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazba
tası (Ruznameye) 

7 — Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına 
dair olan kanuna müzeyyel 1/640 numaralı kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni maz
batası (Ruznameye) 

8 — Türkiye havayolları idaresi hakkında 1/499 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Dahiliye 
vo Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

KÂTÎFLER 

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

REÎS — Esat B. 
Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim. 
3 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1 — Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesa- j cümem mazbatası fi] 
bı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin 
takdim kılındığı hakkında 3/203 numaralı Divanı 
muhasebat riyaseti tezkcrcsile Seyrisefaîn idare
sinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/162 
numaralı kamın ld.yiha.si ve Divanı muhasebat ni-

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-

flj 152 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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teyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ..'. Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresinin 1928 malî senesi hesabı 
kati kanunu 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1928 ma
lî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde gösteril
diği üzere (8 371 368) lira (16) kuruştur. 

REİS — Söz var mı efendim? 
Maddeyi kabul edenler .. . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va

ridatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
(8 303 735) lira (82) kuruştur. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunamayıp bi

tişik (A) cetvelinde ayn bir sütunda gösterilen 
(868 274) lira (81) kuruş iptal ve yine ayrı 
sütunda gösterilen (12 574) lira (84) kuruş ati 

seneye devrolunmuştur. 
REİS — Söz var mı efendim? Kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 

vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini ; kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
İki defa müzakereye tâbi olan kanun lâyihala

rına geçiyoruz efendim. 
2 — Nahiye müdürlerinin tayini hakkında 

1/554 numarah kanun lâyihası ve Dahiliye encü
meni mazbatası 

3 — Belediye teşkilâtı olan yerlerdeki muh
tarlıklarla ihtiyar heyetlerinin kaldırılması hak
kında 1/603 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 

encümeni mazbatası 
Da. En. M. M. ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Re

is beyefendi, iki defa müzakereye tâbi olan me-
vat meyamnda 1 inci ve 3 üncü numaradaki Da
hiliye encümeni mazbatalarında bazı tashihat 
yapmak üzere encümene iadesini rica ederim. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis beyefen
di, ihtiyar heyetlerinin lâğvi hakkındaki kanu
nun Maliye encümenine de gitmesi lâzımdır. 
Vergiye taallûku itibarile. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) Hatta 
mükellefiyeti askeriye itibarile de Millî Müdafaa 
encümenine gitmesi lâzımdır. 

REÎS — Efendim, Dahiliye encümeninden 
başka Maliye encümenine de gitmesi teklif edili
yor. 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Efendim, bize de 
taallûku vardır, Müdafaai Milliye encümenine de 
gönderilsin. 

REİS — Efendim, Millî Müdafaa encümeni
ne de istiyorlar. Oraya da göndereceğiz. Şu hale 
nazaran kanun lâyihası 3 encümene gönderile
cektir. Bunlar Dahiliye, Maliye ve Millî Müda
faa encümenleridir. 

REFİK ŞEVEKT B. (Manisa) — Reis B. u-
sule dair söz isteyorum. 

REİS — Buyurun! 
REFİK ŞEVKET B. — Efendim kanunları

mızın hemen ekserisinde millet efradına taallûk 
eden ahkâm vardır. Bu itibarla heyeti ihtiyari-
yenin mevzubahs olmadığı yer yoktur. Eğer bu 
noktai nazar düşünülürse bu kanun lâyihasının 
Ziraat encümenine dahi gitmesi lâzımdır. Çünkü 
orman ilmühaberlerini heyeti ihtiyariye verir. 
Tensip buyurursanız, bütün encümenlere gitsin 
diyip bu kanun lâyihasını geç bırakmayalım. Es
babı mucibelerin heyeti umumiyesine Dahiliye 
encümeni arkadaşlarımız baksınlar. Eğer bu ya
pacakları tetkikatı kendi noktai nazarımızın hal
line kâfi görmezsek o vakit diğer encümenlere 
de göndeririz. 

REİS — Efendim, bu kanun lâyihasını üç en
cümen istemişti. Fakat Refik Şevket Beyefendi
nin bir teklifleri vardır, bunu reyinize arzetmek 
mecburiyetindeyim. 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Hayır 
efendim, teklifi yoktur. Mütaleadan ibarettir. 
Encümenler her hangi bir lâyihayi isterler ve bu 
da bilâ müzakere verilir. 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Efendim, 
Mükerrem Beyefendi mütalealannı şahsî olarak 
dermeyan ettiler. Halbuki bir lâyihanın encü
mene havalesi için encümenin ya reisi, veyahut 
mazbata muharriri tarafından istenmesi lâzım
dır ve istemek te salâhiyetleri dahilindedir. Bu 
isteyiş, şahsî şekilde olmuştur. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
bütün encümenlerin istemek salâhiyetleri var
dır. Fakat bir arkadaşın dermeyan ettiği tekli
fin de ihmal edilmesi lâzımgelmez. 

REİS — Efendim, talepleri üzerine Dahiliye, 
Maliye ve Müdafaai Milliye encümenlerine gön
dermek lâzımdır. Fakat, Refik Şevket Beyefendi 
yalnız Dahiliye encümenine gönderilmesile ikti
fa edilmesini teklif buyurdular. Bu teklifi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Kabul et
meyenler . . . Kabul edilmiştir 

O halde üç numaralı, yani belediye teşkilâtı
na taallûk eden kanun lâyihasını yalnız Dahiliye 
encümenine gönderiyoruz. 

İki defa müzakereye tâbi olanlardan diğer bir 
lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
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•/ — Adliye encümeninin, Rizeli Hulusi ve 

Osman Zeki Efendilerin nıahkû miif etlerinin af fi
ne dair k>/73 n umar ah kanun teklifi ve mazbata-
sı [2] ' 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

istiklâl mahkemesi kararile onar sene kürek ce
zasına mahkûm olan Rizeli Hulusi ve Osman Ze
ki Efendilerin mahkûmiyetlerinin affine dair 

kanun 
MADDE 1 — Rizede şapka hâdisesinden do

layı onar sene kürek cezasına mahkûm edilip 
15 mayıs 1929 tarih ve 1441 numaralı kanuna 
tevfikan cezaları tecil edilmiş olan Rizeli Hasan 
Efendi oğullan Hulusi ve Osman Zeki Efendile
rin mahkûmiyetleri bütün hukukî neticelerine şa
mil olmak üzere affedilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Mücri-

miyetlerinin sebebi neymiş? 
TAHSİN B. (Aydın) — Esbabı mucibesini 

izah buyursunlar. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Mazbatası yazı

lı okuyun. 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTÎN 

B. (Kocaeli) — Mazbatada var efendim. 
AHMET İHSAN B. ( Ordu ) — Ağzınızdan 

işitmek istiyoruz. 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 

B. (Kocaeli) — Efendim, nizamnamei dahilinin 
af müstediyatma dair 54 üncü maddesinde hü
küm vardır. Bu iki kardeş B. M. M. Reisliğine 
bir istida vermişler. Arzuhal encümenine havale 
edilmiş. Nizamnamenin o maddesine binaen Ar
zuhal encümeni Adliye vekâletine davetname 
göndermiş. Vekil bey namına gönderilen müdü
rü umumî beyin huzurile müzakere icra edilmiş. 
Müstedilerin istediği şudur: 

Rizede şapka hâdisesinden dolayı İstiklâl 
mahkemesince mahkûm edilenler meyanında bu 
iki kardeş onar sene kürek cezasına mahkûm 
edilmişler. İstanbul hapishanei umumisinde üçer 
buçuk sene cazalannı çekmişler. Bu sırada 1441 
numaralı kanun neşredilmiş o tarihe kadar bü
tün kabahat mahkûmiyetleri mezkûr kanunla 
affediliyor. Diğer ceraimden de istisna edilenler
den gaynsınm cezaları tecil ediliyor ve bunlar
dan takip edilmemişler varsa takibat ta gene bu 
kanuna binaen tecil ediliyordu. Esbabı mucibe-
sinde bilhassa şapka meselesinden dolayı mah
kûm edilenler hakkında zaman geçmesile lâzım-
geldiği kadar intibah hâsıl olmuştur denerek bu-

[2] 155 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

na binaen bakiyei cezaiyelerinin tecili yazılı idi. 
Bu kanuna tevfikan kendileri tahliye ediliyorlar. 
Arzuhallerinde diyorlar ki, her ne kadar bu tecil 
kanunu ile biz ıtlak edildikse de bu mahkûmiye
tin ferî tesiratından olarak bazı haklardan mah
rumuz, bir takım mesleklere, sanatlara, intisap 
edemiyoruz. Şu suretle evvelce mazhan refet ol
duk. Bizim mahkûmiyetimizin ferî neticelerini 
de ortadan kaldırarak affe bizi mazhar edin di
yorlar. 

Arzuhal encümeni de bu müracaatin nazan 
itibare alınmasını muvafık görüyor ve arzettiğim 
maddeye istinaden encümenimize inha ediyor. 
Encümen tetkikatını yapmış, ayni neticeye vâ
sıl olmuştur. Maddenin son fıkrasının verdiği 
salâhiyetle bir lâyiha yaparak tasvibi âlinize 
arzediyor. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Reis bey bir 
sual. 

REÎS — Buyurun efendim. 
MÜKERREM B. (İsparta) — Acaba bu va

ziyette diğer mahkûmlar var mı, encümen bu va
ziyeti de tetkik buyurdu mu? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTÎN 
B. (Kocaeli) — Efendim, encümen müzakeresi 
esnasında, bunun gibi başka mahkûmlar olup ol
madığı ve varsa umumu hakkında bir kanun ya
pılması fikri varidi hatır olmuştur. Fakat bir 
müracaat olmadığı ve bu müracaatten itibaren 
bir kanun çıkarılması için Hükümetçe umumî ma
hiyette bir kanun çıkarılması tasavvur olunma
dığına göre yalnız bunların talepleri muvafrkı 
madelet görülmüş ve bunların maruz kaldıkları 
hususun idamesine mahal kalmasm diye bu lâyi
ha yapılmıştır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, 
bu, affi umumî değildir. Ayni şapka hâdisesin
den dolayı mahkûm olupta cezalan tecil edilmiş 
olanlardan daha üç kişi, beş kişi varsa - hâdise 
aynidir - bu affi kanuniye onların da girmesi 
veya girmemesi icap eder. Ayni hâdiseden dola
yı suçlu bulunanlann cürümlerini kaldıracak şe
kilde, bütün memnu haklanm kaldıracak şekil
de bir kanun yapalım. İki kişi kurtulsun, diğer 
dört kişi kalsın, bunu yapmaktansa hiç yapma
mak daha doğrudur. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTÎN 
B. (Kocaeli) — Efendim, encümen hususî müra-
caatle böyle bir şeye muttali değildir. Zaten en
cümenin bu hususta lâyiha yapmak salâhiyetini 
arzettiğim dahilî nizamnamenin maddesi 
göstermektedir. Böyle şamil bir şekilde diğerle
rinin de bundan müstefit olmasmı kendilerinin 
müracaatlarile Hükümet teklif eder. O itibarla 
encümen bu meseleyi başka bir kanunun yapıl
masına tehir ederek, bunlarda gördüğü mağdu
riyetin temadisini muvafık görmez, tabiî takdir 
Heyeti celilenizindir. 

REŞİT B. (Gazi Antep)—Efendim, Adliye en
cümeni bunu doğrudan doğruya teklif etmemiştir. 
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Bu evvelâ Arzuhal encümenine gelmiştir. Arzu
hal encümeni nizamnamei dahilinin 54 üncü mad
desi mucibince esbabı mucibesiz temenni etmek 
salâhiyetini haiz olduğu için bir temenni olarak 
aflerini Adliye encümenine bildirmiştir. Bu doğ
rudan doğruya şahsa aittir. Bu hususta umumî 
bir şey yapılamaz, ancak ayrı, ayrı müracaat 
edenlerin talepleri nazarı dikkate alınır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Adliye 
vekili beyden bir sual soracağım. 

Efendim, bu iki zat mahkûm olmuşlar, af ka
nunundan istifade etmişler, cezaları tecil edilmiş 
ve medenî haklarının iadesini istirham etmişler. 
Adliye encümenimizdeki arkadaşlarımız da vazi
felerini ifa etmişlerdir. Bu bir siyasî cürümdür, 
belki bu iki zat diğerlerine de misal olabilir. Ar
tık bu yüzden ceza görenler görmüş, bunun mo
dası geçmiştir. Eğer bu cürümden mahkûm di
ğer arkadaşları da varsa onlara da şamil olmak 
üzere bir lâyiha hazırlanmak üzere tekrar Ad
liye encümenine iadesini teklif ederim. (Bu sual 

değildir, mazbata reye konulsun sesleri). 
REÎS — Takrir yoktur, mazbatayı reye ko

yacağım. 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Reis bey usul hak

kında bir şey söyleyeceğim efendim, Adliye en

cümeni bir veya iki şahıs hakkında bir teklifi ka
nunî getirmiştir, buna göre muamele yapmıştır. 
Bunun müzakeresi lâzımdır, şayet umumî af yap

mak icap ediyorsa ayrıca bir teklifi kanunî yapmak 
lâzımdır. Çünkü bu ruznameye alınmıştır, kabul 
veya reddedilebilir, fakat tehir edilemez. Bunun 
bu gün müzakeresi lâzımdır. Bunun umuma teş
mili usule mugayirdir. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen 
yoktur, maddeyi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. yj 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . , 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir, razna-
mede müzakere edilecek başka madde yoktur, 
Pazartesi günü saat 14 te içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 14,20 
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Sıra No 152 
Seyrisefain idaresinin 1920 senesi hesabı katisine müte
dair mutabakat beyannamesinin takdim kılındığı hakkında 
3/203 numaralı Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Sey
risefain idaresinin I928 senesi hesabı katisi hakkında I/I62 

numaralı kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisine mütedair mutabakat beyannamesinin takdim 
kılındığı hakkında 3/203 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 

T- (', 
Divanı muhasebat 15 - YT _ 1932 

F . ;H2(V.) 
II. 53 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresinin 1928 malî senesi katî hesabına dair olarak Divanca tanzim edilmiş olan 
mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerüe birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Seyrisefain müdüriyeti umumiyesinin 1928 senesi katî hesabı iktisat vekâletinden gönderilmekle 
muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırıldı. 

Mezkûr idarenin 1928 senesi bütçe kanununun [ Seyrisefain idaresinin 1927 bütçesinin 6 inci 
maddesile istikraza mezuniyet verilmiş olan 5 milyon liranın 1927 senesinde istikraz edilen kısmı 
badettenzil bakiyesi için 1928 senesinde de maddei mezkûre hükmü tatbik olunur ve bu suretle istik
razdan tahsil edilecek mebaliğ bir taraftan 1928 varidat bütçesine irat kayit ve diğer taraftan mas
raf bütçesinin 6 inci sermaye işleri faslının birinci maddesine tahsisat olarak ilâve 
edilir ] diye muharrer olan 4 üncü maddesine istinaden Ziraat ve îş bankalarında 
( 2 200 769 ) lira istikraz edilerek bunun ( 181 587 ) lirası bir taraftan irat, diğer taraftan masraf 
bütçesinin 6 inci sermaye işleri faslının birinci maddesine tahsisat olarak vazedilmiş ise de mütebaki 
( 1 119 182 ) lirasının bütçe varidat ve sarfiyatına taallûk ettirilmeksizin [ evvelki senelerde yapı
lan istikrazların vadesi hulul eden taksitlerine tesviye edildiği görülmüş ] ve bu sureti muamele 
1928 senesi bütçe kanununun yukarıda zikri geçen4 üncü maddesi hükmüne muhalif bulunmuş oldu
ğundan mezkûr meblâğın varidat ve sarfiyata ilâve edilmesi. 

1928 senesinde hükmü cari olan 1927 bütçe kanununun 6 inci maddesi hükmüne nazaran istikraz 
olunan meblâğ vapur mubayaasına tahsisi lâzımgeldiği halde istikraz suretile temin edilen meb
lâğdan evvelki senelerde yapılan istikrazların vadesi hulul eden taksitlerle sair cihetlere de tedi-
yatta bulunulduğu anlaşılmış ve evvelki senelerde yapılan istikrazların vadesi hulul eden taksitleri 
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karşılığı istikraz hâsılının tahsisat kaydedilmesi icap eden fasıl dahilinde bir madde teşkil edip 
ayni fasıl dahilindeki mevat beyninde münakale icrasına da Seyrisefain meclisi idaresinin salâhi-
yettar bulunması hasebile vadesi hulul eden taksitlere tediyat icrası tahsisat harici sarfiyattan 
addedilmemiş ve muhtassunlehine sarfına imkân bulunmayan istikraz hâsılından diğer husu-
sata sarfiyatta bulunulması da bütçedeki varidat muamelâtının tamamile elde edilememiş olma
sından ileri geldiği anlaşılmıştır. 

1928 senesi bütçe kanununun, 1928 senesine devredilecek mevcut ile senei mezkûrede tahak
kuk edecek fazlai varidatın vapur mubayaasile cıhatı saireye ve bu meyanda Kilimli kömür şir
keti hissei iştirakine sarfına mezuniyet veren 3 üncü maddesine istinaden Kilimli kömür şirke
tine hissei iştirak namile açılan faslı mahsusa tahsisat olarak 15 bin lira vazedilmiş olduğu gö
rülmüştür. İdarenin senesi içinde tahakkuk etmiş fazlai varidatı olmadığı gibi geçen seneden 
müdevver vezne mevcudunun da varidattan mütahassıl olmayıp emanat karşılığı olmasma ve 
1927 senesi mutabakat beyannamesi münasebetile ittihaz buyurulan kararla da taayyün ettiği 
veçhile vezne mevcudunun tahsisat olarak istimal edilebilmesi için varidattan mütevellit olması lâ-
zımgeldiğine göre mezkûr fasla 15 bin liranın tahsisat olarak kaydedilip sarfedilmiş bulunması 
muvafık görülmemiş ise de idarei mumaileyhaca bu muamelenin ayni geçen bütçe kanununun 
3 üncü maddesinde de ( Devredilecek mevcut ) suretinde mutlak bir tâbir kullanılmış olmasına 
istinaden ve Meclisi Âlice ittihaz buyurulan karardan evvel yapılmış olduğu cihetle bu muame
lenin de kabulü zarurî görülmüştür. 

Hesabı katide münderiç rakamların merbut cetvellerdeki izahat nazarı dikkate alınmak sure-
tile kabule şayan olduğunu arzeyleriz. 

D. M. Reisi D. 1. Reisi 1). 2. Reisi D. 3. Reisi I). 4. Reisi Aza Aza Aza 
Fuat Faik Abidin H. Âlim »SY///ı Basri Ziya M. İhsan 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza. Müddeiumumi 
Kâmil Refik Müeyyet Fevzi Naznd Finin llifal IIalil M. Ali 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında 1/162 numaralı kanun lâyihası 

T. (\ 
Başvekâlet 11 - VIII -1931 

M nam elât mü-dürl üyü 
Sayı: 6/2287' 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 27 - VII - 1931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
ismet 

1928 senesi hesabı kati esbabı mucibe lâyihası 

Seyrisefain idaresinin 27 kânunuevvel 1928 tarih ve 1375 numaralı kanunla beş ay daha temdit 
edilmiş olan 1928 senesi hesabı katisini takdim ediyoruz. 

İdarenin senei mezkûre bütçesinde muharrer mebaliğe (5) ay için ilâve olunan miktar ile bera
ber baliğ olduğu (7 013 323) lira muhammen varidata mukabil mütekaddem (A) cetvelinde müf-
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redatı murakkam olduğu üzere senei mezkûre zarfında (7 025 713) lira (2G) kuruş tahakkuk etmiş 
ve buna senei sabıkadan müdevver (2 492 048) lira (48) kuruştan 1928 senesi zarfında kay di ter
kin olunan (491 243) lira (17) kuruş badettenzil baki (2 000 805) lira (31) kuruşun ilâvesile 
tahakkukatı umumiye yekûnu (9 026 518) lira (59) kuruşa baliğ olmuştur. îşbu tahakkukat-
tan (6 816 655) lira (76) kuruşu 1928 senesine ve (367 898) lira (06 ) kuruşu da sinini sabıkaya 
ait olmak üzere ceman (7 184 553) lira (82) kuruş tahsilat vuku bulmuş ve (1 841 964) lira (77) 
kuruş senei âtiyeye devrolunmuştur. 

Seval il i baide hasılatı 
1928 senesi varidat bütçesindeki fusul ve mevaddan sevahili baide hasılatını teşkil eden ve 

Karadeniz ve Akdeniz havzalarına çalıştırılan vapurlar hasılâtile zuhurat varidatından ibaret olan 
işbu fasıldan (2 996 384) lira (94) kuruş varidat tahakkuk eylemiş ve bu fasla dahil varidattan 
sinini sabıkaya ait miktar dahi dahil olduğu halde (3 087 820) lira (39) kuruş tahsilat vaki ol
muştur. 

12 aylık bütçede muhammen miktara beş ay için umumî olarak tahmin olunan iki milyon küsur li 
radan işbu fasla isabet eden miktarı muhammenatm takriben on iki de beşi olması hasebile 17 ay
lık muhammenatm baliğ olduğu (3 960 000) küsur liraya mukabil (963 000) lira derecesinde bir 
noksan görülmekte bulunmuştur ki ahvali iktısadiyenin bilhassa işbu bait sefer vesaiti nakliye 
ücuratı üzerinde icra eylediği tesirat muhtelif hatlara yapılması mutasavver bir kısım seferlerin 
bizzarur tatilini istilzam eylemiş ve bu yüzden muhammen varidatın tamamen idrakine imkân elver-
memiştir. 

Marmara havzası hasılatı 
Marmara havzası münakalâtı muhammenata pek karip ve (30 000) derecesinde bir fazlalıkla elde 

edilmiştir. 

Milteeavİr< hasılatı 
Mütecavire hatlarından 12 aylık muhammen (1 160 000) liraya, kânunusani, gayei mayıs 1929, 

5 ay için ilâvesi lâzımgelen miktar ile beraber takriben ( 1 643 ) lira istihsali lâzımgelirken mü
tecavire hututunun varidatı mühimmesi haziran.temmuz, ağustos gibi yaz aylarında bariz miktar
da farketmesine ve halbuki 1929 senesinden alınan beş ay meyanında yaz mevsimi dahil bulunmasına 
binaen yetmiş beş bin küsur lira derecesinde bir noksanlık görülmektedir. 

Nakli yat ve şevki yatı askeriye hasılatı 
Bu fasıl varidatında beş ay için muhammen miktar dahi dahil olduğu halde elli bin küsur lira 

derecesinde bir fazlalık meşhuttur. 

Kılavuzla lı 
Bu fasla mevzu (170 000) liraya beş ay için ilâvesi lâzımgelen (70 000) küsur lira ile beraber ba

liğ olduğu (240 000) liraya karşı (20 000) küsur lira fazlası ile (260 305) lira (20) kuruş istihsal 
kılınmıştır. 

1 fasıl atı muhtelife 
Bu fasıl varidatında keza (83 000) küsur lira bir fazlalık meşhuttur. 

Türkiye kömür-re liman şirketleri 
Bunlar hissei temettü ve faiz temin edememiştir. 
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. I ıılrepolar hasılatı 

Muhammen miktara göre on bin küsur lira noksanile *̂ lde edilmiştir. 

Havuzlar lıasilah 
1928 senesinde havuzlardan muhammen (100 000) liraya mukabil tahakkukat vaki olmamıştır. 

Hulasa 

1928 senesi 17 aylık varidatı muhammenesi olan (7 013 323) liraya mukabil senei mezkûre tahak-
kukatı umumiyesi olan (7 025 713) lira (28) kuruştan istikrazdan mütevellit olup varidatı esasiyeye 
dahil bulunmayan (1 081 587) lira badettenzıl senesi zarfında (5 944 126) lira (28) kuruş tahakkuk 
eylemiş ve bu da muhammenata nazaran ( 1 019 196 ) lira (72) kuruş noksan bulunmuştur. Bazı fa
sıllar varidatında fazlalık olmakla beraber noksanı vaki berveçhi maruz esbap neticesi olarak bil
hassa uzak denizler münakalâtında tebarüz eylemiştir. 

Masraf Irısnn 

Merbut (B) cetvelinde yazılı olduğu üzere 1928senesi masraf bütçesinde 17 aylık tahsisat miktarı 
olan (7 136 448) lira (81) kuruşa ve merakip ve sefaini bahriye ve mubayaat ve isticar esman ve 
masrafı maddesi ile Kilimli kömür madenleri hissei iştirak bakiyesi olarak zammolunan (1 209 483) 
lira (23) kuruş ile beraber ( 8 345 932) lira (4) kuruşa baliğ ve tahakkuk eden masarifi umumiye 
yekûnu (7 252 186) lira (16) kuruştan ibaret bulunmuştur. 

Bakiyei muhassasat olan (1 093 745) lira (88) kuruştan düyuna mukabil mevkuf tutulan 
(120 000) lira ile havuzlar tamirat ve inşaat ve tesisat maddesi bakiyesi olup 1929 senesine devrolu-
nan (12 574) lira (84) kuruştan mütebaki (961 171) lira (4) kuruş iptal edilmesi lâzımgelmis olduğu 
arzolunur efendim. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

:n.>- IV - 193:/ 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti Celilenin 11 ağustos 
1931 tarih ve 6/2287 numaralı tezkeresile gönderilen kanun lyihası Divanı muhasebat riyasetin
den 15 - VI -1932 tarih ve 24203/53 numaralı tezkere ile gelen mutabakat beyannamesile birleş
tirilerek müzakere ve cetveller tetkik edildi. 

Mutabakat beyannamesinde; 1928 senesi bütçe kanununun 4 üncü maddesine istinaden Zira
at ve îş bankalarından yapılan istikrazın bahsolunan madde hükmüne göre bir taraftan bütçeye 
varidat ve diğer taraftan bütçenin taallûk ettiği tertibine tahsisat kaydi ve yine 1928 senesinde 
hükmü cari olan 1927 senesi bütçe kanununun 6 ncı maddesine nazaran istikraz hâsılının vapur 
mubayaasına hasrı lâzımgelirken istikraz olunan meblâğdan bir kısmının bütçe haricinde bıra
kıldığı ve bütçe haricinde kalan para evvelki senelerde yapılan istikrazların vadeleri hulul 
eden taksitlerine verildiği gibi bütçeye taallûk ettirilen kısmının da yine zikrolunan istikraz 
taksitlerinin ve sair cihetlere sarfedilmiş olduğu ve sene iptidasına devredilecek mevcut ile 1928 
senesinde husule gelecek varidat fazlasının vapur mubayaasile rıhtım ve iskeleler inşasına ve 
bu rneyanda Ereğli kömür şirketi iştirak hissesine sarfına izin veren bütçe kanununun 3 üncü 

V. />'. I/. 1/ 
1)1. M. Fyiicüıncni 

Karar Sro. of 
Esas Nb. l/tG;J.3/;>n:> 
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maddesine istinaden mezkûr şirkete iştirak hissesi olarak açılan faslı mahsusa 15 bin liranın tah
sisat olarak konulup tediye edilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 

İstikraz hâsılının bir kısmının bütçeye taallûk ettirilmemesi umumî bütçe kaidelerine ve mez
kûr idarenin bütçe kanununun sarih olan hükmüne muvafık olmadığından 1 119 182 liradan iba
ret olan bu kısım mebaliğin bütçeye irat kayit ve sarfiyata ilâvesi cihetine gidilmiştir. 

1927 senesi bütçe kanununun istikraza salâhiyet veren maddesile bu maddenin 1928 senesinde 
tatbik olunacağını gösteren 1928 senesi bütçe kanununun 4 üncü maddesine nazaran istikraz su-
retile elde edilecek mebaliğin vapur mubayaasına tahsisi lâzımgeldiğinğinde şüphe yoksa da 1928 
senesi bütçe kanununun bahsolunan 4 üncü maddesinin son fıkrasında istikraz hâsılının vapur 
mubayaasından başka hizmetleri de ihtiva eden 6 inci faslın 1 inci maddesine tahsisat kaydedile 
ceğinin gösterilmiş olmasına istinat edilerek bu membada temin edilen paradan mezkûr maddenin 
unvanında dahil sair hususatla bir fasıl dahilindeki maddeler arasındaki münakale icrasına meclisi 
idarenin salâhiyettar bulunduğu nazarı itibara alınınca bu istikraz hasılından mezkûr faslın bi
rinci maddesi unvanının tazammun ettiği hususata fasıl dahilinde ikinci maddeyi teşkil eden ev
velki senelerde yapılan istikrazların vadeleri hulul eden taksitlerine tediyatta bulunmasında bir 
muhalefeti kanuniye olmadığı yolunda . dermeyan edilecek mütaleanm gayrivarit telâkkisi de müm
kün görülememiştir. Bu sebeple cereyan eden muamelenin kabulü muvafık görülmüş ve yalnız ile
ride vazedilecek bu kabîl hükümlerin maksadın kaybolmamasını temin edecek surette ifade ve 
müeyyedelere raptedilmesi temenniye lâyik hususattan bulunmuştur. 

Ereğli kömür şirketi iştirak hissesi olarak yapılan tediyata gelince: 
1927 senesi hesabı katisi münasebetile de arzedildigi veçhile bu maddeye istinaden tahsisat ko

nulmak için ya 1928 senesi zarfında idarenin fazla varidatı bulunması veya geçen seneden devredi
len mevcudun fazlai varidattan mütehassıl olması lâzımgelip halbuki idarenin 1928 senesinde 
varidat fazlası olmadığı gibi 1927 senesinden devredilen mevcudun da varidattan mütehassıl bir 
para olmaması hasebile (15) bin liranın tahsisat olarak konulması muvafık görülememiş ise de bu 
muamelenin mevcut tâbirinin maddede mutlak olarak istimal edilmesinden ileri geldiği ve Mec
lisi Âli kararından evvel vaki olmuş bulunduğu cihetle kömür şirketi hissei iştiraki olarak ya
pılan tediyatın da kabulü zarurî bulunmuştur. 

Yukarıda zikrolunduğu veçhile bütçe haricinde kalmış olan 119 182 liranın bütçe varidatile tah
sisat ve sarfiyata ilâvesi lâzımgeldiği gibi 1306 numaralı kanunun 4 üncü maddesile 6 ncı 
faslm 1 inci maddesinden (6 A) fasla nakledilmiş olan yüz bin liranın 6 ncı faslın 1 inci maddesin
den tenzil edilmeksizin (6 A) fasla ilâve edilmesi ve sene iptidasına devrolunan vezne mevcudunun 
varidattan mütehassıl olmaması hasebile bu mevcuttan 112 896 lira 23 kuruşun tefrik edilerek yine 
6 ncı faslın 1 inci maddesine tahsisat olarak konulması muvafık olmadığı gibi bu maddedeki tah
sisat bakiyesinin müsait bulunması itibarile mezkûr meblâğın tahsisat meyanmda ifasında da zaruret 
görülemediğinden iki kalemde ceman 212 896 lira 23 kuruşun da tahsisattan tenzili lâzimeden gö
rülmüş ve kanun lâyihasının birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri de buna göre düzeltilmiş, bundan 
başka kanun lâyihasının bütçeye mütenazır olması için 1 inci ve 2 nci maddede tesbit olunan cet
vellerin isimlerile bu maddelerin sıra numaralan da değiştirilmiştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

ivanı Mu. E. R. 
Konya 
Refik 

Aza 
İstanbul 

Haynıllah 

M. M. 
Rize 
. 1 / / 
Aza 
izmir 

Hüsnü 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet A 
Aza 

Kayseri 
Osman 

un i 

Aza 
Aksaray 

Rıza 
Aza 

Kütahya 
Ömer 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Cankrrı 
Rifat 
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BÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Seyrisefain idaresinin 1928 senesi hesabı kalî 
kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1928 
malî senesi varidatı umumiyesi merbut (A) cet
velinde yazıldığı üzere (7 184 553) lira (82) 
kuruştur. 

HADDE 2 — îdarei mezkûrenin 1928 senesi 
umumî masarifi yine merbut (B) cetvelinde 
muharrer bulunduğu üzere (7 252 186) lira (16) 
kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan gayri ez sarf ba
kiye kalan (1 093 745) lira (88) kuruştan dü
yun mukabili mevkuf tutulan (120 000) lira 
ile havuzlar tamirat ve inşaat ve tesisat mad
desi bakiyesi olup 1929 senesine devrolunan 
(12 574) lira (84) kuruştan mütebaki (961 171) 
lira (04) kuruş iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memüurdur. 

27 - VII -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. S. 1. M. V. 
t]sat Hilmi M. Şeref Dr .Refik 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
TADİLÎ 

Seyrisefain idaresinin 1928 malî senesi hesabı 
kati kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1928 ma
lî senesi masarifi bitişik (A) cetvelinde göste
rildiği üzere (8 371 368) lira (16) kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin ayni sene va
ridatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 

(8 303 735) lira (82) kuruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunamayıp bi
tişik (A) cetvelinde ayn bir sütunda gösterilen 
(868 274) lira (81) kuruş iptal ve yine ayrı 
sütunda gösterilen (12 574) lira (84) kuruş âti 
seneye devrolunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 



- 7 -
(A) CETVELİ 

F 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

a/6 

7 

Muhassasattn nevi 
Maaş 
Masarifat 
Reddiyat 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Sermaye işleri 
Havuzlar-fabrikalar ve müş
temilâtı dahil-tamirat, inşa
at ve tevsiatı 
Mükâfatı naktiye ve vefat 
eden müstahdemin ailelerile 
müstahakkı tekaüt olmayıpta 
hizmeti idareden çıkarıla
caklar ikramiyesi 

8 İdare ve fabrika ikraz ve 
teavün tasarruf sandığı ser
mayesi: 

9 Zabitan ve mürettebatın iaşe 
bedeli ve masarifi 

10 Havuzlar işletme masarifi 
umumiyesi 

F. M. Kilimli kömür madenlerine 
lıissei iştirak bakiyesi 

F. M. Gülcemal vapurunun Ame-
rikaya icra eylediği sefer 
için vaktile sarfiyatı muvak-
kateden verilmiş olan meba-
liğden 1927 bütçe kanunu
nun 4 üncü maddesi muci
bince mahsup olunan 

Fahsisat Sarfiyat 

Sarf edilme
yip iptal o-
lunan tahsi
sat 

Ati seneye 
devri meşrut 

tahsisat 

Lira 
1 734 071 
3 898 445 

2 830 
175 000 
101 000 

2 804 710 

100 000 

K- Lira K. Lira K. Lira K. 

85 246 81 
0 252 217 81 

1 598 421 15 135 649 85 
3 851 920 03 46 524 97 

1 556 96 1 273 04 
167 928 80 7 071 20 

93 807 53 7 192 47 
2 141 197 69 663 512 31 

87 425 16 

41 000 

12 000 

182 915 

100 000 

15 000 

40 683 

12 000 

176 180 

99 999 

15 000 

87 

73 

43 

316 13 

6 734 27 

0 57 

85 246 81 
371 368 16 86S 274 81 

12 574 84 

12 574 84 
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B CETVELİ 
Varidatın nevi 

Trabzon hattı 
Bartın hattı 
İstanbul - Mersin hattı 
İstanbul - İzmir » 
İzmire kadar ridremit ve Ayvalık hattı 
Zuhurat, kömür ve saire nakliyalı 
Mudanya hattı 
Bandırma » 
Karabina » 
İzmit 
Adalar 
Kadıköy » 
Haydarpaşa » 
Anadolu 
Nakliyat ve sevkıyatı askeriye hasılatı 
Kılavuzluk ve römorkör ücııraü hasılatı 
Kahve ocakları hasılatı 
bmıakin bedeli icari 
Varidatı müteferrika 
Kilimli kömür madenkri Türk Anonim 
alınacak hissei temettü ve faiz 
Antrepo hasılatı 
Havuzlar hasılatı 
İstikrazdan tahsil olunan ıııcbaliy 

Muhanımenat 

1 

şirketinden 

2 

7 

520 500 
1 

716 000 
400 000 

8:5 000 
70 000 

100 200 
228 800 
140 400 
30 000 

3 70 000 
400 000 
315 000 
7 5 000 
30 000 

170 000 
1 7 000 
22 0 00 
0 2 600 

12 000 
50 000 

100 000 
200 760 

134 270 

Tahsil; 

1 529 

870 
500 
122 

50 
1 7 3 
3 26 
186 

40 
406 
540 
41 1 

0 2 
0 4 

258 
20 
76 

333 

8 
20 

2 200 

8 303 

it 

321 

211 
805 
2 70 
1 12 
786 
004 
100 
022 
565 
30 7 
474 
3 80 
70 1 
047 
380 
066 
818 

001 
25 0 

70 0 

735 

5 5 

27 
75 
51 
3 1 
82 
08 
03 
60 
62 
27 
87 
20 
3 5 
20 
07 
07 
71 

40 
00 

82 

• * • » -



SıraNo155 
Adliye encümeninin, Rizeli Hulusi ve Osman Zeki Efendile
rin mahkûmiyetlerinin affine dair 2/73 numaralı kanun teklifi 

ve mazbatası 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. •"[-• ;. : - . - . - ; 
Adliye encümeni \ '"! '• ' '. : , 4 - V - 1933 

Karar No. 18 • ^ ', ' ı • \ . , • , _• • f 
Esas No. 2/73 ' • 'r \ : ~ : " v "' * •''" ! " 

Yüksek Reisliğe 

Rizede şapka hâdisesinden dolayı İstiklâl mahkemesi kararile onar sene kürek cezasına mahkûm 
edilen Rizeli Hasan Efendi oğlu Hulusi ve kardeşi Osman Zeki imzalarile B. M. M. Yüksek Re
isliğine takdim edilip Arzuhal encümenine havale olunan istidanamede, bu mahkûmiyetlerinin üç 
buçuk senesini İstanbul umumî hapishanesinde çektikten sonra 1929 tarihinde neşredilen kanuna tev
fikan cezaları tecil edilerek itlak olunmuşlarsa da af mahiyetinde olmayan bu tecilin mahkûm 
oldukları cezanın ferî tesiratını izale etmediğinden bir meslek ve sanata intisap eyleyemediklerini ve 
bu halin kendileri hakkında sefalet ve perişanlığı mucip olduğu cihetle bu kabil haklardan mahru
miyeti müeddi olan kanunî netayice müessir olacak bir affe mazhar edilmeleri istirham edilmiş 
ve Arzuhal encümeni tarafından dahilî nizamnamenin 54 üncü maddesine tevfikan Adliye vekili 
namına gelen ceza işleri umum müdürünün huzurile yapılan tetkik ve müzakere neticesinde müste-
dilerin taleplerinin tervici muvafık olacağı mütale asile keyfiyet Adliye encümenine inha olunmakla 
evrak okunarak icabı müzakere olundu. 

Müstediler hakkında İstiklâl mahkemesi kararile hükmedilmiş olan ceza 1441 numaralı kanunla 
esasen tecil olunmuş bulunduğundan bu mahkûmiyetin ferî tesiratından olarak mahkûmların bir 
takım haklardan mahrum edilmelerinin kaldırılmasını temin edecek af taleplerinin Arzuhal encüme
ninin de mütalea ve inhası veçhile isaf ve tervici muvafık görülmüş ve zikri geçen dahilî nizamna
menin 54 üncü maddesi mucibince müstedi Hulusi ve Osman Zeki Efendilerin mahkûmiyetlerinin 
bütün hukukî neticelerine şamil olarak af fi hakkında bir lâyiha tanzimile Heyeti umumiyeye ar
zına ittifakla karar verilmiştir. 

Bu suretle kaleme alınan kanun lâyihası Heyeti umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 

Ad. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Manisa Kocaeli Yozgat Çanakkale Balıkesir Kayseri 

Mustafa Fevzi Salahattin A. Hamdı Osman Niyazi Vasfi S. Azmi 

Aza Aza Aza 
Edirne Konya Antalya 
Şeref Ş. Sırrı Numan 

Aza Aza 
Edirne Kars 

H. Hayrı M. Nazif 

Aza Aza Aza 
Manisa Kars Trabzon 

Refik Şevket Nazif , Raif 



- 2 -
ADLÎYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

İstiklâl mahkemesi kararile onar sene kürek cezasına mahkûm olan Rizeli Hulusi ve Osman Zeki 
« ' - ' r İŞ Efendilerifcnıahkûftıiy&tleririin' af'fin'e dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Rizede şapka hâdisesinden dolayı onar sene kürek cezasına mahkûm ,^dilip 
1 15 mayıs 1929 tarih ve 1441 nüniârâlı kanuna tevfikan cezalan tecil edilmiş olan Rizeli Hasan 

Efendi oğulları Hulusi ve Osman Zeki Efendilerin mahkûmiyetleri bütün hukukî neticelerine şamil 
olmak üzere affedilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya . Adliye tffelsili memurdur. 
V 


