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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakeraıt; Saat : 14,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (ZonguMalk), Musa Kâzım Bey (Giresun) 

REİS Efendim, celseyi açıyorum. 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı salbık hulâsası okunacaktır : 

ELLİ BEŞİNCİ İÇTİM A 

17 Nisan 1927 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyaseti eriyle alkdolunarak zaptı 

ısabık hulâsası kıraat ve kahuil ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Müteakiben 1927 senesi Muvazenei Urnuimiye Ka
nunu lâyihasının müzakeresine geçilerek varidat büt
çesi kabul olunduktan sonra lâyihai kanuniyenin 
maddeleri müzakere ve bunlardan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 
12, 13 ve 14 noü maddeler ka'bul ve 9 ncu madde en
cümene iade ve 1, 2 ve 10 nou maddelerin reye vaz'ı 
tehir olundu ve pazartesi günü toplanılmalk üzere cel
se tatil edildi, 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Beynelmilel yataklı vagonlar şirketine ait ye

mekli ve yataklı vagonların gümrük resminden mua
fiyetine dair olan kanuna tezvil edilecek mevad hak
kında kanun lâyihası. (1/1146) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

edilmiştir. 
2. — Hariciye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 

münakale icrasına dair kanun lâyihası. (1/1145) 
REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 

ediyoruz. 
Mazbatalar 

/ . — Filoksera Kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında (1/908) numaralı kanun lâyihası ve Zi
raat ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin makam 
tahsisatına müteallik 24 Mart 1341 tarihli Kanunun 
birinci maddesinin tadiline dair Muvazenei Maliye 
Encümeni teklif ve mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

(Takrîirler 

/. — Elaziz Mebusu Mustafa Bey ve rüfekasının, 
Memurin Kanununun 73 ncü maddesinin tefsiri 
hakkında takriri. 

3. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyorum. 

Müazere edilecek mevadda geçiyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1927 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

Muvazenei Umumiye Kanununun 15 nci madde
sine gelmiş idik. 

On beşinci madde — Kıymetli evralk bayilerinin 
mukannen aidatı beyiyesi ve muhtelif vergiler tah
silatından dolayı kavanini mahsusası mucibince itası 
lazım gelen aidat ve ikramiyeler ile sinini sabıkada 
sehven veya mükerreren fazla tahsis ve irat edilmek 
hesaibiyle ashabına reddi icabeden mebaliğ ve harç 

mukalbili verilen masarifi muhakeme her sene ma
liye bütçesinde mesarifi mukannene naımiyle açıla
cak dört maddeli bir faslı mahsusa masraf kayde
dilerek tesviye olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

On altıncı madde — Maliye bütçesine mevzu 
mütekaidin ve eytam ve eramil maaşatı için muhas-
sasat fevkinde yeniden tahsisden dolayı tahakkuk 
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edecek maaşat mezkûr bütçede bu unvan ile açıla
cak bir faslı mahsustan verilir. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Oh yedinci madde — Müessesatı devletten irat 
getiren mebanil için şimdiye kadar tahakkuk etmiş 
ve atiyen tahakkuk edecek müsakkafat ve Arazi 
Vergileri Maliye Bütçesinde açılacak bir faslı mah
susta mahsup olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

On sekizinci madde — Mukavelenameleri muci
bince imtiyazlı şirketlerle müteahhitlerden teftiş mu
kabili alınan mebaliğin bütçe haricinde sarfı ve kad
roda gösterilmeksizin bu kalbil şirket ve müteahhitler 
nezdlnde komiser veya fen memuru istihdamı gayri 
caizdir. 

Ancak, yeni akdolunan mukavelat dolayısiyle şe
nel maliye zarfında işfc başlayan şirket ve müteahhit
lerden teftiş mukabili alınacak mebaliğ bir taraf
tan Varidat bütçesindeki tertibi mahsusuna irat ka
yıt, diğer taraftan müteakip sene kadrosuna ithal 
edilmek üzere icra Vekilleri Heyeti karariyle Komi
ser veya Fen Memuru bittayin ücretleri mensup ol
dukları daire bütçesinin müstahdemini daime tertip
lerine tahsisat olarak ilâve ve tesviye olunur. 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

On dokuzuncu madde — 1341 Muvazenei Umu
miye Kanununun altmışıncı maddesinde mezkûr iki 
yüz lira, iki yüz elli liraya iblağ Olunmuştur. (Nedir 
bu sesleri) 

MUVAZENEYİ MALÎYE ENCÜMENİ M AZ 
DATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, bu, vekâletlerin emrinde bulunan 
otomobillerin masrafıdır. Gaz Ve benzinin inhisarı 
üzerine benzin fiyatı artmıştır. İki yüz lira kâfi gel
miyor, iki yüz elli liraya iblağ ettik. 

REİS — Başka mütalaa var mı? Maddeyi kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yirminci madde — 1341 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası 
berveçhiati tadil olunmuştur. 

I .«Ancak hayat pahalılığı nispeti ne olursa olsun 
elçilere verilecek pahalılık v zammı maaş ve temsil 
tahsisaltları mecmuunun yüzde yirmıi beşinden dun 

I olamaz,»1 

REÎS — Söz isteyen var mı? Maddeyi kalbul 
edenler el kaldırsın... Kalbul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ SA
KİR BEY (Çatalca) — Efendim; yirmi birinci mad
de olarak diğer bir maddenin kabulünü Heyeti Celi-̂  
leden rica ediyoruz. Madde şöyledir. 

«Maliye Vekâleti bütçesinin 145 nci fasla mev
zu tahsisatın sureti sarfı 6 mart 1926 tarih ve 770! 

I numaralı kanunun birindi maddesi ahkâmına tabi
dir.» 

I Bu tahsisat Ankara şehremanetine ikraz parası-
I dır. Kendi kanunu vardır. Vaktiyle yapılmış olan 
I ikrazaita müteallik olup, onun ahkâmına tevafuku 

itibariyle böyle bir maddenin Muvazene Kanununda 
I bulunmasını hükümetle bİlmüzakere Encümeniniz 
I de münasip görmüştür. (Kalbul sesleri) 

I Yirmi birinci madde — Maliye Vekâleti bütçesi-
I inin 145 nci faslına mevzu tahsisatın sureti sarfı 6 
I mart 1926 tarih ve 770 numaralı kanunun birinci 
I maddesi ahkâmına tâbidir. 

REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi kalbul eden-
I Ier el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka-
I 'bul edilmiştir. 
I Yirmi ikinci madde — 1325-1926 seneleri Mu-
I vazenei Umumiye, Avans ve Muvakkat Bütçe Ka-
I nunlarının işbu kanun ve Kavanini mahsusa ile fe-
I sih ve tadil edilmeyen ve Kavanini sairenin bu ka-
I nuna muhalif olmayan ahkâmı kemakân bakidir. 

I REİS — Söz isteyen var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu, iki se-

I neye münhasır değildir. 1325 den 1926 ya kadar iki 
I tarih arasındaki tekmil muvazenei umumiye kanun-
I larına şamildir. 
I HASAN BEY (Trabzon) — Hayır, hayır onların 
I mütevali bütçelerde ayrı ayrı kayıtlan vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok)' — Efendim, 
I iki seneye münhasır değil, 1325 ilâ 1926 demektir. 

REÎS — 1325 ilâ 1926 öyle mi? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Evet 1325 ilâ 1926... 
REİS — O halde hepsi dahil demektir. Söz iste-

I yen var mı efendim? Kabul edenler lütfen el kaidır-
I sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edifmiş-
I tir. 
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Muvazene! Umumiye Kanununun birinci mad
desindeki (A) cetvelinin yekûnu henüz malum ol
maması dolayısıyla reye konmamıştı. İkinci madde
ye ait (B) cetveli için de ikinci maddeyi reye koy
madık. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — İkinci mad
de reye konabilir. 

REİS — Fakat 'birinci maddedeki yekûnun ifcebed-
dül edip etmediği belli değildir. Yekûn değişmeye
cek midir? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Tesiri olmaz. 
Varidattan fazla masraf olmayacaktır. Binaenaleyh 
ikinci maddenin feye konmasında mahzur yoktur. 

REİS — Yani masraf yekûnu değişmeyecek mi
dir? Masrafın miktarı belli olmadan varidat nasıl ka
bul edilecektir? Masrafın yekûnu belli olmak lâzım
dır. Masrafın yekûnunun belli olması için de tayinat 

....>.. 

bedeli hakkında bazı fasıllar vardır. Onları bilâhara 
reye koymak için tehir etmiştik. Encümen bu fasıl
lar içlin konacafc yekûnları hazırladı mı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Onları yarına müsaade 
buyurursanız hazırlarız. 

REİS — Sonra (C) cetveli vardır. Tashihen tabı 
ve tevzi olunacaktı. Henüz tevzi olunmadı. 

Bir de Memurin Kanunu hakkında Encümene 
tevdi edilen madde vardır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ SAKİR 
BEY (Çatalca) — O da yarın hazırlanacaktır efen
dim. 

REİS — O halde bugün bütçeye ait müzakere 
edilecek bir şey kalmamıştır. Yarım saat on dörtıte 
içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Miizakerat; Saat : 14.45 
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