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2. — HAVALE EDtLEN EVRAK 

3< — RİYASET DİVANININ HEYETİ 

UMUMÎYEYE MARUZATI 
1. — Demiryolları memurin ve müstahlde-

mininden on zatın İstiklâl Madalyasıyla taltif
leri hakkındaki Başvekâlet tezkeresinin intaç 
edilelmemösi esbabına dair Müdafaai Milliye 
Encümeni Riyaseti tezkeresi. 

4. — TAKRİRLER 
1. — Aydın Mebusu Emin Fikri Bey ve 

rüfekasının, Şark Mıntıkasında muayyen vi
lâyet ve kazalardaki cerainiin tecili hakkın
daki kanun lâyihasının müzakeresi münase
betiyle Dalhiliiye Vekil Şükrü Kaya Beyefen-
didin irad buyurdukları nutkun mezkûr mın
tıka ahalîsine neşr ve tamimine dair takriri. 

5< — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
1. — Nafıa Vekâleti 1927 senesi bütçesi

ne dört milyon lira tahsisatı munzamına İtası 
hakkında (1/181), Düyunu Umumiye 1927 
senesi bütçesinden 808 250 liranın imha-
sdyle Maliye Vekâleti Bütçesine tahsisatı 
munzamma olarak litası hakkında (1/197), 
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Sayfa 
Hariciye Vekâleti . 1927 senesli bütçesinde 
10 bin liranın münakalesine dair (1/210, 
Hariciye Vekâleti 1927 senesi bütçesine 
20 bin lira tahs'isaıtı munzamma itası hak
kında (1/214) ve mülga (Bahriye Vekâletli 
1927 senei maliyesli bütçesinde beş bin liranın 
münakalesi hakkında (1/215), İktisat Vekâleti 
1927 senesi bütçesine 97 000 lira tahsisatı 
fevkalâde 'itası hakkında (1/216) numaralı 
kanun lâyihaları ve idare heyetinin, Büyük 
Millet Meclisli 1927 senei maliyesi bütçesinin 
on birinci faslının üçüncü harcırah maddesine 
kırk bin liranın tahssatı munzamma olarak 
'itası hakkında (2/57) Ve Büyük Millet Meclisi 
1927 senei maliyesi bütçeslinde bin lfiranın 
münakalesine dair (2/58) numaralı Teklifi 
iKanunÜleri ve Bütçe Encümeni mazbatası, 58:60,65:67 

2. — Şark Mıntıkasında muayyen vilâyet 
ve kazalardaki ceraimin tecil hakkında 
(1 /l 62) numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası. 60:62 

3. — Ankara'da inşasına başlanılan mer
kez Hıfzıssıhha binaları ile Numune Hasta-
hanesinde inşa edilecek pavyon içün M mil
yon liraya kadar taahhüdaita girijşiiknesine 
mezuniyet itası hakkında (1/205) numaralı 
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Sayfa 
Karnin Lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba
tası., 62:63 

4. — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâ-
tındaki eşya muamelâtı hakkında (5/31) nu
maralı Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası, 63 

İsmet Beyin Riryaseöleriyie akt olunarak Konya 
Mebusluğuna intihap edilen Zühltü Beyin tahlifi icra 
edildikten sonra Muvazeneli Umumiye Kanununun 
45 nçi maddesinin sureti tatbikine dair olan suale 
Maliye Vekili Şükrü Beyin cevabı dinlendi. 

Meccani leylî talebelerin mecburi hizmetlerine 
(dair Kanun Lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Endümeni Azasından 
murakıp olan za'ta ücretihuzur İtasına dair kanunun 
(birinci maddesinin tadili haklkında'ki Teklifi Kanuni
nin müızalkere ve heyeti uimuımiyesi tayini esami ile 
reye 'konuldu. 

Otuz bir zatın İstiklâl Madalyasıyla taltiflerine, 
icar ve isticar mukavdenamelerinin takvim senesine 
göre yapılması hakkındaki Tdklifi Kanuninin reddi
ne, Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 20 nci 
maddesinin tefsirine mütedair mazbatalar k'albul ve 
Memurin Kanununun birinci muvakkat maddesinin 
tefsirine müteallik mazbata Encümene iade edildi. 

(1097 numaralı Kanun hükmünün ref'ine tcra Ve
killeri Heyetinin mezun olduğuna dair kanunun ikin
di maddesi ile verilen üç aylık müddetin temdidine, 
tahsisatı fevkalâde kararnamesinin tefsirine, Divan ı-
muhaısebat ilâmlarının sureti icrasına, Kastamonu 
Mebusu merhum Mahir Efendi ailesine hidematı 

TeMfîetf 
1: — Afyonkarahimr Mebusu Haydar Beyin, Ma

arif ve Mektep Vergisi hakkındaki Kanunlara bir 
madde ilâvesine dair Teklifi Kanunisi (Bütçe Encü
menine) 

Sayfa 
5. — Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin, 

Uşak Müdafaai Hukuk azasından dört zatın 
hamil oldukları İstiklâl Madalyası şeritlerinin 
kırmızıya tebdili hakkında (4/30) numaralı 
takriri ve Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası, 63:64 

vataniye tertibinden ikramiye itasına, Türkiye Cum
huriyeti ile Sosyalist Şûralar Cumhuriyeti İttihadı 
arasında münakit sular mukavelenamesinin Türkçe 
metninde ve bu mukavele ile ona müzeyyel proto
kolün tasdikine dair kanunda vaki sehivlerin tashi
hine ordu zabitanına mahsus terfî kanununun bazı 
maddelerinin tadiline, Posta ve Telgraf ve Telefon 
İdaresince eşhasa ait akümlâtörlerin imlâsına, Askerli 
nekâhethane ve sana'taryorrilarda bulunanların sureti 
iaşelerine, Gedikli Küçük Zabit mektepleri talebesi
nin maaşlarınla, Köy Kanununun 71 nci maddes'inin 
tadiline, Askeri tayinat ve Yem Kanununun bazı me-
»vaddının tadiline, tabiiyet muamelatından alınacak 
harçlara müteallik mazbataların birindi müzakereleri 
icra olundu* 

Müteakiben tayini esami ile reye konulan kanu
nun kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra inikada 
hitam verildi. 

Reis Kâtip 
.İsmeti Rize 

Ali 

Kâtip 
Denizli 

(Necip Ali 

Mazlbaltallar 
/. — Anadolu Ajansının keşide edeceği dahilî tel

graf bedelleri hakkında (1/129) numaralı Kanun Lâ
yihası ve Hariciye, Dahiliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Yetmiş Birinci İriilkat 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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2. — Aydın Demiryolları Şirketinin hariçten cel-
beylediği 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) 

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 numa-

rasındaki Kanun Lâyihasının tercihan müzakeresini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul et-. 

1. — Demiryolları memurin ve müstahdeminin-
den on zatin İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkın
daki Başvekâlet tezkeresinin intaç edilememesi esbabı
na dair Müdafaai Milliye Encümeni Riyaseti tezke
resi. 

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) 

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'iz-
den 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. 

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-

BtRINCI CELSE 

Açılma Saati; Saat : 14,2<* 

REİS : tamdt Bey 

KÂTİPLER : Ali Bey (Rize), îsa'k Ref et Bey (DiyaıJbeltoir) 

3, — RİYASET DÎVANININ HEYETt UMUMİYEYE (MARUZATI 
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maralı tezkeresi ve merbutu Nafıa Vekâletinin mu-
saddak inha tezikeresi suretli ve zevatı mumaileyhime 
ait cetlvel 1 . 1 j 1928 tarihinde Encümenimize ha
vale buyurulmuş idi. İstiklâl Madalyasına istihkak 
kesbetmek için ol bapta mer'î kanunların ahkâmı dai
resinde vesaiki lazimenin ve inha muamelesiyle ta
rihleri hakkında sarahati kâfiyenin vücudu icabetti-
ğinden evrakı mütealika'sı meyanında noksan görü
len husüsatı mezkûre hakkımda Encümenimiz tara
fından Nafıa Vekâletine vaki olan istilama henüz bir 
cevabın vürut etmemiş olması sebebiyle marülarz tek
lifin müddeti muayyenesi zarfında intaç edilemediği 
Dahili Nizamnamenin 36 ncı maddesine tevfikan En-
cüman kararıyla arz olunur efendim. 

5 . 5 , 1928 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi 

Kütahya 
Recep 

REÎS — Müitaîâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Efendim, bir takrir vardır. Okunacak: 

Riyaseti Oelileyel 
Ruznamenin sekizinci maddesindeki Şark Mmtı: 

kasında muayyen vilâyalt ve kazalardaki ceraim taki-
baltJiyle cezalarının tecili hakkında ve müstacelen mü
zakeresi Adliye Encümeni mazbatasıyle temenni edi
len Kanun Lâyihasının dahili nizamnamenin 74 ncü 
maddesi mucibince takdimen müzakeresini Adliye 
EnCüimeni marnına arz ve teklif eyleriz. 

17 . 5 , '1928 
Kocaeli Edirne 

Selâhatlilim Hasan Hayri 
Balıkesiıt Ankara 

'Sadıik! İhsan 
Bursa Mardin ' 

ISemiih1 îrfan Ferit 

REÎS — Takriri reye arz ediyorumı. Kaibul eden j 

ler elerini kaldırışın... Kabul etmleyenüer elerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir.. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REÎS — Tercihan müzakeresi kabul buyurulan 
•ruznamenin dördüncü maddesindeki Kanun Lâyiha
sının müzakeresine başlıyoruz. 

1. — Nafıa Vekâleti 1927 senesi bütçesine dört 
milyon lira tahsisatı munzamma itası hakkında (1 i 181), 
Düyunu Umumiye 1927 senesi bütçesinden 808 250 
liranın imhasıyle Maliye Vekâleti Bütçesine tahsisatı 
munzamma olarak itası hakkında (1/197), Hariciye 
Vekâleti 1927 senesi bütçesinde on bin liranın müna
kalesine dair (1/210), Hariciye Vekâleti 1927 senesi 
bütçesine yirmi bin lira tahsisatı munzamma itası 
hakkında (1/214) ve mülga Bahriye Vekâleti 1927 
senei maliyesi bütçesinde beş'bin liranın münakalesi 
hakkında (1/215), İktisat Vekâleti 1927 senesi bütçe
sine 97 000 lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında 
(1/216) numaralı Kanun Lâyihaları ve idare heyeti
nin, Büyük Mîllet Meclisi 1927 senei maliyesi bütçe
sinin on birinci faslının üçüncü harcırah maddesine 
kırk bin liranın tahsisatı munzamma olarak itası hak
kında (2/57) ve Büyük Millet Meclisi 1927 senei ma
liyesi bütçesinde bin liranın münakalesine dair (2/58) 
numaralı Teklifi Kanunileri ve Bütçe Encümeni maz
batası. (1) . 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim? Maddelere geçilmesini reye arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Bazı Devairin 1927 senei maliyesi bütçelerine tahsi
satı munzamıma itasına ve bazı devair bütçelerinden 

münakale icrasına dair Kanun. 

'Birinci madde — Muhtelif devairin 1927 senei 
maliyesi bütçelerinin merbut (1) numaralı cetvelde 
muharrer füsul ve mevaddiina cem'an 4 879 300 lira 
tahsisatı munzamıma olarak ilâve olunmuştur. 

REÎS — Efendim, cetveli okuyoruz: 

(1) Numarala Cetvel 

Büyük Mllet Meclisi 
Fasıi Lira 

11 

120 

Meclis Hesaplarının Tetkik En
cümeni mürakibi ücreti huzuru 
REÎS — Mütalâa var mı? Kabul: 
edilmiştir. 
Harcırah 
REÎS — M'ütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir efendim, 

' Mahiye Vekâleti 
Merkez tenvir ve teshini 

1 050 

40 000 

9 000 
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Fasıl Iiral 

124 

125 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir, 

tVilâyat tenvir ve teshini 
REİS — İtiraz var mi? Kabul 
ed'ilrriişlfcir, 
Vi'lâyalt müteferrikası 

REİS — Mütalâa var mı efen-
ıdim? Kabul edilmiştir. 

127 Masarifi muhakeme, evrakı matbua, 
harcırah 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
©diılmiş'tir efendim, 

131( Faiz Ve acdiyo 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
erimiştir efendim. 

151 Masarifi gayrımelhuza 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul 
edilmıi'şitir» 

10 000 

29 250 

145 000 

600 000 

15 000 

10 000 

20 000 

Hariciye Vekâleti 
425 Kongre, konferans, komisyonlar 

Ve muvakkat siyasi heyetlerle bey
nelmilel temessükât, tercüme ve 
tabı masrafı 

REİS — Mütalâa var mı efen
dim? Kabul edilmiştir. 

427 Muhtelit Mübadele Komisyonu 
ıREİS — İtiraz var mı? Kabul 
edilmişjtıir efendim. 

Nafıa Vekâleti 
600 Kavanini mahsusa mucibince ya

pılacak ve işletilecek demiryollar 
ve limanlar 

REİS — M'ütalâa var mı? Kabul 
edilmiştir efendim. 

Efendim, Kanunun bininci maddesini reye arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim* 

İkindi madde — Muhtelit Devairin 1927 sendi 
maliyesi bütçelerinin merbut (2) numaralı cetvelde 
muharrer fasıl ve maiddeleri arasında cem'an altı bin 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Merbut (2) numaralı cetveli okuyoruz: 

4 000 000 

F. İM. 

(2) Numaralı Cetvel! 

Nev'ii Muhassesat 

Tenzili Zammı 
lâzım lâzım 
gelen gelen 

Büyük Millet Meclisi 
9 '2 Ziyafet ve merasim masrafı 

15 '2 Medls inşaat ve tamiratı 

Bahriye Bütçesi 
810 4 Harcırah 
812 Memallik'i ecndbiye harcırahı 

a oıcfa 

1 000 1 000 

5 000 
5 000 

5 000 5 000 

Cümlei Yekûn : 6 000 6 OOOİ 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
İkinci maddeyi bu cetvel ile birlikte reye arz ediyo
rum. Kabul edenler ellerini kaldırsınlar... Kabul et
meyenler... Kabul ddilmiştir., 

Üçüncü madde — 1927 sendi maliyesi Hariciye 
Vdkâleti bütçesinin 414 noü temsil tahsisatı faslından 
10 000 liralık tahsisat imha olunmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Maddeyi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü madde — 1927 senei maliyesi Ziraat 
Bütçesinde (Senesi bütçesinde karşılığı olmayan lâ-
zımütltediye düyun) namiyle yeniden açılan 691 nci 
fasla 97 000 lira tahsisatı fevkalâde olarak vaz olun
muştu^ 

IREİS — Bu dördüncü maddeyi Bütçe Encümeni 
ilâveten teklif etmiştir. Mütalâa var mı efendim? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bu tahsisat bütçe müzakeresi esmasında mevzubahis! 
olan tahsisattır, fakat senei maiyettin nihayetine gel
dik. Bu kanuniyet kdsbeden ve on bir vilâyette Mlaf 
edilen hayvanlara tahsis edilen bedeldir. Mahallerine, 
kazalarına kadar havalelerin gidip tediyesi için ka
lan müddet kâfi değildir. Senei maliye nihayet bula
cak, Mayıs nihaydtinden sonra artık sarfiyata imkân 
kalmayacak. Eslbaibı istihkakın alacakları tahsisat kar
şılığı olmadığından dolayı yine senei atiyeye kala
caktır. Binaenaleyh Ibu maddeye Bütçe Encümeni hiç 
olmazsa tok fıkr'a ilâve etmeli. Yani senesi zarfında 
sarfı kalbil olmayan miktarın senei atiyeye devredile
rek sarfım (tecviz edecdk Ibir fıkra ilâve etmeli idi. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Efendiim, İktisat Vekâleti bütçesinin rnüzake-
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raıtı esnasında Hasan Fehmi Beyin suallerine bu kür
süden arz etoiş ol'duğuım cevapta, 1927 senesi üze
rine alınacak tahsisatı munzamma veya fevkalâde 
ile (bu (borçların tesviyesi Hükümetçe derpiş edildiği
ni arz etmiştim. İlâvesini encümenimizin arzu et
tiği dördüncü madde 'bu maksatladır, 97 000 lira
dan ibarettir. Bu 'borç 1926 senesinde 'husule gelmiş
tir. 1927 senesinde açılan fazla tahsisatı fevkalâde 
olarak vaz ediyoruz ve (Senesi 'bütçesinde) (karşılığı 
ıollimayan lâzimüttediye duyûn) unvanını veriyoruz. 
Zaten 'bulgun müstacelen müzakeresi lüzumunu arz 
etmeklliğimizin sebebi de 'bu olmuştur. Müzakere 
edilen lâyihaya ilâve edersek üç beş gün olsun kaza
nılacağını düşündük. Mamafih müddetin az kalmış 
olması encümeninizin nazarı dikkatini celpten halî 
kalimıştır. Ancak, Ibunu Ibir mahzur olarak encüme
niniz ımütalâaa etmedi. Çünkü Muhasebei 'umumiye 
Kanununun geçen sene düyununa ait olan kısmı, tah
sisat ile mukayyet olmaksızın, yalnız senesi bütçesin
de karşılığı olanak şartiyle geçen seneye ait olmak 
üzere tesviyeye müsaittir. Bu hükme istinat eden 
encümeniniz 1927 üzerine verilmiş olan tahsisatın bu 
sene zarfında tediye edilmemiş olsa hile 1928 senesi 
zarfında tediyesinin mümkün olacağını nazarı itibare 
aldı. Bununla beraber Ibir taraftan Hükümetten der
hal tevzii için ıfiedlbir alınmasını temenni etti. Diğer 
taraftan şayet kalırsa 1928 senesinde (bu hükme ta-
(baan tesviyesi kabil olacağını düşündü. Zannediyo-
rurnlki Hasan Fehmi Beyefendinin bu suretle endişe
lerine mahal kalmayacaktır. 

HASAN FEHMIİ BEY l(Gümüşhane) — Efendim, 
bendeniz Muhasebi Umumiye Kanununun, sene bit
tikten sonra tediyeye pek müsait olmadığı zannında-
yım. iMademlki 'Bütçe Encümeni 'böyle içtihat edi
yor ve 'bu maksatla da hu maddeyi vaz ediyor, baş
ka söyliyeceğim yoktur. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Dördündü madde olarak encümenin teklif et
tiği maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. . 

Beşinci Madde — Bu Kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

v 
REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler el kal

dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Altıncı Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

. 1928 C : 1 

REİS — Altıncı maddeyi kalbul edenler el kaldır
sın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile reyi 
âlilerine arz ediyorum. Kalbul edenler beyaz, kabul 
etmeyenler kırmızı rey istimal edeceklerdir. 

2. — Şark Mıntıkasında muayyen vilâyet ve ka
zalardaki ceraimin tecili hakkında (1/162) numaralı 
Kanun Lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı efendim? '(Hayır sesleri) Maddelere geçilmesi
ni kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kalbul olunmuştur. 

Şark Mıntıkasında 'Muayyen vilâyet ve kazalardaki 
Ceraim takibatıyle cezalarının tecili hakkında Kanun 

Madde 1. — Şeyh Sait Vakası ve müteakip şe
kavet hadiseleri dolayısliyle bütün isyan mıntıkasın
da irader örfiyenin ilgası tarihi olan 23 Teşrinisani 
1927'ye kadar askeri kuvvetler ve memurini devlet 
tarafından isyanın tenkili ömrinde yapılmış olan bü
tün ef al ve harekât cürüm ve kabahat addolunmaz, 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY 
(Muğla) — Muhterem efendiler, Şarkta bazı vilâ
yetlerimizde hadis olan valkayi dolayısıyla oradaki 
halktan bir kısmının Garp vilâyetlerine nakli icra 
edilmişti. Onlardan bazılarının tekrar memleketlerine 
iadesi kanunu müzakere edilirken, o tedbiri Şarkta 
taflbik edilecek silsilei tedabirin bir merhalesidir, di
ye tavsif etmiştim. Efendiler, altı aydan beri teves
sül ettiğimiz tedabirin mütemmimi olan diğer bir 
kanun daha Heyeti Celilenize arz ediyoruz. Birtakım 
kimselerin dahalet ve diğer bir takımlarının yurtla
rına avdetini temin eden ilik kanun, kendisinden bek
lenilen müspet neticeyi vermiştir. Bu tedbirler de ka
nunun himayesine iltica edenlere ıslâhıhal imkânını 
vermeye matuftur. Heyeti Celilenize arz olunan bu 
Kanun iki neticenin eseri telâkki olunmalıdır. Birisi, 
muayyen bir gayeye vusul için muntazam bir usul 
tahtında takip edilen tedabirin müspet ve müsmir ne
ticeler vermesi, diğeri de tedibe ihtiyaç gösterecek 
ihtimalata karşı kadir bir kuvvete müstenit emniye
tin mevcut olmasıdır. Filhakika Jandarmamızın ve 
hudutlarımızın takviyesi, umumi müfettişlik teşkilatı 
Büyük iMillet Meclisinin o Vilayetlerde beklediği ıs
lah ve teskini temine hadim olmuştur. Bir taraftan 
Jandarmamız Cumhuriyetin tedip ve takip kuvvetini 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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fiilen icra ve temsil ederken diğer taraftan da umu- : 

rni müfettişlik: ve valiler nizamı idareyi tesis ve va- ; 
tandaşlar arasındaki aykırılık ve uzaklıkların izalesi i 
ciddi ve mütemadi mesaisiyle teminde muvaffak ol
maktadır. Cumhuriyetin, 'tedipteki sebat ve ciddiyeti 
kadar, Ikanuna iltica edenlerin himayesindeki saimi- : 
miyeti de anlaşılmıştır. Ne kadar ilişkili ve sabıkalı ; 
olurlarsa olsunlar kanunun 'gösterdiği hudut ve şerait ; 
dahilinde yani bilâkaydışart dehalet edenler kendile
rini her suretle masun ve emniyete mazlhar görmek
tedirler.; Bundan başka Cumhuriyet Ordusunun fe
dakârlıklarla ihzar e)fitiği neticeyi, Cumhuriyet Jan
darmasının nasıl mulhafaza ettiği ve kanunları hâkim j 
kılmak içlin Jandarmamızın fedakârlık, vazifeşinaslık 
ve sebatkârlıkta nasıl sarsılmaz bir kuvvet ve iman 
memlba ve sahibi olduğu zihinlerde daha ziyade yer
leşmiştir. (Bravo) Bu mevzua temas ederken askerle
rimizin ve jandarmalarımızın vazife uğrundaki feda
kârlıklarını ve kahramanlıklarını tevkirle, sitayişle ve 
şükranla yâd etmeyi bir vazife addederim. (Alkışlar) 
Cumhuriyetin kuvayı müdafaası, istikbalde dahi her 
ihtimale karşı Cumhuriyet kanunlarını müdafaa için, 
Vazifelerini (Meclisi Âlinin yüksek arzuları dahilinde 
ve ımükemmelen ifa ötmeye hazırdır. (Bravo sedaları) 

İşte bu emniyettir ki, bizi vaktiyle yoldan sapımış 
olan vatandaşların, evlerine, tarlalarına kavuşmak ve 
işlerine sarılmak için gösterdikleri tehalük ve istidadı 
(bu kanunla temin etmeye sevk etti. 

Kanun ve onun tatbikine memur olanların sözle
rindeki ve hareketlerindeki seciyevi dürüstlüğe, sağ
lamlığa istinat ederek evlerine avdet edenler ve ede
cek olanlar, (bu kanun sayesinde kanunlara ve kanun
larla müesses kudretlere itaatin, namuskârane bir ha
yatın, çalışmanın temiin edeceği refah ve huzur için
de kendilerini 'takibata maruz olmaktan kurtaracak
lardır. Bu halin tahakkukunu teyit edecek delâil de 
çakturA Vakıa bunu tedbirlerimizin tatbikinden beri 
hâsıl olan selâhla ve halkın göstermiş olduğu haleti 
ruhiye ile müşahedatıımızla, dahil, ve hariçteki listid-
laatımızla teyit mümkündür. Fakat, devlet idare
sinde nispeten 'kısa olan bir zaman zarfında tahad-
düs eden vekayiden umumi bir kailde çılkararak ittihaz 
olunacak tedbirleri ioraya rapt etmek doğru bir si
yaset değildir. Yalnız şurasını tekrar arz etmek iste-
rimki, muhtemel her hadisenin, o hadiseye tekaddiim 
ve tefevvuk edecek tedbirleri vardır ve o tedbirle- ] 
dmiz da hazırdır. (Bravo sesleri) 

Muhterem efendiler, Kanunun bilhassa birinci 
maddesi her noktai nazardan dikkat ve ibreti tah
rik etmeye şayandır. 'Bununla Cumhuriyet kanun- j 

larına ve müessesatına silâh • çekmek gaflet ve dela
letinde bulunacakların bihakkın maruz ve mahkûm 
olacakları tedibatın ciddiyeti gösterilmiş oluyor. Bu 
ruhu tedip dün ne kadar çetin idi ise, yarın da aym 
mahiyeti mahfuz bulunduracaktır. Zaten her vatan
daş gibi, sulh ve sekûnun huzur ve nimetlerinden is
tifade hakkına malik olan Cumhuriyet kuvayı müda
faası, eğer vakti hazarda hayatları pahasına sırf mem
leketin selâmet ve vahdeti umumiyesinin temini için 
vazife başına davet ölunurlarsa, elbette silâh fenni
nin bütün icabatına tevfiki hareket mecburiyetinde 
kalırlar. Bu noktai nazardan da Kanunun bu mad
desi milli mücadelenin çetin mahiyetine tevfik edil
miş olduğu igilbi, nasafet ve zaruret esaslarına da tat
bik edilmiş oluyor. Bu madde hükmünün ihtar ma
hiyetinde teskin edici bir 'tesiri olduğu da aşikârdır, 
Yani demek istiyorumki, vazifeye davet olunan kuv-
vei müsellehanın, o vazifeyi mükemmelen ifaden baş
ka bir kayıt ile mukayyet tutulmayacağının bilinme
si, o fcuvvei müsellahanın azami esbabı muvaffaki
yetini ihzar edeceği gibi, onun karşısına çıkacakların 
da ne kadar hudutsuz müşkülata maruz kalacakları 
evvelden anlaşılacaktır. (Bu tarz tedbir sayesinde her
hangi bir hadise içinde ifsat ve ıdlal teşebbüsünde 
bulunan küstahlar yalnız resmi kuvvetlerin de
ğil, o hadise muhitinde bulunan namuskâr un
surların dahi fiili mukavemet ve mümanaat
larını üzerlerine celbetmiş olacaklardır. Çünkü 
harekâtı tedibenin karışık ve çetin temevvüca-
tı içerisinde vazifesini ifade müspet bir vaziyet ala
rak faal olmayan vatandaşlar, kendilerini ister iste
mez mutemet ve müfsit olanların mukadderatının 
serpintilerine ve tehlikelerine maruz bırakmış olur
lar. iyi vatandaşlık, cemiyetin kanunlarına karşı el 
kaldıran müfsitler karşısında lâkaydane sükût ve te
vekkülü değil, o fesadın maddi ve manevi mazarra
tını tahdit ve izale için müspet faaliyeti âmirdir. Böy
le bir vatandaş olmak, oradakilerin vazifesi ve onları 
böyle bir vatandaş görmek bizim hakkımızdır. (Al
kışlar) 

REİS — (Başka mütalâa yoktur efendim, birinci 
maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 

i kaldırsın..; Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Şeyh Sait vakası ve müteakip şeka-
j vet hadiseleriyle doğrudan doğruya veya dolayısiyle 
\ methaldar bulunanlar ile bu hadiselerin vukkundan 
i itibaren 23 Teşrinisani 1927'ye kadar geçen müddet 
zarfında Diyarbekir, (Elâziz, Bitlis, Hakkâri, Mardin, 
Urfa, Siirt, Bayazıt ve Malatya vilâyetleri ile Behis-
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ni, Hınıs ve Kiğı kazalarında efrat tarafından ika 
olunan cürüm ve kabahatlerle maznun veya mahkûm 
olanların haklarındaki takibatın icrası veya hüküm
lerin infazı tecil edilmiştir. 

'REİS — Mütalâa var mı efendim? 
HAKİKİ (BEY (Van) — Bendeniz bir şey sual 

edeceğim. Hükümetin teklif ettiği maddede (Van) 
'dahildir, Adliye Encümeninin teklif ettiği maddede 
ise (Van) daihil değildir, unutulmuş mudur? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA SELÂHAT-
TİN BEY (Kocaeli) — Tekli olunan vilâyetleri teb
dil için encümen .bir şey yapmamıştır, unutulmuş
tur efendim, ilâvesini! teklif ediyorum. Esasen as
lında vardır. 

REİS — (Van) Kelimesinin ilâvesiyle ikinci mad
deyi reye arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir. 

Madde 3. — Elyevnrı hali firarda bulunup da iş-
Ibu Kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında 
dehalet etateyen maznun ve mahkûmlar tecilden is
tifade edemezler. 

RElîS — Müitalâaa var mı efendim? Maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — ikinci madde mucibince tecil edi
lenler işbu kanunun neşri tarihinden ve üçüncü mad
de mucibince tecil olunanlar dehaletleri tarihinden 
itibaren yaptıkları cürüm ve kabahatin veya hükmün 
talbi olduğu müruru zaman müddetinin yarısı için
de aynı neviden daha ağır cezayı müstelzim bir cü

rüm ve kabahat işledikleri takdirde haklarında Türk 
Ceza Kanununun memnu fiillerle cezaların içtimai 
ve tekerrür hakkındaki ahkâmı tatbik olunur. Şu 
kadar ki, evvelce idama maihkûm olan şahıs ağır 
cezayı miüstelzim Ibir fiil işler ise hükmü idam yir
mi sene ağır hapis olarak infaz olunur. Yukanki 
müddetler içinde diğer Ibir cürüm ve kabahat işlemi-
yenler evvelki cürüm ve kabahatleri işlememiş sayı
lın 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu Kanun neşri tarihinden meri-
yüjlicradır, 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşlbu Kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı (Dahiliye Vekilinin de 
ithali lazımdır sesleri) 

Efendim, maddeyi «İşbu kanunun icrasına Ad
liye ve 'Dahiliye Vekilleri memurdur» suretinde tas
hih ediyoruz. Tashih veçihile maddeyi kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen di kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, bir takrir vardır, okunacak : 

4. — TAKRİRLER 

Riyaseti Celiieye 
1. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin bu 

nutkunun Şark vilaydtlerindeki ahaliye neşr ve ta
mimini arz ve teklif ederiz. 

Aydın Kocaeli 
Bmün Fikri İbrahim 

IBolu Bolu 
Doktor Emin Cemal Cevat Abbas 

Bayazıt Artvin 
Şefik Mehmet Ali 

Kırşehir Aydın 
Lütfi Müfit Mazhar 

Aydın Bitlis 
Mithat Muhittin 
Elâziz Denizli 

Hüseyin Mazhar Müfit 

Kars 
Halit 

Adana 
Kadri 

Manisa 
Akif 

Elâziz 
Mustafa 

Konya 
Hüsnü 
Manisa 

Ali 
Siirt 

Halil Hulki 

REİS — Efendim, takriri reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin birinci maddesindeki Kanun 
Layihasının müzakeresine geçiyoruz, 

3. — Ankara'da inşasına başlanılan merkez Hıf-
zıssıhha binalarıyla Numune Hastanesinde inşa edile-
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cek pavyon için iki milyon liraya kadar taahhüdata 
girişilmesine mezuniyet itası hakkında (1/205) numa
ralı Kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 
d) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) iMaddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

•Bazı Mebanii Sıhhiye İnşası için iki milyon liraya 
kadar taalhlhüdait icrası mezuniyetine dair Kanun 

ıBirinci Madde — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesin-
ce 1928, 1929, 1930, 1931 ve 1932 seneleri bütçele
rinden her sene Hudut >ve Sevahili Sıhhiye Müdiri
yeti Umumiyesine muavenet suretiyle, verilip, irat 
kaydedilecek yüzellişer bin lira ile mezlkûr Sıhhiye 
Müıdiriyetinin 1928 senei maliyesi Muvazene Kanu
nunun Ibeşinci maddesi mucibince tefrik olunacak 
ikiyüz elli bin lira ve 1929, 1930, 1931 ve 1932 se
neleri Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdiriyeti Umumi
yesi bütçelerine fazlai varidat ve ihtiyat akçesinden 
tefrikan vaz olunacak senevi ikiyüz ellişer bin lira 
karşılik ittihaz edilerek Vekâlet ve Merkez Hıfzıssıh-
ha (müessesesinde bazı mebanî ile Ankara Numune 
Hastanesinde Ibir pavyon inşası için iki milyon liraya 
fcadar taahhüde girmeye ve bir senei maliye zarfın
daki tediye miktarı dört yüz bin lirayı tecavüz et
memek üzere hükmü mezlkûr senelere şamil muka-
'velat aktine Sıhhiye ve Muaveneti tçtimaiiye Vekili 
mezundur. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim, maddede (Hudut ve Sevahili Sıh
hiye Müdiriyeti Utaumiyeleri Bütçelerine) deniyor. 
((IBüıtçelerinin) olacaktır. 

REİS — Başika mütalâa yoktur. Tashih veçhile 
maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
ibul edilmiştir. 

l'kinci Madde — Birinci maddeye tevfikan vaki 
olacak taahhüdait için Maliye Vekili Hudut ve Seva
hili Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesine bir milyon li
raya kadar kefalet edebilir. 

REİS — Mütalâa yoktur. Maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kaibul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Üçüncü Madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler lütfen el kaldır
sın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Başvekil ile Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekilleri memurdur.' 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz ediyo
rum. Kaibul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Tayini 
esami ile reye vazı icabetmez mi efendim? 

REİS — Efendim, vergi ihdas ve ilgasına vesaire-
ye müteallik değildir. 

Nizamname sarihtir. Bu, taahhüde mezuniyet 
hakkındadır,; 

4. — Büyük Millet Meclisi ve müştemüâtındaki 
eşya muamelâtı hakkında (5131) numaralı Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatası. (1) 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) Mazbatayı kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Muğla Mebusu Ali Nazmi Beyin, Uşak Mü-
dafaai Hukuk azasından dört zatın hamil oldukları 
İstiklâl Madalyası şeritlerinin kırmızıya tebdili hak
kında {3/40) numaralı takriri ve Müdafaa! Milliye 
Encümeni mazbatası. (2) 

(Mazbata okundu.) 
REİS — Mazbata hakknıda mütalâa var mı (Ha

yır sesleri) Mazbatayı kaibul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul 
edilmiştir. 

Efendim, tayini esami ile reye konulan Kanuna 
rey vermeyen zevat varsa lütfen versinler. 

Efendim, istihsali âra muamelesi hitam bulmuş
tur. 'Neticei arayı arz ediyorum : 

ıBazı devairin 1927 senei maliyesi bütçelerine tah
sisatı munzamıma itasına ve bazı devair bütçelerinde 

(1, 2) Zaptın sonuna merbuttur. 
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münalkale icrasına dair Kanuna rey veren azanın ade
di (177)'dir. Muamele tamamdır. Kalbul edenler 
(177)'dirv Binaenaleyh Kanun (177) reyle kabul edil
miştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka mevad 
yoktur, Perşemlbe günü saat on dörtte içtima edilmek 
üzere celseyi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 14.55 

< • > 
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Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 177 

Kabul edenler : 177 

Reddedenler : — 

Müstenkifler : — 

Reye iştirak etmeyenler : 136 

Münhaller : 3 

Maliyesi Bütçelerine Tahsisatı Munzamma İtasına ve Bazı Devair Bütçelerinde 
Münakale terasına Dair Kanunun Neticei Ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 316 

Reye iştirak edenler : 177 

Kabul edenler : 177 

Reddedenler : — 

Müstenkifler : — 

Reye iştirak etmeyenler : 136 

Münhaller : 3 

[Kabul Edenler] 

Bazı Devairin 1927 Senei 

ADANA 
Kadri B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

AMASYA 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Mehmet Ali B. 

AYDİN 
Emin Fikri B. 
Tahsin B. 

BALIKESİR 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 

Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

BEYAZIT 
Halit B. 
Şefik B. 

BİLECİK 
Rasim B. 

,BİTLÎS 
İl yas Sami B. 
Muhittin B. 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cemil B. 
Dr. Emin Cemal B. 

BURDUR \ 
Salih Vahit B. 

,BURSA 
Ahmet Münir B. 
Bakteriyolog Refik B. 
Dr. Esat B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Muhlis B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B.. 

ÇANAKKALE 
Mehmet B. 
Şükrü B. , 

ÇANKIRI 
Talât B. , 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DİYARIBEKİR 
İshak Refet B. 
Kâzım Paşa 
Rüştü B. 

EDİRNE 
Hasan Hayri B. 
Şakir B„ 
Zeki Mesut B. 

iELÂZİZ 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. , 
Mustafa Saffet B. 

ERZURUM 
Asım B. 
Aziz B. ı 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. . 
Sait B. , 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. , 
Reşit B. , 
Şahin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Halil Nihat B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKARİ 
İbrahim B. , 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B, 
Hakkı B. 

İSTANBUL 
Behiç B, 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
İhsan Paşa 
Süreyya Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Halit B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet Çelebi B. 
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KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhânettin B. 
Hasan Ferit B. 
Reşit B. 

KIRŞEHİR 
Lütfi Müfit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

,KONYA 
Ahmet Hamdi B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Nevzat B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

KÜTAHYA 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Fazıl Berki B. 
Dr. Hilmi B. 

MANİSA 
Akif B. 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Osman B. 

ıMARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
İrfan Ferit B. 
Nuri B. 

MUĞLA 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Hasan Fahri B. 
İsmail B. 
Recai B. 

i Şevket B. 

RİZE 
Ali B. 
Esat B. 

SAMSUN 
Âdil B. 

. 
Avnı B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
İbrahim Alâaddin B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Alı Becil B. 
Arif B. 
Şefik B. 

URFA 
Dr. Rafet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

,VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Rifat B. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
Hilmi B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHtSAR 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Neşet B. (M.) 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Şakir B. 
Talât B. 

ANTALYA 
Dr. Cemal B. 
Süleyman Şevket B. 

ARTVİN 
Asım B. (M.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mithat B. 

BALIKESİR 
Ali Şuuri B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Akif B. (M.) 
Mehmet Cavit B. 

BEYAZIT 
İhsan B. (M.) 

BİLECİK 
İbrahim B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. (M.) 
Falih Rıfkı B. (M.) 
Şükrü B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 1 
Asaf B. 

CEBELİBEREKET 
Ali Rıza B. 
Avni Paşa (M.) 

ÇANAKKALE 
Samih Rıfat B. 
Ziya Gevher B, 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Rifat B. (M.) 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. (R. V.) 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Emin Arslan B. 
Haydar Rüştü B. (M.) 

Necip Âli B. (D. Kâ.) 
Yusuf B. (M.) 

DİYARBEKİR 
Zekâi B. 

EDİRNE 
Faik B, (M.) 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Nakyettin B. (M.) 

ERZİNCAN 
Aziz Samih B. 

ERZURUM 
Ahmet Fikri B. 
Tahsin B. 

ESKİŞEHİR 
Dr. İsmail Besim Paşa (M.) 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 
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GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Şevket B (M.) 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 
Rıza B. (M.) 

İSTANBUL 
Ahmet Rasim B. (M.) 
Akçoraoğlu Yusuf B. (M.) 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. (M.) 
Dr. Nurettin Ali B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B.( M.) 
Hüseyin B. 
Tevfik Kâmil B. (t, Â.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. (M.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mustafa. Rahmi B. (V.) 

KARS 
Bedri B. (M.) 
Dr. Sadrettin B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 
Refik B. 

t : 72 7 . 5 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Mehmet Nahit B. (M.) 
Şevket B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Hazım B. 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
Kıhçoğlu Hakk t B. 

KONYA 
Fuat B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 

MALATYA 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

MANİSA 
Bahri B. 
Mehmet Sabri B. (M.) 
Mustafa Feyzi B. 
Yaşar B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B, (M.) 

. 1928 C : 1 

I MARDİN 
Ali Rıza B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Ali Münif B. (M.) 
Hakkı B. (M.) 

MUĞLA 
Ali Nazmi B. 
Yunus Nadi B. (M.) 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 

RİZE 
Akif B, 

I Atıf B. 
I Fuat B. 

Hasan Cavit B. 

SAMSUN 
Ali Râna B. 

SİİRT 
Mahmut B. (M.) 

SİNOP 
| Recep Zühtü B. 
' Refik İsmail B. 

Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Necmettin Sadık B. (M.) 
Rahmi B. 
Rasim B. (M.) 

. . .<. . . 

I ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. (M.) 
Tevfik B. 

TEKİRDAĞ 
Celâl Nuri B. (M.) 
Cemil B. 

TOKAT 
Bekir Lütfi B. 
Şevki B. (M.) 

TRABZON 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 

URFA 
Ali Saip B. 
Ferit Celâl B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

YOZGAT 
Avni B. 
Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B, 
Tahsin B. 

ZONGULDAK. 
Halil B. (M.) 
Hüsnü B. 
Ragıp B. 
Mehmet Nafiz B. 
Tunalı Hilmi B. (M.) 

[Münhaller] 

Bilecik : 1 
Cebelibereket : 1 
Samsun : 1 
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Sıra Numarası : 140 

NAFIA VEKÂLETİ 1927 SENESİ BÜTÇESİNE DÖRT MİLYON LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA 
İTASI HAKKINDA (1/181), DÜYUNU UMUMİYE 1927 SENESİ BÜTÇESİNDEN 808 250 LİRANIN 
İMHASIYLE MALİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA OLARAK İTASI HAK
KINDA (1/197), HARİCİYE VEKÂLETİ 1927 SENESİ BÜTÇESİNDE ON BİN LİRANIN MÜNAKA
LESİNE DAİR (1/210), HARİCİYE VEKÂLETİ 1927 SENESİ BÜTÇESİNE YİRMİ BİN LİRA TAHSİ
SATI MUNZAMMA İTASI HAKKINDA (1/214) VE MÜLGA BAHRİYE VEKÂLETİ 1927 SENEİ MA
LİYESİ BÜTÇESİNDE BEŞ BİN LİRANIN MÜNAKALESİ HAKKINDA (1/215) NUMARALI KANUN 
LÂYİHALARI VE İDARE HEYETİNİN, BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1927 SENEİ MALİYESİ BÜTÇE
SİNİN ON BİRİNCİ FASLININ ÜÇÜNCÜ HARCIRAH MADDESİNE KIRK BİN LİRANIN TAH
SİSATI MUNZAMMA OLARAK İTASI HAKKINDA (2/57) VE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 1927 SE
NEİ MALİYESİ BÜTÇESİNDE BİN LİRANIN MÜNAKALESİNE DAİR (2/58) NUMARALI TEK

LİFİ KANUNİLERİ VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata N o : 75 

Esas No . : 1/181, 197,210, 
214,215, 2/57, 58 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Bazı devairin 1927 senei maliyesi bütçelerine tah

sisatı munzamma itasına ve bazı bütçelerde münaka
le icrasına dair olup, muhtelif tarihlerde encümenimi
ze havale Ibuyurulan beş adet kanun lâyihası ile iki 
adet teklifi ıkanurii ayrı ayrı tetkik ve müzakere olun
du. 

Tahsisatı munzamma miktarından kırk bin lirası 
Meclis bütçesine ait olup, harcırah tertibine müteal
liktir. Meclisi Âlinin 1927 bütçesinde harcırah ter
tibi 123 500 lira olara'k kabul olunmuş ve bilahare 
alınan 30 000 liralılk tahsisatı munzamma ile bu 
fasıl tahsisatı 153 500 liraya baliğ olmuştur. 

Teklifi kanuni esbabı mucilbesinde iki defa te
şekkül eden muhtelif encümen tarafından celbedi-
len şuhuda ve beynelmilel Parlamentolar Ticaret 
Konferansına iştiralk edecek azaya verilen harcırah
larla Azayı Kirama verilecek aile avdet harcırahları
na mevcut tahsisatın kifayet etmeyeceği dermeyan 
edilmekte olup, enüümenirrıizce de şayanı kabul gö
rülmüştür. Kezalik Meclisi Âlice ahiren 'kabul olu
nan kanun mucibince Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni Azasından murakabe vazifesini ifa ede

cek zatın 1927 senei maliyesine ait yedi aylık ücreti 
huzuru karşılığı ollma'k üzere birinci faslın dördün
cü maddesine 1 050 liranın ilâvesi lâzım geldiğin
den bu miktar tahsisat dahi talhsisatı munzamma cet
veline ithal kılınmıştır. 

Tahsisatı munzamıma milkitanndan 808 250 lirası 
Maliye Vekâleti' bütçesine ait olup, bir numaralı cet
velde görüldüğü üzere bu miktarın 600 000 lirası 
faiz ve acciyo ve 100 000 lirası evrakı matbua ve 
mütebaki 108 250 lirası dahi zaruri birtakım rnasa-
rifat karşılığı bulunmaktadır. İşbu tahsisatı munzam
ma miktarına mukabil Düyunu Umumiye bütçesi
nin 171 nci faslına mevzu tahsisattan 808 250 lira
nın imhası teklif olunmakta ise de mezkûr bütçeden 
tahsisat imhası cihetine gidilmesi muvafi'k görüleme
miş ve bütçenin umumi tasarruf atından temini mü-
raccah olacağı mütalâa olunmuştur. 

Hariciye Vekâleti Bütçesinin muhtelit mübadele 
Ikomisyonu tertibine talep olunan yirmi bin lira
lılk tahsisatı munzamıma lâyihasına merbut esbabı 
mucibede Atina İ'tilâıfnaimeleri mucibince bir taraf
tan Yunanistan'da gayrı mübadillere, diğer cihetten 
Türkiye'de Yunan tebaasına ait emlâkin takdiri kıy
meti için teşikilki'lınmış olan talî komisyonlar masa
rifi dolayıısıyle 427 nci fasla mevdu 180 000 liralık 
•tahsisatın sene nihayetine 'kadar kâfi gelmiyeceği an
laşıldığı serdolunmakta ve teklif veçhile 20 000 lira
nın mezikûr fasla ilâvesi encümenimizce de zaruri 
görülmektedir. 

Talep olunan tahsisatı munzamma miktarından 
dört milyon lirası dahi Nafıa Vekâleti Bütçesinin Li
manlar ve Demiryollar tertibine aittir. 
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1927 senei maliyesi Nafıa bütçesine (Kavanini 
mahsusası mucibince yapılacak ve işletilecek demir-
yollar ve limanlar) tertibi 21 740 000 ve (Erzurum -
Sarıkamış demiryollarına muavenet) tertibi dahi 
250 000 fki ceman 21 990 000 lira olarak kabul 
olunmuştur. ıBu tahsisat dahi dahil olduğu halde 
Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesi-
nin 1927 senei maliyesi varidat bütçesinin yekûnu 
24 591 800 ve masarif kısmı ise 31 866 000 lira 
olarak tespit edilmiş ve varidat ile masarif arasın
da 7 274 200 lira açık kalmış ve her ne kadar bu 
açığın kapatılması için Bütçe Kanununun maddei 
mahsusası ile kısa vadeli istikrazlar aJktine salâhiyet 
verilmiş ise de bu madde hükmünün dahi tatbik edi
lemediği ve talep olunan tahsisatın bazı inşaat, si-
parişat ve istiimlafcât karşılığı olup, bunun iki mil
yon lirasının Gümrük Kesiminin muamelei mahsu-
biyesine müteallik bulunduğu ve 1 500 000 lirası
nın hazinei maliyeye verilmesi rnuktazi demiryol-
lar varidatının alınmaması suretiyle temin edileceği 
ve verilecek hakiki tahsisatı munzamına miktarının 
500 000 liradan ibaret kaldığı bu bapta alınan iza
hattan anlaşılmakla işjbu tahsisatı munzammanın da
hi ıkalbulü terviç edilmek zaruri görülmüştün 

Münakale tekliflerine gelince: Bunların yekûnu 
16 000 liiradan ibaret olup, bin lirası Büyük Millet 
Meclisi, 10 000 lirası Hariciye Vekâleti ve 6 000 
lirası Bahriye bütçelerine aittir. Bu baptalki lâyiha
lara mnenbut esbabı mucibelere nazaran teklif atı va
kıanın kabulü muvafık görülmüştür. Ancak Hari
ciye bütçesinde maaş ve ücret tertipleri arasında bu
lunan temsil tahsisatı faslından masraf tertipleri 
arasında bulunan 425 nci fasıla nakli tahsisat key
fiyeti Muhasebei Umumiiye Kanunu hükmüne mu
hal i bir telakkiye meydan vermemek üzere tensip 
olunmamış ve temsil tahsisatı faslından 10 000 lira
lık tahsisatın imıhasiyle 425 nci fasıl için bu mik
tar tahsisatın tahsisatı munzamma suretinde itası 
tercih edilmiştir. 

Teklifatı vakıayı tevhiden maruzatı ânıife daire
sinde yeniden tanzim kılınan kanun lâyihası Heyeti 
Umumiyeye arz ve takdim olunmuştur. 

Reis 
Edirne 
Şafcir 
Kâtip 

Kütahya 
Niyazi Asım 

5 Mayıs 1928 

Redsvekili 
Burdur 
Vahit 
Aza 

Aydın 
Mühendis Mithat 

Aza 
Elâziz 

Hüseyin Hüsnü 
Aza 

Erzurum 
Aziz 
Aza 

Niğde 
Faik 

Aza 
Erzurum 

Nafi Atuf 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Niğde 

Mehmet Ata 
Bazı Devainin 1927 Senei Maliyesi Bütçelerine Tah
sisatı Munzamma itasına ve Bazı Devalir Bütçelerin

de Münakale icrasına Dair Kapun Lâyihası 
Birinci Madde — Muhtelif devairin 1927 senei 

maliyesi bütçelerinin merbut (1) numaralı cetvelde 
muharrer füsûl ve mevaddına cem'an 4 879 300 lira 
tahsisatı munzamma olarak ilâve olunmuştur. 

t kinci Madde — Muhtelif devairin 1927 senei 
maliyesi bütçelerinin merbut (2) numaralı cetvelde 
muharrer fasıl ve maddeleri arasında cem'an 6 000 
liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

Üçüncü Ma4de — 1927 senei maliyesi Hariciye 
Vekâleti Bütçesinin 414 ncü temsil tahsisatı faslın
dan 10 000 liralık tahsisat imha olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — Bu Kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

(1) Numaralı Cetvel 
Fasıl Madde Nev'i Muhassesat Lira 

11 

Büyük Millet Meclisli 
Meclis hesalarının tetkiki En
cümeni mürakibi ücreti hu
zuru 1050 
Harcırah 40 000 

Yekun 41 050 

120 
124 
125 
127 
127 
127 

131 
151 

' 

1 
1 
0 
2 
3 
4 

2 
0 

Maliye Vekâleti 
Merkez tenvir ve teshini 
Vilâyat tenvir ve teshini 
Vilâyat müteferııikası 
Masarifi muhakeme 
Evrakı matbua 
Harcırah 

Fasıl Yekunu 
Faiz ve accıyo 
Masarifi gayrı melhuza 

9 000 
10 000 
29 250 
5 000 

100 000 
40 000 

145 000 
600 000 

15 000 

Yekun 808 250 
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Haneliye Vekâleti 
Fasıl Madde Nev'i Mubassesat 

425 Kongre, konferans, komis
yonlar ve muvakka,t siyasi 
(heyetlerle beynelmilel te-
messülkât tercüme ve tabı 
masrafı muhtelit mübade
le komisyonu 

Lira 
Nafıa* Vekâleti 

Fasıl Madde Nev'i Mubassesat Lira 

600 

20 000 

Yekun 30 000 

1 Kavaniinü mahsusası mu
cibince yapılacak ve işleti
lecek demiiryollar ve liman
lar 4 000 000 

Oümlei Yekun 4 879 300 

(2) Numaralı Cetvel 

Esamdi Devair 

(Büyük Millet Meclisi 

Büyük Millet Meclisi 

Bahriye Bütçesi 
Bahriye Bütçesi 

Fasü 

9 

15 

810 
822 

Madde 

2 

2 

4 
0 

Nev'i Mubassesat 

Ziyafet ve merasim 
Masrafı 
Meclis inşaat ve tami
ratı 

Harcırah 
Memaliki ecnebiye har
cırahı 

Tenzlili 
Lâzım 
Gelen 

1 000 

1 000 
5 000 

. 

5 000 

Zammı 
Lâzım 
Gelen 

1 000 

1 000 

5 000 

5 000 

Cümlei Yökûn 6 000 6 000 
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ŞARK MINTIKASINDA MUAYYEN VİLÂYET VE 

DA (1/162) NUMARALI KANUN LÂYİHASI 

Türkiye Cıımhuriyetıi 
iBaş vekâlet 

Muamelât Müdiriyeti 
Adet : 6/1461 

31 Mart 1928 
1 Nisan 1928 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesliıne 
Şark mıntıkasında muayyen vilâyet ve kazalarda

ki oeraimin tecili hakkında Dahiliye Vekâleti Celile-
since teklif ve Adliye Vekâleti Celilesinden tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 28 Mart 1928 ta
rihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye aırzı tas
vip olunan. Kanun Lâyihasıyle esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Müstaceliyet kararıyle muktezasının ifasına ve 
neticesinin işarına müsaade bu vurulmasını rica, ede
rim,, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
1178 numaralı Kanunun tesiratıyle vilâyatı şar-

kıyede bir çokları Hükümeti Cumhuriyemizin rafet 
ve adaletine peyder pey iltica ve dehalet eylemekte 
iselerde dehaletleri ıkabul olunan firariler halklarında 
hukuku âmme davasının tahriki ve derdest ve tev
kifleri dehalet arzusunda bulunan diğer firariler üze
rinde suitesdr icra ve 1178 Numaralı Kanunla istih
daf olunan gayeyii ihlal eylemekte bulunduğundan 
bu gibiler haclarında takilbatın tecili adlühakka ve 
menafii memlekete muvafık görülmüştür. 

Kanun herhangi bir cürüm ve kabahatle şaibedar 
olanları affetmemektedir. Ancak, hususi ve gayrı 
tabiî hadiseler ve saikier tesiriyle doğru yoldan çık
mış ve fajkat haddi zatında Hükümeti Cumhuriyeye 
muti ve memlekete müfit olan vatan evlatlarını 'bir 
müddet için takipten vareste bırakmıştır. 

Kanun üçüncü maddesiyle itimatsızlıkta İsrar 
edenlerin bu tecilden istifade ettirmediği gibi dör
düncü maddesiyle bu tedil devresi esnasında bir cü
rüm ve kabahat irtikâb edenlerin de eski cürümleri: 
nazarı dikkate alınmak suretiyle tecziye eylemekte
dir. 

Sıra Nuınamajsn : 139 

KAZALARDAKİ CERAÎMİN TECİLİ HAKKIN-

VE ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Kanunun birinci maddesi isyanın tenkili sırasın
da lizaruretin vaki olan tahribat ve müsaderelerin 
bilâhare mevzuu takibat olmamasını temin gayesiy
le tanzim, olunmuştur. 

İkinci Maddenin Tadili Esbabı Mucibesi 
Madde 2. — Kanun Lâyihasının ikinci maddesi 

ile cürüm ve kabahat maznunları hakkındaki takiba
tın tecili kabul edilmiş ise de esas kanunun istihdaf 
eylediği gaye daha ziyade hali firarda bulunanların 
dehalet ve 'istimanlarını temin etmekten ibaret olma
sına ve mesela dolandırıcılık, emniyeti suıilstima;! ve 
sahtekârlık ve nüfuzu memuriyeti suiistimal gibi ek
seriyetle şehirlerde mütekemmîin olan eşhası alâka
dar eden suçlardan dolayı takibatın tecilinde bir faii-
dei idariye ve kanuniye melhuz olmadığı gibi, işbu 
tecilin bilcümle efiali memnuaya teşmili idarî zaru
retlerin fevkinde bir müsaadei kanuniyeyi tazammun 
eyliyeceğine binaen bu madde Türk Ceza Kanunu
nun idari zaruretlere temas eden aksamının tefriki 
ve maznun ve mahkûmlar hakkında bilcümle ihti-
malatı kanuniyenin derpişi suretiyle kaleme alınmış
tır. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye 'Encümeni 
5 . 5 . 1928 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Oelileye 

Şark Mıntıkasında, muayyen vilâyet ve kazalarda
ki ceraim takibatıyla cezaların tecili hakkındaki ka
nun lâyihası, Adliye ve Dahiliye Vekili Beyefendi
ler hazır olduğu halde Encümenimizce de müzakere 
ve tetkik olundu. 

Hükümetin esbabı mucibe mazbatasında da mez
kûr olduğu üzere adlühakka ve menafii memlekete 
muvafık görülen kanunu mezkûrun birinci mad
desi idarei örfiyenin ilgası tarihi zikr ve tasrih olun
mak ve memurini resmıiyei devlet yerine memurini 
devlet denilmek ve cürümden sonra kabahat fıkrası 
ilâve edilmek suretiyle cüzi tadilatla kabul olunmuş
tur-
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Jkinci maddede Türk Ceza Kanununun bazı bap 
ve fasıllarınla tahsis edilen tecilin tatbikat itibariyle 
suubeti istilzam edeceği ve kanunla, istihdaf olunan 
gayeyi temin eylemiiyeceği teemmül olunarak mad
de daha âm ve şamil olarak tanzim olunmuştur. 

Üçüncü madde aynen kabul olunmuş ve dördün
cü madde mükerrer addolunacaklar hakkında sakıt 
olduğundan onun da ilâvesine lüzum görülmüştür. 

iBeşlinci ve altıncı maddeler aynen kabul edilmiş
tir, 

Hukuku şahsiye hakkında ahkâm derci bazı rüfe-
ka tarafından teklif edilmiş ise de ahkâmı umumiye 
mucibince hakkı şahsi mercii aidinde takip oluna
bileceğinden bu hususun yalnız esbabı mucıihede 
zikri tensip olunmuş olmakla muaddelen tanzim kı
lınan kanun lâyihasının müstaçelen müzakere ve 
kabulü heyeti umumiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Manisa 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamıdi 

Aza 
Dördüncü maddenlin Türk 
Ceza Kanununun 95 nci 
maddesindeki! cezaların te
cili esasına tevfik edilerek 
ahkâmı umumiyeye istisna 
yapılmaması reyindeyim. 

Edilme 
Hüseyin Hüsnü 

Aza 
•Balıkesir 

Sadık 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Kocaeli 

Selâhattin 
Aza 

Antalya 
Ahmet Saki 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Balıkesir 

Osman Niyazi 
Aza 

Aza 
Zonguldak 

Nazif 
Aza 

Bursa 
Semih 

Çorum 
Münir 

Aza 
Mardin 

Osman Ferit 
Aza 

Hükümetin Teklifi 
Şark Mıntıkasında muayyen vilayet ve kazalardiaM 

cemimin tecili hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Şeyh Sait vakası ve müteakip şeka
vet hadiseleri dolayısıyle bütün isyan mıntıkasında 
idarei örfıiyenin ilgası tajrihine kadar askeri kuvvvet-
ler ve memurini resmiyei devlet taraflarından isyanın 
tenkili emrinde ihtiyar edilıru$ olan kâffei efal ve 
harekât cürüm addolunmaz. 

Madde 2, — Diyarbekir, Elâziz, Van, Bitlis, Hak
kâri, Mıardin, Urfa, Siirt, Bayazıt ve Malatya vila
yetleri ile Betasını, Hınıs ve Kiğı kazalarında işbu 
Kanununun tarihi neşrine kadar Türk Ceza Kanu
nunun likinci kitabında hürilncli babının, birinci, 
ikinci, dördüncü ve ikinci babının bliriindi ve ikinci 
ve üçüncü ve üçüncü babının beşinci, sekizinci, do-' 
kuzuneu ve dördüncü babının üçüncü, dördüncü, ye
dinci ve beşinci babının 'birinci ve ikinci ve yedinci 
babının birinci ve ikinci ve dokuzuncu babının birin
ci ve ikindi ve dokuzuncu babının birinci ve ikincü ve 
onuncu babının birinci-ve ikinci fasıllarında yazılı 
olan efaiden meznun olup da haklarında henüz ta
kibata haşlanılmayanlaıia istintak ve muhakemede 
maznun bulunanlar ve haklarındaki hüküm kesıbi 
katiyet ederek infaz edıiknekte olan mahkûmlardan 
maada gıyaben ve vicahen mahkûm olanlar hakla
rındaki takibatı kanuniyeniin icrası veya hükümlerin 
infazı tecil edilmiştir. 

Madde 3. — Fiyevm hali firarda bulunan maz
nun ve mahkûmlar işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay zarfında dehalet eylemedikleri tak
dirde tecilden istifade edemezler. 

Madde 4. — İkinci madde mucibince hakların
daki takibatı kanuniyeniin icrası veya hükümlerin in
fazı tecil edilmiş olan eşhas, dehaletleri tarihinden 
itibaren o dava, veya hükmün müruru zamanla su
kutu için muayyen lolan müddetin yarısı idinde aynı 
neviden veya daha ağır veya lalel ıtlak ağır cezayı 
müsıteüızıim idliğer blir suç üşüadliği ıtakdlirde hakkımda 
Türk Ceza Kanununun cürüm ve cezaların içtimai 
hakkındaki faslı ahkâmı tatbik olunur. Şu kadar ki 
evvelce idama mahkûm olan şahıs ağır cezayı müs-
telzim diğer bir cürüm işlediği halde hakkındaki 
hükmü idam ağır hapis olarak infaz edilir. 

Zikrolunan müddetler zarfında diğer bor cürüm 
işlemediği takdirde evvelki suçu işlememiş sayılır. 

Madde 5. — İşbu Kanun tarihi neşrinden meri-
yülcradir. 
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Madde 6, — İşbu Kanununun icrasına Adiliye Ve
kili memurdur. 28 Mart 1928 

Başvekil Adliye Vekili 
îsmıet Mahmut Esıat 

Müdafiaai Milliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Şükrü Kaya 

Hariciye Vekâleti Vekilli Maliye Vekili 
Şükrü Kaya , Saraçoğlu Şükrü 

Beyefendi Hastadır. 
Maarif Vekili Nefıa Vekili 

Mustafa Necati BebJiç Beyefendi 
imzada bulunamadı 

İktisat Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Mustafa Rahmi İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Adliye Encümeninin Tadili 
Şark Mıntıkasında Muayyen Vilâyet ve Kazalardaki 
Ceraimı Takibatiyle Cezalarının Tecili Hakkındaki 

Kanun Lâyihasında Adliye Encümeninin Tadilâtı 

Madde 1. — Şeyh Sait vakası ve müteakip şeka
vet hadiseleri dolayısıyle bütün isyan [mıntıkasında 
idarei örfi yenin ilgası tarihi olan 23 Teşrinisani 1927' 
ye kadar askeri kuvvetler ve memurini devlet taraf
larından isyanın tenkili emrinde yapılmış olan bütün 
ef'al ve harekât cürüm ve kabahat, addolunmaz. 

Madde 2. — Şeyh Sait vakası ve müteakip şeka
vet hadiseleriyle doğrudan doğruya veya dolayısıy
la metaldar bulunanlar İle bu hadiselerin vukuundan 

itibaren 23 Teşrinisani 1927'ye kadar geçen müddet 
zarfında Diyarbekir, Elâziz, Bitlis, Hakkâri, Mardin, 
Urfa, Siirt, Bayazıt ve Malatya vilayetleri ile Behisni, 
Hınıs ve Kiğı kazalarında efrad tarafından ika olu
nan cürüm ve kabahatlerle maznun veya mahkûm 
olanların haklarındaki takibatın icrası veya hüküm
lerin infazı tecil edilmiştir. 

Madde 3. — Elyevm hali firarda bulunup da işbu 
kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında de
halet etmiyen maznun ve mahkûmlar tecilden istifa
de edemezler.: 

Madde 4. — İkinci madde mucibince tecil edilen
ler işbu Kanunun neşri tarihinden ve üçüncü madde 
mucibince tecil olunanlar dehaletleri tarihinden iti
baren yaptıkları cürüm ve kabahatin veya hükmün 
tabi olduğu müruru zaman müddetinin yarısı içinde 
aynı neviden veya daha ağır cezayı müstelzim bir 
cürüm ve kabahat işledikleri takdirde haklarında 
Türk Ceza Kanununun memnu fiillerle cezaların iç
timai ve tekerrür hakkındaki ahkâmı tatbik olunur. 
Şu kadar ki, evvelce idama mahkûm olan şahıs ağır 
cezayı müstelzim bir fiil işler ise hükmü idam yirmi 
sene ağır hapis olarak infaz olunur. Yukarıki müd
detler içinde diğer bir cürüm ve kabahat işlemeyen
ler evvelki cürüm ve kabahatleri işlememiş sayılır. 

Madde 5. — îş'bu Kanun neşri tarihinden mer'î-
yülicradır. 

Madde 6. •— İşbu Kanunun icrasına Adliye Ve
kili memurdur. 
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Sına Nunım-ag : 138 

ANKARA'DA İNŞASINA BAŞLANILAN MERKEZ HİFZI3SIHHA BİNALARI İLE NUMUNE HASTA
NESİNDE İNŞA EDİLECEK PAVYON İÇİN İKİ MİLYON LİRAKA KADAR TAAHHÜDATA GİRİŞİL
MESİNE MEZUNİYET İTASI HAKKINDA '(1/206J) NUMARALI KANUN LAYİHASI VE BÜTÇE EN

CÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekalet Muamelat 

Müdiriyeti 
Mukarrerat Şu'besi 

Adet : 6/1872 

26 Nisan 1928 

Büyük Millet 'Meclîsi Riyaseti Cel'ilesine 
Ankara^da inşasına başlanılan Merkez • Hıfzıssıh> 

ha, Binaları ile Numune Hastanesinde inşa edilecek 
pavyon için iki milyon liraya kadar taahhüdata girişil-
mesane mezuniyet itası hakkında Sıhhiye ve Muavene
ti İçtimaiye Vekâleti Celilesinoe tanzim olunian ve 
icra Vekilleri Heyetinin 25 Nisan 1928 tarihli içtimaın-
da, tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kat 
nun lâyihasıyla es'balbı mucibeyi havi Vekâleti Mü-I 
şarünilcyhıa tezkeresinin musaddak sureti îeffen tak
dim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına, mü
saade 'buyurulmasmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Celilesinin 
24.4.1928 tarih ve 62/145 numaralı tezkeresi suretidir\ 

Ankara'da inşasına haşlanılan Türkiye Merkez Hıf-
zıssıhha Müessesesi binalarıyla Ankara Numune Has
tanesinde inşası tasvibi devletlerine iktiran eden iki 
yüz yataklı ve 'bilumum tedavi şuabatını muhtevi bir 
pavyonun iki senede inşasıyla bedeli inşaatın dört se
nede tesviyesini kaJbul eden 'bir şirket vekâletimize bil-L 
müracaa İM milyon liraya Ibal'iğ olan bu inşaatı da-| 
ruh'te edeceğini beyan etmiş ve Maliye Vekâleti Ce-| 
hlesiyle cereyan eden muhaberat neticesinde şirketini 
teklifatının kabili kabul bir hale irca ettirilebileceği; 
lanlaşılmış ve Heyeti Vekilece verilen kanar üzerine; 
mezkûr şirketle müzakere edilmesi mukarrer bulun--
muştur. Yalnız işbu inşaat yekûnu baliğinin her 
seneye isabet eden miktarından iki yüz elli 'bin li
ranın Hıfzıssahha müessesiyle alâkadar olan Hudut j 
ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesi varidat ve 
ihtiyat akçesinden ve yüz eli Itrin lirasının da, ev

kaf Müdiriyeti Umumiyesi varidaundan tahsis edile
cek yüz elli 'bin lira tediyesi esasları üzerine iptina 
etmesi ve işbu iki milyon liralık taahhüdata girişme
ye Büyük Millet Meclisi Âüsince müsaade buyurul-
ması lazımeden olmakla tanzim kılınan layiha! ka
nuniye sureti Meclisi Âliye arz edilmek üzere rap-
tan huzuru samilerine takdim kılındı efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata Numarası : 73 
Esas Numarası : 1/205 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileyö 

Ankara'da, inşaasına 'başlanılan Merkez Hı'fzıssıh-
ha 'binalarıyla 'Numune Hastanesinde inşa edilecek 
pavyon için Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 
Umumiyesi Bütçesine vaz olunacak tahsisat ile Evkaf 
Müdiriyeti Umumiyesi IBütçesinden yapılacak mua
venet karşılık ittihaz olunarak iki milyon liraya ka
dar taahhüdata girişilmesine mezuniyet itası hakkın
da* Başvekâletten varit olup, Encümenimize havale 
buyrulan kanun layihası Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vekili Doktor Refik Bey hazır olduğu hailde 
tetkik ve müzakere olundu.. 

Muhasebe! Umumiye Kanununun 5'1 nci mad
desi hükmünce hükmü müteaddit senelere sari inşaat 
ve imalat ta^hhüdatı için 'bir kanun istihsali muktazi 
olup, mezkûr hükme tevfikan tanzim olunian hu Lâ-1 

yihai Kanuniye Merkezi hükümette sıhhi müessesatın 
bir an evvel inşa ve İkmali lüzumuna binaen esas 
itibariyle muvafık görülmüş ve şu kadar ki tiaahlhü-
datı mezkûre bedeli, müstakil ve doğrudan doğruya 
kendi varidatı ile idare olunan Hudut ve Sevahili Sıh< 
hîye Müdiriyeti Umumiyesi IBütçesinden ifa oluna
cağı cihetle buna mukabili Maliye Vekâletince bono 
ihracından ise 'bir milyon liraya kadar Maliye Vekili
nin kefaletine mezuniyet itası daha muvafık görüle
rek layiha! kanuniye gerek bu, gerek sair noktai na-
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zarlardan şekle ıait 'bazı tadilatla bilkiajbuil Heyeti Umu-
miyeye takdim kılınmıştır. 3 Mayıs 1928 

Reia Reis Vekili 
Ed'irnci Burdur 
Şakiı' Salih Vahit 
Kâ'tiıj Aza 

Kütahya Ankara 
Niyazi Asım" Mehmet Rifat 

Azla; Aza 
Erzurum Elâziz 
'Nafi Atuf Hasan Tahsin 

Aza" Aza 
İsparta Borsa 

Mükerrerri Muhlis 
Az$ Aza 

Samsuri Niğde 
Adil Mehmet Ata 

Hükümetin Teklifi 
AnkaraMa inşaasına 'başlanılan Merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi 'binalarıyla Numune Hastanesinde 'inşa 
edilecek pavyon için iki milyon liraya kadar taahtıüda-
ta girişilmesine mezuniyet itası hakkında Kanun Lâ
yihası. 

Madde 1. — Merkez Hıfzı'ssıhha Müessesesi Me-
banisi 'ile Ankara Numune Hastanesinde inşa edilecek 
pavyon için iki milyon liraya kadar taahhüde girmeye 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili mezundur. 

'Madde 2. — İnşaatın iki senede utmamı ve itediya-
tın dört senede İfası 'için iki milyon liraya kadar ha
zine bonosu ihracına 'Maliye Vekil mezundur. 

Madde 3. — Taahhüdatı seneviyeden iki yüz elli bin 
lirası Hudut Ve SevaJhii Sıhhiye Müdiriyeti Umumiye
si fazla varidatından ve ihtiyat akçesinden ve yüz el
li bin lirası Evkıaf Müdiriyeti Umumiyesi varidatından 
ait olduğu seneler bütçelerine faslı mahsus olarak ila
ve ve tesviye olunur, 

Madde 4. — Bu Kanunun icrasına Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye ve Maliye Vekili memurdur. 

25 Nisan 1928 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 

Müdafaa! Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İktisat Vekili İçtimaiye Vekili 

Mustafa. Rahmi Doktor Refik 
Bütçe Encümeninin Tadili 

Bazı mebanii sıhhiye inşası için iki milyon liraya 
kadar taahhüdat icrası mezuniyetine dair Kanuni 

Lâyihası 
iBirinci ma'dde — Evkaf Müdiriyeti Umumiye-

since 1928, 1929, 193Q, 1931 ve 1932 seneleri bütçe
lerinden her sene Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdi
riyeti Umumiyesine Muavenet suretiyle verilip, irad 
(kaydedilecek yüz ellişer bin lira ile mezkûr Sıhhiye 
Müdiriyetinin 1928 senei maliyesi Muvazene Kanu
nunun beşinci maddesi mucibince tefrik olunacak 
iki yüz elli bin lira ve 1929, 1930, 1931 ve 1932 se
neleri Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdiriyeiti Umu
miyesi Bütçelerine fazlai varidat ve ihtiyat akçesin
den tefrikan vaz olunacak senevi iki yüz ellişer bin 
lira karşılık ittihaz edilerek Vekâlet ve merkez Hıf
zıssıhha müessesesinde bazı mebani ile Ankara Nu
mune Hastahanesinde bir pavyon inşası için iki mil
yon liraya kadar taahhüde girmeye ve bir senei ma
liye zarfındaki tediye miktarı dört yüz bin lirayı te
cavüz etmemek üzere hükmü mezkûr senelere şa
mil mukavelat afetine Sıhhiye ve Muaveneti İçtimai-

, ye Vekili mezundur. 
ikinci madde — Birinci maddeye tevfikan vaki 

olacak taahhüdat için Maliye Vekili Hudut ve Se
vahili Sıhhiye Müdiriyeti Umumiyesine bir milyon 
liraya kadar kefalet edebilir. 

Üçüncü madde — Bu Kanun 1 Haziran 1928 ta-
rihihden muteberdir. 

Dördüncü madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya Başvekil ile Maliye ve Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekilleri memurdur. 
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Sıra Numarası : 136 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ VE MÜŞTEMİLATIN D AKİ EŞYA MUAMELATI HAKKINDA (5/31) 

NUMARALI MECLİS HESAPLARININ TETKİKİ ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni 

Karar Numarası : 15 
1 . 5 . 1928 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Dahili nizamnamenin 62 nci maddesi mucibince 

Encümenimiz tarafından vuku bulan talep üzerine 
idare amirleri canibinden tevdi edilen eşya defterleri 
tetkik ve Meclis ve müştemilatında gerek milli sa
raylardan ve mülga Mebusan ve Ayan dairelerinden 
naklen vürud etmiş,, gerek mubayaa suretiyle teda
rik olunmuş mevcut eşya ile yegân yegân tatbik edil
miştir. Milli saraylardan Meclise nakli gösterilmiş 
olan eşyanın ayrıca Maliye Vekâletinden celbedilen 
defterlerde tatbikatı icra edilip, tamamen Mecliste 
mevcut olduğu görülmüştür. 

Mülga Meclisi Mebusan ve Ayandan müdevver 
eşyadan Ankara'ya nakledilmiş olanlar defterde mu
harrer ve dairede mevcut bulunduğu gibi bakiye ka
lıp, İstanbul'da Dolmabahçe'de bir dairei mahsusa-

da mahfuz bulunan kısmı da Enoümenimizce tadat 
ve mukabele olunarak İdare Amirleri tarafından 
hıfz ettirilmektedir. İşbu bakiyeden ademi lüzumu
na binaen bazı devair ve müessesata verilmiş olan 
bazı eşyanın evrak ve vesaiki lâzımesi de mevcut 
olup, Encümence görülmüştür. Salifülzikir eşya mu
amelatının usûl dairesinde cereyan etmiş olduğu ic
ra kılınan tetkikat neticesinde tebeyyün etmiş olmak
la işbu raporumuz bittanzim berayı malûmat Heyeti 
Umumiyeye arz olunmak üzere takdim kılındı. 

Reis 
İsparta 

Hâkim Rıza 

Murakıp 
Denizli 

Mazhar Müfit 

Aza 

Aza 
Ankara 

Hâlit Ferit 

Mazbata Muharriri 
Van 

Hakkı 

Aza 
Tokat 

Mustafa 

Aza 
Kırşehir 
Hazım 

Aza 
Elaziz 

Hüseyin 
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Sıra Numaırasa : 137 

MUĞLA MEBUSU ALÎ NAZMİ BEYİN, UŞAK MUDAFAAİ HUKUK AZASINDAN DÖRT ZATIN 
HAMİL OLDUKLARI İSTİKLÂL MADALYASI ŞERİTLERİNİN KIRMIZIYA TAHVİLİ HAKKINDA 

(4/30) NUMARALI TAKRİRİ VE MUDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Riyaseti Celileye 
Uşak Müdafaai Hukuk Azasından olup, Milli 

Mücadeleye fiilen iştirak ederek mebrur yararlıklar 
gösteren Uşaklı Kalem zade Osman ve Sofu Zad'e 
İsmail ve Bıçak Zade Mustafa ve Alâattin Beylerin 
beyaz İstiklâl Madalyalarının kırmızıya tebdiline dair 
müracaatları Hükümetçe müddetin mürurundan son
ra vukuundan bahisle iade kılınmıştır. Halbuki Mec
lisi Âlinin bu baptaki kararının tebdillere şümulü 
olmadığı takarrür etmiş ve binaberin müracaatı va
kıanın tetkike müsait bulunmuş olmasına binaen 
Müdafaai Milliye Encümenince tetkik buyurularak 
hakları varsa ihka'k buyurulmak üzere Encümeni 
Müşarünileyhaya işbu takririn merbutatıyle havale 
ve tevdi buyurulması arz ve rica olunur efendim. 

Kastamonu 
Ali Nazımi 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Karar Numarası : 29 

Esas Numarası : 3/1658 
3 . 5 . 1928 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Uşak Müdafaai Hukuk Azasından dört zatın ha
mil .bulundukları İstiklâl Madalyaları şeritlerinin 'kır
mızıya tahviline dair Kastamonu Mebusu Ali Naz
mı Beyin takriri üzerine Başvekâletten gelen 
28.4.1928 tarihiyle Encümeninize havale buyurulan 
29.3.1928 tarihli ve (3/1659) numaralı cevabi tezke
re ve melfuflan tetkik ve müzakere olundu. 

Filhakika İstiklâl Madalyaları hakkındaki inha, 
istida ve müracaatların kabulü tarihini temdit eden 
Kanunda Madalya şeritlerinin tebdili için bir kayıt 
mevcut olmadığı gibi, salifüzziıkir dört zatın Ma
dalya şeritlerinin kırmızıya tahviline dair teklifin 
doğrudan doğruya bir Ordu Müfettişliğinden geldi
ği cihetle bilâmucip reddi de muvafık: görülmediğin
den ve emsali şerit tebdili muamelesi de devam et
mekte olduğundan kabulüne karar verildi. 

Şu kadar ki, İstiklâl Madalyaları için yapılacalk 
inhalara bir müddet tayinindeki Kanundan da istid
lal kılındığı veçhile aynı esasa tabi ve aynı mahiyet
te olan madalya şeritlerinin tebdili hususundaki in
ha ve muamelenin de ilelebet devamında hiç'bir hik
met ve imkân mevcut olmadığından badema bu hu
sustaki inha ve istida ve müracaatların da nihayet 
1 haziran 1928 tarihine kadar kabulünün tahtı ka
rara alınması zımnında işbu mazbatamız takdim kı
lındı. 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Namına 

Kütahya Bitlis 
Recep Muhittin Nami 
Kâtip Aza 

İstanbul 
İhsan 

Aza Aza 
Bolu 

Cemil 
Aza 

Erzincan 
Aziz Sami 


