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2. — Aydın Demiryolları Şirketinin hariçten celbeylediği yolcu
vagonlarına ait harita muşambası
üzerine müressem plânların gümrük resminden muaf
olup olmadığının tefsiri hakkında (3/63) numaralı
Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe Encümenleri
mazbataları.
(Ruznameye)
3. — İktisat Vekâleti 1927 senesi bütçesine 97 000
lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında (1/216) numa
ralı Kanun Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası.
(Ruznameye)
4. — Islahı Hayvanat Kanununun 28 nci madde
sinin tadili hakkında (1/81) numaralı Kanun Lâyihası
ve Ziraat ve Bütçe Encümenleri mazbataları. (Ruz
nameye)
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5. — Türkiye Cumhuriyeti
Merkez
Hıfzıssıhha
Müessesesi hakkında (1/32) numaralı Kanun Lâyi
hası ve Sıhhiye ve Bütçe Encümenleri
mazbataları.
(Ruznameye)
6. — Konya Ovası Sulama İdaresinin 1928 senesi
Bütçe Kanunu Lâyiası ve Bütçe Encümeni mazbatası.
(Ruznameye)
7. — Sefaini bahriye ve müessesatı askeriye inşası
için mezuniyet itası hakkında (1/169) numaralı Ka
nun Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruzna
meye)
8. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun dört yüzüncü mad
desinin tefsiri hakkında (4/13) numaralı takriri ve
Adliye Encümeni mazbatası.
(Ruznameye)

BtRINCI CELSE
Açılma Saati; S a a t : 14,2<*
REİS : tamdt Bey
KÂTİPLER : Ali Bey (Rize), îsa'k Ref et Bey (DiyaıJbeltoir)

REİS — Celse açıldı efendim.
KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim, ruznamenm
dördüncü maddecinde Meclisi Âlinin Harcırah Kanu
nu lâyihası vardır. Taltifte 'kadar Azayı Kiramın har
cırahlarını, aile harcırahlarını hesap etmefk ve evrakı
sarfiyelerini hazırlamak lâzım geliyor. Biraz zamana
ihtiyaç olduğundan raznamedeki bu kanun lâyihası
nın bugün tercihan ve müstacelen müzakeresini rica
edeceğim.
MUSTAFA BEY (Tokat) — Kabul kabul.
REÎS — Efendim, ruzinamenin dördüncü numarasındaki Kanun Lâyihasının tercihan müzakeresini
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et-.

ımeyeriler ellerini kaldırsMiIıar... Kabul edilmiştir efen
dim,
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Beyefendiler, ruznamenin birindi madde
sine Ankara'da inşa edilecek Hıfzıs&ıbJha binaları ile,
Has'tahane Pavyonları hakkında bir Lâylhai Kanuni
ye vardır. Müstacelen müzakeresini Heyeti Celllen'izden rica ederim.
REİS — Efendim, Ruznamenin birinci maddesin
deki lâyihanın Vekil Beyin teklifi veçhile müstacelen
müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Kaibul etmeyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul
edilm'işltir efendim.

3, — RİYASET DÎVANININ HEYETt UMUMİYEYE (MARUZATI
1. — Demiryolları memurin ve
müstahdemininden on zatin İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresinin intaç edilememesi esbabı
na dair Müdafaai Milliye Encümeni Riyaseti tezke
resi.
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ıREİS — Okunacakitır:
' Riyaseti Celıileye
Demiryolları memurin ve müstahdemin'inden on
zatın İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında Başve
kâleti CdMenin 27 . 2 . 1928 tarih ve 6/101T nu-

