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BİRİNCİ CELSE 

Berti Miizakerct; Saat : 14,25 

REİS : Rafet Bey 

KÂTİPLER : Kâzun Bey (Gfiresun), TaJât Bey (Çankm) 

REİS — Efendim, celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Yetimindi İnikat 

21 . 5 . 1927 Cumartesi 

Birinci Celse 
İsmet Beyin Riyasetlerinde akdolunarak kazanç 

vergileri hakkındaki kanunlar ikinci defa olarak ta
yinli esami ile reye vazedildi. 

Hükümeti saıkıtaca addedilen bilcümle mukave-
lât ve muahedat vesairesinin keenlemyekün addi 
hakkındaki kanuna ve ticaretle 'iştigalinden dolayı 
icrayı vekâletten menedilen Hüsnü Beye müteallik 
mazbatalar müzakere ve kabul olundu. 

Devlet Demiryolları ve Limanlar İdarei Urau-
miyesinin teşkilât ve vazaifine mütedair kanun lâ
yihası müstaeelen müzakere ve üç maddesi encüme
ne tevdi, diğer maddeleri aynen kabul olundu. 

Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Telgraf Müdiriyeti 
Umumiiyesinin 1926 senesi bütçelerinde münakale 
icrası hakkındaki kanun lâyihası müzakere ve mad
deleri kabul ve heyetli umumiyesi tayinli esami ile 
reye vazedildi. 

Eski pulların Tayyare Cemiyetine devrine, Vera
set ve İntikal Vergisi Kanununun yirminci maddesi
ne bir fıkra tezyiline dair kanunların ikinci müzake
releri icra ve bunlardan evvelkisi işarî rey ile kabul 
ve ikincisi açık reye vazolundu, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükümeti 
arasında münakit Ticaret ve Seyriısefain Muahedena-
mesinin tasdikine, tebeamızın emlâkine vaziyet eden 
devletlerin tebeasına karşı mukabelebilmisıil icrasına 
dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri icra 
edildi ve yine Cumhuriyetimizle Lehistan Cumhu
riyeti, Macaristan Krallığı ve Sosyalist Sovyet Cum

huriyetleri İttihadı Hükümeti arasında akdedilen 
mukavele ve muahedenamelerin tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihaları müstaceliyetle müzakere ve madde
leri aynen kabul ve heyeti umumiyeleri tayini esami 
ile reye vazolundu. 

Osman oğlu Halil'in affına, yüzellilik listeye da
hil eşhasın Türkiye tabiiyetinden Iskatına, kanun ve 
nizamların sureti neşir ve ilânına, imalâtı harbiye 
fabrikalarında müstahdem, mütehassıs zevata verile
cek yevmiyeye beynelmilel teşkilat rüesa ve memu
rini ecnebiyesinin muhassesatlarından vergi ve tev-
Mfaıt alınırnlamaisiına, Ptiyadıe Küçük Zabiti yetiiştiriıîlmıesi-
ne, Askerî Taytınat ve Yem Kanunu muvakkatine 
bazı mevad tezyiline ve Müdafaai Milliye Vekâleti 
Hukuk Müşavirliğinin maaşına mütedair ve müteal
lik teklif ve lâyihaların birinci müzakereler icra edil
di. 

Müteakiben Ankara - Kayseri hattının kuşat me
rasimlinde bulunmak üzere hükümetin daveti ve Di
vanı Riyasetin tensibi veçhile kura ile on beş zat tef
rik olundu. 

Badehu ıreye konulan kanunlardan, ikinci defa 
olarak konulanların 144 ve 142 reyle kaıbul edildiği 
diğerlerinde nisap olmadığı tebliğ olunarak müzake
reye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
İsmet Diyarbekir 

Şeref 
Kâtip 

/Caokıın 
Tafât 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalaa var mı?.,, 
Zaptı sabık hulâsasını kabul edenler... Etmeyenler., 
Kabul edilmiştir. 

Evrakı varideye geçiyoruZj 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
/ . — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti 

arasında akit ve imza olunan Ticaret Muahedena-
meşinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. (1/1206) (Ti
caret ve Hariciye encümenlerine) 

2. — Hukuk davaları usulü muhakemesi hakkın
da kanun lâyihası. (1/1207) (Adliye Encümenine) 

3, — Memurin Kanununun tasfiyeye müteallik 
maddeleri ahkâmının hâkimlik sınıfında bulunanlar 
hakkında bir seneye kasrına dair kanun lâyihası. 
(1/1208) (Adliye Encümenine) 

Tezkereler 
1. — İki zâtın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri hak

kında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaaî Milliye En
cümenine) 

2. — Dört zâtın İstiklâl Madalyasiyle taltifleri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Milliye 
Encümenine) 

3. — Yirmi sekiz zâtın İstiklâl Madalyasiyle tal
tifleri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Müdafaai Mil
liye Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Meslek mektepleri hakkında (1/1199) nu

maralı kanun lâyihası ve Maarif ve Dahiliye encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Askerî Ceza Kanununun 33 ve 717 nci 
maddelerinin tadili hakkında (1/1086) numaralı ka
nun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Adliye encü
menleri mazbataları. (Ruznameye) 

3. — Dört zâtın İstiklâl Madalyası ile taltifleri 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 
(Ruznameye) 

4. — Üç zâtın hâmil oldukları İstiklâl Madalyası 
şeritlerinin kırmızıya tahvili hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

5. — İstiklâl muhaberatı malullerine mükâfatı 
nakdiye itasına dair olan kanun ahkâmından istifade
leri iktiza eyliyen malul zabitan ve efrat hakkındaki 
on ikinci defterin takdim edildiğine dair (3/944) nu
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe Encümeni maz
batası. (Ruznameye) 

1. — Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Telgraf Müdi
riyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçelerinde müna
kale icrasına dair olan kanumun ikinci defa reye vazı. 

6. — Dahiliye ve Müdafaai Milliye Vekâletleri
nin 1926 senesi bütçelerinde münakalat icrasına dair 
(1/1195, 1/1205) numaralı kanun lâyihaları ve Büt
çe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

7. — İhtiyat zabit ve ihtiyat askerî memurları 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye, Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

8. — Kurslara iştirak eden ve memuriyeti muvak
kate ile bir tarafa gönderilen zabitan ve memurini 
askeriyenin ikamete yevmiyeleri hakkında (1/1141) 
numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

9. — Müskirat inhisarına ait iptidaî sermaye hak
kında (1/1176) numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

10. — Devlet Demiryolları Müdiriyeti Umumi-
yesiyle Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı işlet
me idaresinin 1927 senesi Bütçe kanunu lâyihaları ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

11. — Konya sulama İdaresinin bir müessese i 
müstakile haline kalbi hakkında (1/1095) numaralı 
kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri maz
bataları. (Ruznameye) 

12. — Konya Sulama İdaresinin 1927 senesi büt
çe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 
(Ruznameye) 

13. — Darülfünunun 1927 senesi bütçesi hakkın
da (1/1175) numaralı kanun lâyihası ve Maarif ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

14. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1927 se
nesi bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası. (Ruznameye) 

15. — Teşviki Sanayi hakkında (1/1095) numaralı 
kanun lâyihan ve Ticaret ve Bütçe encümenleri maz
bataları. (Ruznameye) 

Tîtoirleır 
/ . — Rize Mebusu Ekrem Beyin; Eytam ve Em

lâk Bankası Kanununun bazı mevaddının tefsiri 
hakkında takrir. (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhu
riyeti arasında münakit şehbenderlik mukavelename
sinin tasdiki hakkındaki kanunun ikinci defa reye 
vazı. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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RElS — Bu Kanunun da (ikindi müzakarestoı 
yapacağıız* 

Tütün Alanı ve Saıtım Muamefötuım Kıanltıartiyö 
Resmiiınlden fettisnıası Hakkımda Kanun 

Madde 1. — İnhisarı dubam Kanunu ahkâmına 
tevfikan gerek tüccar ve gerek îdarei tnhisariye ta
raflarından mubayaa, ve füruht olunan tütünlerdlen 
Kantariye resmi alınmaz. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Allah diğer eşyayı 
da (kurtarsın, (Amin sesleri) 

REÎS — Tadiilnamıe yoktur, kabul edilmiştir. 
Madde 2. — îşbu Kanun tarihi neşrinden mute

berdir. 
REÎS — Tadiilnamıe yoktur, kabul edilmiştir. 

Madde 3. •— îşbu Kanunun icrayı ahkâmına Da
hiliye Vekili memurdur, 

REÎS — Taddlnamie yoktur, kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyinize 

arz ediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
&, — Şeraiti muayyeneyi haiz olmıyan Osmanlı te

beasının Türk Vatandaşlığından iskatı hakkında Ta-
riciye Encümeninin teklif ve mazbatası (1) 

REÎS — Bunun da ikinci müzakeresini yapaca
ğız efendim. 
Şeraiti Muayyeneyi Haiz Olmıyajn Osmanlı Tebeasının 

Türk Vatandaşlığından îskatı Haıkkında Kanun 
Madde 1. — istiklâl Muharebeleri esnaısanda 

Milli Mücadeleye iştirak etmiyerek Türkiye haricinde 
kalan ve 24 Temmuz 1923 tarihinden işbu Kanunun 
tarihi neşrine kadar Türkiyeye avdet etmemiş olan 
Osmanlı tebeasının Türk vatandaşlığından ıskatına 
icra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Mer'i muahedat mucibince Türkiye lehine ihti
yari tabiiyet edenler bu hükümden müstesnadır. 

REÎS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Madde 2, — İşbu Kanun tarihi neşrinden muteber

dir. 
REÎS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Madde 3. — îşbu Kanunun icrayı ahkâmına Ha

riciye ve Dahiliye Vekilleri memurdurlar. 
REÎS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir efen

dim. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el ikaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

9. —- Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh Hü
kümeti arasında münakit ikamet mukavelenamesinin 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallı
ğı arasında münakit Ticaret muahedenamesinin tas
diki hakkındaki kanun lâyihasının ikinci defa reye 
vazt. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet 
Cumhuriyetleri ittihadı Hükümeti arasında münakit 
Ticaret ve Seyrisefain muahedenamesinin tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasının ikinci defa reye vazı. 

5. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yir
minci maddesine bir fıkra tezyili hakkındaki kanu
nun ikinci defa reye vazı. 

REİS — Efendim; geçen inikatta reye konuflıup 
ekseriyete iktiran edamiyen bu kanunları tekrar naye 
arz ediyorum.. Lütfen reylerinizi liıstöimıal buyurunuz. 

6. — Tahriri Umumî Nizamnamesinin elli seki
zinci maddesinin tadili hakkında (1/990) numaralı 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları. (1) 

REÎS — Efendim, bu kanunun ikinci müzakere
sini icra edeceği zt 

Tahriri Umumi Nizamnamesinin 58 noi Maddesinde 
Tadilat İcrasına Daür Kanun 

'Birinci Madde — 15 Eylül 1326 tarihli Tahriri 
Umumî Nizamnamesinin 58 nci maddesinde muhar
rer 10 000 kuruş 50 000 kuruşa iblâğ olunmuştur. 

REİS — Tadilnaımıe yoktur, kabul edilmiştir. 
İkinci Madde — Müceddeden inşa kılınmış olan 

müsakkafat hariç olmak üzere 1331 senesinden ev
vel tahriri umumî' icra edilen mahallere işbu hük
mün şümulü ydktur. 

REÎS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Üçüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REÎS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Dördüncü Madde — Bu Kanunun hükmünü ic

raya Maliye Vekili memurdur. 
REÎS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum, 

Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

7. — Tütün alım ve satım muamelesinin Kanta
riye resminden istisnası hakkında (1/1123) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (2) 

(1) Birinci müzakeresi 68 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 

(2) Birinci müzakeresi 68 nci inikat zabıt ceri-
desindedir, 

(1) Birinci müzakeresi 68 nci inikat zabıt çeri-
desindedir. 
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tasdiki hakkında (1/1059) numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Bu Kanunun da ikinci müzakeresini (ic
ra edeceğiz. 
Türkiye Devleti İle Alman Rayh Hükümeti Arasında 
Münakit İkamet Mukavdenamesiınlin Tasdikine Dair 

Kanun 
Madde 1. — Türkiye Devleti ile Alman Rayh 

Hükümeti arasında 11 Kânunusani 1927 tarihlinde 
Ankaira'dia akit ve imza olunan ikamet mukavelena
mesi kabul ve tasdik «diteııişfllir. 

REİS — Tadikıame yoktur, kabul edilmiştir. 
Madde 2. — İşbu mukavelenamemin icrayı ahkâ

mına ter a Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Tadilname yoktur, kabul edilmiştir. 
Kanunun Heyeti Umıımıiyesini 'açık rey ile reyini

ze arz ediyorum, lütfen reylerinizi istimal buyuru
nuz. 

10. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Arazi Kanu
nunun yirminci maddesine muzeyyel (2/85) numa
ralı teklifi kanunisi ve Maliye ve Tapu ve Adliye 
encümenleri mazbataları. 

Adliye Encümeni Maızbatası 
ıRlilyaîseldi Cefiiaye 

ıBolu Mebusu Şükrü Beytin, Arazi Kanununun, 
yirminci maddesinin tadili hakkında (2/85) numara
lı teklifi kanunisi Encümenimize hayale buyurulmak-
la mütalaa ve tetkik edildi. 

Teklifin istihdaf eylediği gaye bilâhara kabul bu-
yurulan Kanunu Medenî ile temin edilmiş olduğun
dan hakkında tayini muameleye mafhal olmadığı ta
karrür etmiştir. Heyeti Umumıiyeye arzolunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan 

Mustafa1 Fevzi 
Kâtip Aza 
Bozok Kajstamonu 

Ahmet Hamdi Hasan Fehmi 
Aza Aza 

Kastamonu Sinop Mebusu Yusuf 
Ali Nazmi Kemal Beyefendi müza

kerelere iştiralk etmiş hi
ni imzada bulunmamıştır. 

Aza Aza 
Karesi 

Osman Nuri 
Aza 

(1) Birinci müzakeresi 68 nci inikat zabıt ceri-
desindedir. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Re
ye arz ediyorum. Kabul edenler el 'kaldırsın.. Kaıbul 
etmiiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

11. — Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu Lâ
yihası ve Divanı Muhasebat, Maliye ve Bütçe encü
menlerinin müşterek mazbatası. (1/1074) (Mazbata 
No. : 190) 

(1/1074) Numaralı Usûlü Muhasebei Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Divanı Muhasebat, Maliye, Bütçe 

Encümenlerinin Müşterek Mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/702 

17 Şubat 1927 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye Vekâleti Celilesince tanzim edilen ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 6 Şubat 1927 tarihli ictimaında 
tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanun lâyihasiyle esbabı mu
cibe mazbatası leffen takdim olunmuştur. 

Muiktezasının ifasına ve neticesinin iş'airına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İlânı meşrutiyete ikadar 'bütçe ve Usulü Muhase

bei Umumiyeye dair mevcut mevzuat 1287/1290 ta-
fibii bütçe nizamnameleriyle kuyudu hesabiyenin su
reti imlası hakkındaki muhtelif tarihli tarifnameler-
den ibaret idi. 

Bu mevzuat ne bütçe kavaidinin esasatını ve ne 
| de hideımatı maliyede matlup olan intizamın ruhu 
I mesabesindeifci (Vahdet) meselesini katiyen temin ede

mediği ve bilhassa masarifin taahhüdat ve tahakku-
Ikat ve tediiyatına ve muhasiplere dair ahkâmı muhte
vi olmadığı cihetle bu veçhile yürümek isteyen bir 
devletin hesap ve muhasebeye müteallik ihtiyacını 
tatmin ve teminden pek uzak idi. 1325 senesinde ilk 
bütçenin tanzim olunacağı sırada bu ihtiyaç kendisi
ni göstermiş ve bütçenin suveri tatbikiyesi hakkında 
nazarı dikkate alınması lâzım gelen kavaidin en mü
him kusanının senei mezkûre Muvazenei Umumiye 
Kanununa derci zarureti hasıl olmuş idi. 

Bu yarım tedbirin bir devlet bütçe ve usûlü 
muhasebesini tedvire kâfi gelemiyeceği anlaşılarak 
Fransa Muhasebei Umumiye Kanununun memleke
timizde en ziyade kabili tatbik görülen bazı mevad-
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dından iktisa'ben müstacelen tanzim ve Meclisi Me-
busanca tasdik olunan Muhasebei Umumiye Kanu
nu 1326 senesi Eylülü iptidasından itibaren mevkii 
tatbike vaz olunmuş idi. 

Kanunu mezlkûrun tatbikine başlandığının daha 
ikinci senesinde muhtacı tadil ve ikmal bazı nevakıs 
görülmüş ve bunlardan kanunun sâ'kit olduğu husu-
sat hakkında Fransa Kanununun emsali ahkâmından 
iktibasen bazı talimat ve tarifat ile lemini maslahata 
çalışılmış olduğu gibi görülen zarurete meibni 27 Şu
bat 1227 ve 8 Eylül 1328 tarihli kararname ile tadilat 
ifa ve her sene Muvazenei Maliye Kanunlarına da 
bazı ahkâm dercedilmıiş idi. Tadilatı vakıanın aled-
devam kararname halinde kalması doğru olmadığı gi
bi, bir seneye mahsus olan Muvazene Kanunlarında 
Muh'asebei Umumiye Kanununa ait ahkâmı daimemin 
bırakılması da muvafık bulunmadığı ve tadilat ve 
müzeyyelaıtı mebhuse esasen ihtiyacı temine kâfi gö
rülememekte olduğu cihetle Fransa, İtalya ve Belçika 
Kanunları muhteviyatına ve on beş senelik tecrübe 
ile memleketimizin hususiyetine göre «Usulü Muhase
bei Umumiye»! Kanununun yeniden tedvini tercih 
edilerek bir lâyihai kanuniye vücuda getirildi. 

Lâyihanın tanzimlinde emvali devletin sureti ida
resi varidatın tahakkuk ve tahsilatında hazine hukuk, 
mükellefinin tahtı teminde bulundurulması, masarifin 
taahhüdat ve tahakkukatında bütçenin hududu teca
vüz ©diilimemek için muhasiplerden ziyade âmiri italara 
terettüp eden vazaifi esasiye ile âmiri itaların muhasip 
ve mürakiplere karşı haiz-olmaları lâzım gelen hak 
ve salahiyetlerinin tayini, muhasip hesaplariyle vekil 
hesaplarının mümkün olduğu kadar yakın zamanda 
tetkik ve muhakeme ve rüyet edilebilmesi bir bütçeye 
ait olarak senesi zarfında tediye ediiemiyen düyunun 
bir sureti sâlimeye raptı, tahsisatı munzamma ve fev
kaladenin sureti İstihsal ve istimal, avans muamela
tının daha ziyade mazbut ve mevzuu ile mütenasip bir 
kuvvei teyidiyeye merbut olarak ceryan edebilmesi, 
müruru zaiman maddelerine ait vazaifi mütekabile ile 
nakd ve ayniyat muhasiplerine ve vekâlet muhasiple
rine müteallik hukuk ve vazaifin tayin ve tasrihi, mu
hasiplerin Divanı Muhasebata zamanı idare hesapla
rının suret ve zamanı itası, Adliye tora Daireleriyle 
mülhak bütçe ile idare olunan devair ve müessesatın 
tayini vasıflan noktalarından en mübrem görülen ta
dilat ve ilâvatın icrasına itina edilmiş ve mevzuu mad
delerin sebep ve saiki zirde ayrıca izah olunmuştur. 

Ahkâmı Umumiye 
Madde 1. — Emvali Umumiyei Devletin idare 

ve muhasebesinlin hangi kanuna tabi olduğunu tarif 
içindir. 

Madde 2. — Bmvaılli Umumiyei Devletin neler
den terekküp ettiğini izah içindir. 

Madde 3. — Emvali Umumiyei Devlete vazıul-
yed olanların hesabı mutlaka görülmek lazım gelir. 
Zamanı idare itibariyle görülecek hesap muhasip he
sabı ve senei maliye itibariyle görülecek hesap dahi 
âmiri ita hesabıdır ve her birine ait ahkâmı mahsusa 
mevaddı müteallikasında gösterildiği cihetle madde bu 
suretle tertip olunmuştur. 

Madde 4. — Zamanı idare hesabının tarifini muta-
zammındır. Bir muhasibin memuriyeti seneden sene
ye imtidat eylediği takdirde rüyet hesabının hitamı 
memuriyete taallûku caiz olmayıp, hesabının behema-
hal senei maliye itibariyle görülmesi icabeder. Zamanı 
idare hesabı demekle bir muhasibin bir senei maliyeye 
müsadif müddeti memuriyetinin hesabı kastolunur. 

Madde 5. — Bütçenin senelik olarak yapılması 
ihtiva edeceği hidemat ile varidatın en tabiî bir 
devri tekerrürüne izafeten tanzimi lüzumuna müste
nit olduğu gibi senei maliyenin iptida ve intihasının 
da Muhasebei Umumiye Kanununda tefrik ve tespi
ti lâzımdır. Bizde takvim senesinin Kânunusani ipti
dasından Kânunuevvel nihayetine kadar tayin olun
masından dolayı senei maliyenin tarif ve tayini bir 
kat daha kesbi ehemmiyet etmiştir. Senei maliyenin 
mebde ve müntehası ve hesabı umuminin intacını 
tehirden başka bir fayda temin etmiyen müddeti mü-
temmimenin lağvı esası geçen devrei ictismaiyede 
Meclisi Alice kabul ve tasdik buyuırulan kanun ie 
taayyün etmiş olduğundan lâyihada bu esas muhafa
za ve ipka olunmuştur. 

Madde 6. — Bütçe ile verilen muhassesaıtın kar
şılık ittihaz olunacağı umur ve hidernatın tebyin ve 
tahdidi maiksadiyle yazılmıştır. 

Madde 7. — Bir (Akit) den ibaret olan bütçenin 
mahiyetin tarif içindir. 

Madde 8. — Masarifi umumiyfnin tarifini mu-
tazammındır. 

Madde 9. — Âmiri ita tarif edilmiştir. 
Madde 10. — Varidat ile masarifin tahakkuk va

zifesi kimler tarafından, yapılacağını tarif ve kanunu 
hazırda bilhassa bu nıkatın mühim bulunmasından 
dolayı görülen müşkilatın izalesi için yazılmıştır. 
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Madde 11. — Muhasibi tarif içindir. 
Madde 12. — Bütçeye ait bir zararın tazimimi lâ

zım geldiği takdirde mesuliyeti tayin için varidat ve 
masraf tahakkuk memurlariyle muhasiplerin vazaifi 
tasrihan irae olunmuştur. 

Madde 13. — Masarif ve varidatı devletin ifa ve 
istihsali hususatının tahtı mesuliyette ceryanı usulü 
malinin en mühim 'kaidelerinden biridir. Mevzuat liie 
ceza tehdidi karşısında olan her fiilin müşterek ve 
müteaddit faillerinin o işte nisbeti alâka ve tesirleri 
derecesinde muatep tutulması da lâzımei adalet mufc-
tezasındandır. Esasâtı marazaya binaen devlet hazine
sinden yolsuz para çılkarmakta veyahut hazineye ait 
bir paranın devlet kasasına girmemesinde alâka ve vazi-
fedar olanların aıledderecat mesul tutulması muktazi 
olduğundan yolsuz sarfiyatta masrafı ifa hususunda 
vazîfedar olan âmiri ita, tahakkuk memuru, muhasi
bin tevdi edilen vazaifi mevdua safhalarına ve istimali 
olunan salâhiyetlere göre aleddeırecat mesul addedil
mesi ve derecei saniye âmiri Ütalaniyle tahalkkuk me
murları ve muhasipler hakkındaki mesuliyetin merci 
hal ve tayinlinin muamelatı maliye ve hesabiyede 
mütehassıs ve müstakil bir heyeti hâkime olan Divanı 
Muhasebat olması ve vekiller hakkında da Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu mucibince Meclisi Âlice tayini mua
mele olunması esası vaz olunmuş ve İtalya ile Belçi
ka'da da aynı esas cari bulunmuıştur. Şu kadar ki Di
vanı Muhasdbaıtın hakkı kazası dahilinde olan memur
lar hakkında Divanı Muhasebatça ittihazı ikaırar olu
nun caya ikadar hazinenin mütehakkik zararının telafi
sini temin zımnında bunların deynleri hakkında itti
hazı tedabir olunabilmesi için Maliye Vekâletinin 
salâhiyattar olması muvafık olacağından madde bu 
esasa göre yazılmıştır. 

Madde 14. — Muhasiplerin itayı hesap hususun
daki mükellefiyetlerini tayin ve tespit için yazılmıştır. 

Madde 15. — Muhasibi mesul mevki nde bulunma
sı zarureti görülen kaza mal müdürleriyle Muhasebe 
Müdir vesair nalkid muhasiplerinin intihap ve tayin 
hakkının halen mer'i olduğu veçhile bunların hesalba-
tının cem ve telfi'ki ve hesabı ıkatkıiin tanzimi ve mua
melatı maliye ve hesabıyenin temini intizamı ile mü
kellef ve bunlardan mesul olan memuriyet ve maka
ma ve ayniyat muhasiplerinin tayin hakkı da doğru
dan doğruya bu işlerin selâmet ve hüsnü ceryanından 
mesul olan devairi alidesine mevdu olması esasına gö
re tespit olunmuştur. 

Madde 16. — Hangi sıfatların bir şahısta ict/ima 
edemiyeceğini ve unvanı memuriyeti muhasip olmasa 

bile nakid ve ayniyatı ahz ve ikabz vazifesiyle mükel
lef olanların muhasipler hakkındaki ahkâma tabi ola
cağı tayin ve izah edilmiştir. 

Madde 17, — Muhasiplere merbut vesaiti tahsili-
ye ve tediyenin sıfat ve vaziyetlerini ve hesaplarını 
nereye ita ve beraatlerini de nereden istihsal edebi
leceklerini tayin içindir. 

Madde 18. — Devlet nükudunun vahdetini ve 
tahsisi varidat usulünün ilgasını temin ve vezne kü-
şadı lazım gelirse bu hakkın kime ait olduğunu ve 
posta ve telgraf ve orman varidatını cibayete memur 
olanların vaziyeti kanuniyelerini tayin ve tespit mak-
sadiyle yazılmıştır. 

Madde 19. — Varidatı devletin münhasıran ki
min tarafından kabz ve istifa olunacağını mutazam-
mındır. 

Madde 20. — Nukud ve ayniyatın mahalli hıfzı 
ve muhasibin ne gibi ahvalde beraat veya mahkûmi
yetine hükmolunabileceğini ve mercii muhakemesi 
ve merasimi esası tespit edilmiştir. Muhasiplerin be
raat veya zimmetine hüküm salahiyetiyle mücehhez 
Divanı Muhasebat müessesesi mevcut iken sirkat ve
ya kuvvei cebriye tahtında ziya gibi ahvalde affı 
zimmet hususunun ancak Encümeni Müşaverei ma
liye karariyle icrası doğru görülememiştir. 

Madde 21. — Doğrudan doğruya kendi fiilinden 
mütevellit olmamakla beraber, muayyen zamanlarda 
veya devraldığı sırada tetkik ve tamik vazifesiyle 
mükellef olduğu halde vazifesinde ihmal ve teseyyü
bü neticesi olarak zararı Hazinenin badisi ve müseb
bibi olan muhasiplere tevcihi mesuliyete matuf ve 
kaidei adalete mukarin ve düveli garbiyede de cari 
bir esas olmak itibariyle bu madde tedvin olunmuş
tur. 

Madde 22. — Kavanin ve nizamatı mahsusasına 
müsteniden devlet namına mütehakkak vergi ve niza-
matın miad ve takasiti muayenesinde tahsilini takip 
etmek muhasiplerin en esaslı vazifeleri cümlesinden 
olduğu halde bu vazifenin hakkiyle ifa edilmemesi 
yüzünden devletin bir çok alacağı tahsil edilmeye
rek seneden seneye bakaya olarak devredilmekte ve 
bu vaziyet müruru zamanla matlubatı devletin müm-
teniuttahsil bir hale gelmesini müeddi olmakla bera
ber muvazenei umumiyeyi haleldar ve muamelatı 
hesabiyeyi de teşevvüşe giriftar etmektedir. Bütün 
Avrupa devletlerinde çok ehemmiyetle telakki edile
rek muhasiplerin tazmin ile mükellefiyeti esası ka
bul edilen bu meselede ahkâmı müeyyide olmamak 
hasabiyle şimdiye kadar vazifelerinde ihmali görülen 
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muhasipler hakkında idari cezalar tatbik ile geçişti
rilmiştir. Bu cezalar bazen memurin hayatında pek 
elim olan azil gibi şedit olmakla beraber, yine ba
kayanın devrinin önüne geçilememiştir. Bu mülaha
zaya binaen Divanı Muhasebatça bilmuhakeme mu
hasiplerin sun'u taksiri yüzünden münteniuttahsil bir 
hale geldiği, terkini kaydı muktazi olduğu anlaşılan 
matlubatı devletin muhasiplerden tazminen tahsili 
esası vaz olunmuştur. 

Madde 23. — Muhasip hesabatının tetkiki sıra
sında görünen açığın evrakın tazyii veya kaydın tah
rifi gibi cürüm teşkil edebilecek bir fiilin tezahürü 
halinde hazineye iras edilen zararın tazminiyle be
raber, hukuku umumiye cihetinden de takibatı kanu
niye icrası lazım gelmektedir. Bu gibi ahvalde tazmi
ni zarar noktasından muhasiplerin mercii muhake
mesi olan Divanı Muhasebatça hüküm verilmekle 
beraber cürmün istilzam ettiği cezayı cismaninin ta
yini için mahakimi adliyeye tevdii tabi bulunmuş 
olduğundan madde bu esasa göre tedvin olunmuştur. 

Madde 24. — Divanı Muhasebatça rüyet olunan 
muhasipler hesabatında evrakı müspitenin ziyaı ve 
Usulü Muhakemenin muhasiplerin veya vekillerinin 
gıyabında cereyanı esası üzerinde müesses olmak 
haysiyetiyle izah edilemeyen bir vaziyeti fevkalade 
neticesi olarak masum ve beriyüzzimme olduğu ta
hakkuk ve tebeyyün etmiş olan bir muhasibin hükmü 
alınan ve kesbi katiyet etmiş bulunan bir zimmetten 
o muhasibin veya veresesinin mazharı adalet olması 
hikmeti hükümet mükteziyatından bulunduğundan 
bu gibi ahvalde Encümeni Müşaverei Maliyenin mü
talaası alınmak suretiyle îcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle affı zimmet esası kabul olunmuş ve bu suretle 
affolunan zimematın hesabı katilere raptolunacak 
birer cetvelde mahiyet ve müfredatı irae olunmak 
üzere Meclisi Alinin nazarı ıttıla ve tasdikine arzı 
sür'at ve selameti muamele noktasından muvafık 
görülmüştür. 

Madde 25. — Bu maddenin birinci fıkrası hükmü 
her memlekette cari ve elyevm bizde de meri ve esa
sın kanunda tasrihi maksadına mebnidir. îkinci fik-
rasiyle de idare hesaplarının sürati rüyetini temin ve 
üzerinden seneler geçmiş bir hesaba ait evrakı müsbi-
tenin ziyaa uğraması müruru zamanla muhasibin ve
fat veya infikâki hasabiyle izahat verilememesi yü
zünden muhasibin mağduriyetten vikayesi gayesi is
tihdaf edilmiştir. 

Madde 26, 27. — Sıfat ve selâhiyeti resmiyesi ol
maksızın emvali umumiyeye vaziyet edenler ile evra

kı müspite tasni ve hilafı hakikat evrak tanzim eden
ler hakkındaki ahkâmı tehdidiyenin iraesi ve bilhassa 
bazı memurların sene gayesinde mevcut tahsisatı isti
mal maksadiyle yaptıkları yolsuz muamelatın men'i 
vukuunu temine matuftur. 

Madde 28, 29, 30. — Emvali gayrimenkulenin 
temini mazbütiyeti ve kıymeti büyük olan emvali gay-
rimemkule ile müdafaai memlekete müteallik sefaini 
harbiyenin satılması hususunun Meclisi Âlinin na
zarı ıttılaına arzı esasının vaz'ı maksadiyle yazılmışta 

Madde 31. — Muvazenei Maliyenin temini vazi
fesiyle mükellef ve idaratı mahalliyeler için ahaliye 
tahmil edilecek vergilerin gerek yeknasak, gerek dev
let vergilerindeki nispet ve esas noktasından tetkik 
ile halkın ademi hoşnudisini ve muhik şikâyatın mü-
eddi olacak hususatın îcra Vekilleri Heyetince etraf
lıca münakaşa zeminini ihzar hususunda en ziyade 
haizi salahiyet olan Maliye Vekâletinin masarifin 
tezyidini ve varidatın tenkisini müeddi olan kanun 
layihalariyle idarei hususiye ve belediye varidatına 
müteallik layihaların hazinenin şuabatı mütehassı-
sasınca tetkikini ve bilumum devair muamelatı ma
liye ve hesabiyesinin hazinece murakabe hakkım te-
yid esasına matuf ve intizamı malinin temini nokta
sından düveli garbiyece de kabul edilmiş olan bu 
esas elyevm bizde de cari olmakla beraber mevzuatı
mızda müphem ve nakıs bir surette ifade edilmekle 
bu bapta vekâletler arasında vukuu melhuz her han
gi bir ihtilafın hudusunu men maksadiyle tasrihan 
tespit edilmiştir. 

Madde 32, 33, 34. — Devlet münakaşalarına talip 
olanlardan bir kısmı hile ve hud'a istimali suretiyle 
gayrımeşru menfaatler teminiyle meluf olup bu iti
yatta bulunan eşhasın her hangi bir taahhüt müna
kaşasında dermeyan ettiği teklifleri reddetmek husu
sunda mevzuatımızda bir kayıt ve işaret olmadığı ve 
bilakis en az fiyat teklif eden taliplere ihaleye mec
buriyet bulunduğu cihetle, mühim bazı işlerde devlet 
pek mühim zararlara maruz olduğu bittecrübe sabit 
olduğundan, bu ihtiyacı tatmin maksadiyle düveli 
gartuyede mevcut olan bu esas tedvin edildiği gibi 
her hangi bir mukavelenamenin esnayı tatbikinde 
mukavelenamelerde sakit olan esbap veyahut ciddi 
ve hakiki avamil dolalısiyle tadilat icrası ve müte
ahhitlerle mütehaddis ihtilafatın halli zımnında ma-
hakime müracaatla uzun müddet işin tatiline meydan 
verilmemesini teminen sulhname akdi hususatında 
mevzuatımızda hiç bir kayıt ve sarahat olmadığından 
bu noksanın da izalesi nazarı dikkate alınarak bu hu-
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susta besatet ve sürati muameleyi ve aynı zamanda 
hükümetin o taahhüde talip olan rakiplerin her han
gi bir itirazına karşı itminanbahş mukabelesini mü
emmen olacak esaslar tespit edilmiştir. 

Devlet Bütçesi 
Madde 35 ilâ 43. — Bu fasla dercolunan mevad 

Devlet bütçesinin tanzim ve müzakere ve tasdikine 
müteallik olduğu cihetle faslın ismine ahkâmı esasiye 
faslı denilmek münasip görülmüştür. 

Kanunu hâzırın bu baptaki ahkâmından yalnız 
müddeti mütememmiye taalluk edenleri tebdil edilip, 
tadilatı saire bütçeyi terkip edecek olan cetvellerin 
tadat ve tarifine maaşatı mukannene ve masarifi mu
hakeme gibi devletçe Divanın kablessarf vizesinden 
istisnaen ve müstacelen tediyesi muktazi masarifi mu-
kannenenin (S) cetvelinde tadat edileceğine ve be
deli icar, muayyenat melbusat ve teçhizatı askeriye 
gibi sinini âtiye .bütçelerine de şamil olabilecek hi-
dematın tavzihine, Muvazenei Maliye Kanununa ko
nulacak ahkâmın sureti umumiyede tayini mahiyeti
ne varidat ye masraf cetvelleri taksimatının tensikiy-
le fasılları tefrik olunmak lazım gelen başlıca masa
rifin zikir ve iraesine, vekâlet bütçelerine devlet umu
mi bütçesinin Teşkilatı Esasiye Kanunumuzun tayin 
eylediği müddet içinde Meclisi Milliye takdimine, 
tahsisatı munzamma ve fevkaladenin tarifiyle müd
deti istihsaline müteallik ilavattan ibarettir. 

Madde 44i — Kanunu hazır mucibince Meclisin 
münaikit olmadığı zamanlarda tahsisatı mütehavvile-
den hangi fasıllara tahsisatı munzamma alınabileceği 
muayyen ise de Büyük Millet Meclisinin müstemir-
ren münakit bulunabileceğine göre bütçelerde tahsi
satı munzamma alınabileceği muayyen ise de Büyük 
Millet Meclisinin müstemirren münakit bulunabile
ceğine göre bütçelerde tahsisatı mütehavvile cetveli
nin raptına mahal olmayıp, şu kadarki tayinat ve 
evrakı matbua gibi ifası zaruri ve müstacelen sarfı 
muktazi olan hususata ait tahsisat mevcut olmadığı 
takdirde naklen temin olunmak üzere Maliye bütçe
sine ihtiyat tahsisatları narriiyle bir şey konulması 
zaruri ve bu hal düveli mütemeddineden askerisinin 
muhasebe! umumiye kanunlarında mevcut olduğu 
cihetle bu madde bu suretle tespit olunmuştur. 

Varidat Bütçesi 
Maldde 45 - 49. — Bu fasılda yapılan tadilat ve 

ilavat Devletçe tarh ve tahsilde hukuku mükellefinin 
daiha ziyade tahtı teminde bulundurulmasına ve te-
kâlüften gayrı suretle varidat istihsalinde ve emvali 
emlriyenin isıtimalindeki salahiyetin daha muayyen 
kavaide raptına matuftur. 

Müddeti müternmimenin ref'i hasabiyle senesi 
içinde tahsil olunamayan varidat bakayasının ertesi 
senenin malı olması zaruri bulunduğu cihetle 46 ncı 
madde buna göre tanzim olunduğu gibi, şimdiye ka
dar maaşattan mah be mah yapılan tevkifatı kanu-
niyenin hesaben bir çok müşkülat ve bisud muame
lat ve masarifi mucip olmasından naşı elyevm Fran
sa Hükümetince de tatbik olunduğu üzere tevkifatı 
mezkûrenin merkezce bir kalem olarak bütçeye bir 
irat ve masraf edilmesi suhuleti muameleyi müstel-
zim görülmüş ve 49 ncu madde bu esasa göre yazıl
mıştır. 

Madde 50. — Her sene tahakkuk eden varidattan 
mahalli tahsili mefkut ve bunda muhasibin sun'u 
taksiri bulunmadığı anlaşılan bakaya şimdiye kadar 
kuyudu esasiyede devr edilegelmektedir. Esbabı adi-
deden dolayı esasen mahalli tahsili olmayan tekâlüf 
bakayasının böyle senelerce devredilmesinde hazine 
için fayd ,̂ değil, belki kuyudu esasinin intizamını ve 
bütçenin hakiki muvazenesini muhil olmak itibariyle 
muzirdir. Kısmı mahsusunda izah olunduğu üzere 
muhasiplerin zamanı idare hesaplarında bu kısım 
bakayanın esbap ve illeti Divanı Muhasebatça ta
harri ve tetkik edilerek ilama raptolunacağına göre 
bimana bakayanın tasfiyesi daha salim ve müfit 
olacağından bu madde buna göre tertip olunmuştur. 

Masarif Bütçesi 
Madde 51 - 53. — Kanunu mahsusa müstenit ol

sa bile her vekâlet masarifinin bütçeye mevzu tahsi
sat dairesinde ifasına ve masarifin tahaddüdatına ve 
tahsisatın sureti istimaline müteallik ahkâmı muhte
vi olmak üzere açılan işbu fasılda ve kanunu hazıra 
nispetle yapılan başlıca tadilat ve ilavat, istimal olun
mayan tahsisatın sene gayesinde iptaline ve bakliyesi 
senei atiyeye meşrut tahsisat itası husulünün bütçe 
kavaidi esasiyesine göre derkâr olan mehazirine meb-
ni ilgasına ve bedeliicar gibi masrafın senesi muay
yen oldukça her hizmet bedelinin tarihi vukuundaki 
bütçeden ifasına mütedairdir. Şu kadar ki maaşatı za
tiye gibi sinin ve eşkâli muhtelifeye tabi aksamı ma
sarifin tarihi tahsisindeki sene bütçesine ve kezalik 
geçmiş senelere ait olup, devair bütçelerinde karşılığı 
olmamasından dolayı masarifi gayrimelhuze tertibin
den tesviyesi lâzım gelen sarfiyat hakkında Heyeti 
Vekilece ittihaz olunacak karar tarihlerinin o sene 
bütçesinden mahsubu esası tespit olunması muvafık 
ve zaruri görülmüştür.. 

Madde 54, 55, 56, — Pul bayilerinin mal san
dıklarından aldıkları kıymetli evrak bedellerinden 

— 390 — 



t : 71 23 . 5 . 1927 C : 1 

yüzde beşi kanunen kendilerine ücreti beyiye olarak 
tesviye edilmekte ve mevzuatı hazıraya göre aidatı 
mephuse mal sandıklarına verilen havalenameye müs
teniden tediye edilmektedir. 

Muamelatın günden güne tezayüdü ve ashabı 
muameleye doğrudan doğruya mal sandıklarından 
verilen kıymetli evrak kısmından, aidatı beyiye ve
rilmemesi hasabiyle evrakı mezkûre satışlarından be
yiye olarak verilecek miktarın ekseriya kat'ı ve sa
hih bir tahmini yapılamamaktadır. Bu sebeple alelek-
ser bütçeye mevzu tahsisatın kifayetsizliği sabit oldu
ğu gibi, vilayata tevzi olunan havalenamenin bitmesi 
halinde de merkezden havalename celbine kadar tes
viyesi teahhur etmekte olup, esasen pek cüzi olan 
işbu aidatın uzun müddet verilememesi halkın bayi
liğe rağbetini kesretmekte ve binnetice satış mua
melelerine haizi tesir olmaktadır. 

miktarı mütehakkik derecesinde tahsisat vaz edilmek
te ise de bütçenin mevkii meriyete girdiği tarihten 
sonraki vukuat miktarının tahmini mümkün olama
maktan naşi her sene maaşatı zatiye için tahsisatı 
munzamma talep edilmekte ve vaktin darlığı hasa
biyle tahsisat alınamadığı takdirde bu suretle tahak
kuk eden maaşatı zatiye verilemeyerek seneden seneye 
bakiyesi düyun olarak devretmekte ve alakadaranı 
mütevali müracaatlarla bizar olmaktadır. 

Devlet hizmetlerine vakfı hayat eden memurla
rın devlet ile kat'ı alakası halinde kendilerinin ve 
bunların vefatlarında ailelerinin bütçeden tahsisatın 
mevcut olmaması sebebiyle tahsisatı munzamma alı
nıncaya kadar kanunen tahsis olunan maaşlarının 
verilememesi Hükümeti Cumhuriyenin bütün efradı 
millet hakkındaki adlû şefkatiyle kabili telif olmadı
ğından senei cariye zarfında ahkâmı kanuniyeye tev
fikan yeniden tahsis olunan tekaüt ve eytam ve era-
mil maaşatının o sene için bütçede bir faslı mahsu
sa masraf kayıt ve hesabı katide iraesi suretiyle mua
mele ifası muvafık görülmüştür. 

Devlet uhdesinde bulunan ve irat getiren mebani 
vergileri bir cihetten masraf, diğer cihetten irad edil
mesi itibariyle mahiyeten bir mahsup muamelesin
den ibaret olan Hazine namına tahakkuk ettirilip, 
tahsisatın mevcut olmamasından naşi muamelei mah-
subiyesi yapılamayan mebaliğ bakaya yekûnunu tez-
yid etmekte bulunduğundan, selâmeti muamele nok
tasından, buna nihayet verilmesi için Hazine namına 
tahakkuk edecek olan müsakkafat ve arazi vergileri
nin maliye bütçesinde bir faslı mahsusta masraf kay
dı ve hesabı katide irae ve Meclisi Âlinin tetkikine 
arzı sürat ve intizamı muamele noktasından muvafık 
görülmüştür. 

Madde 57. — Maarif ve Bahriye Vekâletleri büt
çelerine dahil İstanbul'daki matbaai milliye ve ha
vuzlar müesseselerinin işletme muamelatı için mevzu 
tahsisatın hitamı halinde işletme muamelatı için 
muktazi tahsisatın istihsali zımnındaki merasimi ka-
nuniyenin ifasına kadar bu müesseselerin tatili faali
yete maruz kaldıkları nazarı dikkate alınarak hem 
bu müesseselerin inkişafı ve hem faaliyetlerinin daha 
müsmir ve faydalı olması hususatının temini ve aynı 
zamanda bu müesseselerde yapılmakta olan devlete 
ait mühim bazı işlerin sekteden vikayesi maksadiyle 
müessesatı mephusenin işletmeye müteallik tahsisatı
nın mütedavil sermaye namiyle açılacak bir faslı 
mahsusa vaz'ı ve levazım 'ile amele ücretlerinin bu 
sermayeden tesviyesiyle tedviri ve sene nihayetinde 

işte hem bu mahzurun izalesi ve hem mukannen 
olan ve bir taraftan irad diğer taraftan masraf ma
hiyetinde bulunan mephusunanh aidatı ve kezalik Sa
yım Kanunu mucibince alâkadarana verilmesi lâzım 
gelen ikramiye ve nakliyat vergisi kanununun altın
cı maddesi hükmünce şirketlerin cibayet edeceği ver
giden kendilerine bırakılacak olan aidat aynı vaz 
ve mahiyette olması nazarı dikkate alınarak gayrı 
mukannen masarifin tabi olduğu merasimi tediyenin 
bunlar hakkında da tatbikinde bir fayda mevcut ol
madıktan başka esasen cüzi olan bu sarfiyatın müs
tehliklerine vakit ve zamaniyle verilememesi mezkûr 
heyet ve şirketlerin tahakkuk ve cibayefi varidat hu
susunda kayıtsızlıklarını müeddi olduğu görülmekte 
bulunduğundan bunların ve bir de sehven veya mü-
kerreren fazla tahsil ve irad edilmek hasebiyle hazi
nenin bu sehve ıttılaını müteakip vazibüttediye ve 
red olan mebaliğin derhal sahiplerine verilmesi lazı-
mei adaletten olduğu halde bunlar içinde havalena
me celbi ve tahsisatın bitmesi halinde yeniden tah
sisat alınıncaya kadar reddolunamaması hükümeti 
cumhuriyenin takip ettiği fikri adlü hak ile kabili te
lif görülememekte bulunduğundan ,bu gibi sahiple
rine reddi vacip mebaliğin tahsisat ve havalename 
istihsaline hacet kalmaksızın tesviyesi ve tediye olu
nan mebaliğin bütçe hesaplarında masarifi mukanne
ne namiyle küşad olunan bir hesapta masraf göste
rilerek hesabı katide Meclisi Âlinin nazarı tetkik 
ve tasvibine arz olunması selamet ve sürati muamele 
noktasından muvafık olacağı teemmül kılınmıştır. 

Her sene bütçesinin tanzimi tarihine kadar mu-
hassas tekaüt ve itam maaşatı için senesi bütçesine 
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kat olunacak hesabı neticesinde bu sermayeden vuku 
bulan sarfiyat ile varidat arasındaki farkın, yani faz-
lai varidatın bütçeye irad kaydı suretiyle tedviri se
lâmet ve sürati muamele noktasından muvafık ola
cağı teemmül edilerek bu madde bu esasa göre tespit 
olunmuştur. 

Madde 58, 59, 60. — Bir kanunu mahsusa müste
nit olmadığı ve bütçede tahsisatı kâfiye bulunmadığı 
takdirde sinini müteaddideyi şâmil mukaveiât ve 
taalhihüdat aiklti devlet için emrivakiler ihdası netayl-
cinli tevlit eltaekle bu mahzuru ref için bu madde 
tertip olunmuştur. Ancak mahiyeti daimeyi haiz ve 
mevsim itibariyle münakaşaya vaız'ı ile taahhüt altına 
alınmasında nef'i hazine mevcut olan muayenat ve 
Ikuvayı harbiyenin İlIbaJs ve teçhizi gibi hu'susa't ile bir 
sene zarfında ikmali mümkün olmayan inşaat ve ta
mirata ait taalhihüdat ve mükaiVelatm aktolduğu sene 
bütçesinde bu işler için mevzu tahsisatın nısfını te
cavüz etmemek şadtiyle senei atiyeye teşmili zarureti 
tmaslalhat ve menfaati devlet noktasından muvafık gö
rüldüğünden, hazinenin mütalaasını aldılktan sonra bu 
kabil mdkavelaJtın alkti cevazı tespit olunduğu gibi se
farethane ve şehbenderhanefer ittihaz edilmek üzere 
uzun müddetle mukavelename aiklti ve bina mubayaa 
dlunıması hakkındaki mevzuat aynen ipka edilmiştir. 

înşa ve imali bir kaç seneye mütevakkıf olan in
şaat ve imalatı cesime taahhüdatı için de her sene 
vuku bulacalk tediyat miktarı o sene bütçesine mevzu 
mühaisisiesatı tecavüz etmemek şartiyle kanunu mahsus 
istihisalindeki esas muhafaza edilerek 59 ncu madde 
ona göre yazılmıştır. 

Madde 61, 62. — Devair beynindeki satış bede-
lâtının ve bazı müesSeSat hâsılatının o müessesenin İh-
tiyacatına sarfı halinde hâsılat esmanının sureti mah
subunu irae için yazılmıştır. 

Madde 63, 64, 65. — Teberruat ve ianatın sureti 
sarf ve istimaliyle bütçeye mevzu füsûl ve mevad tah
sisatının münâkalesi hakkında Muvazenei Umumiye 
ikanunlariyle usulü MühaSebei Umumiye Kanunu mu-
valkkatinıde mevcut esaslar aynen muhafaza ve ipka 
edilmiştir. 

Madde 66. — Umumi veya kısmî seferberlik ve 
ilânı harp vukuunda ihtiyacatı askeriyenin temini zım
nında ihtiyar edilecek sarfiyatın MüdaJfaai Milliye ve 
Bahriye Vekâletleri bütçelerinin fu'sûl ve mevaddına 
(konulan tahsisat mik'tarlariyle talkyidi müstaceliyeti 
derkâr olan ihtiyacatı askerinin sürat ve suhuletle te
minini mani olacağından bu bütçelerin yekûnu tahJsi-

j satı nazarı dikkate ahnmalk üzere fu'sûl ve mevaddaki 
I tecavüz tahsisatının cevazı hakkında eliyevm câri hükmü 

'kanuni muhafaza edilmiş ve şu kadarki gerek hesalbı 
katinin tanziminde nev'i hidemaita göre vulku bulan 

I 'sarfiyatın Meclisi Âlinin nazarı tetkikine arzı ve gerek 
I ahvali mebsutenin zevalinde ihtiyacatı adiye karşılık-
I lafının tahmininde müşkilât hudusuna mahal kalma-
I ması maksadiyle her fasıl ve maddeden vuku bulan 
I sarfiyatın miktarının kuyüdu müteallİkasından ira'esi 
I zaruri ve muvafık görülerek madde ona göre tespit 
I edilmiştir. 
I Madde 67. — Bütçenin tanzimi sırasında meczum 
I ve mutasavver olmayan hidematı devlet karşılıkları 
I için mevzu olan tahsisatı gayri melhuzenin sureti is-
I timalini tarif içindir. Aynı zamanda bir mahkeme ilâ-
I nının bütçede karşılığının bulunımamasından dolayı 
I bir müddeti muvalkkalte için bile olsun tehiri tenfizine 

malhal bırakılmaması mehalkirnin ilayı kadrine hadim 
olacağı nazarı diklkate alınarak bu gibi bükme müs
tenit düyunu devletin bütçede karşılığı bulunmadığı 

I takdirde malsarifi gayrımelhuze tertibinden ve bu ter-
I tipde de bakıyei tahsisat bulunmazsa Meclisi Âlinin 
I akib küşadında tahsisatı alınmak üzere mezkûr tertip

ten derhâl tesviyesi muktezayı hikmeti hükümetten 
görülerek madde ona göre yazılmıştır. 

I Madde 68 ilâ 75. — Hidematı devletin ifasından 
1 mütevellit hulkuk, tahsisatın istimaliyle başlıyan ve 

tediye ile nihayet bulan muhtelif safahatta kuyud ve 
I merasimi resmiyeye tabi olmaktadır. 
I En Son tasnifi ilmiye göre bu safahat taahhüt, ta-
I haikkük, tediye olmak üzere başlıca üç esasa ayrıl-
I mıştır. Saltanat ve hükümdarların milletten vergi na-
I imiyle alınan paraları keyfemayeşa tasarruf ve istima

line hatime çeken hâkimiyeti mi'lliyeye mestenit te-
I şekküllerde sarfiyatı devletin mavaz'ıldhine icrası, in-
I tizamı malînin temini zımnında bazı esaslar tespit ve 

tedvin edildiği sırada masarifi devletin tediyesinde 
Ibirtakım kuyıut ve şartlar vaz olunlmuş ve bu meyanda 
haizi devletlerde ve bihaJsS-a iptida Belçika'da devlet 
namına tahakkuk eden bir deynin tediyesinden evvel 
Divanı Muhasebatın vezisi esası konulmuştur, ki biz
de de elyevim malbihitltatiblk olan Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu Muvalkkatiyle aynı esas kabul 
olunmuştur. 

Sarfiyatın bu safha'da miürakalbesi ve bu murakabe 
I neticesinde bidematm ifasiyle devlet namına deyn ta-
I haklkuk emmiş bir masrafın usûl ve kavaide ve mev-
I zuata muhalif bulunması yüzünden Divanı Muhase-
I 'batça vizesinden imtina edilmek hasalbiyie tediye olu-

392 — 



İ : 71 23 . 5 . 1927 C : 1 

namaması devlet mefhumunun mahasel gayesi olan hak 
ve adlin tevzi ve icraisına m'ünafi olduktan başjka, 
itibarı mali devleti de muhil avakibi tevlide müsait 
bulunmuştur. Çün'kü hükümetçe ihale edilen bir işi 
ihale şeraitine tevfiken ifa etmiş olan bir müteahhidin 
herhangi bir sebep tahtında ve memurini aidesinin 
ıbir yolsuz hareketi neticesinde istifayı hak etmemesi 
adlü hak esasiyle kabili telif olmadığı gibi hükümet 
ihalatına taliplerin kesri rağbetini müeddi olacağı ve 
binnetice hükümete yapılan işlerin ciddi rekabetlerden 
mahrum kalarak pahalıya mal edileceği bariz haki
kâtlerdendir. Masrafın tahakkuk safhasında muraka
bede görülen bu sakatlıklardan naşi bütçenin hüsnü 
tatbikini temin sadedinde işin bidayetinde, yani her
hangi bir hizmetin taahhüdü sırasında bütçeye ve 
mevzuatı kanuniyeye muvafakatini temin maksadiyle 
murakabe şekilleri derpiş edilmiş ve bu mebhaste mu
rakabe hududunun, icra vazife ve salâhiyetiyle tefri-
kindeki müşkilâtı ve murakıp vaz ve mevkiinde olan 
bir makanı ve memuriyetin icra ve vafize salâhiyetine 
tecavüz keyfiyetinin vazife ve mesuliyeti icraya mü
teallik Teşkilâtı Esasiye kanunları ahkâmına muhalif 
olacağı nazarı dikkate alınarak Belçika ve Fransa 
devletlerinde her vekâlet riezdinde hazine tarafından 
martsup murakip ve muhasipler marifetiyle taahhü-
datin bütçe ve mevzuatı devlet noktasından tetkik ve 
murakabesi iltizam edilmiş ve bu mürakip ve mu
hasiplerin vazifelerinde istiklal ve serbestilerini temin 
'sadedinde tedalbir ittihaz edilmekle beraber mürakip-
lerle nezdlerinde bulundukları vekâletler arasında mü-
tehaddis ihtilâf altın siyaseti umumiyede mesuliyeti 
müştereke ile bağlı olan Maliye Vekiliyle vekili aidi 
arasında halli esası tercih edilmiştir. İtalya devleti ise 
her vdkâlet nezdinde hazineden mansup muhasebe mü
dürleri tarafından bilumum taaıhhüdaltı murabalke etmek
le beraber bir miktarı muayyenden fazla olan ve mem
leket dahilinde yapılan taahhüdaitın kablelifa Divanı 
Muhasebatça tescili esasını kabul etmiştir. Mülaha
zatı mebsudeden ve elyevm câri olan Divanı Muha
sebat vizesi şeklinde mütehaddis müşkilât ve bir çok 
şikâyet ve itibarı mali i devleti muhil ahvalden mülhem 
olarak bizde de masrafın taahhüt safhasında mura
kabesine zaruret görülmüş Ve italya'da câri esasın ka
bulüne temayül edilerek merkezde memurin ve müs-
tahdiımin'i daime ile mütekaidin ve eytam ve eramil 
maaşat ve ücuratına müteallik mukarrerat ile on bin 
liradan fazla masrafı müsitelzim mukavelatm mevkii 
icraya vaz'ından evvel Divanı Muhasebatça tescil ve 
müstaceliyeti hasabiyle Heyeti Vekilece pazarlıkla ya

pılmasına İcra Vekilleri Heyetince karar verilen hu-
susalt ile mehaziri aideyi daî bulunmak ve kabiliyeti 
tatbik'iyesi dlmamaık hasabiyle vilâyat ve memaliki ec-
nebiyede vuku bulacak mübayaata müteallik taahhü-
datın kablelicra Divanca tescilinden istisnası ve şu 
kadar ki vilâyaltta on bin lirayı mütecaviz mukave-
lâtın merkezden istizan edilmeksizin âkit ve teati 
olunmaması ve merkez vilâyaMa akitolunacak muka-
velâtın bir sureti bir hafta sonra ve merkezde avans 
itasını müstelzim bilumum mukavelat ile elli bin lira
yı mütecaviz mukavelatın kablelicra muamelatı nak
diye noktasından tetlkik ve lâzım gelen istihzarat ifa 
edilmek üzere hazineye irsali ve masrafın tahakkuku 
faslında arz ve izah edildiği veçhile bilumum sarfiyat 
evrakı müsbitesinin celbiyle bütçeden muameleİ mah-
sübiyesi merkezce ifa edileceğine göre vilâyaita mü
teallik memurin ve müstahdeminin tayinlerine ve ma
sarifi daime ve gayrı mukannenenin itasına müteallik 
evrakın merkeze vürudlarından itibaren üç ay zarfın
da Divanı Muhasebata ibrazı ve Divanı Muhasebata 
tevdi olunacak evraktan mahsuba müteallik olanları
nın beş gün ve diğerlerinin üç gün zarfında ifası ve 
bütçe hidematından mütevellit düyunun vaktüzama-
niyle tediyesi intizam ve itibarı malî i devletin temini 
noktasından hazinenin en esaslı bir vazifesi olmak 
itibariyle bu vazifenin ifa edilebilmesi için vekalet
lerce gerek merkez, gerek vilâyaltta bütçe hidematından 
mütevellit olarak tediye ettirilecek mabaliğe ait üçer 
aylık birer kıta cetvelin tanzim ve hazineye ibrazı 
esasları tespit edilmiş ve bunlar ihtiyacı hazırı ve in
tizamı maliyi kâfil bulunmuştur. 

Masarifin Tahakkuku 
Madde 76 ilâ 80. — Hazinei devlet hesabına vaki 

bir masrafın sureti talhakkuku ile buna ait evrakı müs-
bitenin tayin ve tespit salâhiyetinin hangi maJkamlaıra 
ait olduğunun ve ita emirleriyle havale mahiyetindeki 
tediye emirlerinin sureti ıstariyle bunların tabi olduğu 
kuyud ve ahkâmın tayin ve tespitinden ibaret olup, 
muhtacı izah görülmemiştir. 

Madde 81. — Kadrolarla tespit ve tayin olunan 
memurin ve müstahdimini daime maaşat ve ücuratı 
ile Kavanin ve nizamatı maihsusasiyle muayyen ve 
mahdut sarfiyat ve irad ve masraf suretiyle hazinece 
yapılacak olan muamelatı mahSubiye ve sınaî ve ticarî 
müessesat ve imalathanelerin mütedavi'l sermaye ile 
tedvir edecekleri muamelatın kablessarf Divanı Mu
hasebatça vizeye tabi tutulması beyhude olarak işlerin 
teksiri ve teahhürünü müddei olmak ve kablessarf 
vize esasının câri bulunduğu devletlerde de bu kabil 
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sarfiyat Divanı Muhasebatın vizesinden müstesna bu
lunmak itibariyle sarfiyatı metbhusienin vizeden istis
nası ve bu kabil sarfların bütçeye merbut olarak (S) 
cetvelinde iraesi ve bundan maada merkezde vuiku 
Ibulan sarfiyatın Divanı Muhasebatça tasdikinden son
ra tediyesi sürat ve selâmeti muamele noktasından 
görülmüştür. 

Vilâyattaki tedlyata gelince; 84 ncü maddeye mü
teallik esbabı mucibede de arz edildiği veçhile vilâ-
yata ait evrakı sarfiyenin celbiyle merkezce muamelei 
mahsübiyenin ifa edileceğine ve vilâyatta muhaddes 
Divanı Muhasebat murakipliklerince icra edilen mu
rakabe neticesinde bir çok mesailde merkezle muha
berata mecburiyet hâsıl olarak bu yüzden muamelatın 
uzun müddet teahhura uğramakta olduğu sabit ve 
(rnütehakkâk olmasına ve bu vaziyet devleit işlerinin 
taliplerinin inkitaı rağbetini ve binnetice hazinenin 
zararını müeddi bulunmasına binaen vilâyattaki sar
fiyat evrakı müsbitenin merkezce emrüitaya raptiyle 
lieceliitetkiik Divanı Muhasebata tevdii esası vaz olun
muş ve bu suretle vilâyattaki murakabeye mahal ve 
sebep kalmamıştır. Bu madde esbap ve mülahazatı 
ımebsuteye binaen esasatı maruzaya göre tespit olun
muştur. 

Madde 82. — Divanı Muhasebata vize zımnında 
tevdi olunacak ita ve tediye emirlerinde Divanı Muha
sebatın icra edeceği tötkikatın tadat ve tasrihine matuf
tur. 

Madde 83. — Divanı Muhasebat müesseselerinin 
vaz'ı aslisi muhasipler hesabatının rüyet ve muhake
mesiyle beraat veya zimmet ilâmları ve vekil hesabı 
kat'il'eriyle hazine hesabı umumisinin tetkik ve muha
sipler hesabaitiyle tatbiki neticesinde hesabı katiler 
hakkında mutabakat beyannamesi tanzim etmek sure
tiyle Meclisi Millî namına muhasip ve vekilleri mura
kabeden ve İslahatı maliye hakkında rapor tanzim ve 
itadan ibaret olup, bazı devletlerce bu vazifelere ilâ
veten bütçenin taltbiiki sırasında bir vazifei muraka
bede veril'miiştir. Ancak, vaz ve mahiyeti itibariyle 
müralkip olan bu müessesenin vazifei murakabesini 
ifa sırasında hududu murakabeyi tecavüz etmiyecelk 
şekilde salâhiyetinin tespitine itina edilmiştir. Aksi 
hal gayri mesul bir heyetin Teşkilâtı Esasiye Karau-
nuyle mesuliyeti icraiye ve salâhiye ile mücehhez olan 
heyeti hükümetin icra ve mesuliyet ve teşdbbüsünü 
ref ve izaleye ve haysiyeti hükümeti ihlale müntehi 
olmak itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa da mü-
nafi ve itibarı malii devleti muhil olur. Mülhazatı 
mebsütaya binaen bütçe tatbikatı sırasında vazifei 

murakabeyi haiz Divanı Muhasebatın maddi hatalar, 
Meclisi Millice kabul olunan tahsisatın fevkindeki sar
fiyattan maada hüsusatta muhalifi kanun görerek vi
zeden istinkâf ettiği muamelât hakkında heyeti hükü
metçe ittihaz olunacak mukarrerata mütavaltla vize 
muamelesinin ifası ve yolsuz gördüğü bu gibi sar
fiyatı ve kezalik taahhüdata müteallik kendisine mev
du evrak üzerinde gördüğü yolsuzlukları muayyen 
zamanlarda tanzim edeceği raporlarla Meclisi Millîye 
arzı malûmat etmesi esası konulmuştur. Ancak, bu 
tarz murakabe mesuliyetti icraiye hakkındaki esasatı 
kanuniye ile telif edilebilmiştir. Esbap ve mülahazatı 
maruza nazarı dikkate alınarak bu madde ona göre 
tespit edilmiştir. 

Madde 84. — Mevzuatı hazıra ile müeyyet bu 
maddedeki esas aynen muhafaza ve ipka edilmiştir. 
Yalnız bu kabil sarfiyata ait kararnamenin tatbik ve 
icrası kararnamenin mümzisi olan vekillerin muha-
fazai mevki etmesiyle meşrut addolunması tabiat ve 
maslamat ve muamele noktasından müktazi görül
mekle bu cihet ilâve edilmiştir. 

Madde 85. — Fran'sa, italya, Belçika ve emsali dev
letlerin vilâyattaki sarfiyat evrakı mü'sbitesi merkeze 
oelbedilerek merkezce tetkikat ifa ve hesabatı cem ve 
telfik edilmektedir. Bu usuldeki kasıt ve fayda evvela 
merkezde Usûlü hesabiyeye daha ziyade vâkıf memur 
bulunabilmesi saniyen, sarfiyatın kavanin ve nizama-
ta derecei mutabakatının teminin ve vilâyat memur
larının deVlet muarnelatındaki yolsuz hareketleri vâki 
ise men'i tekerrürü; salisen, devair ve hazine hesabı 
umumilerinin salim ve kısa bir müddet içinde intacı 
noktalarına matuf olduğunda şüphe yoktur. Memle
ketimizde ilânı meşrutiyetten beri tatbik edilen büt
çe ve buna ait usûlü hesabiyenin taşralardaki tatbikatı 
daima şayanı nazar olmaktan kurtulamamış ve bilhas
sa harbi umûmiden beri usûlü hesabiyeye vâkıf kabi
liyetli memur bulmakta müşkülât günden güne artarak 
h'esabatın in'tizam dairesinde alınabilmesi mümkün ola
madığı gibi, harp, harik gibi esbap ilcasiyle bazı yer
lerde kuyud ve evrakı müsbitenin mahvü zi'yaı, dola-
yısıyle buralarda malûmatı hesabiyede alınamamış ve 
böylece temadi edegelen müişk'ilât yüzünden on beş 
seneden beri hazinece ancak beş senelik hesabı kati
nin intacı müyesser olalbilmişitir. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun hesabı umumi için hazineye tahmil ettiği 
kı'sa bir müddet zarfında tadat olunan şerait dahilinde 
bu vazifenin ikmali, ancak usulü hesa biyem izde besa-
teti temin ile beraber vilâyatın varidat ve sarfiyat ev
rakının muayyen miadlarda merkeze celbiyle devairi 
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merkeziye muhasebelerinde cem ve telfilk ve bütçeye | 
mal edilmesiyle mümkün bulunmuş ve bu sebeple I 
Divanı Muhasıbaltın taşrada mevcut bir kısım müra- I 
'kalbe teşkilatının da merkeze nakliyle bilumum sar- I 
fiyat ve varidait evrakı müspitesinin muamelatın vu- I 
kuundan pek kısa bir zaman sonra Divanı Muhase- I 
batça tetkiki fevait ve mu'haissenaltın teminiyle beraber • 
vilâya't muhasebe teşkilatından tasarrufat icrası ve I 
muamelâtı maliye ve hesabiyenin selâmeti ceryanı der- I 
piş edilerek madde bu esasa göre yazılmıştır. 

Madde 86. — ... senesi Muvazene Kanuniyle mev
zu bu esasın aynen muhafaza ve ipkaisı münasip ve 
zaruri görülmüştür. 

Madde 87 ilâ 88. — Mülhakat sarfiyat evrakının 
merkeze celbi ve Divanı Muhasebatın vilâyattaki mu
rakabe teşkilatının merkeze nakli gibi esbap ilcasiyle 
vilâyat ile kazalardaki muhasibi mesullerin vazife ve 
salahiyetlerinin tasrih ve tespiti, tayin ve tevcihi, me
suliyet ve itibarı malinin şartı esasisi olan sürat ve 
selâmeti muamele noktasından lâzım olduğu gi'bi, hi-
dematı umumiyei devletin istilzam ettiği hakiki 'bir 
masrafın tediyesinde vazı imtina olan muhasiplere 
ikarşı derecei saniye âmiri italarının istimal edebile
ceği hukuk ve salâhiyetin tavzihi zaruri bulunduğu ci- I 
hetle maddeler bu esasa göre yazılmıştır. 

Avans Muamelatı I 
Madde 89 ilâ 98. — Usulü Muhasebei Umumiye 

Kanunu Muvakkatinin meVkii meriyete vazından beri 
deva'ire ait avans muamelatı tedricen yükselmiş ve se- I 
neler geçtikçe her daire ihtiyacatını avans ile temine 
başlamıştır. Alınan avansın bilahara muhtelif ellere I 
tevdii yüzünden mahsup edilemeyip, kalan sarfiyatı I 
muvakkate bakiyesi milyonlara baliğ olmuş ve bu hal ! 
hem devletin hesalbı umumisinin sıhhatine ve hem de I 
'bütçe hidemat ve sarfiyatının senes'i içindeki miktarı I 
hakikisinin bilinmesine mani olmaya başlamıştır. Mü- [ 
him ve müstacel ve muhasipler tarafından doğrudan I 
doğruya ashabı istihkaka verilmesine müsait ve muh
temel olmayan mübayaat ile devairin müteferrik ve 
cüzî ihtiyaçlarının ve emaneten idaresi muktazi gö
rülen inşaat ve tamiratın avans akçeleriyle tedviri za- I 
ruri olduğu cihetle muamelatı devlette avans tediyatı-
nın katı mümkün olmamakla beraber bunun hakkında 
esaslı tedbir almak zamanının hulul ettiği nazarı dik
kate alınarak hükümetçe geçen devrei içtimaiyede tek- I 
lif olunup, numara ile Meclisi Âlice kabul ve mevkii 
meriyete vaz olunan kanun ihtiyacatı hazırayı tatmi
ne ve avans muamelatının tanzimine kâfil olduğu tec- I 
rübe ile de mütehak'kik bulunduğundan mezkûr ka- j 

| nundaki ahkâm taallûku hasabiyle işbu kanunda ay-
I nen muhafaza ve ipka edilmiştir. 

I Şenel Maliye Nihayetinde Kalan Düyun 
Madde 99 ilâ 102. — 24 Mayıs 1326 tarihli Mu-

I hasebei Umumiye Kanununda geçmiş seneye ait dü-
| yunun tesviyesi için senei haliye bütçesine tahsisatı 
I munzamma alınmasını âmir idi. Bütçenin değiştirilen 
j usulü hesabiyenin ilk tatbikat devrelerinde düyunun 

vaktü zamaniyle ve sahih olarak tespit edilememesi 
yüzün'den tahaddüs eden müşkilat hasabiyle bu hü
küm tadil edilmiş ve ait olduğu sene bütçesinde ba
ki yei muhassasatı mevcut olmak şaftiyle beş sene 

I zarfında cari olan sene bütçelerinde sinini sabıka dü
yunu namiyle açılacak olan rakkamsız fasıldan mah
sup edilmek üzere mezkûr kanun hükmü tadil edil
miş idi. Filhakika bu şekli muamele ashabı istihka
ka alacaklarının tesviyesi için suhuletbahş olmuş ise 
de devletin Muvazenei Umumiyesi ve hesabı katisi 

I noktasından pek büyük mahzurları tevlit etmiştir. 
Düyunun tesviyesi hakkında bu geniş kapıyı gören ta
hakkuk daireleri ve muhasipler devrei hesabiyenin hi-
tamiyle beraber tespiti düyun emri mühümmine lâ
yık olduğu ehemmiyeti atfetmemiş ve bu suretle ha-

I yatı hitam bulan bütçenin devrettiği düyunun mikta
rı hakikisi hiç bir vakit hazinece malum olamadığı 

I gibi, sinini müteakibe bütçelerinin düyun faslından 
tesviye olunan mebaliğin bir kalemde iraesi hasabiy
le düyunun taallûk ettiği seneler bütçesindeki fasıl 
ve maddelerini tayin ederek sinini Mye bütçe tahmi-

I natına esas ittihazı hususunda kati bir fikir temini 
mümkün olamamıştır. Bu hal aynı zamanda hesabı 
katinin gayri sahih ve nakıs bir surette tanzimini 

j müeddi bulunmuştur. Bir taraftan bu mahzurların 
I refi ve diğer taraftan da bütçenin hakiki muvazenesi-
I nin teminiyle beralber devletten alacağı olanların en 
ı yakın bir zamanda ve suhuletle istifayı hak ede-
I rek devletin itibarı malisinin takviye ve ilası nazarı 

dikkate alınarak bütçenin hitamiyle beraber düyuna 
müteallik cetvellerin kati olarak tanzim ve hazineye 
irsali ve bu cetveller muhteviyatının hesabı katiye mü
teallik cetvellerde iraesi ve cari bütçenin tanzim ve 
tasdi'ki safahatında tayin ve tespiti mümkün olamamak 
hasabiyle geçmiş olan sene bütçesine müteallik düyu
nun Meclisi Âlinin akebi küşadında tahsisata alın-

I mak şartiyle beş aylık _kısa bir müddet için rakkam-
I sız bir fasla mahsuben tesviyesi ve ondan evvelki dört 
I sene düyunu için bütçede karşüığı konulması esasları 
I tespit edilmiş ve düyunu devlet hakkındaki müruru za-
j man ahkâmı muhafaza ve yalnız müruru zamanı kat 
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eden mazeretlerin mehakimce hal ve takdiri hususun
da bir hüküm ilave olunmuştur,; 

Bütçenin Kat ve Tesviye! Hesalbı 
Madde 103 ilâ 110, — İşbu fasıl muhteviyatı hü

küm itibariyle kanunu hazırın münderecatından iba
ret olup, Teşkilatı Esasiye Kanununa tevfikan yalnız 
hesalbı 'kati müddetleri bir derece daha kahredilmiş, ka
ti hesap kanunu bütçe Kanununa mütenazıran talik 
olunmuş masarif cetvellerinin sureti tanzimi, düyunu 
mütehakkikanın iraesi ve hazine hesalbı umumisinin 
daha nelerden mürekkep bulunacağı tayin ve tasvip 
ve vekâletlerim ayniyat hesalbı katilerinde hesabı umu
miye merbut bulunacağı ilâve edilmiştir.; 

Meclis Tahsisatı 
Madde 111, 112. — Meclisi Âli tahsisatının sureti 

sarfı hakkındaki mevzuatı hazıra aynen muhafaza edil
miştir. 

Velkâlet Muhasebeleri 
Madde 113 ilâ 116. — Bu fasılda bahsolunan de-

vair muhasebe müdüriyetleri kanunu hazırın 22 nci 
maddesinde gösterilen memurlar ile maiyyetleridir. îş-
Ibu lâyiha esasatına göre müstakil veznesi olanlardan 
maada devairi merkeziye Muhasebe Müdürleri mu
hasibi mesul vaziyetinde değildir. Kanunu hazırın 22 
nci maddesinde bu memurların Maliye Vekiline mer
but olacakları gösterildikten sonra ifa edecekleri mu
hasebe umurunun neden ibaret bulunduğu müphem bı
rakılmış olduğu cihetle bu bapta muhtelif içtihatlar 
vaki olmuş olduğundan gerek bunların ve gerek bir 
vekâlete merbuten idare olunan ve vekâlet bütçesin
de ayrı bir cüz teşkil eden jandarma ve emsali idarei 
umumi yelerde aynı vazaifle mükellef olacak Muhasebe 
müdürleri vazaifinin, salâhiyetini tayin ve tasrihine lü
zum görülmüştür. Taalhhüdatın kısmen kablelicra Di
vanı Muhasebatça vize edileceğine göre muhasip ve 
muhasebe müdürlerinin vazaifi bir derece tahfif ede
cek gibi görülüyor ise de hakikat böyle değildir. Ka
nuna muhalif olan bir taahhüt veya ita emrinin Divanı 
Muhasebatça iadesine ve bu suretle evrakın gidip gel
mesine 'mahal vermeyecek tedalbir ve tetkikatın bi-
dayeten ifası, velhâsıl devlet ile iş yapanların usan
masına meydan bırakılmamasına ve hükümetin hay
siyet ve itibarına nak'ise verilmemesine itina edilmek 
lâzımdır. Evrakı mezkûrenin mükerreren Divanı Mu
hasebata gidip gelmemesine mahal verilmeyecek bir 
halde yapılması ise 'bunların vekâletçe imza ve tasdikin
den evvel meslekten yetişmiş bir muhasip veya muha
sebe müdürü tarafından tetkik edilmesine vabestedir. 
Bir vekâlet veya idarei uimumiyede muamelatın kesret 

ve hususiyetine göre bir vezne tesisi iktiza ederse bu 
vekâlet veya idaredeki muhasebe müdürü muhasibi me
sul vaziyetinde olup, bunların muhasebe müdürlerine 
ait vazaifi ifa ile beraber muhasibi mesullere müteal
lik ve mevaddı mahsusasında irae olunan vazaif ve tet-
kikat ile mükellef olacakları tabiidir. 

Madde 117. — Hazinenin esaslı vezaifinden biri de 
aktolunacak istikraz ve avanslarla, ihraç edilecek ha
zine bono ve tahvillerinin her sene imha edilecek dü
yun ile faiz kuponları tediyatının hesaplarını takip et
mektir. Bu vazife ile düyunu mephusenin tediyesine 
müteallik muamelatı ihzar etmek ve düyunu mephu
senin her sene bir hesabım tanzim ederek muhasibi 
mesul vaz ve mevkiinde Divanı Muhasebata hesap 
itasiyle mükellef bulunmak üzere diğer muhasipler-
lerden farklı olarak bir rnevkii mesulün bulunması 
icaJbedeceğinden bu muhasibin vazifesinin tasrihi muk-
tazi görülmüş ve bu sebeple bu madde tespit olun
muştur, 

Ayniyat Muhasebeleri 
Madde 118 ilâ Hi23. — Muhasipler hakkımda ah

kâmı umıuımiiyeyi muhtevi olan birinci bapta mev
zubahis ayniyat muhasiplerimin tabi olacakları ahi 
kâmı husiye hakkımda ayrıca bir fasıl teşkil olun-
mulşitur. Burada dercoHunan ahkâm; ile kanuni ha
zırın 55 ilâ 59 uncu maddeleri arasında esas itiba
riyle hiç bir fark yoktur. Yalnız kamumda mu s ar-. 
rah bulıuınmaisj, lâzıirrç gelen bazı şerait ve muktazi-
yait ile bu rnuhasiplerin de Divanı Muhasebata he
sap itasiyle mükellefiyetleri esas'ı 'ilâve olunmuştur. 
Şu kadarki, memleketin kulvayı müdafaasına müte
allik teçhizat 'Ve [malzeımiei harbiiyenim her seme he-
saiplaraniiın; tanzimli ile diğer ayniyat hakkındaki ah
kâmla tabi tuitulıması mahzundan salimi olmaldığın-
dan bu kısım ayniyatın teftiş ve murakabesi için 
ahkâmı istisnaiye vaz'ı zaruri görülmüştür. Devair-
de nakdin gayrı bulunacak her nevi eşyayı menku-
leye ayruyat denilirse de eşyayı mezkûre arasunda 
ısurelti istimalleri ve maksadı tedarikleri itibariyle 
büyük bir fark vardır. Demirbaş eşya ile mevaddı 
miüsteh'likedekİ bu fark itibariyle IMıuhasebe moktai 
nazjarınidanı da ayrı ahkâma tabi bulunmaları lâ
zımı gelir, Defvaini resmiyede m'övout her türlü mefı 
rasat, rnjakinJeleır, alât ve edevat her hafta memurin 
tanafurudam müddeti imedide istimal edilip, eskidikçe 
tebdil ve tamir edilecek bir takım eşyadır ki taal
lûk ettikleri h'idematın ifasına mahsus olan yenlere 
tevzi olunur. Bu nevi eşya takım takım bazı memur
ların tahtı mesuliyetine vaz edilse bile bu gibi em
valdeki murakabe bu memurlarım eşyayı mezkûre 
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üızettlinldelkli veçlhi istimallerini ve hüsnü ımuhafaza-
laımu talküıpten liibameıtıtitr. Hialtaulki imallat ve istih-
lalkâta sarMunmıaik üzere depo halinde bulundu
rulan eşya bayie olmayıp, lüzum görüldükçe iktiza 
eden mahallere verümek üzere mubayaa olunarak 
emvaı itibariyle amlbarlara teslim vs 'oralarda hıfız 
ve icabına göre tevzii olunup, kasadaki nakid gibi 
ithalat ve lihracat hesabına «taibi (bulunurlar. Bu i ti -
ıbar ile bu ımernıurlar ile nakid muhasipleri arasında
ki fark hesaplarının mevzuundan ibaret kalır. 

iKanunu Ihazırda bu ayniyat muhasipleri hakkın-
da ahlkâım mevzıu ihulunmiasına rağmen harplerin 
tevalisi (gilbi estaalhı hafcıilfciyeden naşi bu ahkâmın 
tatbiki ve ayniyat muhasiplikleri teşkilatının yapıl
ması ımıüyesser olamamıştır. Dövair Ibütçelerine mdv-
zu muhaJssesatın tbir ikısimı ve taelki kısma müihinumji 
ayniyata inıkilap tettiği balda (bunların mıürakataesli 
müimjkûn olamamıştır. Nakdin sarf ve istimalinin 
temini maedbutiyet ve intizamı zıırraıınıda bur çok 
esaslar tedvfin ve mürakaJbe usulleri takrir ve tesis 
edildiği ve devlet işlerinin: selâmıeti rüyeti için bun
lara: ihtiyacı katî bulunduğu (kalbul ve teslim olun
duğu sırada bütçenin kısmı mühimmiin'in hakiki 
sarf ve istimalinin nakdin maklûta ©ılduğu safihada 
her şeye idarefce mabihitfcaitfbik olmak üzere mutta
rit ve Sabit esasların »tespit olunması ve bunların da 
mıüraıkaibeye ıtaibi tutulması keyfiyetinin derp's ©dil
mesi Ibir emri talbiî ve zaruridir; İntizam ve itibarı 
mialıisini tesis ile inkişaf ve tealisini temin ödemeği
ne göre devletler istihdaf ettikleri gayelere vusul 
için uımjuru maliyelerinde kalbul ettikleri esasatı ta
yin ederken her iki kısmı aynı zamanda düşünmüş 
ve taunları yekdiğerinin lâzımı gayri müfariki ad-
detaiştir. Bizde fgayelerim'ize vusul için 'ayniyat için 
muhasebe teşkilatımın yapılması, bu teşkilatın mun
tazam esas ve kaidelîeri altında işlerini tedvir eti 
mıesi, muhasiplerin her sene hesaplarının niyeti ile 
görülen zarar ve hasarların tazmin ettirilmesi ve 
bunların da «her sene hesabı katileri tanzim ve Mec
lisli Âliye arzolunması esaslarına göre lâyihada ah
kâmı mahsusa ıtesıpiıt olunmuştur. Ayniyat muhasip-
lerinıin nalkild muhasipleri gibi Maliye Vekâletince 
tayinlinden sarfı nazar olunımasmdaki kasıt müsba-
yaat olunan ayniyatın lüizuımıuına göre istimal olu-
npnioaya kadaır hüsnü muhafazası doğrudan doğru
ya taallûk ettiği hidernaıtı ifaya memur olan vekâ
letleri de İdarelere ait vazaifden olup, Maliye Ve
kâletinin taunlara rnlüldalhaJlesi doğru görülermemiş 
ve çüntklü eşyayı rrnezkûrenin muhafaza ve tasnifin
de her tairinin nevine ve mahalli "İstimaline göre 

gözetilmek lâzım gelen bir ıtaıkmm hususiyettiler -var-' 
dır ki /bunlar deVaiiri alildesince (takdir ve .tayini olu-
nalbileceği cihetle ayniyat muhasipleri kuyudunun 
sureti tesisi ve tedviri hıaklkında Maliye Vekâleti 
ve Davanı muhasebata mevdu salahiyet kâfi görü
lerek; ayniyat muhasiplerinin vekâleti Bidelerine 
merbutiyeti ive fakat hesaplarının divanca tetkik ve 
muhakemesi esas kabul edümiştir. 

Mülhak 'Bütçe 
Madde 124 ilâ 126. — Muvazeneli Umumiye da-. 

bilinde Ibuluınan mıülhalk bütçeler hakkında ne ka
nunu hâızurda, ne de diğer kanunlarda ibir gûna 
mevzuat ve sarahat 'yoktur. Bunların bazinıe ile olan 
münasetaatı tekaüt aidatı vesaire Varidatı devletin 
tahıakikulk ve (teslimine müteallik hususatan ibaret
tir. Bu itibarla mülhak bütçe tabirinin varidat esa
sen varidatı devletten mıadıud »olup, fakat istifası 
imalat, nakliyat, istühısalat 'giibi ameliyatı sınaiye ve 
ticariyeye tevkif etmekten dolayı süriat ve suhulet 
temin edilmek üzere hazinenin muamelatından, ayrı 
olarak oeryaınıuıda fayda müîahaiza edilen nıüesse-
satın bütçelerine mahsus olarak, 'istimali muvafık 
görülmüştür. Mahaza bütçeler muamelatının (Hu
susiyetine müteallik; ahkâma riayet olunimak sure
tiyle) hazinenin usulü hesabiye ve mevzuasına ıtev-
fiM ve vartildat ve sarfiyatımın Divanı Muhasebatın 
murakabesine tebeiyetii zaruri olduğu cihetle bu 
maddeler ona ıgöre tespit olunmuştur. 

Muhasibi Mesul Hesaplajrının Divanı Muhasebata 
Sureti İtası 

Madde l-2ı7 ilâ 131. — 'Bu fasılda igerek nakid, 
gerek ayniyat mulha'siplerikıiin mercii muhalkemesi 
olan Divanı Muhasebata her sene itasiyle mükellef 
olduğu hesalbatın miad ihzar ve tevdii ve tanzim 
edecekleri hesapların muhteva ve merbutatı tespit 
edilmiş ve miadında hesap vermüyen ve hesap ver
mekten 'imtina eden muhasipler, Teşkilatı Esasiye 
Kanunuyle muayyen mehil zarfında hesabı katlinin 
tanzim ve Meclisi Âliye takdimini tehir ve tavike 
taâdi otaak hasebiyle hemen her devletçe <tjaiüt»k 
edilmekte olan esaslar dairesinde aıhkâmı cezaiye 
ile tehdidi ve ibu suretle hesapların vaktüzamıamyle 
alınmasının temin ve teğyidi derpiş edilerek buna 
göre ahkâm vaz olunmuştur. 

Encümeni Muşaverei Maliye 
Madde 132 ilâ 136. — Bu fasılda, kanunu hâzır ile 

müesses olan encümenin müteferrik ahkâmda tadat 
edilen vazife ve salâhiyetleri tevhiden irae olunmuş ve 
yalnız muhasibin sun'u taksiri olmaksızın zıiyaa uğ-
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rayan evrakı ımüsfeitenin ibraz olunamaması neticesi 
olarak Divanı Muhasebatça tazimin ile mükellef ve 
mecbur tutulması muhasibin ve veresesinin mağdu
riyetini müeddi olacağı nazarı dikkate alınarak key
fiyeti ziya ile bunda muhasibin sun'u taksiri olma
dığı ve sarfiyatı vakıa için kanaat'bahş ve şayanı ih-
ticâc vesaik ibraz olunduğu takdirde tedarik ve ib
raz olunan evrak ve vesaik ile sarfiyatın tevsiki 
hakkında Encümence karar ittihazı halinde lâzımei 
adaletin tatbik ve icrası ve bir de azasının evsafı 
mah'süsayı haiz olması itibariyle bu vazife] munzam-
madan dolayı ayda dört defadan ziyade içtimai ola-
mıyacağı da tespit edilmek üzere bir ücreti huzur 
verilmesi münasip ve zaruri görülerek bu iki nokta 
ilâve olunmuştur. 

Lahika 
Madde 137. — Bu madde usulü hesabiyeyi yeni 

baştan tadil esasına göre ihzar olunan bu lâyihanın 
îkuyudu hesabiye hakkındaki ahkâmın mevkii meri
yete vaz'ı sırasında ihtiyatlı bulunmak üzere memle
ketin uzak mıntıkalarında tedricen ve münasip za
manlarda tatbikinde hazineye salâhiyet esası mahfuz 
tutulması münasip olacağından bu maksatla yazıl
mıştır. 

Madde 138 ilâ 140. — Mebdei meriyetle muhalif ahkâ
mın ilgası keyfiyeti icraya matuf olup, rnüstağniî izahtır. 

Türkiye (Büyük 'Millet Meclisi 
Müşterek Encümen' 

Adet >: 
İKanar Numarası : 138 

Kayıt 'Numarası : 

Müşterek Encümen Mazbatası 
(Riyaseti Celileye 

Maliye Vekâletince ihzar edilip, Heyeti Umumi-
yeden Müşterek Encümenimize havale buyurulan 
Muihasdbei Umûmiye 'Kanun Layihası, Maliye Veki
lli Mustafa Abdüllhaiik IBey huzuruyla 'tetkik ve mü
zakere dundu. 

Devlet müessesesinin ifalsını müteahhit (olduğu, 
adaferin tevzii, harici ve dahili asayişin temini, maari
fin neşir ve tamiimi gibi vazaif ve hususat birçolk 
masarifin (ihtiyatına vabestedir. !Bu masarife mukabil, 
efradın işt'iralk hissesi olarak tediye ettiği vergilerle 
diğer menalbiden nıütehassit varidatın ahz ve istiylfası 
Ve varidatın umumi ihtiyaca göre sureti tahsisi ve 
tevzii devletin en mühim mes'aifindendir. 

'Dövfet namına 'varidatı tahakkuk ettirip, talhsİİ 
eyleyenlerle sarfiyat ve tediyata memur olanların 

hükük ve selahiyet (vazife Ve mesuliyetlerinin tayin 
ve tahdidi ve bu zem'inde vaki olacak muamelatın 
murakabesi için esaslı k avalde ihtiyaç derlkârdır. 

ÎBıı ihtiyacı layıkı veçhile tatmin 'edebilmek mak
sadıyla Maliye Vekâletince ihzaır edilmiş olan layiha'i 
kanuriiye elyevm mevcut Usulü MuhaSebei Umumiye 
Kanunundaki hükümlerden bir kısmını teyiden muh
tevi bulunduğu gibi kısmen de aşağıda zikredilen ye
ni esasları ihtiva 'etimektedir : 

1. ıHesabatm merkeziieştirilmesi, evrakın mer
kezde cemi; 

2» Mülhakattan kablesSarf vize usulünün kal
dırılması; 

3: Taahhüdün kısmen murakabeye tabi tutul
ması; 

4. Ayniyatın kısmen muhasebe ve hesabı katiye 
tabi tutulması; 

5. Amiri italara sarf ve tediye hususunda yeni 
salahiyetler itası ve buna 'mukabil mesuliyet tevcihi; 

6. Muhasiplere varidatın takip ve tahsili husu
sunda yeniden 'bazı vazaifin tahmili ve bilmukabele 
>meS ul jyetlerinin teşıh id i. 

'Bıı esaslardan 'başka, varidat ive masarife müteal
lik bilumum kanun layiha'lanyla idairei hususiye ve 
'belediyelerin varidatına ait kanun layihalarının Ma
liye Vekâletince tetkike tabi tutulması, tahsili müm-
teni bulunan bekayanın terkini kaydı, maaşlardan 
tevkif altın Doptaln icrası, bütçe muvazenesinin takvi
ye ve muhafazası için ihtiyat faslının kabulü, sulh, 
davadan feragat gibi hususlarla ıhazin'e ve mükellefin 
hukukunu ve bütçede inzibatı temin ©den sair mevat 
layihada münlderiç bulunmaiktaldır.! 

Mezkûr layihanın istihdaf ettiği 'en büyük te
beddül hesalbatın merkezileştirilmesinde ve kalble!sSanf 
divan murakabesinin taşradan kaldırılhıalsındadır. 
Merkezde cem ve telfik 'edilecek iolan sarf evrakı 
divandan geçirilmek suretiyle divanın murakabesi
ne ta'bi bulundurulmakta Ve sarfiyat yolsuzluMan 
hakkında şiddetli ceza hükümleri kıonulhralktadır. >Bu 
usulün tabii neticesi 'o'lnıalk üzere taşradan divan mu
rakabesi 'kaldırılacaktır. 

iHesabaitin mericezileştirilmesİ hususunda başlıca 
şu 'mahzurlar söylıenilmektedir : 

1. Münatkale ve muhabere vesaitimiz tam ve 
kâmil olmadığından tatbikat bizi birçok müşkülat 
karşısında bulundurur. Elvrafc zayi olur, tashih veya 
tavzih için mahalline 'iade edilen evrakın götürülüp 
getirilmesi birçok zaman sarfını icabettirir. 
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2. Merkezde 'teraküm edecek olan evrak üze
rinde tötkükat yapılıp mahsup muamelesi ifası mer
kezde yeniden 'teşkilat icracıyla masraf iktihamına 
müntehi 'olur. İBilhassa muhasipler hesabına müteal
lik evrak ve ıvesaiki ve varidat müfredatını merkez
de tetkik etmek tatbikat itibariyle büsbütün <müşki-
latı dalidir. Dört aylık mahsup müddeti zarfında bü
tün 'bu muamelat ifa edilemez. 

3. Taşra murakabesi kaldırılmak dolayısıyla kıs
men yapı'Iması muhtemel olan yolsuz sarfiyat Ibif 
emrivaki halini alır, 'bu takdirde tazmin ve tecziye 
ile telafi imkânı bulunmaz. 

4. (Hesapların ve evrakı sarfiyen!in merkezde tet
kike tabi tutulması hadiselere yakından ıttıla ve te-
ma)s Ihâisıl edi'lem'eyeceği için bu suretle elde -oluna
cak sıhhat 'Ve vuzuha manidir. 

5. Yolsuz sarfiyattan mütevellit mesuliyetlerl'e 
miktarı ipek çok olan varidat müfredatını takip ve 
tahsil mesuliyetine tabalmmül edecek -muhasip bulun-
maiz. 

IBu maıhzuflara ilaveten muhasiplerin tebeddül do
layısıyla hesabat ve evrakın takibinde tesadüf olu
nacak müşkülatı ve şimdiye kadar yapılan tecrübelere 
göre murakabe mevcut olan yerlerin hesabatının da
ha çok der'li toplu 'bulunup daha süratle alınabildiği 
zikredilmektedir.. 

Dermeyan edilen hu mahzurlar varit olmakla- be
raber, 'bunların 'kısmen alınacak tedbirlerle 'bertaraf 
edilmesi mümkündür. Münakale ve muhabere vasaiiti 
ıği't gide tekemmül edeceğine nazaran ona göre ted
ricen daha esaslı tatbikatta bulunulabilir. Merkezde 
yapılacak teşkilat kısmen taşralardan eld'e Olunacak 
tasarruflarla temin olunabileceğ'i ve taşranın binnisbe 
zayıf 'kalan murakabesine mukabil merkezin ciddi 
tetkikatt, yolsuz harekette 'bulunan muhasiplerin ta-
kiilbat «ve tazminata taibi tutulması Ibu n'oktai nazar
dan endişeyi 'bertaraf eder. Evrakı sarfiyeler için 
numuneler ihzar etmek;, hesabı basitleştirmek, mu-
ıvazzaih talimat ile muhasipleri takviye eylemek bil
mukabele alınacak tedabirdendir. 

Şimdiye kadar yapılan tecrübelere gelince : (Bu 
hususta usulü ihesalbi'yenin tesiri olmaktan ziyade 
teşkilat ive memur cihetinden zayıf 'vaziyette bulun
duğumuzu âmil göstermek daha muvafık olabilir. 

Diğer cihetten usulü hesabiyenin merkezileştiril-
mesihden beklenilen faydalar daha az değildir. 

(Bu faydalar cümlesinden olmak üzere : 
1!. 'Hesapta vahdet temin edilerek hesabı kati

nin süra'tîe ve sıhhatle tanzim olunabümesi; 

2. Vaziyeti maliyenin vuzuh ile ve vaktinde bi
linmesi; 

3. iKuyudun muhtelif mahallerde zıyaa maruz 
kalmaiktan kurtarılması gibi noktalar irae olunabi
lir. 

Mahzur ve faydalar karşılaştırıldığı takdirde de
nilebilir ki, yeni usul bihakkın tatbik ve takip olun
mak şartıyla daha çok faydayı münteç ve tekâmüle 
doğrudur. Mali işlerin salim bir mecraya raptolun-
ması, hesabat sıhhatle ive katiyetle tanzim Ve tertip 
edilip, devletin vaziyeti maliyesinin alacak ve vere
ceğinin zamanında anlaşılabilmesi şartı asilidir. 

Halihazırdaki teşkilat ive muhasiplerle yeni usu
lün 'tatbik edilemeyeceği alşikâr olmakla beraber, teş
kilatın tensik >ve takviyesi mevcut memurları kursa 
davet ederek malumatlarını tevsi ve t'ezyid ve yeni
den memur yetiştirmek suretiyle noksanların telafi
si de imkân dahilinde bulunduğundan esas itibariyle 
bu tarzı kabul ederek binnisbe mütekâmil ve kestir
me bir yolu ihtiyada mesuliyet deruhte etmiş bulu
nan hükümete bu teşebbüste muvaffakiyet temenni 
etmeyi mücerreh ıgördük. 

Maddeler üzerinde yapılan tadilat esbabı mubi-
besi berveçhiati arz olunur : 

1'. 12 nci maddeler ahkâmı mali tabir atı tarif
ten ibaret olup, esasa dokünulmaksızm şeklen tadil 
edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — Tazmin ile mükellef olan 
memurların emvali hakkında hazinece usulü memul 
olan zararın temini için, tedabir ittihazı hükmünü 
muhtevi olan bu madde tasrih ve tahdit edilmek su
retiyle tadil olunmuştur. 

14. 17 nci maddeler şeklen tadil edilmiştir. 
On Sekizinci Madde — Muhasibe mevdu nakit 

veya ayniyatın sirkati veya kuvvei mücbire ile zapt 
ve itlafı halinde muhasibin zimmetini ibra ettirme
si için tahkikat ve takayyüdata fırsat bulunabilmek 
üzere derhal ihbarı keyfiyet eylemeline Ve müracaat 
müddetinin tasrihine ihtiyaç görüldüğünden buna 
göre tadilat yapılmıştır.; 

On Dokuzuncu Madde — Şeklen tadil edilmiş
tir. 

Yirminci ıMadde — 'Muhasibe varidatın takip ve 
tahs'ilinde birçok vazaif tahmiline binaen sun'u tak
siri görüldüğü takdirde 'tazminata tabi tütuHması esas 
itibariyle kabul edilmekle beraber bilhassa tahriri 
icra edilen mahallerde (varidatın tahakkuk ve ciba-
yetinde görülecek 'müşkülat dolayısıyla istisnai mua
mele ifasına dair bir fıkra ilave olunmuştur. 
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Yirfni Birinci Madde — Şeklen tadil edilmiştir. 
Yirmi îkinıdi Madde — Hükümetçe teklif edilen 

yirmi yedinci maddeye mukabil olup, hiri kanunu 
cezaya temas eden ve 'diğeri idardten tecziyeyi icalbet-
tiı'en iiki ıhü'kmii muhtevidir. iBıirinci fıkrada mez
kûr talan hüküm sıa'htekârlik vesaire 'gübi şiddetle mü-
ca7?alLı müsteîzim 'bulunan ef'ale dair olduğundan 
'tefrik edilmiş ve idari •mücazaitı icalbetitiıren ef'al dahi 
'saralha'Sle yazılmıştır. 

Yirmi Üçüncü Madde — Emıvali 'gaıyrimenkule-
nin tapuca tescili tasrih edilmiş ve Ibunlardan diğer 
daireye tahsis edilenlerin keyfemayeşa. ve mütemadi
yen 'o dairenin tasarrufunda 'bulunmayıp, hazinei 
maliyeye ait olduğu ve ancak bilaibeldel icar 'sure
tiyle muvakkaten istifadelerine terk lolunduğu gös
terilmek üzere maddede tadilat yapılmıştır. 

Yirmi Dördüncü Madde — Devlete ait gayri
menkul emıvalden 'beş yüz 'bin lirayı 'mütecaviz (kıy
meti olanlarla harp sefünelerinıin Ibir kanun 'ile satı
lacağı mezkûrdur. !Bu miktarın ilki yüz elli bin lira
ya tenzili rnıulvafı'k görülmüş ve kıymeti harlbi'yesiıni 
zayi etmiş ısafineferin herhanigi Ibir daireye tahsis'in-
de kamun istihsaline lüzum 'olmadığından hu husus
ları tem'in etmek üzere madde tadilen tertip edilmiş
tir, 

25, 26, 27, 28, 29, 30 ncu Maddeler — Yalnız 
şeklen tadil: edilmiştir. 

Otuz 'Birinci Madde — Bu maddede (görülen bap, 
kısım, cüz tabirleri (kanuni tabirler oürnlesimden ol-
rmyrp, ıbütiçs eşkal ive tertibine müteallik 'bulunduğu 
ciiheM'e 'bunlar kaldırılıp, 'her biri 'bir cüz olan diaire-
tert'e faısîliîar 'bırakılmış ve faslın 'binnİslbe ilmi ve va-
zılh tarifi konulmuştur. 

32 ila 37 nci Madde •— Şdkle ait cüzi tıashİhatla 
kaibul o'l'ummuştur. 

38 nci Mddde — Masarifi ıgayrimelhuza faislına 
vaz edilen tahsisatın ne gübi hususatta istiim'ajl edile
ceğini tarif sadedinde, igöstermdk 'için ilaveten vaiz 
'ddilmiştir. 

39 ila 43 ncü Madde — Devlet varidatının ne 
suretle tahakkuk dttirileceğiimi .ve tahsili için Mu-
vazenei Umumiye 'Kanunu ile verilecek mezuniyeti 
ve >bu mezuniyet haricinde tahsilat yapanların teczi
yesini gösteren Ibu maddeler yalnız şeklen tadil edil
miştir. 

Kırk Dördüncü Madde — Muhasiplerin taksir-
leri bulunmaksızın 'beş senle 'müddetle bakayada kal
mış olan varidat taJhaJkkulkaltrnın 'heyetli İdare maızfba-
talaırıı üzenine Maliye Vekilinin me'zumiydtiyle terkimi, 

vcüginin affı ve devlet varidatımdan »bir kısmının ten
kisi mahiyetinde ollmak İtibariyle muvafık görüle
ni em'ş ve idarelerce tetk'ika't yapılması hususu da 
ilave olunarak 'terkin 'keyfiyetinin 'bir cetvel ile Mec
lisi Âlinin tasdikine arzı tensip edilerek 'bu suretle 
tadilat yapılmıştır. 

45 ila 47 nci Madde — Şeklen tadil edilmiştir. 

(Kırk 'Sekizinci Madde — Hükümetin teklifimde 
54, 55 ve 56 nci maddeleri teşkil eden 'hükümlerle 
müt'ekaidlim 've eytam (ve eramile malaş tahsisi, mu
kannen aidatı beyiye, reddlyat, muhakeme harçları
nın ve devldte ait müsakkafat ve arazi vergilerimin 
^a'kam'sız 'fasıldan sarf ve maihsu'bu iltizam olun
maktadır. iBu kabil sarfiyat mukannen ve muayyen 
olmalk itibariyle tahsisat tecavüzü mahzuru olmadı
ğı; ıgübi, kıymetli evrak saltıişı ve sayım ve nak'Myait 
<ve;!gilerinim tahakkuk ve tahsilleri ekseriya tahmin
den fazla zuhur etmek ve sehiVen alınan . mdballiğin 
reddi gibi masrafların! bir iene zarfımda ne miktara 
ibailiğ 'oJalbiieceği hakiki hir surette tahmin edileme
mekten dolayı ekseriya istihkak sahiplerinin ma'tü'up-
ian tesviye ol un almadığından 19:27 Muivaizeniei Umu-
mı'ye Kamunu ile kaibul edilmiş olan hu hükümleri 
daimi kılmak için Muhasdbei Umumiye Kanununa 
dcrcefcmdk lüzumlu addedilmiştir. Ancak bütçenin 
dalfoa fazl'a hakikate takribi maksadıyla mezkûr me-
vaddan her ''birime rnuktazi tahsisatın 'bütçeye vazı 
va vaz edilen miktarlar kâlfi geltaddiği takdirde ila-
vjte'n sarfına lüzum görülecek miktarı tediye için 
Maliye Vdkâldtime mezuniyet itası daha münasip 
görülmüş ve madde hu esansa nazaran tertip olun
muştur; 

49 ila 51 nci Madde — Esas itibariyle muvafık 
'görülmüş ve yalnız tadilât icra edi'lmiş'Üİ'r. 

52 nci Madde — !Bu 'maddeye hükümetin lalyi-
'haı.ıniiaki 60 nci maddede m'eivcüt olan uzun müd-
ddtle icar mukaveleleri .alk'ti husulsunun mütevalzin 
ve müsavi taksıltlerle yapılrnasi'nı ive diğer senelerde 
daha ağır şerait dercedilerek çok ma'srafa s'dbdbiiydt 
verilm'eimes'iini tdmin için «ayrıca kayıt konulmuştur. 

53 ila 58 nc'i madde şdklen 'taıdil edilmiştir. 
iElli 'Dokuzuncu Maldde — iBütçenin tanızJinıi sı

rasında mutasatviver 'olmayan devldt hizmetleri kaır-
şılılkları için 'Maliye 'bütçesine vaz ediHmiş olan ma
sarifi gayri melhuze tahsiisıatrnın İcra 'Vdkffleri He
yeti. kararıyla isarfını ive mahkeme ilamları muci
bince tdsviydsi lazım ıgeip ter'tilbinde 'kairşılığı hu-
lunmayan masanilfin Ibu tahsisıalttah tesviyesi; ve tah
sisattan 'bakiye 'bulunmadığı takdirde Mecliisi Âl'i-
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nün 'küşadını müteakip tahsisat alınmak üzere sarf 
vo tesviyesine devam olunması esası tek M edilmiş 
ilse de 'bütçedeki, 'taihtsi'aaittain fazla 'gaiyrimellhuz ma
sarif için sarfiyat icrası muvafık 'olamayacağı gi'bi 
ibütçe kavaiidlyie de ikaibili telif igörüiemidiği cihetle 
'bütçede küşad edilecek olan 'ihtiyat faslından (hükme 
müstenit düyunun tesviyesi ve 'bu tertipte tahsisat 
bulunmadığı 'takdirde masarifi gayrimelhuze tahsi-
satıradıain "itası 'maslahatı temine "kâfi görülmüş ve 
madde 'bu şekle ifrağ edilm'iişitir. 

Altmışıncı Madde — Tekaüde sevkedileeek as
keri ve mülki memurin ile .vefat edenlerin eytam ve 
eramıilılınıe icalbeden maaşların ftalhsis muamelesinin 
mensup oldukları vekaletlerce ifalsı muvafık görül
müş ise de, vekaletlerce yapılacak ollan tahsis mua-
melesinin hiçbir tarafta!n tetkik ve tasdik, edilmek
sizin kaibulü 'birçok yanhşlıklaira sebebiyet verebil-
mesi ve keyfiyet daimi taahhüt mahiyetinde bulun
ması itibariyle tahsis evrakının ikmalinden sorara 
Diıvaını Mubasdbaltça tetkik ve tasdik esası kabul 
olunarak madde 'bu -şekle ıgöre tadil edilmiştir. 

61 ila 64 neti Madde — Şeklen tadil edilmiilştir. 
Altmış iDeşinci 'Madde — MuhasAplerce icra edi

lecek sarfiyat evrakı müsbiteleriınin merkeze feal 
müddetini ve merkezce Divanı Muhasebata tevdiini 
müş'ir olmak üzere tdkiiıf edilmiştir." Masraf evrakı 
müsıbPtekii-inden maada mevcut olması tabii 'bulunan 
varidalt ve 'bütçe harici nakdi muamelatı Ihavi evrakı 
müsbi'telerinı de 'aynı şerait ve müddet dalires'inde ka
yıt suretleıiyie benalber Divanı Muhasebata gönderül-
mesi müktaızî görülmekte maddeye bu husus 'çin 
bur f ı!kra ilave •edilmiştir. 

66 l a 80 nci Madde — Şeklen tadil edlrriiştir. 
•Seksen Birinci Madde — Divanı Muhasebatça 

vize ediîmıiş 'olan evrakta tertibine mütalbak'alt hu
susu da 'tetkik 'ölünmüş bulünaoağın'daın son fıkra 
(1B) ve OH) şeklinde tadil ediim'işitir. 

Seksen İkinci Madde — 'Kavaüine muvafakat 
ve 'tertibe mutabakat aynı mahiyette bulunup, tek
lif olunan mukabili maddede zikredilmemesi hesa
biyle tasrihi muvafık görülmüş ve veznedarların 
muhasülplere 'kanişi mesuliyeti bütün muamelelerine 
şamil bulurtmıak ve bunların ayrıca divana sevkedil-
mderi münasip olmamak 'itibariyle son fıkra taiyye-
dilrriişitir. 

•83 ncü Madde — A'vains ve kredindn sureti ites-
viiye ve mahsubunu ıgösterein bu maddede, 'hükümle
rin rriünasöbe'ul'erine ıgöre fıkraıliarın yerleri değiş'tiril-
mek ve 'bazı fıkralar ikiye takis'im 'olunmak suretiy-

< 1-3 ıslah ve tasrih edilmiş ve sinini atiye bütçelerine 
i sâri mukavelelere istinaden verilecek avansların aıit 

olduğu senenin düyun tertibinden mahsup olunma
sı esası vaz olunmuştur. 

Sdfcsen Dördüncü Madde — Şeklen tadil edil
miştir. 

'Seksen 'Beşinci Madde — 'Bu madde avans ve 
kredi emirlerMn Mall'iye Vekâletince vizesi lüzumu
na dair olup, hükümetin teklifiınde 94 ncü maddede 
münderie 'bulunan 'hüküm ilave olunmuştur. 

86 ila 89 ncu Madde — Şeklen taldil edilmiştir. 
Doksanıncı Madde — Avans akçesinden yapıla

cak sarfiyatta mutemetlerle amiri itaya ve bu akçe
lerin mahsubundan dolayı muhasiplere 'taalluk eden 
mjsuıüiyetler tadat edilmiş ise de, muhasiplerin mev
zuatta muihaitefet d olay isiyle kabul etmediği evrakın 
mahsubunda amiri ita ısrar eylediği ve ibu suretle 
malbspp muamelesi yapıldığı takdirde mesuliyetin 
mutemede ait olmayıp münhasıran amiri italya râci 
bulunacağına dair hüküm mevcut olmadığından 
madde buna göre tadil olunmuştur. 

Doksan Birinci Madde — Şeklen tadil edilmiştir. 

Doksan İkinci Madde — Bir bütçe senesi zarfın
da tediye olunamayıp, emanet hesabına dahi alına
mayan düyundan on sene gayesinden itibaren bir sene 
zarfında tahakkuk edeceklerin senesi bütçesinde ve 
düyunun taallûk ettiği tertipte muhassasatı bulunmak 
şartiyle Meclisin küşadında tahsisat alınmak üzere se-
nei sabıka düyunu namiyle açılacak bir fasıldan tesvi
yesi hükümetçe teklif edilmekte ise de bütçeye kâfi 
miktar tahsisat konulmamış bir fasla masraf kaydiyle 
tediyat icrası bütçe usûl ve muamelatiyle kabili telif 
görülemediği cihetle diğer yerlerde de tecviz edilme
miştir. Binaenaleyh maddenin buna taallûk eden fık
rası, bu suretle tahakkuk edecek düyun için aynı şe
rait dahilinde yeni sene bütçesinde (geçen sene dü
yunu) namiyle küşad edilecek bir fasla vaz edilecek 
tahsisattan tesviyesi ve ancak mevzu tahsisat kifayet 
etmediği takdirde hesabi katide gösterilmek üzere sar
fa mezuniyet verilmesi suretinde tadil edilmiştir. 

Doksan Üçüncü Madde — Şeklen tadil edilmiş
tir. 

Doksan Dördüncü Madde — Müruru zamana uğ
rayan düyun dolayısiyle alâkadarlar tarafından mah
kemeye mazaret serdölunarak müracaat ve matlübatla-
rının tediyesi için hüküm istihsal edildiği takdirde bu 
deynin de mahkeme ilâmına müstenit diğer düyun gi
bi, ihtiyat ve gaynmelhuze fasıllarından tesviyesiyle 
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ertesi sene bütçesine tehir olunmaması münasip gö
rülmüş madde bu veçhile tadil kılınmıştır. 

Doksan beş ile 107 nci madde — Cüzi tadilatla 
kabul edilmiştir. 

Yüz Sekizinci Madde — Hazine hesabı umumisi
nin yani hesabı katisinin tanzimine kadar tediye edil
miş meba'liğe ait mahsupların yapılması hesapta bir 
çok mebaliğin taallûk ettiği sene hesabı umumisinin 
haricinde bırakılmaması gibi faydayı müstelzim olduğu 
cihetle mahsubun kabulü ve fakat muhasipler için 
dört ay müddetle ve muhasebe müdürleri için hesabı 
umuminin tanziminden bir ay evveline kadar de
vam edebilmesi muvafık görülmüş, madde o suretle 
tadilen yazılmıştır. 

109 ilâ 113 ncü Madde — Şeklen tadil edilmiştir. 
Yüz On Dördüncü Madde — Vekâlet Muhase

be Müdürleri tarafından tahakkuk ettirilecek olan va
ridatı takip ve tahsil ve bunları bir muhasebede top
lamak elzem olup, bu vazifeden mesul olacak bir ma
kam görülememesine binaen bu hususatı ifa etmek 
ve diğer muhasipler gibi Divanı Muhasebata hesap 
vermek üzere Maliye Vekâletinde bir veya müteaddit 
varidat muhasipliği teşkili muvafık görülmüş ve bu
na binaen madde tanzim ve ilâve edilmiştir. 

Bu cihet nazarı itibare alınarak yüz dokuzuncu 
maddede mezkûr muhasebe müdürleri vazifesi me-
yanında bulunan takip işi oradan kaldırılmıştır. 

Yüz On Beşinci Madde — Bu maddede mülhak 
bütçeler tarif edildiği halde ve vilâyat idarei hususi-
yeleriyle belediye ve şehremanetlerine ait hususi büt
çeler meskût kalmış olduğu cihetle bu tarifler dahi 
ilâve edilerek madde tanzim kılınmıştır. 

Yüz on altı ilâ yüz on yedinci madde — Cüzi 
tadilat ile kabul olunmuştur. 

Yüz On Sekizinci Madde — Mülhak ve hususi 
bütçelere tâbi tarifelerin kendi kanunlarında mevcut 
olan hükümlere tabi bulunacağı tabiî olup, ancak ken
di kanunlarında mezkûr olmayan hususatta umumi hü
küm cümlesinden olarak bu kanuna müracaat etme
lerini temin için madde yeniden tanzim olunmuştur. 

Yüz On Dokuzuncu Madde — îdarei hususiyeler-
le belediyeler hesabı katileri kendi meclislerince tet
kik edilmektedir Şu kadar ki hesabat dolayısıyle in-
tihai bir derece kabul edilmesi ve gerek muhasibin ve 
gerekse daire âmirinin verilen karara itirazı takdi
rinde bunun tetkiki keyfiyetinin bir yere havalesi la-
büt görülmüş ve hesap noktai nazarından selahiyat-
tar merci olmak üzere Divan kabul edilerek bu mad
de ilâve olunmuştur. 

120 ilâ 124 ncü madde — Cüzi tadilatla kabul 
edilmiştir. 

Yüz Yirmi Beşinci Madde — Bir muhasibin rü-
yet olunan hesabı meyanında cürme temas eden bir 
fiil görüldüğü takdirde bu kısmın aidiyeti cihetiyle ad
li mahkemeye havalesi esastır. Fakat mahkemece ta
kibat yapılırken Divanın cürme taalluk etmeyen kısım
ları tefrik ederek bunlar hakkında beraat veya taz
min hükmünü verebilmesi ve keza mahkemece verilen 
hüküm beraat olsa da cürme temas eden bu kısmın
da Divanca hesap cihetinden ayrıca tetkik ve hükme 
raptolunmasına mümanaat edilmemesi iktiza eyledi
ğinden madde ona göre yazılmıştır. 

Yüz Yirmi Altıncı Madde — Şeklen tâdil edilmiş
tir. 

Yüz Yirmi Yedi ilâ Yüz Yirmi Sekizinci Madde — 
Büyük Millet Meclisinin bütçesiyle masarifinden bah
sedilmiş olduğu cihetle maddeye Riyaseticumhur ve 
Divanımuhasebata taallûk eden bütçe ve masarif da
hi ithal edilmiştir. 

Yüz Yirmi Dokuzuncu Madde — Bu madde ile 
Malî Müşavir Encümeninin Divanı Muhasebat He
yetinden iki zat ile vekâletler muhasebe müdürlerin
den ve Muhasebei Umumiye Müdüri Umumisinden 
mürekkep olarak teşekkül etmesi teklif olunmuş ise 
de zimmetlerin terkinine müteallik hususatta Maliye 
Hukuk Müşavirinin ve varidata müteallik hususatta 
Varidat Müdüri Umumisinin Encümene iltihakı da
ha nafi olacağı teemmül edilmiş ve maddeye bu kı
sım ilâve olunmuştur. 

130 ilâ 132 nci madde — Şeklen tadil edilmiştir. 
Yüz Otuz Üçüncü Madde — Esbabı mücbire ve 

zaruriye dolayısiyle takip ve tahsiline mahal ve im
kân görülemeyen zimmetlerin affı lüzumu kabul edil
miş ve yalnız bu zimmetler Divanı Muhasebatça hük
me raptolunmak ve devlete ait matlübatın terki ma
hiyetinde bulunmak itibariyle bunların cetvel halinde 
Meclise arzı tensip kılınmıştır. 

Cürümden mütevellit zimmetleri tefrik etmek'te 
mali ceza itibariyle, fayda görülmemiş ve mutlak 
olarak bilumum zimmetlerin terkini teemmül edil
mişidir. Diğer taraftan zimmetlerin faize tabi tutul
ması muamelâtı huku'kiyede asıl olduğundan bu ci
heti dahi ihtiva etmek üzere madde tadil olunmuştur. 

Madde 136. — Müteahhitlerle hadis olan ihtila-
fatta sulhen meselenin halli için terkedi'l'mekte bulu
nan menfaat miktarı beş bin liraya kadar olması tek
lif edilmiş ise de bu miktarın üç bin liraya tenzili 
suretiyle tadili muvafık bulunmuştur. 
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Madde 137, — Aynı esas ve miktar dairesinde ta
dil edilmiştir. 

Madde 138. — Divana tevdi edilecek tahsis evra-
kiyle bilumum evrakı müsbitenin sureti hıfzı ve ica
bında imhası hakkında kanunda hiçbir hüküm bulun
madığı cihette bu hususu teminen evrakı müsbitele-
rin divanda hıfzolunaeağı ve muhafaza mü'ddetleriy-
le sureti imhanın Divanın mütalaası alınarak Hükü
metçe tanzim edilecek bir nizamname ile yapılacağı 
hakkında bir madde ilâve edilmiştir. 

Madde 139. — Bu madde usulü hesafoiyenin kıs
men veya tamamen zaman ve mahalli tatbikin tayi
nine Maliye Vekilini salâhiyettar kılmaktadır. Yeni 
usulün hüsnü tatbiki İçin ihzaralta ihtiyaç bulunduğu 
cihette bu hüküm şayanı kabul görülmüştür. Ancak 
yeni usul tesis edilinceye kadar taşrada mevcut olan 
Divan murakabesinin muhafazası icabeylemekte ol
duğundan bu münasebetle işareti faydalı addetmekte-
yiz. 

Madde 140 ila 142 — Şeklen tadil edilmiştir. 
I 

1927 senesi Muvazene! Umumiye Kanununda bu 
Kanunun kırk sekizinci maddesinde muharrer hu-
susat için rakkamsız fasılsız tesviye esas kabul edil
miş ve bu sebeple bütçeye tahsisat konulmamış ol
duğu ve 92 nci madde ile kabul olunan düyunun tes
viyesi için dahi aynı sebeple bütçede 'tahsisat bulun
madığı için bu hususlara dair olan hükümlerin 1928 
senesi haziranından itibaren tatbikini teminen bir 
muvakkat madde ilâvesine lüzum görülmüştür. Ma
ruz mütalaat veçhile tadilen tanzim kılınan lâyihai 
kanuniye müstacelen müzakeresi istirhamıyla Heyeti 
Celileye arz olunur. 18 Haziran 1927 

Ordu 
Hamdi 

Kütahya 
Faik 

Van 
Münüp 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Müşterek Encümen Reisi 
Çatalca 
Şak'ir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 

Niğde 
Mehmet! Ata 

izmir 
Ahmet Münir 

Diyarbekir 
Şeref 

Giresun 
Musa Kâzım 

Konya 
Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Bayazıt 
Şefik 
Bolu 
Şükrü 

Gaziantep 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Çorum 
. Mühendis Ziya 

Kocaeli 
Ragıp 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Emvali umumiyei devletin idare ve 

muhasebesi işbu kanuna tabidir. 
Madde 2. — Emvali umumiyei devlet masarifi -

umumiyenin tesviyesi için hazinei devletçe tarh ve 
cibayet olunan her ıtürlü tekâlif ve rüsum ile devlete 
ait nukud ve esham ve her türlü menkul ve gayri
menkul eşya ve emvalin hâsılat ve iearatı ve bunların 
satış bedelidir. 

Madde 3. — Emvali umumiyenin hesabı zamanı 
idare ve senei maliye itibariyle görülür. 

Madde 4. — Zamanı idare, muhasiplerin bir se
nei maliye iptidasından intihasına kadar gerek büt
çenin vari'dalt ve sarfiyatına ve gerek bütçeye tabi 
olmayan emanat ve müraselata müteallik olarak ifa 
eyledikleri bilcümle muamelatı muhtevidir. 

Madde 5. — Senei maliye haziran iptidasından 
başlıyarak ertesi senenin mayıs gayesine kadar im--
tidat etmek üzere on iki aylık bir müddetten ibaret
tir. 

Madde 7. — Bütçe, devair ve müessesatı devletin 
varidat ve masarifi seneviyeleri muhammenatını mü-
beyyin ve bunların mevkii tatbik ve icraya vazına 
mezuniyeti muitazammın bir kanundur. 

Madde 8. — Masarifi umumiye bütçe dahilinde 
devlet namına ifa edilmiş bir hizmet veya herhangi 
bir kanun ve nizamnameye müsteniden' ifası devletçe 
taahhüt ve kabul edilmiş olan umur ve hususat mu
kabili olarak devlet zimmetinde tahakkuk eden borç
tur. 

Madde 9. — Kavanin ve nizamatı mahsusasına 
tevfikan varidatı devleti tahakkuk ettirenlere ve ka
bili tahsil hale getirenlere varidat memuru ve masa
rifi umumiyeyi mevzuatı devlete tevfikan tahakkuk 
ettirenlere de idare memuru denir. 

Madde 10. — Hidematı umumiyei devlete müteal
lik masarifin muvakkat veya kati surette tediyesi 
hakkında muhasiplere tahriri emir ve mezuniyet ve
renlere âmiri ita denir. 

Madde 11. — Emvali umumiyeye ait varidatı 
tahsil ve nukud ve ayniyatı muhafaza ve masarifi es-
habı istihkaka tediye ve teslim ve bu işlere müteallik 
her türlü müraselat ve buna müteferri muamelatı 
maliyeyi ifa edenlere muhasip denir. 
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Madde 12. — Varidat ve hasılatı tarh ve tahakkuk 
dfctirip, kabili taJhsil bir hale getirmek varidat me
murlarına ve maisarifi tahakkuk ettirmek, bu işlerle 
alâkadar olan idare memurlarına ve tahakkuk edeni 
masarifi tediye ettirmek âm'iri italara ve tediyaitı icra 
etmek dahi muhasiplere mevdu vazaitftenfdir. 

Madde 13. — Varidat ve idare memurlarıyla mu
hasipler tanzim ettikleri evrakın sıhhatinden ve ka-
variine mütebakatinden aledderecat msuldür. 

Memurini müteallikâsının kanuna muhalefetinden 
bahisle ifasından imtina ettikleri tediyatın icrası 
amiri italar tarafından tahriren tebliğ olunur ise me
suliyet, emri veren amiri italara raci olur. Derecei 
saniye amini itaları ile varidat ive idare memurları
nın hatalarından mütevellit zararı tazimin ile mükel
lef tutulmaları Divan Muhasebatça bilmuhakeme 
verilecek karara mütevakkıftır. Ancak, bu memur
lar hakkında hüküm suduruna kadar zararı mütehak-
kın temini liçin Maliye Vekâleti bunların malları hak
kında tedaibir ittihazına salâhiyattardır.. Yalnız dere
eei ula âmiri italarının tayini mesuliyeti Büyük Mil
let Meclisine aMr. 

Mıadde 14. — Her muhasip kabz ve tediye etti
ği nükud ve ayniyatın evrakı müsbiteye müstenit 
hesabını işbu kanunun faslı mahsusunda muharrer 
esasat dairesinde Divanı Muhasebata itaya mecbur
dur. 

Madde 16. — Defterdar, muhasebe müdürü, mu
hasibi mesul gibi, memuriyet unvanlarının muhasibi 
mesüllük sıfatına tesiri yoktur. Şu kadar ki âmiri 
ita ve tahakkuk memuruluğu sıfatiyle muhasiplik bir 
şahısta içtima edemez. 

Madde 17. — Bir muhasibin icabıhal ve mevkie 
göre veznedar, tahsil memuru, tahsildar, ambar me
muru, tevzi memuru gibi ünvanlariyle bir veya mü
teaddit vesaiti olabilir. Bunlar muhasiplerin tabi ol
dukları ahkâma ta'bi olup, yalnız hesaplarını mer
but oldukları muhasibe verirler ve beraatlerini on
dan istihsal ederler. Şehbender ve kançılarlar dahi 
hu sıfat ve vaziyette olup, hesaplarını Hariciye Mu
hasebe Müdiriyetine verirler. 

Madde 18, — Bilumum varidat hazinei devlet 
veznelerine girer ve masarif hu veznelerden tediye 
olunur, Vekâletlerin hususi varidat ve hususi vezne-
neleri yoktur. Mamafih vekâlet merkezlerinde ve ica-
beden diğer yerlerde vezne küşadı ve muhasip ikame
si veya muhasip namına ahzı nukudu mezun memur 
bulundurulması ve tahsilat ve tediyatın herhangi bir 
vasıtai mahsusa ile temin ve icrası gibi ve'saili teshi-

liyenin tatbik ve ittihazına Maliye Vekili memur
dur. 

Madde 19. — Hiç 'bir nevi varidat ile hasılat ve 
hazinenin mesuliyeti altında bulunan emanat idare 
memurları tarafından kabz ve sarfolunamiaz. Muva
zene! Umumiyeye dahil devaire ait kâ'ffei emvali 
menkule ve ayniyattan ledelicap satılacak olanlar 
mal memurları huzuruyle satılır. 

Madde 20. — Her nafcid 'muhasibinin bir vezne
si ve her ayniyat muhasibinin de bir ambarı bulunur. 
Muhasipler her ne nam ile olursa olsun kendilerine 
tevdi olunan nukud ve ayniyatı buralarda muhafaza
ya mecburdurlar. Sirkat dolayısiyle veya kuvvei müc
bire tahtında ziyat vukuunda muhasibin ibrayı zim
met talebi üzerine kendisinin beraat veya mesuliye
ti nakid muhasiplerinde Maliye Vekâletinin ve ayni
yat muhasiplerinde vekâleti aidesinin mütalaası alın
dıktan sonra Divanı Muhasebatça hükme raptolu-
nur, 

Madde 21. — Her muhasip yalnız kendi zamanı 
idare hesabından mesuldür. Ancak, kendisine hesap 
vermekle mükellef olan veznedar mutemet, tahsildar 
ve emsal vesaitin evkatı muayyenede hesabına bak-
mıyian veya selefinden devren aldığı hesabın neva
sını göstermiyen muhasip selef veya maliyetine te
rettüp edecek olan mesuliyeti maddiyeyi - onlara 
müracaatı baki kalmak üzere - deruhte etmiş ölür. 

Madde 22. — Her muhasip, devlet namına tahak
kuk edip, zamanı idaresi zarfında tahsili kendisıine 
mevdu varidatın ve eşhas zimemi hesabında mukay
yet mebaliğin takip ve tahsili ile mükellef olup, Di
vanı Muhasebata idare hesabı itasında veya halefe 
devrinde gayrieztahsil kalan bakayanın müfredatını 
ve nâtahsil kalması esbabını iraeye mecburdur. 

Ademi takip yüzünden müimteniüttahsil halini 
alan veya müruru zaman haddine baliğ ve terkini 
kaydı muktazi olan mebaliğin Divanı Muhasebatça 
sun'u .taksiri görülen muhasipten tazminine hükmo-
İunur. 

'Madde 26. — Muhasiplik sıfatı ve salâhiyeti res-
miyesini haiz olmaksızın emvali umurniyeyi her 
hangi bir suretle kabz ve tediye edenler salâhiyet ve 
mezuniyet haricinde sıfatı resmiyeyi takınanlar ka
nunu cezanın tayin eylediği ahkâma tabidir. 

Madde 27. — Emvali umumiyederi .sarfiyatı müs-
telzim olmak üzere evrak tasni edenler ile alınmıyan 
eşya ve levazımı tesellüm etmiş gibi gösterenler ve 
vücudu olmıyan inşaat ve imalat için keşif evrakı 
tanzim ve ka'bul eylemek suretiyle evrakı tahkifci-
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yeyi ilk defa imza veya tasdik eylemiş bulunanlar 
hakikında maddei sabıka hükmü tatbik olunur. Şu 
kadar ki, cürüm tezahür etmezden evvel hizmetin 
ifa veya malın teslim edilmiş olduğu tebeyyün eder
se faMerinin birer aylık muhassesatları cezaen kat 
ve tekerrüründe mükerrirleri memuriyetten ihraç olu
nur. 

Madde 28. — Devlete ait bilumum emvali gayri-
menikule hazine! maliye namına tescil ve Maliye 
Vekâleti tarafından idare olunur. İstimal edilmek 
üzere bir daireye tahsisi icabedenler o dairenin 
mensup olduğu vekâlet namına bilâbedel terkedilip, 
bunların istimaline lüzum kalmadığı andan itibaren 
Maliye Vekaleti idaresine geçer. 

Madde 29. — Gerek Maliye Vekâleti tarafın
dan İdare olunsun ve gerek Vekâletlere mahsus bu
runsun bilumum emvali gayrimenkulenin bir defteri 
kebiri Maliye Vekâleti tarafından tutulur. Devlete 
ait emval gayrimenkuleden beş yüz bin liradan faz
la geliri haiz olanlar ile memleketin kuvayı müdafaa
sına müteallik sefaüni har'hiyeriin furuhtu bir kanunu 
mahsus istihsaline mütevakkıftır. 

Madde 30. — Masarifi Ve varidatı devleti tezyid 
edebilecek husüsat hakkında vekaletlerce tanzim olu
nacak kanun lâyihalariyle idaratı hususiye ve bele
diyelerin varidata müteallik kanun lâyihaları Maliye 
Vekâletiyle bilMlaf ihzar olunmak lâzımdır. 

ıMadde 3Ü. — Devlete ait taahhüdatta ihmali ve 
suiniyetle meluf olduğu tebeyyün eden eşhas ve şir
ketlerin devlet işlerine müteallik her hangi bir tek
lifleri devairce reddolunur. 

iMadde 35. — Her senei maliye için Devletçe is
tifa olunacak varidat ile tediye edilecek masarif (Mu
vazeneli Umumiye Kanunu) ile tayin olunur. 

Madde 36. — Muvazenei Umumiye Kanunu bir 
metinden ve zirde muharrer cedavilden terekküp 
eder: 

(A) Cedvel masarif tahsisatını, 
ı(B) Cedveli varidatın muhaımmenatını, 
ı(T) Cedveli emvaı varidattan her birinin müste

nit oldukları kavaniin ve nizamatı, 
(S) Cedveli kablettediye Divanı Muhasebatın 

vizesinden müstesna tutulacak olan masarifi mukan-
neneyi, 

<C) Üedveli hidematı vatanıiıye tertibinden mu-
hasses maaşatın müfredatını, 

(D) Cedveli Kavanini mahsusa ile sinini atiyeye 
sair mukavelât aktine mezuniyet verilen hizmetlerin 
envai, 

(H) Cedveli Maliye bütçesine mevzu ihtiyat tah
sisattan devair bütçelerine nakli mücaz hidematın 
envaını. 

Zikrolunan metni 'kanun ile cedvellerden her bi
ri Muvazenei Umumiye Kanununun cüz'ü gayri mü-
faritoi olup, heyeti mecmuası senei maliyenin bütçe
sini teşkil eder. 

Madde 37. — Muvazenei Umumiye Kanununun 
metnine berveçhiati mevad dercolunur: 

A) Masarifi umûmiye tahsisatının yekûnu, 
B) Varidatı umumiye muhammenatının yekûnu, 
C) Masarifi yekûnu varidat yekûnundan fazla 

olduğu takdirde bütçe açığının ne suretle kapattırıla-
cağı, 

D) Senei maliyeye mahsus ve o sene varidat ve 
masarifiyle alâkadar ahkâm vesaire. 

Madde 38. — Masraf cedvelleri vekâlet ve fasıl 
üzerine tertip olunur. Bir vekâlet masarifine ait fa
sıllardan bir işe ait olanlarının (Bab) ve yekdiğeri
ne münasebeti olan bapların( Kısım) ve kısımların 
(Cüz) unvanlı takımlarda cem'i müfredata varılmak -
sızın nevi itibariyle kabili taksim olan fasılların 
(Madde) lere tefriki lâzımdır. 

Madde 39. — Memurin maaşatı sair masraflar
la ve beher sene teken ür edecek olan hidematı da
ime tahsisatı dahi her sene tekerrür etmiyecek hi
dematı mahsusa masarifiyle bir fasılda cem edile
mez. 

Madde 40,. — Kanunu mahsus veya Muvazenei 
Umumiye Kanununda musarrah bir mezuniyete müs-
tenite müstenit olmadıkça, kısa vadeli bile olsa, hiç 
bir istikraz aktedilemiyeceği gibi hazinei maliye na
mına kefalet dahi olunamaz. 

Madde 41. — Vekâletlerden her biri kendi daire
si masarifine ait bütçe lâyihasını bilihzar Ağustos ni
hayetine kadar Maliye Vekiline gönderir Maliye Ve
kili dahi kendi dairesinin masraf bütçesiyle varidat 
bütçesini bittanzim diğerlerine ilâve ederek devletin 
bir senelik umumi bütçe lâyihasını vücuda getirir ve 
icra Vekilleri Heyetince badettasvip teşrinisani ipti
dasında Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Madde 42. — Meclis, Muvazenei Umumiye Ka
nununun mdtnind madde madde ve varidat ve mas
raf cedvelerini fasıl fasıl müzakere ve tasdik eder. 
Bütçe Kanunu re'sd senei maliye olan Haziran ipti
dasından evvel cerided resmiye ile neşrolunur. 

Madde 43. — Bütçede mevcut olup, mahiyeti 
değişmeksizin tahsisatı kâfi gelmiyen hidematın ifa
sı için ilâveten 'bütçeye ithal olunan tahsisata «Tah-
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sisatı rnunzamma» denilir. Bütçenin tanzim ve tasdi
ki zamanında muasavver olmayan ibtiyacatı cedide 
için alınan tahsisata da «Tahsisatı fevkalâde» ıtlak 
olunur. Gerek tahsisatı rnunzamma ve gerek tahsi
satı fevkalâde ancak senei maliye için de istihsal 
oluna'bilir. 

(Madde 44. — Bütçenin (H) cedveline dahil hide-
mat için Maliye bütçesine .«İhtiyat tahsisatı» namiyle 
her sene bir tahsisat vaz olunur, İşbu tahsisat Maliye 
Vekilinin 'muvafakatiyle hizmetin taallûk ettiği ve
kâlet bütçesinin faslı mahsusuna naklolunur. 

Madde 45. — Her teklife müteallik usulü tarh ve 
Gİbayet ıkavanin ve nizamatı mahsusaya tabidir. Bir 
kanuna müstenit olmadıkça hiç bir teklif tarh ve tev
zi ve tahsil edilemez. Muvazenei Umumiye Kanunu 
tekâlifin her sene oi'bayet ve istifasına mezuniyet ve
rir. 

Madde 46. — Bir senei maliye içinde tahakkuk 
eden varidat ve hasılat o sene bütçesinin varidatını 
teşkil eder. 

'Şu kadar ki, senei maliye gayesinde gayrieztahsil 
kalan bakayat senei atiye bütçesine mal edilir. 

'Madde 47 — Varidat ve hasılat kamilen gayrısafi 
olarak irad kaydolunur. Buna müteallik tahsil ve 
idare masarifi taallûk ettiği tahsisattan safediür. 

Madde 48. — Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
verilen mezuniyet haricinde her ne nam ile olursa 
oîsun, hazinei devlet nam ve hesabına bilvasıta veya 
bilâvasıta teklif oibayeti için emir verenler tahakkuk 
evrakı ve tarifeler tanzim ve fiilen tahsilat icra 
edenler ceza Kanununun ahkâmı mahsusası mucibin
ce mücazât olunur. 

Madde 49 — Memurin ve müstahdemin maaşat 
ve ücurâtı ile bunlardan usulen tevkif olunacak ha
zineye ait varidat devairi merkeziyece bir kalem ola
rak toptan tahakkuk ettirilerek bütçeye irad ve mas
raf kaydolunur. 

Madde 50 — Tahakkuk eden varidattan muhasi
bin sun'u taksirinden mütevellit olmıyarak beş sene 
tahsil olunamayan ve mümtemufitahsil olduğu mahal
li heyeti idare mazbatalariyle tevsik olunan bakaya
nın terkini kaydına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 51 — Hidematı umumiyei devletin müs-
telzirn olduğu masarif her sene bütçesinde vaz olunan 
tahsisat ile tayin olunur. İfası bir kanunu mahsus ile 
tayin olunan hidemat karşılığının bdhemahal taallûk 
ettiği sene 'bütçesine ithali lâzımdır. 

Madde 6, — Bir sene bütçesiyle verilen muhasse-
sat ancak o sene zarfında ifa edilen umur ve hidema-
tın karşılığıdır. 

Madde 52. — Bir senei maliye için verilen tahsi
sat diğer hır senei maliyenin masarifine karşılık tu
tulamaz, Senesi içinde ifa olunmayan hidemata ait 
muhassesat sene nihayetinde iptal olunur. Bakiyesi 
senei atiyeye devri meşrut 'tahsisat itası usulü mül
gadır. 

Madde 53. — Masrafın senesi 'bir kanun veya 
mukavelei mahsusa ile muayyen olmadıkça taalluk 
ettiği hidcmaltın tarihi vukuuna göre tayin olunur. Şu 
kadar ki, maaşatı zatiyenin müterakimleri tahsis 
olundukları sene bütçesinden verilir. Masarifi gayri-
melhuze hakkında icra Vekilleri Heyetinin kararları 
ittihaz olunduğu sene bütçesine râcidir. 

Madde 54. — Mütekaidin ve eytam ve eramile 
yeni tahsisten dolayı tahakkuk edecek maaşat senesi 
bütçesinde bu unvan ile açılacak rakkamsız bir faslı 
mahsustan verilir. 

Madde 55. — Kıymetli evrak 'bayilerinin mukan
nen aidatı beyiyesi ile Sayım ve Nakliyat Vergisinden 
dolayı kavanini mahsusa mucibince itası lâzım gelen 
aidat ve ikramiyeler ve sinini sabıkadan sehven veya 
mükerreren fazla tahsil ve irad edilmek hasa'b'iyle as
habına reddi icabeden mebaliğ ve kanunen tesviyesi 
muktazi masarifi muhakeme her sene Maliye bütçe
sinde masarifi mukannene namiyle açılacak dört 
maddelik rakamsız bir faslı mahsûsa masraf kaydiyle 
tesviye olunur. 

Madde 56. — Müessesatı devletten irad getiren 
Müsakkafat ve Arazi vergileri Maliye bütçesinde açı
lacak rakamsız bir faslı mahsustan mahsup olunur. 

Madde 57. — Muvazenei Umumiye dahilinde ida
re edilmekte olan sınai ve ticari müessese ve idarele
rin mevaddı iptidaiye ve malzeme mubayaa bedelle
riyle mütehassıs ve amele ücretleri her sene bütçele
rine mütedavil sermaye namiyle konulan tahsisat ile 
tedvir olunur. Bu gi'bi müessesat ve imalathanelerin 
sene nihayetinde mütedavil sermayeden istimal olun
mayan tahsisatları iptal Ve istimal olunan sermayeden 
mütehassil fazlai varidatları da irat kaydolunur. 

Madde 58. — Vekiller bütçe ile verilen tahsisaf-
tan fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulünamıyacakları 
gibi tahsisatı mezkûreyi hiç bir nevi varidatı hususi
ye ile de tezyit edemezler. Ancak mahiyeti daimeyi 
haiz hidemattan kuvayı harfaiyenin iaşe, libas, teçhiz, 
tesli'h, imalat, mektep ve hapishaneler, hastahaneler 
muayyenatı ve Hükümet konakları ve nafia inşaat ve 
tamiratı ve posta nakliyatı için senei cariye bütçesine 
mevzu tahsisatın nısfını tecavüz etmemek üzere İcra 
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Vekilleri Heyetinin karariyle senei atiyeye şâmil ta-
ahhüdat icrası caizdir. 

Madde 59. — inşaat ve imalatı cesime taahhüdatı 
iher sene sarfedilecek. miktarın karşılığı o sene bütçe
sine vaz olunmak şartiyle bir kanunu mahsus istihsa
line mütevakkıftır. 

Madde 60. — Senevi tediye miktarı bütçeye mevzu 
tahsisatı tecavüz etmemek şartiyle sefarethane ve şeh-
benderhaneler için uzun müddetle icar mukaveleleri 
akti ve Hariciye Vekâleti bütçesinin bedeli icar ter
tibine mevzu tahsisattan mukassatan ödenmek üzere 
bina satın alınarak uzun müddetle taahhüde girişilme
si caizdir.! 

Madde 61. — Bir vekâletten diğer vekâlete veri
len eşya ve levazım esmanı bunları alan vekâletin tah
sisatına mahsuben varidat kaydolunur. 

Madde 62. — Numune çiftliği, hara, ve ağıl gibi 
müessesat hasılatından müessesatça istihlak: edilecek 
olanların esmanı tarihi istihlakteki fiicarileri ile tahsi
satına mahsup olunur, 

Madde 63. — Menafii umumiyeye müteallik hide-
mata sarf olunmak üzere verilen ianat ve teberrüat 
varidat bütçesinde faslı mahsus olarak irat kaydolu-
nup meşrutunileyhi olan hizmetin bütçede tahsisatı 
mevcut ise o tahsisata ilâve ve aksi halde bir fasit 
mahsusa kaydolunarak meşrutunileyhine sarf olunur. 
iBu kabil muhassesatın sene gayesinde gayriezsarf ka
lan miktarı dört sene zarfında sarf ve istimal olunabi-
liî, 

Madde 64. — Bir fasıldan diğer bir fasla nakli 
tahsisat bir kanunu mahsus ile olur. Aynı faslın me-
vaddı muhtelifesi beyninde münakale icrası Maliye 
Vekâletinin muvafakati ile yapılabilir. 

Madde 65. — Maaşat fasıllarından masraf tertip
lerine tahsisat naklolunamıyacağı gibi, maddeler ara
sında münakale yapılan tahsisatın diğer bir tertibe 
nakli de yapılamaz. 

Madde 66. — Umumi seferberlik veya ilânı harp 
vukuunda Müdafaai Milliye ve Bahriye vekâletleri 
ve imalatı Harbiye bütçelerinde yine bütçedeki fasıl 
ve maddesine kaydolunmak ve yekûnu umumi teca
vüz edilmemek şartiyle icrası her hangi bir fasıl ve 
maddeden diğer fasıl ve maddeye ait sarfiyat icrası 
caizdir. Bir fırkanın veya ona muadil kuvayi bah
riyenin devletçe seferber hale vaz'ında o fırka veya 
kuvei bahriyeye havale edilmiş olan tahsisat dahi ay
nı suretle istimal edilebilir. Ancak, bu bütçelerin ye
kûnu umumileri dahilinde temini idare kabil olmadığı 
ve derhal tahsisat alınması mümkün bulunmadığı tak

dirde bilâhare tahsisat alınmak üzere bu bütçelere 
mevzu tahsisat yekûnu umumiyesinin yüzde onbeşine 
kadar tecavüz edebilir. Seferberliği ilân olunan kıta
ata mensup efratın, hayvanat ve levazımın mürettep 
mahallerine^ sevk ve iaşeleri için muktazi mebaliğ mal 
sandıklarınca avans olarak mutemetlere ve iaşeleri 
için muktazi mebaliğ mal sandıklarınca avans olarak 
mutemetlere verilip, nihayet bir ay zarfında gönderi
lecek havalenameler üzerine tahsisata nakil ve mah
sup olunur. 

Madde 67. — DeVair bütçelerinde karşılığı mevcut 
olmayan hidemata mukabil olarak Maliye bütçesine 
mevzu masarifi gayrirnelhuze tahsisatının sarf ve isti
mali icra Vekilleri Heyetinin kararına menuftur. Mah
keme ilâmına müstenit olan düyunun bütçede, karşılı
ğı bulunamadığı surette masarifi gayrı melhuze terti
binden verilir. Meclisi Millînin tatilde bulunduğu za
manlarda bu kabil ilâma müstenit düyunun masarifi 
gayri melhuze tertibinden karşılığı olup olmadığına ba
kılmaz. Ancak, Meclislin akebi küşadında behemahal 
bunun için tahsisat istimali lâzımdır. 

Madde 68. — Tekaüde sevkolunan mülki ve aske
rî memurin ile vefat edenlerin itam ve eramiline k'a-
vanini mahsusatına tevfikan maaş tahsisi muamelesi 
bunların mensup olduğu vekaletlerce ifa olunur. 

Madde 69. — Merkezde on bin liradan fazla mas
rafı müstelzim bilumum mükavelat kablelicra Divanı 
Muhasebatça tescil olunur. Ancak müstaceliyeti ve 
mahremiyeti hasebiyle münakaşadan istisnasına ic
ra Vekilleri Heyetince karar verilen hususat ile me
murini mahsusa marifetiyle memaliki ecnebiyede vu-
kubulacak mü'bayaa'ta müteallik mükavelat bu hüküm
den müstesnadu'. 

Madde 70. — Vilâyatça masarifi daime ve gayri 
mukannenenin itasına müteallik evrakın merkeze vürut-
larından itibaren nihayet üç ay zarfında Divanı Mu
hasebata ibraz edilmesi lâzımdır. 

Madde 71. — Vekiller vilâyattaki derecei saniye 
âmiri italarına merkezden istizan edilmeksizin on bin 
liraya kadar mükavelat aktine salâhiyet verebilir. Mik
tarı on bin lirayı mütecaviz mukavelatın derecei sa
niye âmiri itaları tarafından ak't ve teatisi için daha 
evvel salâhiyet itası veya hini aktinde mezuniyet ve
rilmesi ait olduğu Vekâlete mevdudur. 

Madde 72. — Merkez ve vilâyatta aktolunacak 
mukavelatın birer sureti bir hafta zarfında Maliye 
Vekâleti ve Divanı Muhasebata gönderilir. 

Madde 73. — Merkezde ip'tidaen avans itası taah
hüdünü mutazammın mükavelat ile elli ibin liradan 
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fazla taahhüdat ve mukavelatın icradan evvel Maliye i 
Vekiline ibrazı lâzımdır. Bu evrak azami on beş gün 
zarfında Maliye Vekili tarafından bittetk'ik bir karara I 
raptolunuî. 

'Madde 74. — Divanı Muhasebata 'ibraz olunan 
evraktan mahsup emirlerinin azami beş gün ve diğer- I 
lerinin üç gün zarfında Divanı Muhasebatça tetkik Ve I 
intacı mecburidir. I 

Madde 75. — Merkez ve Vilâyet ile kolordu ve I 
muhasibi mesul teşkilâtı olan müstakil fırka ve kı
talarda bütçe muhassesatından tediye edilecek mikta- 1 
rını mübeyyin vekaletlerce her üç ayda bir cetvel tan- I 
z:m olunarak Hazineye tevdi olunur. Tebeddülat vuku- I 
unda ayrıca malumat verilir. 

Madde 76. — Hazinei Devlet hesabına bir masra
fın tahakukuku ancak bir Vekilin veya hasibelvazilfe I 
Vekil namına hareket eden memurun tasdikiyle ola
bilir. 

ıMadde 77. — Varidat ve masrafı Devletin ta
hakkukuna ait evrakı müsbütenin eşkâl ve ecnası ve 
'bunlara müteallik tadilat encümeni müşaverei Maliye- I 
ce tayin ve tespit olunur. 

Madde 78. — Her Vekil kendi bütçesinin âmiri I 
kasıdır. Vekiller veya tevkil ettikleri memurlar kendi I 
bülçderi dahilinde icra etmek istedikleri masarif için 
muhasipler üzerine ita emri isdar edebileceği gibi mas
raf tahakkuk ettikçe mahallindeki muhasibin vezne
sinden tediye edilmek üzere kendilerine merbut dere
cei. saniye âmiri italarına da mezuniyet verebilirler. I 
Bu mezuniyetler tediye emirleriyle tebliğ edilir. Te
diye emirlerinin derecei saniye âmiri italarına tebli- I 
{•inden evvel Maliye Vekâleti işbu tediye emirlerini 
azami iki gün zarfında vize eder. 

Madde 79. — İta ve tediye emirlerinde bütçenin 
senesi ve taallûk ettiği fasıl ve maddesi gösterilmek 
mecburidir. İşbu evrak âmiri ita veya vekil ile muha
sebe müdürleri veya muhasipler tarafından imza olu
nu», 

Madde 80. — İta emirlerine muhtevi oldukları I 
masrafın taahhüt ve tahakkukuna müteallik bilcürn- I 
la evrakı müsbitenin aslı veya sureti musaddakaları I 
roptohmur. Mahrem muamelata müteallik evrak de- I 
vahi müteallikası memurini mahsusası tarafından I 
Divanı Muhasebat Reisine ibraz ile iktifa edilir. I 

Madde 81. •— Devairi merkeziyenin 36 ncı madde- I 
nin «S» fıkrasında muharrer cetvele dahil masarifi 
rnukannenesinden maada alelumum tediyata müteal- I 
l:k ita emirleriyle derecei saniye âmiri italarına veri- I 
Ln teıiiye emirleri evvel emirde Divanı Muhasebatın I 

— 408 

vizesine tabidirler. Divanı Muhasebatın vizesine ikti
ran etmemiş olan ita emirleriyle tediye emirleri muh
teviyatı muhasipler tarafından tediye olunamaz. 

Madde 82. — İta ve tediye ve kredi emirlerinde 
Divanı Muhasebatın edeceği tetkikat : 

A) Hatayı maddi bulunmaması, 
B) Tahsisatı dahilinde bulunması, 

C) Masrafın bütçedeki fasıl ve maddeye mutaba
kat <, 

D) İta emirleri muhteviyatının kavanin ve niza-
mat ve mukarrerata muvafakati hususatından İba
retti-/, 

Madde 83. — Divanı Muhasebatça tescil ve vize
den imtina olunan evrak ve mukarrerat esbabı muei-
beli bir takrirle dairei aidesine iade olunur. Divanın 
hatayı maddi veya tahsisatın ademi kifayesine müs
tenit olan reddi katidir. Bütçenin fasıl ve maddesine 
ademi mutabakat beyaniyle reddblunan bir ita veya 
tediye emrinin bütçeye mutabakatında esbabı mucibe 
pcıdiyle âmiri ita ısrar eylediği takdirde Maliye Veki
linin rey ve muvafakati üzerine îcra Vekilleri Heye-
tin.ee ittihaz olunacak karar mutadır. Divanı Muha
sebatça kavanin ve nizamat ve mukarrerata muvafık 
görülmeyen masarife ait evrak ve mukarrerat hakkın
da ânrri ita tarafından esbap ve edille serdiyle vuku-
bulacak müracaat üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
âmiri itanın mütaiasına iştiraki mutazammın karar 
ittihaz ve Divana tahriren tebliğ edildiği takdirde Di
vanı Muhasebat kaydı ihtiyatla vize ettiği ita ve te
diye emirleriyle masraf taahhüdatmda gördüğü yol
suzluklar hakkında üç ayda bir Büyük Millet Mecli
sine takdim edeceği raporla arzı malumat eder. 

Madde 84. — Müdafai Milliye, Hariciye, Dahili
ye, Emniyeti Umumiye ve Rüsumat bütçelerine mev
zu mesture ve aynı mahiyeti haiz istihbarat tertiple
rine ait ita ve tediye emirleri Vekili mesul ile Maliye 
Vekili ve Başvekil tarafından müştereken mümza bir 
kararnameye müsteniden tanzim olunur. îşbu emir
lere müsteniden tediyat icrası ancak vazıulimza ve
killerin mevkilerini muhafaza ile meşruttur. 

Madde 85. — Tediye emirlerine müsteniden vilâ-
yatta muhasipler tarafından vuku bulacak tediyata 
müteallik evrak badettediye devairi merkeziye mu
hasebe müdürleri tarafından ita emrine raptöiünarak 
Divanı Muihaselbata vize ettirilir. Bu yolda vuku bu
lan tediyattan şayanı kabul görülmeyen aksamın me
suliyeti on üçüncü madde ahkâmına tabidir. 

Madde 86. — Daimi veya muvakkat bir surette 
memaliki ecnebîyede İfayı vazife eden askerî ve mül-

http://tin.ee


î : 71 23 . 5 . 1927 C : 1 

ki bilûmum memurin, müstahdemin ile tahsil ve te-
tebbuda bulunan taleibe maaşat ve mulhassesattı her 
aya ait istihkak o ay girer girmez peşinen verilmek 
şartıyla üç ay evvel ve üç aylığı bir arada tahakkuk 
ettirilebilir. 

Madde 87. — Maliye Vekili Divanı Muhasebatça 
vize edilen ita ve tediye Ve kredi emirlerinin âmiri 
ita canibinden tayin edilen müddet ve mahalde tedi
yesi esbabı istikmal eyler. 

Madde 88. — Muhasibi mesuller tarafından büt
çeye müteallik bir masrafın tediyesi âmiri ita tarafın
dan mümza bir ita ve kredi emrine müstenit olmak 
lâzımdı*. 

Vilâyatta muhasibi mesullerin ita emirlerinde ya
pacağı tetkikat r 

A) Masrafın kendisine verilen mezuniyet dahi
linde bulunması, 

B) Masrafın bütçedeki fasıl ve maddesine muta
bakat!, 

C) tta emrine merbut taahhüt ve tahakkuk ev- ^ 
rakının tamam olması, 

D) Hatayı maddiden âri bulunması, 
H.) Masrafın kavanin ve mukarreratı mevcude 

ahkâmına muvafakati, 

V) Sahibi istihkakın hüviyeti, hususatına münha-
s'.'.rO.'. 

Merkez muhasipleri balâda tadat olunan (H) fık
rasının tetkik ve tatbikinden müstesnadır. 

Madde 89. — Gerek merkez ve gerek vilâyatta 
tahsisatın ademi kifayesi ve hatayı maddi ve evrakı 
ta'hkikiyemn noksanı dolayısıyle kabul olunmayan ita 
emirlerinin tediyesine muhasipler icbar edilemez. 

Madde 90. — Atide zikrolunan ahvalde henüz 
tahakkuk ve ita emrine iktiran etmemiş olan masarif 
için âmiri itanın göstereceği lüzum üzerine muhasibi | 
mesuller tarafından tediyat icra olunabilir. 

Bu kabil tediyata «Avans» namı verilir. 
A) Tahakkuk ve ita emri muamelatının ikmali

ne mütehammil olmıyan müteferrik ve müstacel mas
raflar için âmiri ita tarafından tayin olacak mutemet
lere bin liraya kadar avans verilebilir. Vilâyatta işbu 
avansın tahdidine Maliye Vekili salaihiyettardır. Me
murin harcırahları için verilecek avanslar kendilerine 
has kanunlardaki ahkâma tabidir. 

B) Memaliki ecnebiyede vuku bulacak mülbayaât 
için izam olunan memurlara avans verilmeyip, dairei 
âidesinin göstereceği lüzum üzerine Maliye Vekâleti 
tarafından mahalli bankaların birinde kredi kuşat olu
nur. Banka mezkûr kredi dahilinde mubayaa memuru- | 

I nun göstereceği ~mahalle doğrudan doğruya tediyat 
I icra edeû 
I Tediyatı vakıanın evrakı müspitesi üç ay zarfın-
I da mubayaa memuru tarafından mensup olduğu ve

kâlete gönderilir. 
C) Mukavelenamelerde kısmen peşin itası meşrut 

olan mebaliğe mukabil bilahare hizmetin ifa ve ikma
linde mahsubu icra olunmak üzere avans verilebilir. 
S:ncl Maliyenin hitamından itibaren üç ay zarfında 
evrakı tahkikiyesi tevdi olunduğu takdirde avansın 
verildiği sene bütçesinden mahsup olunur. Sinini âti-
yeye şâmil olmak üzere taahhüdat icrasına mesağ olan 
husmsata müteallik olarak verilen avans akçelerinin 
üç ay zarfında mahsup olunamıyan aksamı, sini âti
ye bütçelerine avans olarak devrolunur. fşbu madde 
mucibince verilecek avanslar mecmu taahhüdün sülü
sünü tecavüz edemiyeceği gibi verilen avanslar için 
de müteahhitlerden teminat aranması meşruttur. 

D) Dahili memlekette bir banka veya mal san
dığı msvcut olan mahallerden bin liradan fazla sarfi
yatı müstelzim hidemat için mutemetlere avans veril
meksizin «İB» fıkrasında muharrer usul ve şeraite tev
fikan banka veya mal sandığı nezdinde açılacak kre
diden tediyat yaptırılır. Dahili memlekette seferber
likte ve hasbelicap vakti hazarda Maliye Vekili tara
fından devairi askeriye mutemetlerine Heyeti Vekile 
karariyle bin liradan fazla avans verilebilir. 

Madde 91. — Maddei sabıka dairesinde verilecek 
avamların muhteviyatı taallûk ettiği tertipten mevkuf 
tutulur. Her daire için yalnız bir mutemet tayin olu
nur. Cüz'ü tam halinde ve müteferrik mahallerde bu
lunan kıtaat ve müessesatı askeriyenin her biri için ay
rı ayrı mutemet tayini caizdir. Bir mutemede verile
cek avansların mecmuu bin lirayı tecavüz etmemek 
şartiyle muhtelif fusûl ve mevaddan olabilir. 

Madde 92. — Avans akçası hangi iş için verilmiş 
ise yalnız o işte ve âmiri itanın mezuniyeti tahririye-
si ile sarf ve istimal olunur. 

Madde 93. — Her mutemet aldığı avans akçesin
den sarfettiği mebaliğe ait evrakı müspiteyi azami üç 
ay zarfında muhasibe vermeye mecburdur. Bu müd
det zarfında ibraz olunacak evrakı sarfiye miktarında 
yeniden avans verilebilir ve o işin hitamını müteakip 
avans bakiyesini iadeye mecburdur. Bu yolda mua-
melei mahsubiye ifa ve ikmal olunmadıkça aynı iş 
için tekrar avans ita olunamaz. 

Madde 94. — Devairi merkeziyenin avans emir
leri kablettediye Maliye Vekâletiyle Divanı Muhase
batın vizesine tabidir. Vize esnasında tahsisatın ve 
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avans için tayin olunan haddi azaminin tecavüz et
memesine ve avans bir mükabilenameye müstenit ise, 
mukavelename ahkâmına derecei mutabakâtine bakılır. 

Madde 95. — Mutemetler bütçeye müteallik sar
fiyat için muhasibi mesulden gayrı bir yerden hiçbir 
nam ile para kabzedemez. Aksi halde haklarında 48 
nci madde ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 96. — Her mutemet senenin son günün
de gayrıez tediye avans akçesinden nezdinde mevcut 
olan mebaliği henüz mahsubunu icra ettirmediği te
diye evrakiyle birlikte tamamen muhasibe iade edip, 
hesabını kapatmaya ve muhasip dahi hesabı aramaya 
mecburdur. Sene gayesinde yedindeki nukud ve evra
kı tevdi edip, hesabını kapattırmayan mutemet zim-
mettar addolunarak hangi sınıf ve meslekten olursa 
olsun, memuriyeti asliyesinden ihraç edileceği gibi 
hesap aramayan muhasipler dahi idareten tecziye edi
lir. Mutemet zimmetinde bu suretle tebeyyün ede
cek mebaliğ Tahsili Emval Kanununa tevfikan maa-
faiz tahsil edilir. 

Madde 97. — Bir mutemet yedindeki avans akçe
sinden bir kısmını âmiri itanın mezuniyeti tahririye-
siyle kendisinin aldığı tarihten bilitibar üç ay zarfın
da hesabı kapatmak şartıyla ikinci bir mutemede ve
rebilir. Bu halde işbu mutemetten alacağı makbuz 
senedini âmiri itanın emirnamesiyle birlikte muhasibe 
ibraz ederek ikinci mutemede devri , zimmet eder. 
İkinci mutemet dahi hesabını ve sene nihayetinde mev
cudunu doğrudan doğruya muhasibe tevdi etmeye 
mecburdur. Mutemetler hakkında ahkâm işbu ikinci 
mutemet hakkında da aynen câridir. 

Madde 98. — Âmiri itanın mezuniyeti tahririyesi-
ne müsteniden avans akçesinden mutemet marifetiyle 
yapılan sarfiyat kavanin ve mukarrera'tı mevcudeye 
muhalif olmasından dolayı muhasibi mesul tarafın
dan kabul edilmediği halde mesuliyeti âmiri ita ile 
mutemede aittir. Muhasibi mesul tarafından kabul 
edip Divanı Muhasebatça reddolunan masrafın me
suliyeti muhasibi mesule intikal eder. 

Mutemetlerin kavanin ve nizamata müteallik hu-
susat hakkında vaki olacak itirazları üzerine derecei 
saniye âmiri itaları tarafından tahriren derühtei me
suliyet edildiği takdirde mutemet tediye etmeye mec
burdur. Bu takdirde işbu derühtei mesuliyet evrakı, 
evrakı sarfiye ile muhasibi mesullüğe tebliğ olunur. İş
bu tediyenin tebeyyün edecek kanuni mesuliyeti de
recei saniye âmiri itasın?, ait olur. 

Madde 100. — Bütçe masarifinden senei maliye 
gayesine kadar ita emrine iktiran eylediği halde mu-

• hasibi mesul tarafından tediye edilememiş olan me-
I baliğ senei maliye gayesinde bütçeye masraf kaydıyle 
I emanet hesabına naklolunur. 

Madde 101. — Bir senei maliyeye taallûk eden 
I hidemata ait düyun taallûk ettiği senenin gayesinden 
I itibaren beş seneye kadar âitdeki ahkâm dairesinde tes-
I viye olunur : 
I A) Senei maliyenin hitamında maddei sabıka mu-
I cibince emanet hesabına alınmamış olan düyun taal

lûk ettiği tertipte ba'kiyei muhassasatı bulunmak şar-
I tiyle Meclisin akabi küşadında tahsisatı mahsusa alın-
I mak üzere «Senei sabıka düyunu» namiyle açılan fa-
I sıldan tediye olunur. 
I B) Daha evvelki dört sene bütçesine ait hide-
I mattan kezalik seneleri içinde emanet hesabına alın-
I mamış olan düyun taallûk ettiği bütçelerdeki bakiyei 
I muhassasatı tecavüz etmemek şartiyle her daire büt-
I çesinde konulacak athsisa'ttan tesviye olunur. 

j Madde 102. — Taallûk ettiği senei maliyenin hita-
I mı tarihinden itibaren beş sene zarfında ashabı tara

fından meşru bir mazarete müstenit olmaksızın sureti 
I resmi yede talep ve takip olunmamaktan veya evrakı 
I lâzimesi ibraz edilmemekten dolayı tediye edilemeyen 
I düyun müruru zamana uğrayarak devlet menfaatine 
I sakıt olur. Emanet hesabına alınıp, bu müddet zarfın-
I da talep olunmayan mebaliğ hazine namına hâsılatı 
I müteferrikaya irad kaydedilir. Ancak, kuponların ve 
I kura isabet eden senedatın tediyesinde müruru zaman 

müddeti, mukavelenamesinde ahkâmı mahsusa bulu
nanlar ahkâmı mezkûreye ve bulunmayanlar işbu ka-

j nun ahkâmına tabidir. 

I Madde 103. — Maddei sabıka mucibince beş se
ne zarfında talep olunmayarak müruru zamana uğra
yan düyun hakkında esbabı istihkak tarafından der-
meyan olunacak mazaretlerin mercii istimaı mahaki-
mi adliyedir. Mahkemeden isithsa'l olunacak ilâm mu
cibince ispatı mazaret edenlerin matlübatı ilk tanzim 
olunacak sene bütçesinde alınacak tahsisatı mahsusa-

I dan verilir. 
Madde 119. — Ayniyat muhasebesinin ihtiva ey

lediği mevad : 
Evvelâ, imalat ve istihlâkata mahsus eşya ve mal-

I zem e i asliye ve eczayı tıbbiye, 
Saniyen, her nevi demirbaş eşya ve mefruşattır. 
Madde 120. — Devletçe idare edilen bilcümle 

ambar, imalathane, ocak, tersane ve emsali müessesat-
tan her birinin imalat ve istihlâkatına mahsus olarak 

I bulunacak her türlü eşya ve malzeme ve eczayı tıb-
J biye ile eşyayı mamule bir ayniyat muhasibine mev-
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du bulunur. Bu muhasip yeddi memuriyetine teslim 
olunan ayniyatın hüsnü muhafazasiyle ithalat ve ihra
cattan mesuldür. Ancak, tabiatı eşyadan mümbais ve 
usulen sabit tenakuslardan dolayı ayniyat muhasibi 
mesul tutulamaz. 

Madde 132. — Ayniyat muhasiplerinin idare he-
sabatı zamanı idarelerindeki ithalat ve ihracat ile mev
cudatı cami olup, hesabatı mezkûrenin şekil ve muh
teviyatı Divanı Muhasebat ile Maliye Vekâleti tara
fından müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 121. — Her ayniyat muhasibi yeddi me
muriyetine tevdi edilmiş olan ayniyatın envai itiba
riyle ithalat ve ihracatını mübeyyin olarak İcra Ve
killeri Heyetinden musaddak talimatname dairesinde 
mensup olduğu daireye bir hesap itasiyle mükelleftir. 

Madde 123. — Adliye İcra Daireleriyle devairi 
inzibatiye vesaire tarafından efrada ait olarak vaziyed 
olunan ayniyatın muhasebei dahi Divanın tetkik ve 
murakabesine tabidir. 

Madde 122. — Divanı Muhasebat ayniyat muha
siplerinin hesabatını dahi tetkik ve muhakeme eder. 

Madde 124. — Devletin berrî ve bahrî kuvayı mü
dafaasına müteallik teçhizat ve malzemei harbiye ve 
melbusat ve mahrukat ve erzak ve asken fabrika ve 
merbutu müessesat Müdafaai Milliye ve Bahriye Ve-
kâletlerince tanzim Heyeti Vekilece tasdik olunacak 
talimatnameye tevfikan teftiş ve murakabeye tabi olup, 
bunlar için hesabı kati tanzim edilmeyeceği gibi Di
vanı Muhasebata dahi hesap verilmez. 

Madde 104. — Bir bütçenin kafi hesabı kanunu 
mahsus ile olur ve buna Hesabı Kati Kanunu namı 
verilir. Hesabı Kati Kanunu maddeler üzerine müret-
tep bir metin ile varidat ve masarif cetvellerinden te
rekküp eder. 

Madde 105. — Vekillerden her biri kendi bütçesi
ne ait masraf hesabı kati cetvelini taallûk ettiği seneyi 
ta'kibeden senenin şubatı gayesine kadar iki nüsha 
olarak bittanzim bir nüshasını Maliye Vekâleti ve di
ğer nüshasını Divanı Muhasebata gönderir. Maliye 
Vekili kendi vekâletine ait masraf cetvelini bu müd
det zarfında Divanı Muhasebata göndermekle bera
ber varidat ve masarifi umumiyei devleti muhtevi Ha
zine hesabı umumisini vücuda getirip taallûk ettiği se-
nei maliyenin sonundan itibaren nihayet on yedi ay 
zarfında ihzar ederek Divanı Muhasebata irsal ve 
Hesabı Kati Kanunu lâyihasiyle birlikte Büyük Mil
let Meclisine takdim eder. Munfasıl vekile ait hesabı 
kati vekili hazır tarafından verilir. 

Madde 106. — Varidat hesabı kati cetvelinde va
ridatı umumiyenin evvelâ mühammenatı, saniyen o 
seneye ait tahakkukatı, sâlisen senei sabıkadan dev
ren gelen bakayası, râbian senesi içinde vukubulan 
tahsilatı, hâsine senei âtiyeye devrolunan bakaya gös
terilir. 

Madde 107. — Masraf hesabı kati cetvelinde evve
lâ bütçe ile verilen tahsisat, saniyen senesi zarfında 
ilâve olunan mühassasat, sâlisen senei zarfında ta
hakkuk eden masarif, râbian senesi zarfında tediye 
olunan ve emanet hesabına alınan masarif, hâmisen 
senei maliye nihayetinde tediye olunamayıp kalan dü
yun, sâdisen istimal olunamayıp iptal olunan baki-
yei mühassasat gösterilir. Her vekâlet kendi bütçesi
ne ait hesabı katiye tahsisatın sureti istimal ve ifası 
hakkında ayrıca bir izahname rapteder. 

Madde 108. — Hazine hesabı umumisi berveçhi-
ati aksamı ihtiva eder : 

A) Hesabı katî kanun lâyihasının metni, 
B) Esbabı mucibe, 
C) Bütçe dahil ve haricinde kabz ve tediye olu

nan mebaliğin nizamı umumisi, 
D) Varidat hesabı katisi cetveli, 
H) Vekâletlerin hesabı katileriyle izahnameleri, 
V) Her vilâyet ve müessesenin bütçedeki enva iti

bariyle varidatı ve daire itibariyle yekûnu sarfiyatı. 

Madde 109. — Vekiller kendi vekâletlerine ait ay
niyat için dahi mevaddı sabıkada muharrer müddet 
ve esasat dairesinde hesabı kati tanzim ve bir nüsha
sını doğrudan doğruya Büyük Millet Meclisine tak
dim ve birer nüshasını da Maliye Vekâletiyle Divanı 
Muhasebata irsal eder. 

Madde 111. — Ayniyat hesabı kati cetvelinde ev
velâ senei maliye iptidasına müdevver ayniyat es
manı mukayyedesi, saniyen senesi zarfında alınan ay
niyatın esmanı, sâlisen senei maliye gayesindeki mev
cudat gösterilir. 

Madde 11. — Divanı Muhasebat Hazine hesabı 
umumisini bir kerre muhasiplerin tetkik edilen hesa-
batiyie, bir kerre de vekillerden her birinin verdikleri 
hesabı katilerle mukabele ve tetkik ederek Hesabı Kati 
Kanununun Maliyece Büyük Millet Meclisine takdimi 
tarihinden itibaren nihayet altı ay zarfında neticei 
tetkikatını vereceği beyannamelerle Meclisi Milliye 
arz eder. 

Madde 99. — Avans akçelerinden ve vilâyata ve
rilen tediye emirlerinden senei maliye gayesine ka
dar bilfiil tediye olunup da, bütçeye mahsubu icra 
olunmayan sarfiyat taallûk ettiği senei maliye hesabı 
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katisinin tanzimine kadar merkezde ita emrine rapten ı 
senesi bütçesinden muamelei mahsubiyesi icra olunur. 

Madde 114. — Her vekâlet merkezinde vekâlet 
bütçesini ihzar ve merkeze ait masarifi mütehakkika-
yı emri itaya raptetmek ve idare murakabesi o vekâ
lete mevdu varidatı taha'kkük ve takip ederek ve te
diye emirleriyle kredi emirlerini tanzim, vilâyattan ge
lecek sarfiyat evrakını badettetkik bütçedeki tahsisat
larından mahsubuna müteallik muamelatı ifa ile mü
kellef bir muhasebe müdüriyeti bulunur. 

Madde 115. — Muhasebe müdürleri her türlü mas
rafa ait taahhüt evrakını kable'licra görüp bütçe ve 
kavanin ve nizamatı devlete muvafakati noktai naza
rından vekiline beyanı mütalaa etmek ve vekâletçe bu 
mütalaa nazarı dikkate alınmadığı takdirde yirmi dört 
saat zarfında Maliye Vekilini haberdar etmek ve ve
kâlet hesabı katisini tanzim ve tertip vesair muamelatı 
hesabiyeyi rüyet ve ifa eylemek vazaifiyle mükellef
tir. I 

Madde 116. — Teşkilât itibariyle bir vekâlete ta
bi olmakla beraber tahsisatı o vekâlet bütçesinde ayrı 
bir cüz teşkil eden idarei umumiyelerde dahi aynı j 
vazaifle mükellef ve aynı şeraite tabi birer muhasebe 
müdürü bulunur. 

Madde 117. — Şehbenderhanelerin makbuzat ve 
tediyatına müteallik hesabatın celp ve tetkik ve tel-
fikiyle Divanı Muhasebata hesap itası Hariciye Vekâ
leti Muhasebe Müdürüne aittir. 

Madde 118. — Devleti düyunu umumiyei mun-
tazamasına ait muamelatı ifa etmek üzere Maliye Ve
kâleti merkezinde bir muhasip bulunur. Bu muhasip 
aktölunan istikraz ve avanslarla ihraç edilen Hazine 
bono ve tahvillerinin defteri kebirini tutar. Bunların 
taksitlerini bittakip tahakkuk ve ita emri evrakını ih
zar ve kaydeder ve tediye edilecek bono ve kuponla- i 
rın kaydını kapar ve bunlara müteallik muamelatı sai-
reyi ifa ederek Divanı Muhasebata usulü dairesinde J 
idare hesabını verir. i 

Madde 125. — Sarfiyatı varidatı mahsusa ile te
mini matlup ve mültezem olmasına binaen muvaze
ne! umumiyei devlet haricinde tedvir olunan bütçe
lere «Mülhak bütçe» tesmiye olunur. 

Madde 126. — Mülhak bütçeler dahi her sene dai-
rei aideleri tarafından tanzim olunup, merbut olduk
ları vekilin imzasiyle Maliye Vekâletine tevdi ve ve
kâleti mezkûrece Muvazenei Umumiyeye ayrı kısım 
olarak ilâve ve Büyük Millet Meclisine takdim olu
nur. 
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Madde 127. — Mülhak bütçelerin müdüri umu
mileri mensup oldukları vekâlete izafeten âmiri ita 
sıfatiyle ifayı muamele ederler. 

Madde 128. — Her muhasip, yeddi memuriyetin
den geçen nukud ve ayniyatın evrakı müsbiteye müs
tenit hesabını senebesene Divanı Muhasebata verme
ye mecburdur. 

Bir senei maliyenin intihasından evvel infisal eden 
muhasip, halefi tarafından sene nihayetinde verilmek 
üzere hesabını halefine devreder. 

Madde 129. — Vefat eden veya halefine hesap ita
sından imtina eden muhasibi mesulün hesabı Maliye 
Vekâletince tayin oiunaca'k bir heyet marifetiyle ha
lefine devrolunur. 

Madde 130. — Muhasipler bir senei maliyeye ait 
idare hesaplarını ertesi senenin şubatı iptidasına ka
dar Divanı Muhasebata ita etmeye mecburdurlar. Bu 
müddet zarfında hesap vermeyen muhasipler Divanı 
Muhasebatça maata'hsisat maaşının nısfına kadar bir 
cezayı nakdi ile tecziye olunur. Tayin edilecek me
hil zarfında yine hesap itasından imtinaı halinde ve
kâleti aidesince memuriyetinden ihraç olunarak bu he
sap maddei sabıka mucibince halefi tarafından veri
lir. 

Madde 131. — Nakid muhasipleri tarafından Di
vanı Muhasebata ita edilecek idare hesabı berveçhi-
ati mevaddı ihtiva eder : 

A) Sene iptidasından müdevver mevcut ile o se
ne zarfında vuku bulan bilumum makbuzat ve med-
fuatı ve ertesi seneye devrolunan bakiyei mevcut cet
veli, 

B) Varidatın sene iptidasına müdevver bakayasiy-
le o sene zarfındaki tahakkukat ve tahsilatı yekûnu
nu ve sene nihayetine müdevver bakayanın miktarı
nı ve bunların bakaya kalması esbabını mübeyyin ve 
bütçeye mütenazır cetvel, 

C) Her dairenin bütçesinden bir sene zarfında 
alınan tediye emirleriyle bunlara müsteniden vukubu-
lan tediyatın miktarını mübeyyin cetvel, 

D) SSenei âtiye iptidasına müdevver ve senei ma
liyede mütehakkak eşhas zimemi de avans bakiyeleri
nin müfredatını ve bakayada kalması esbabını mübey
yin cetvel, 

;H) Tediye emirlerine müsteniden tesviye olunup, 
şayanı kabul olmamasından naşi hesabı mahsusuna 
naklolunan sarfiyatı mutazammın cetvel, 

V) IMerkez ve mülhak bütçe nakid muhasipleri ile 
I rüsumat ve posta ve telgraf ve mümasili muhasebe 
| müdürleri bir sene zarfındaki bütçe tahakkukat ve te-
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diyatını mübeyyin fasıl ve madde itibariyle ayrıca bir ! 
cetvel ilâve ve ita ile mükelleftir. I 

Madde 23. — Bir muhasibin Divanı Muhasebat- I 
ça rüyet olunan hesabı neticesinde zuhur eden açığı I 
cürüm teşkil eden bir fiilin neticesi olduğuna kanaat I 
hâsıl olur ise 'bu muhasip hakkında hükümetçe hu- I 
küku umumiye cihetinden başkaca takibat icra olunur. I 

Madde 25. — Bir muhasip hakkında Divanı Mu- I 
haseibattan veya diğer bir mahkemeden sâdır olan I 
zimmet ilâmı miktarı kefaletle mukayyet olmak üzere I 
kefile de sâridir. Muhasipler hesabatı Divanı Mühase- I 
bata tevdii tarihinden itibaren iki sene zarfında rüyet 
edilmediği takdirde hükmen musaddak addolunur. 

Madde 112. — Büyük Millet Meclisinin masarifi 
işbu kanun dairesinde tahakkuk ettirilerek tediye olu- I 
nur. Maliye Vekâletiyle Divanı Muhasebatın bunlar 
üzerinde bir güna hakkı tetkikleri yoktur. Bu suretle 
tediye olunacak masarifin her sene nihayetinde tanzim 
edilecek kati hesap cetvellerinin bir nüshası Hazine 
hesaibı umumisine ithal olunmak üzere Maliye Vekâ
letine gönderilir. 

Madde 113. — Meclisi Millî bütçesindeki muhas-
sasat idare memurlariyle muhasip tarafından müşte
reken mümza senet makbuz mukabilinde Hazinei Ma
liyeden verilir. 

Madde 133. — Encümeni müsaverei maliye Divanı 
Muhasebattan iki aza ve Vekâletler muhasebe müdür
leriyle Maliye Vekâleti Mühasebei Umumiye Müdüri 
Umumisinden mürekkep olup, Maliye Vekili veya tev
kil ettiği zatın Riyaseti altında içtima eder. 

Madde 134. — Bu encümen varidat ve sarfiyata 
müteallik evrakı müsbitenin nevi ve mahiyetlerini ta
yin ve devlet hesabatında âtiyen yapılacak tadilat hak
kında itayı rey edeceği gibi muhasibinin sun'u tak
siri olmaksızın ziyaa uğrayan evrakı müsbite yerine I 
şayanı i'hticac evrak ve vesaik hakkında da ittihazı 
karar eyler. 

Madde 135. — Ayniyat ve nakid muhasipleri ile I 
varidat ve tediyatta alâkadar memurların defi mesu
liyet ve affı zimmet hakkında vaki olacak talepler ve 
istidalar evvela işbu encümende bittetkik ittihaz oluna
cak karar Maliye Vekiline bildirilir. 

Madde 136. — Encümen azasına Maliye Vekili I 
tarafından tayin edilecek miktarda ücreti huzur ve
rilir. Ancak, bir aydaki içtima dördü tecavüz edemez. I 

Madde 24. — Cürümden tevellüt etmeyen mahkû- I 
muribih zimmetler 133 ncü maddede muharrer Encü- I 
meni müsaverei malinin mütalaası badelistihsal icra I 
Vekilleri Heyeti karariyle affolunabilir. Bu suretle af- | 

1 folunan zimmetlerin müfredatlı cetveli her sene hesa-
I bı katiye raptedilir. 
I Madde 15. — Devairi merkeziye muhasebe müdür-
I leriyle maiyyeti ve bilumum nakdiyat muhasipleri ve 
I kaza mal müdürleri mühasebei umumiye müdüriyeti 
I umumiyesinin inhasiyle Maliye Vekili tarafından ve 
I ayniyat muhasipleri dahi vekâlet ve devairi mütealli-
I kası tarafından tayin olunurlar. 

I Madde 32. — İnşaata müteallik bir mukavelena-
I menin tatbiki sırasında imalat veya levazımın tezyid 

veya tenkisi icabettiği takdirde müteahhit miktarı ta
ahhüdün beşte biri nispetindeki tezayüd veya tena
kusu aynı şerait dahilinde ifaya mecburdur. Bu nis
petler fevkinde olan tezayüd veya tenakuslar da usul 

I dairesinde yeniden aktolunacak mukaveleye müstenit 
olması lâzımdır. 

Madde 33. — İdarelerle müteahhitler arasında mü-
nakit mukavelattan mütöhaddis ihtilafatın halli zım
nında aktolunacak sulhnamelerle mukavelenamelerden 
yapılacak tadilatta Hazinenin ita veya terketmekte ol
duğu menfaat beş bin liraya kadar olduğu takdirde 
Hazine hukuk müşavirliğinin mütalaasına istinaden 
vekâleti aidesi tarafından yapılabilir. Bu miktarın fev
kinde bir menfaatin terk veya itasını müstelzim sulh-
nameler veya mukavelename tadilatında Şûrayı Devle
tin mütalaası alınmak lâzımdır. Hazine Hukuk Mü-
şavirliğince veya Şûrayı Devletçe dermeyan olunan 
mütalaata muhalif olarak sulhname akti veya muka-
velatta tadilat icrası İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
yapılabilir, imalat ve inşaata müteallik mukavelatın 
temdit müddeti mukavelatta muharrer esbaptan mü
tevellit olduğu veya tadilat devlet lehine bulunduğu 
takdirde doğrudan doğruya vekâleti aidesince ve mu-
kavelata meskût kalan esbaba müstenit olan temdit 
müddeti vesair tadilat icra Vekilleri Heyetince itti
haz edilecek kararla icra olunur. 

I Madde 34. — Muvazenei umumiyeye dair devairi 
devlet leh ve aleyhine ikame olunan davalardan taki
binde menfaati devlet mutasavver olmayanların ter-, 

I kini kaydı veyahut bunların sulhen halli Hazine Hu-
I kuk Müşavirliğinin mütalaasına istinaden Maliye Ve

kâletince tanzim olunacak kararname Reisicumhurun 
I tasdikine arz olunur. 

Madde 137. — işbu kanunun ahkâmı dairesinde 
I kuyudu hesabiyenin tesis ve icrasına ve muamelatı he-
I sa'biyenin suveri ioraiyesi hakkında talimatname tan-
I zimine ve vilâyata ait usulü hesabiyenin kısmen veya 
I tamamen şekil ve zamanı tatbikinin tayinine Maliye 
I Vekili salâhiyattardır. 
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Madde 138. —- Bu kanunun tarihi tatbikinden iti- ı 
baren muaddel 14 Şubat sene 1328 tarihli Usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanunu muvakkatiyle müzeyyelatı I 
ve buna muhalif olan bilcümle ahkâm mülgadır. I 
, Madde 139. — İşbu kanun 1927 senesi haziranının 

iptidasından muteberdir. 
Madde 140. — Bu kanunun icrasına İcra Vekille

ri Heyeti memurdur. I 
1. Memurin maaşat ve mühassasa'tı, I 
2. Müstahdemini daime üeuratı, I 
3. Muhassasatı zâtiye maaşatı, I 
4. Düyunu umumiye itfa ve faiz bedelleri, 
5. Masarifi muhakeme, 
6. 'Kıymetli evrak beyiyesi aidatı, I 
7. Kanunen muayyen tahsilat ikramiyesi, I 
8. İki dairei resmiye arasında veya Hazineye mü- I 

teallik irad ve masraf suretiyle yapılan sarfiyat. I 
9. Vergi, resim vesair namlarla resmî daireler na- I 

mına yapılan tevkifat. I 
10. Divanı Mühasibatça müseccel mukavelename

lere müsteniden vukübülacak bedelatı icare tediyatı. 
11. Sınaî ve ticarî müesseseler ve imalathanele- I 

rin mütedavil sermayeden vükubulan sarfiyatı. 

Müşterek Encümen Tadili 
Mühase'bei Umumiye Kanunu I 

Birinci Fasıl 
Umumî Ahkâm 

Madde 1. — Devletin bilumum emvalinin idare ve 
muhasebesi bu kanuna tabidir. 

Madde 2. — Devletin emvali devletçe tarh ve ci-
bayet olunan her türlü tekâlif ve rüsum ile devlete 
ait nükud ve esham ve her türlü menkul ve gayri
menkul eşya, envai ve kıyem ve bunların hâsılat ve 
icaratı ile satış bedellerinden terekküp eder. 

Maididıe 3. — Ddvfet enuvaimim hesabı, mamanı 
idare ve senıei ımalye liıttilhaıriyfle görülür. 

İMadde 4. — Zamanı idare, mıulha&ipfertin bir se- I 
möı imıailiyıa 'iptidasından intihasınla 'kadar bütçeye I 
ıtiaJbi allan varidat ve ı&aırfiya ite bütçeye taibi o'lmm-
lyıau emanet ve miüraselaita müteallik: ofllanaık ıMa ey- I 
ledilkleni bükümle muamelatı 'ilhttüva öder. I 

İMadde 5. — ISemöi maliye, Ihazjiran iptidasından 
ıtaaşlıyaralk ertesi ısenıe rmayııs gayesine kadar limti-
dat etmek; ürerle on iki aylılk /bir müddetten. ilharet-

İMadde '6, — Bültlçte, devlet devalir ve oıüesisesafas I 
nın senıelvî ivjairiıdlaıt ve masarif muhamimıenatını gös- I 
Iteneni tve ibuolliairjtrıı Italtiblifkj ve icrasına mezuniyet ve- I 
ren bu 'kaınjunidiuri, I 

— 414 

İMadde 7. — Devlet mıasarilfli, bütçe dahliinde 
devlet namına lifa edıüen, veya ıbiır ıkaınıuınıu imafısus 
ile lilfaisı taahhüt oluman Ibiir hteımet ve hususat kar^ 
şılığı tutmak, üftere devlet zimmetinde tahakkuk eden 
borçtur. 

Madde 8. — Kavanin ve nizamaıtına tevfikan 
devlet varidatını tahalkkulk ettirip Ikabjiti ita!hısiiıl< ha* 
le getirenlere vaınidat tahakkulk memuru ve devlet 
masarifini mevzuata Itövfükenj tahakkuk ettirenlere 
de rnasıraıf tahakkuk memuru denür. 

Madde 9, — Varidat tahsil, nuikjud ve aıydiyıatı 
muhafaza, masarifi istihkak sahiplerinle tediye ve 
teslim ive Ibu işlere ımlütealllik her itüiiriloi müraselat İe 
(buna müıtelferri maıkldî ve ayni IMlbülmle rnıailıi mea-
anelaıtı İfa 'Divanı Muhasebata zamana, idare hesa
bı 'ita edenlere muhasip demir. 

(Madde 10. — Devlet (hizmetlerinle müteallik.' 
masarifin mıuvaMcait veya kjalti surette tediyesi hak
kında muhasiplere talimini emir ve ftiezıuıniiyet veren
lere âmiri lilta denir. 

Makide 111. — 'Varidat ve hasılatı tarih ve tahak
kuk ettirip, ifcablii tahsil Iblir hale ıgetirmıeik -varidat 
tahakkuk memurlarıma ve masarifi tahaıkikiuik ettir
mek masraf tasalklklulk; memurlarına ve tahakkuk 
eden masariilfli tediye ettlkımıelk âmiri 'italara ve tah
silat ve tediyatı 'ibra etmek; dahıi muhasiplere mev
du' vaaailfiterudir. 

jM'aldde il 12;, — Veznedar, tahsil memuru, tahsil
dar, ambar memuru, tevzii memıuınu, şehbender, 
(kançılar gibi unvanlar ile mulhaısıiıp nam ve hesabına 
muvakkaten kalbiz ive ısarfa miezıunj loflaıru memurlara 
»(jMültemıen) demir. 

Madde (113. —• Varidat ive masralf ıtajhalklkulk me-
murlan İe mulhaisipller tanızlim1 ©ttikileri e-vnalkıını sıh-
Ihatimdenı ve ikıaıvanlinıe mıüitalbalkaltııııdanı mesuldür
ler. 

IMemurlaırilrij, ıkanuna mulhailıöföttenj ibahs ile iıfa-
ısınidan imtina ettikleri tedıiyâtın icrası âmiri italar 
tarafından tahriren tebliğ olunur ise mesuliyet, em
ri veren âmiri italarca râoi oluınur. 

İkinci derece âmiri italar ile varidat ve masraf ta
hakkuk: memurlarının hatalarından mütevellit zararı 
tazmin ile mükellef tutulmaları 'Divanı Muhasebatça 
'bilmühakeme verilecek karara mütevakıftır, Ancak 
hüküm suduruna kadar mütehakkık zararın teminine 
lüzum görüldüğü takdirde hazine namına Divanı Mu
hasebata müracaat tarihinden itibaren azami bir haf
ta zarfında icra dairesinden ihtiyati haciz karan ta
lep edilmek şart'iyle bu memurların istihkaiklannın 
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tevkif ve mallarının ahara satılmasına veya nakle
dilmesine mümanaat hususunda Maliye Vekâleti sa-
lâhiyatitardır. 

Birinci derece âmiri ita bulunan vekillerin mesu
liyetlerini tayin Büyük Millet Meclisine aittir. 

Madde 14. — Muhasipler kabz ve sarf ettikleri 
nukud ve ayniyat İle vazifelerine müteferri bilumum 
muamelattan mesul ve hesaplarını, bu 'kanunda mu
harrer esasat dairesinde Divanı Muhasebata itaya 
mecburdurlar. 

On ikinci maddede mezkûr mütemen hesaplarını 
merbut oldukları muhasibe vererek beraatlarını ondan 
istihsal ederler. 

Madde 15. — Defterdar, muhasebe müdürü gtibi 
memuriyet unvanlarının muhasiplik hakkına tesiri 
yoktur. Amiri italik ve muhasiplik ve'tahakkuk me
murluklarından ikisi bir zat uhdesinde içtima ede
mez. 

Madde 16. — Bilumum Varidat hazine veznelerine 
girer ve masarif bu veznelerden tediye olunur. Vekâ
letlerin hususi varidatları ve vezneleri yoktur. Bunun
la 'beraber icabeden yerlerde vezne açılması ve muha
sip İkamesi ve muhasebe namına kabza mezun me
mur bulundurulması ve tahsilat ve tediyatm her han
gi bir vasıta ile temin ve icrası gibi istisnai tedbirler 
ît'feihasına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 17. — Hazineye ait veya hazinenin mesu
liyeti altında bulunan varidat, hasılat ve emanet, ka
nuni mezuniyeti haiz olmıyan hiç bir idare veya me
mur tarafından kabz ve sarfolunamaz. Muvazenei 
umumiyeye dahil devaire ait emvali menkule ve ay
niyat mal memurları hazır bulunmadıkça satılamaz. 

Madde 18. — Her nalküd muhasibinin muayyen 
veznesi ve her muhasibin de muayyen bir veya mü
teaddit ambarı bulunar. Muhasipler her ne nam ile 
olursa olsun kendilerine tevdi olunan nukud ve ay
niyatı buralarda muhafazaya mecbur ve ziyamdan 
ımesuldurlar., 

Siriket dolayısiyle veya fcuvvei mücbire tahtında 
ziya vukuunda muhasibin keyfiyeti mafevkine derhâl 
ihbar, zimmetini ibra için sekiz gün zarfında müra
caat etmesi lâzımdır. Bu takdirde muhasibin beraat 
veya mesuliyeti mensup olduğu vekâletin mütalaası 
alınarak Divanı Muhasebatça hükme raptolunur. 

İMadde 19, — Her muhasip yalnız kendi zamanı
na aut hesaptan mesuldür. Ancak kendisine hesap 
vermeikle mükellef olanların hesabına bakmayan ve
ya selefinden devren aldığı hesabın nevakısını gös
termeyen muhasip, bunlara terettüp edecek olan 
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mesuliyeti maliyeyi - medyun ve müsebbiplerine hak
kı rücuu olmak üzere - deruhte etmiş olur. 

Madde 20. — Her muhasip zamanı idaresi zar
fında tahsili kendisine mevdu varidatın ve eşhas ve 
zimernd hesabında mukayyet mebaliğin takip ve tah
siliyle mükellef olup, Divanı Muhasebata hesap ita
sında veya halefe devrinde bekayanın müfredatını 
ve tahkik edilememesi esbabını iraeye mecburdur. 
Takip edilmemek yüzünden tahsili mümteni bir hale 
gelmiş veya müruru zamana uğrayan mebaliğin, sun'u 
taksiri görülen muhasipten tazminine Divanı Muha
sebatça hükmolunur. 

Tahriri icra ve İkmal edilmiyen mahallerde mü
sakkafat ve arazi vergileriyle bunların küsuratı mun-
zammaları hakkında Divanı Muhasebat ile Maliye 
Ve'kâletince müştereken tanzim olunacak bir talimat
nameye tevfikan istisnai muamele ifası caizdir. 

Madde 21. — Muhasiplik sıfat ve salâhiyetini ha
iz olmaksızın emvali umumiyeyi her hangi bir su
retle kabz ve tediye edenlere ceza kanununun salâhi
yet ve mezuniyet haricinde sıfatı resmiyeyi takınan
lar hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 

Madde 22. — Devlet emvalinden sarfiyatı müstel-
zim olacak surette evrak tasni edenler ile alınmayan 
eşya ve levazımı tesellüm etmiş gibi gösterenler ve 
vücudu olmayan inşaat ve imalât için keşif evrakı 
tanzim eyliyenler ve bu evrak ile mümasili evrakı 
tahkikiye ve sübütiyeyi bilerek imza veya tasdik et
miş bulunanlar hakkında fillerinin mahiyetine göre 
Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur. Şu kadar ki 
bu efâl, devlete ait bir hizmet ve teşebbüsün ifa ve 
ikmali gibi hüsnüniyete makrun bir sebepten mün-
bais olduğu ve hizmet ifa olunmuş veya mal tesellüm 
edilmiş bulunduğu takdirde faillerinin birer aylık 
muhassesatı cezaen "kat ve tekerrüründe mükerrirleri 
memuriyetten ihraç olunur. 

Madde 23. — Devlete ait bilumum gayrimenkul 
emval, tapu idaresince Hazine namına tescil ve Ma
liye Vekâleti tarafından idare olunur. Bunlardan bir 
daireye tahsisi icabedenler o daireye, istimal olunduk
ları müddetçe bilaicar verilebilir. 

Madde 24. — Devlete ait gayrimenkul emvalden 
ikiyüz elli bin lirayı mütecaviz kıymeti olanlar ile harp 
sefinelerinin satılması kanunu mahsus istihsaline mü
tevakkıftır. Kıymeti harbiyesini zayi edip bir daire
ye tahsis ve itası lâzım gelen sefineler bu hükümden 
müstesnadır. 

Madde 25. — Gerek Maliye Vekâleti tarafından 
idare olunsun ve gerek dairelere tahsis edilmiş bu-
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lunsun, bilumum gayrimenkul emvalin cins ve kıymet
lerini muhtevi mufassal bir defterikebiri Maliye Vekâ
leti tarafından tutulur. 

Madde 26. — Varidatı tenkis veya masarifi tezyid 
edebilecek husüsat hakkında vekaletlerce tanzim olu
nacak kanun lâyihaları ile idaratı hususiye ve beledi
yelerin varidatına müteallik kanun lâyihaları Maliye 
Vekâleti ile bilitilaf ihzar olunmak lâzımdır. 

Madde 27. — Devlet taah'hüdatında ihmali ve sui-
niyetiyle meluf olduğu vesaikle tebeyyün eden eşhas 
ve şirketlerin devlet işlerine müteallik herhangi bir 
teklifleri vekaletlerce reddolunur. Bu red keyfiyeti di
ğer vekâletlerle dairelere de tamim edilir. 

ikinci Fasıl 
Devlet Bütçesi 

Madde 28. — Her senei maliyede, devletçe istifa 
olunacak varidat ile tediye edilecek masarif «Muva
zenei Umumiye» Kanunu ile tayin olunur. 

Madde 29. — Muvazenei Umumiye Kanunu bir 
metinden ve aşağıda yazılı cetvelden terekküp eder. 

(A) cetveli masarif tahsisatını, 
(B) cetveli varidat mühammenatım, 
(C) cetveli varidat emvaından her birinin müstenit 

oldukları kavanin ve nizamatı, 
(D) cetveli ... nci madde mucibince tediyeden ev

vel Divanın vizesinden müstesna tutulacak olan ma
sarifi mükanneneyi, 

(H) cetveli hidematı vataniye tertibinden kanun 
ile muhassas maaşların müfredatını, 

(V) cetveli gelecek senelere sarî mukavelat aktine 
kanunen mezuniyet verilen hizmetlerin envaını, 

ı(Z) Maliye bütçesine mevzu ihtiyat tahsisatından 
devair bütçelerine nakli mücaz tertipleri ihtiva eder. 

Madde 30. — Muvazenei Umumiye Kanununun 
metnine aşağıdaki mevadMereolunur : 

A) Masarif tahsisatı yekûnu, 
B) Varidat muhammenatı yekûnu, 
C) Bütçe açığı varsa ne suretle kapatılacağı, 
D) Bütçe senesine mahsus olan ve o sene vari

dat ve masarifiyle alâkadar bulunan hükümler. 
Muvazenei Umumiye Kanununa dercolunacak 

maddeler bu daireye maksurdur. Hükmü bir seneden 
fazla zamana şamil maddeler bu kanuna dercedile-
mez. 

Madde 31. — Masraf cetvelleri daireler ve fasıl
lar üzerine tertip olunur. Birbirini alâkadar ve istil
zam eden masarif envai bir fasıl teşkil eder. 

Madde 32, — Maaşat ile sair tahsisat ve hidematı 
daime ile hidematı muvakkate bir fasılda cem edile
mez. 

Madde 33. — Kanunu mahsusunda veya Muva
zenei Umumiye Kanununda musarrah bir mezuniyete 
müstenit olmadıkça, kısa vadeli bile olsa, hiçbir istik
raz aktedilemeyeceği gibi Hazinei Maliye namına ke
falet dahi olunamaz. 

Madde 34. — Vekâletlerden her biri kendi "büt
çesini ihzar ederek eylül nihayetine kadar Maliye Ve
kiline gönderir. Maliye Vekili dahi kendi dairesinin 
masraf bütçesiyle varidat bütçesini tanzim ve diğerle
riyle birleştirerek devletin bir senelik umumi bütçe 
lâyihasını vücuda getirir. Bu lâyiha İcra Vekilleri He
yetince tetkik ve tasvip edildikten sonra nihayet teş
rinisani iptidasında Büyük Millet Meclisine takdim 
olunur. 

Madde 35. — Meclis, Muvazenei Umumiye Ka
nununun metnini madde madde varidat ve masraf 
cetvellerini fasıl fasıl müzakere eder. Bütçe Kanunu 
senei maliye iptidasından evvel Resmi Gazete ile neş
rolunur. 

Madde 36. — Tertibi bütçede mevcut olup, ki
fayetsizliğinden dolayı ilâveten alınan tahsisata «tah
sisatı munzamma» denilir. Bütçenin tanzim ve tasdiki 
zamanında mutasavver olmayan yeni bir hizmet için 
alınan tahsisata da «tahsisatı fevkalade» ıtlak olunur. 
Gerek tahsisatı munzamma ve gerek tahsisatı fevka
lade, ancak senei maliye içinde alınabilir. 

Madde 37. — Bütçenin (Z) cetveline dahil hide-
mat için «ihtiyat tahsisatı» namiyle Maliye bütçesinde 
bir fasıl bulunur. Bu fasla konulacak tahsisattan ve
kaletlerce talep olunacak miktar Maliye Vekilinin mu
vafakatiyle taallûk ettiği tertiplere naklolunabilir. 

Madde 38. — Masarifi gayrimelhuze faslına büt
çenin tanzimi sırasında tasavvur ve tahmin edilemeyen 
ve bütçelerde tertipleri bulunmayan hizmetlerin karşı
lığı konulur. 

Üçüncü Fasıl 
Varidat IBütçesi 

Madde 39. — Kanuna müstenit olmadıkça hiçbir 
vergi ve resim tarh ve tevzi ve tahsil edilemez. Vergi 
ve resimlere müteallik tarh ve cibayet usulleri kanun 
ve nizamlarına tabidir. Muvazenei Umumiye Kanunu 
her sene vergi ve resimlerin tahsiline mezuniyet verir. 

Madde 40. — Bir senei maliye içinde tahakkuk 
eden varidat ve hâsılat o sene bütçesinin varidatını 
teşkil eder. Ancak, senei maliye gayesinde kalacak 
bakaya gelecek sene bütçesine mal edilir. 

Madde 41. — Varidat ve hâsılat, bütçeye tama
men gayrısafi olarak irad kaydolunur. Bunların tah
sil ve idare masarifi bütçede taallûk ettiği tahsisattan 
sarfedilir. 
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Madde 42. — Muvazenei Umumiye Kanunu ile 
verilen mezuniyet haricinde her ne nam ile olursa ol
sun devlet nam ve hesabına vergi ve resim cibayeti 
için emir verenler ve tahakkuk evrakı ve tarifeler tan
zim edenler ve fiilen tahsilat yapanlar Ceza Kanunu 
mucibince mücazat olunurlar. 

Madde 43. — Memur ve müstahdemlerin maaş, 
ücret ve tahsisatlarından usulen yapılacak tevkifat 
merkezce toptan tahakkuk ettirilerek bütçeye irad ve 
masraf kaydolunur. 

Madde 44. — Muhasibin sun'u taksirinden müte
vellit olmayarak 'beş sene tahsil olunamayan ve tah
sili mümteni bulunduğu dairesinin tetkikatı ve ma
hallî idare heyetinin mazbatasiyle tevsik olunan mü-
tehakkak varidat bakayasının terkini bir cetvel ile 
Büyük Millet Meclisine arz olunur. 

Dördüncü Fasıl 
Masarif Bütçesi 

Madde 45. — Devlet hizmetlerinin müstelzim ol
duğu masarif her sene bütçesine vazolunan tahsisat 
ile tayin olunur, ifası bir 'kanun ile emrolunan hide-
mat karşılığının behemahal senesi bütçesine ithali lâ
zımdır. 

Madde 46. — Bir sene bütçesiyle verilen tahsisat 
ancak o sene zarfında ifa edilen umur ve hidema-
tın karşılığıdır. Senesi içinde ifa olunmayan hidemata 
ait tahsisat sene nîhayötinde iptal olunur. Gelecek se
nelere devri meşrut tahsisat usulü mülgadır. 

'Madde 47. — Bir kanun veya kanuni mezuniyete 
müstenit bir mukavele ile muayyen olmadıkça mas
rafın senesi hizmetin vukuu tarihine göre tayin olu
nur. Ancak maaşatı zatiyenin müterakimleri tahsis 
olundukları sene bütçesinden verilir. Masarifi gayrı 
melhuza hakkında icra Vekilleri Heyetinin kararları 
İttihaz olunduğu sene bütçesine râcidir. 

'Madde 48. — Aşağıdaki fıkralarda zikredilen hiz
metlerden her birinin senesi bütçesine mevzu tahsisatı 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum gö
rülecek miktarı tediyeye, Maliye Vekili mezundur. Bu 
suretle husule gelecek tahsisat farkı yüzüncü madde
de muharrer hesabı katide ayrıca gösterilir. 

A) Mukannen aidatı beyiye, 
B) Nispeti kanunla muayyen aidat ve ikrami

yeler, 
C) Reddiyat, 
E) Muhakeme harçları, 
H) Devlete ait müsakkafat ve arazi vergileri, 
V) Mütekait, eytam ve eramil tahsisatı. 
Madde 49. — Muvazenei umumiye dahilinde ida

re edilmekte olan sınaî ve ticarî müessese ve idare

lerin mevaddı iptidaiye ve malzeme mubayaa bedel
leriyle mütehassıs ve amele ücretleri mütedavil ser
maye namiyle 'bütçelere 'konulan tahsisat ile tedvir ve 
tesviye olunur. Bu müessesat ve idarelerin mütedavil 
sermaye tahsisatından istimal olunmayan miktarı se
ne nihayetinde iptal ve istimal olunan sermayeden mü-
tehassıl varidat fazlaları da irad kaydolunur. 

Madde 50. — Vekiller bütçe ile verilen tahsisattan 
fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulunamayacakları gibi 
mezkûr tahsisatı bir nevi hususi varidatla da tezyid 
edemezler. 

Ancak, daimi mahiyeti haiz hidemattan kuvayı har-
biyenin iaşe, ilbas, teçhiz, teslihiyle imalatı ve mek
tep, hapishane ve hastahane muayyenatı, inşaat tami
rat ve posta nakliyatı için câri sene bütçesine mev
zu tahsisatın nısfını tecavüz etmemek ve icra Vekil
leri Heyetinin kararına iktiran eylemek şartiyle gele
cek seneye sarî taahhüdat icrası caizdir. 

Madde 51. — Hükmü müteaddit senelere sari in
şaat ve imalat taahhüdatı, her sene sarfedilecek mik
tarı 'karşüığı o sene bütçesine vaz olunmak şartiyle, 
bir kanun istihsaline mütevakkıftır. 

Madde 52. — Senevî tediye miktarı bütçeye mev
zu tahsisatı tecavüz etmemek ve müteakip seneler büt
çeleri tahsisatının tezyidini istilzam eylememek şartiy
le sefarethane ve şehbenderhaneler için uzun müddet
le icar mukaveleleri akti ve Hariciye Vekâleti bütçe
sinin icar bedeli tertibine mevzu tahsisattan mukas-
satan ödenmek üzere bina satın alınarak uzun müd
detle taahhüdata girişilmesi caizdir. 

Madde 53. — Bir vekâletten diğer vekâlete veri
len eşya ve levazım esmam bunları alan vekâletin tah
sisatına mahsup ve mukabili varidat kaydolunur. 

Madde 54. — Numune çiftliği, hara ve ağıl gibi 
müessesat hâsılatından istihlak edilecek olanların es
manı istihlak tarihindeki fiyatlariyle tahsisatına mah
sup ve mukabili irad kaydolunur. 

Madde 55. — Menafii umumiyeye müteallik hi
demata sarfolunmak üzere verilen ianat ve teberru-
at, varidat bütçesinde hususi bir fasla konulup, şart 
kılındığı hizmetin masraf bütçesinde tahsisat mevcutsa 
o tahsisata ilâve ve aksi halde ayrıca bir fasla kaydo
lunarak meşrutunileyhine sarfedilir. Bu kabil tahsisatın 
sene gayesine kalan miktarı ertesi senelerde açılacak 
bir faslı mahsusa nakil ve saffolunur. 

Madde 56. — Bir fasıldan diğer fasla tahsisat nakli 
kanun ile olur. Aynı faslın muhtelif maddeleri ara
sında müna'kale icrası Maliye Vekilinin muvafaka
tiyle yapılabilir. 

— 417 — 



1 : 71 23 . 5 . 1927 C : 1 

Madde 57. — Maaş ve ücret tertiplerinden masraf 
tertiplerine ve münakalat icra edilen tertiplerden diğer 
tertiplere tahsisat naklolunamayacağı gibi ihtiyat tah
sisatından naklolunan tertiplerden de münakale yapı
lamaz. 

Madde 58. — Umumi seferberlik veya ilanı harp 
vukuunda Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletleri ile, 
imalatı harbiye bütçelerinde mevcut tahsisat bu vekâ
letler ile daireler için hükmen tavsiye ve yekûnu umu
mi tecavüz edilmemek partiyle ihtiyaca göre bu tahsi
sattan fasıl ve maddelere bakılmaksızın sarfiyat icra 
olunabilir. Bu takdirde yapılan sarfiyat tahakkukuna 
göre fasıllarına kaydolunur. Asgarî bir fıkranın veya 
ona muadil bahrî bir kuvvetin devletçe seferber hale 
vaz'ında o fıkra veya bahrî kuvvete havale edilmiş 
olan tahsisat dahi aynı suretle istimal edilebilir. Ancak 
bütçelerin yekûnu umumileri dahilinde idare kabil 
olmadığı ve derhal tahsisat alınması mümkün bulun
madığı takdirde ilk fırsatta tahsisat alınmak üzere bu 
bütçelere mevzu tahsisat yekûnu umumileri yüzde on-
beşine kadar tecavüz edilebilir. Seferberliği ilân olu
nan kıtaata mensup efrad, hayvanat ve levazımın mü-
rettep mahallerine sevk ve iaşeleri için muktazi me-
foaliğ mal sandıklarınca avans olarak mutemetlere ve
rilip nihayet bir ay zarfında gönderilecek tediye emir
leri üzerine tahsisata nakil ve mahsubolunur. 

Madde 59. — Maliye bütçesine mevzu masarifi 
gayrımelhuze tahsisatının sarf ve istimali İcra Vekil
leri Heyetinin kararına menuttur. 

Mahkeme ilâmına müstenit olan düyun, tertibinde 
karşılığı bulunmadığı takdirde ihtiyat faslından naklo
lunacak tahsisattan ve bu tertipte de tahsisat mevcut 
değilse masarifi gayrımelhuza faslından tediye olunur. 

Madde 60. — Tekaüde sevkölunan mülkî ve as
kerî memurlarla vefat edenlerin eytam ve eramiline 
vesair zatî maaşa müstehak olanlara kanunlarına tev
fikan maaş tahsisi muamelesi bunların mensup oldu
ğu vekaletlerce ifa ve .tahsis evrakı Divanı Muhase
batça tetkik ve tasdik olunur. 

Madde 61. — Merkezde on bin liradan fazla mas
rafı müstelzim bilumum mukavelat icradan evvel Di
vanı Muhasebatça tescil olunur. Ancak, müstaceli
yeti ve mahremiyeti hasebiyle münakaşadan istisnasına 
İcra Vekilleri Heyetince karar verilen hususat ile me-
maliki ecnebiyede vükubulacak mübayaata müteallik 
mukavelat bu hükümden müstesnadır. 

Madde 62. — Vekiller vilâyetlerdeki ikinci derece 
âmiri italarına merkezden istizan edilmeksizin on bin 
liraya kadar mukavelat akti salâhiyetini verebilirler. 

Miktarı on bin lirayı mütecaviz muayyen hususata ait 
mukavelatın akit ve teatisi için daha evvel mezuniyet 
itası caizdir. 

Madde 63. — Merkez ve vilâyetlerde aktolunacak 
mukavelat ile müstenidatının birer suretleri yedi gün 
zarfında ve doğrudan doğruya Maliye Vekâletiyle Di
vanı Muhasebata gönderilmek mecburidir. 

Madde 64. — Merkezde avans itasını mutazammın 
olan mukavelat ile elli bin lirayı mütecaviz taahhüdat 
ve mukavelatın icradan evvel Maliye Vekiline ibrazı 
lâzımdır. Bu evrak azami on beş gün zarfında Maliye 
Vekili tarafından tetkik ve bir neticeye raptolunur. 

Madde 65. — Muhasiplerce yapılan sarfiyat ev
rakı müsbitelerinin aylık cetvellerle birlikte sarfiyatın 
vükubulduğu ay gayesinden itibaren otuz gün zar
fında merkeze gönderilmesi mecburidir. !Bu evrakı 
müsbiteler merkeze vürudlarından itibaren nihayet iki 
ay zarfında tetkik edilerek noksanı bulunanların ma
halline iadesi ve muvafık görülenlerin Divanı Muha
sebata ibrazı lâzımdır. Varidat, bütçe harici bilumum 
muamelat evrakı müsbiteleri dahi aynı müddet ve şe
rait dâhilinde kayıt suretleriyle birlikte Divanı Mu
hasebata gönderilir. 

Madde 66. — Divanı Muhasebata ibraz olunan ve 
muallel bulunmayan evraktan tediye, kredi ve ita emir
leriyle avans evrakının ve altmış birinci maddede mu
harrer mukavelatın azami üç ve diğerlerinin on beş 
gün zarfında Divanca tetkik ve intacı mecburidir. 

Madde 67. — Divanı Muhasebatça tasdik veya 
iade edilen evrakın muamelesi merkez muhasebeleri 
tarafından azami yedi gün zarfında ikmal ve muha
sibine tebliğ veya iade olunması lâzımdır. 

Madde 68. — Merkez ve vilâyetlerle kolordular 
ve muhasip teşkilatı olan müstakil fırka ve kıtalarda, 
bütçe tahsisatından yapılacak tediye miktarını gösterir 
bir cetvel, vekaletlerce her üç ayda bir tanzim ve Ha
zineye tevdi olunur. Cetvel muhteviyatında tebeddü
lat vukuu takdirinde ayrıca malumat verilmesi iktiza 
eder. 

Beşinci Fasıl 
Masarifin Tahakkuku 

Madde 69. — Devlet Hazinesi hesabına bir mas
rafın tahakkuku ancak bir vekilin veya vazifeten ve
kil namına hareket eden bir memurun tasdikiyle ta
mam olur. 

Madde 70. — Varidat ve masarifin tahakkukuna 
ait evrakı müsbitenin eşkâl ve ecnası ve bunlara müte
allik tadilat malî müşavere Encümenince tayin ve tes
pit olunur. 
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Madde 71. — Vekiller kendi bütçelerinin âmiri 
italarıdır. Vekiller veya tevkil ettikleri memurlar büt
çeleri dahilinde icra etmek istedikleri masraflar için 
merkez muhasipleri üzerine ita emirleri isdar ederler. 

Masraf tahakkuk ettikçe mahallindeki muhasibin 
veznesinden tediye edilmek üzere her vekil ikinci de
rece âmiri italarına mezuniyet verebilir. 

Bu mezuniyetler tediye emirleriyle tebliğ olunur. 
Tediye emirlerinin ikinci derece âmiri italarına tebli
ğinden evvel Maliye Vekâletince azami iki gün zar
fında vizesi lâzımdır. 

Madde 72. — ita ve tediye emirlerinde bütçenin 
senesiyle fasıl ve maddesi gösterilmek mecburidir. Bu 
evrak âmiri ita ile muhasebe müdürü veya muhasip
ler tarafından imza olunur. 

Madde 73. — ita emirlerine muhtevi oldukları 
masrafın taahhüt ve tahakkukuna müteallik bilcümle 
evrakı müsbitenin aslı veya musaddak suretleri rapto-
lunur. Ancak, mahrem muamelata müteallik evrak 
yalnız Divanı 'Muhasebat Reisine ibraz edilir. 

Madde 74. — Merkez dairelerinin, bu kanuna mer
but cetvel dahilinde olan mukannen sarfiyatından ma
ada, tediyata müteallik ita ve kredi emirleriyle avans 
ilmühaberleri ve ikinci derece âmiri italarına verilen 
tediye emirleri evvelemirde Divanı Muhasebatın vize
sine tabidir. Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu 
evrakın muhteviyatı muhasipler tarafından tediye olu
namaz. 

'Madde 75. — Divanı 'Muhasebatın ita, tediye ve 
kredi emirleriyle tescil ve tahsisi zımnında kendisine 
tevdi olunan evrak üzerinde icra edeceği tetkikat : 

A) Hatayı maddî bulunmaması, 
IB) Tahsisat ve kadro dahilinde olması, 
C) Bütçedeki tertibe mutabakatı, 
D) Kavanin ve nizamat ve mukarrerata muvafa

kati hususatından ibarettir. 

Madde 76. — Divanı Muhasebatın tescilinden ve
ya vizesinden imtina edip, esbabı mucibeli bir takrir 
ile dairesine iade ettiği evraktan : Hatayı maddiye ve
ya tahsisatın kifayetsizliğine veya kadro fevkinde ta
yin ve istihdamlara müteallik olanlar hakkındaki red
di katidir. 

Tertibe mutabakat, kavanine, nizamat ve mukar
rerata muvafakat görülmemek dolayısiyle Divanca ia
de olunan evrak hakkında vekil tarafından mesuliyet 
deruhtesini mutazammın vukubulacak müracaat üze- I 
rine keyfiyet Divanca yeniden tetkik edilir. Divan im- I 
tinaında İsrar eylediği ve İcra Vekilleri Heyetince key- I 
fiyet tetkik olunarak vekilin noktai nazarına iştiraki | 

I mutazammın karar ittihaz ve Divana tebliğ olunduğu 
takdirde kaydı ihtiyatla vize muamelesi icra olunur. 

I Divanı Muhasebat bu yolda kaydı ihtiyatla vize 
ettiği evrak ile diğer muamelat ve yolsuzluklar hak-

I kında üç ayda bir takdim edeceği raporla 'Büyük Mil-
I let Meclisine malumat arz eder. 

Madde 77. — Müdafaai Milliye, Hariciye, Dahili
ye, Emniyeti Umumiye ve Rüsumat bütçelerine mev
zu mesture ve aynı mahiyeti haiz istihbarat tertipleri
ne ait ita ve tediye emirleri mesul vekili ile Maliye 
Vekili ve Başvekil taraflarından müştereken imza edil
miş bir kararnameye müsteniden tanzim olunur, işbu 
emirler mucibince tediyat icrası ancak imza eden ve
killerin mevkilerini muhafazaları ile meşruttur. 

Madde 78. — Tediye emirlerine müsteniden vilâ
yetlerde muhasipler tarafından vukubulacak sarfiyata 
müteallik evrak tediyeden sonra merkez muhasebe mü
dürleri tarafından mahsup ita emrine raptolunarak 
Divanı Muhasebata vize ettirilir. Bu yolda vukubulan 
tediyattan şayanı kabul görülmeyen aksamın mesu
liyeti ... nci madde ahkâmına tabidir. 

Madde 79. — Memaliki ecnebiyede vazife ifa eden 
veya tahsil ve tetebbuda bulunan askerî, mülkî, bilu
mum memurin ve müstahdemin ile talebelerin maa-
şat ve muhassasatı her aya ait istihkak o ay girer 
girmez peşinen verilmek şartiyle üç ay evvel ve üç 
aylığı bir arada tahakkuk ettirilebilir. 

Altıncı Fasıl 
Masarifin Tediyesi 

Madde 80. — Maliye Vekili Divanı Muhasebatça 
vize edilen ita, tediye ve kredi emirlerinin âmiri ita 
tarafından tayin edilen müddetle tediyesi esbabını is-
tikmal eyler. 

Madde 81. — Mühasiplerce bütçeye müteallik bir 
masrafın tediyesi âmiri ita tarafından imzalanmış bir 
ita veya kredi emrine müstenit olmak lâzımdır. Muha
siplerin ita emirlerinde yapacağı tetkikat : 

A) Masrafın kendisine verilen mezuniyet dahilin
de bulunması, 

B) Masrafın bütçedeki tertibe mutabakatı, 
C) ita emrine merbut taahhüt ve tahakkuk ev

rakının tamam olması, 
D) Hatayı maddiden âri bulunması, 
H) Masrafın kavanin, nizamat ve mukarrerat ah

kâmına muvafakati, 
V) istihkak sahibinin hüviyeti, hususatına aittir. 
Merkez muhasipleri Divanı Muhasebatça vize edil

miş evrakta (B) ve (H) fıkralarının tetkik ve tatbikin
den müstesnadır. 
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Madde 82. — Tahsisatın kifayetsizliği, tayin ve 
istihdamların kadro fevkinden bulunması, taahhüt ve 
tahakkuk evrakının noksanı, hatayı maddî, istihkak 
sahibinin hüviyeti dolayısiyle kabul olunmayan ita 
emirlerinin tediyesine muhasipler icbar edilemez. 

Vilâyetlerdeki muhasiplerin, kanun ve nizama mu
vafakat, tertibe mutabakat hakkında vaki olacak iti
razları üzerine ikinci derece âmiri italar tarafından 
tahriren mesuliyet deruhte edildiği takdirde muhasip, 
tediye etmeye mecburdur. Bu halde deruhte evrakı ita 
emrine raptolunur. 

Yedinci Fasıl 
Avans ve Kredi 

Madde 83. — Aşağıda zikrolunan ahvalde henüz 
tahakkuk ve ita emrine iktiran etmemiş olan mas
raflar için âmiri itanın göstereceği lüzum üzerine 
muhasipler tarafından tediyat icrası caizidir. 

A) Tahakkuk ve ita emri muamelatının ikmali
ne mütehammil olmayan müteferrik ve müstacel 
masraflar için âmiri ita tarafından tayin olunacak 
mutemetlere bin liraya kadar avans veri'lehilir. Vilâ
yetlerde avansın tahdidine Maliye Vekili salâhiyet-
tafdır. Seferberlikte ve hasbelicap vakti hazarda Ma
liye Vekili İcra Vekilleri Heyetinin kararına müste
niden askeri devair mutemetlerine bin liradan fazla 
avans verebilir. 

B) Memur harcırahları için verilecek avanslar 
kendilerine has kanunlardaki hükümlere tabidir. 

C) (A) fıkrasında muharrer ve miktarı bin lira
yı mütecaviz masraflar için avans verilmeyip dairesi
nin göstereceği lüzum üzerine Maliye Vekâleti tara
fından, mahalli banka Veya mal sandığı nezdinde açı
lacak krediden, tediyat yaptırılabilir. Banka veya 
mal sandığı mutemedin göstereceği cihet ve müsfta-
hikka doğrudan doğruya tediyat icra eder. 

E) Ecnebi memleketlerde vuku bulacak mübaya-
a't için izam olunan mutemet memurlara bin liradan 
fazla avans verilmeyip, dairesinin göstereceği lüzum 
üzerine mahalli bankaların birinde kredi küşad olu
nur. Bankaca tediyat icrası (C) fıkrasında muharrer 
hükme! tabidir. 

Hj Mukavelenamelerde peşin itası meşrut olan 
mebaliğe mukabil bilahare hizmetin ifasında mah
subu icra olunmak üzere müteahh'rtlefe avans verile
bilir, 

Senei maliyenin hitamından itibaren üç ay zar
fında hizmet ifa ve -evrakı tahkikiyesi tevdi olunduğu 
takdirde avans, verildiği serte bütçesinden mahsup 
olunur. 

Ellinci ve elli birinci maddeler mucibince, hükmü 
gelecek senelere sâri mukavelelere istinaden verileni 
avanslar hizmetin ifa olunduğu seneye (kadar devre
dilebilir. Bu suretle devredilen avaıns akçaları hizme
tin yapıldığı serte içinde ait olduğu düyun tertibinden 
mahsup olunur. 

•Bu fıkra mucibince verilecek avanslar taahhüt 
mecmuunun sülüsünü tecavüz ötmemek ve mukabi
linde müteahhitlerden teminat aranmak muktazidir. 

Madde 84. — Avans ve kredilerin muhteviyatı 
taallûk ettiği tertipten mevkuf tutulur. Her mahalde 
bir daire içim yalnız bir mutemet tayin olunabilir. 
Oüz'ü tam halinde ve müteferrik mahallerde bulu
nan askeri kıtaat ile müessesatın her biri için ayn 
mutemet tayini caizdir. Bir mutemede verilecek avans
lar mecmuu bin lirayı tecavüz etmemek şartiyle mu-
telif fasıl ve maddelerden. olabilir. 

Madde 85. — Avans ve kredi emirleri Divanı 
Muhasebattan evvel Maliye Vekâletince vize edilir. 
Avans ve kredi akçeleri hangi iş için verilmiş ise yal
nız o işte ve âmiri itanın tahriri mezuniyetiyle sarf 
ve istimal olunur. 

Madde 86. — Her mutemet aldığı avans ve kredi
lerden sarfettiği mehaliğe ait evrakı müs'biteyi azami 
üç ay zarfında muhasibe vermiye mecburdur. Bu 
müddet zarfında ibraz olunacak evrakı sarfiye muh
teviyatı kadar yeniden avans veya kredi itası caiz
dir. Bu yolda mahsup muamelesi ifa olunmadıkça 
aynı iş için yeniden avans veya kredi verilemez. Mu
temet işin hitamını müteakip avans ve kredi bak'iyesi-
ni iade ve iptale medburdur. 

Madde 87. —Mutemetler bütçeye ait sarfiyat için 
muhasip veznesinden başka hiçhir yerden hîç bir narn 
ile para kabzedemezler. Aksi halde haklarında yir
mi birinci madde hükrnü tatbik olunur. 

Madde 88. — Her mutemet senenin son gününde 
avans akçasından nezdinde kalan mebaiiği henüz 
mahsubunu icra ettiremediği tediye evrakıyla birlikte 
tamamiyle muhasibe iade edip, hesabını kapatmağa 
ve muhasip dahi bu hesabı aramaya mecburdur. Ak
si takdirde mutemet zimmettar addolunarak hangi 
sınıf ve meslekten olursa olsun Maliye Vekilinin ta-
Idbi üzerine memuriyetti asliyesinden ihraç edileceği 
gibi, muhasip dahi memurin Kanunu ahkâmına göre 
tecziye olunur. Mutemet zimmetinde kalan mebaliğ, 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan faiziyle beraber 
tahsil edilir. 

Madde 89. — Bir mutemet, yedİndeki avans ak
çesinden bir kısmını âmiri itanın tahriri mezun'iyetiy-
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İe ikinci bir mutemede verdbilir. Bu halde İkinci mu
temetten alacağı makbuz senedini âm'iri itanın mezu-
nîyetnamesiyle birlikte muhasibe ibraz ederek zim
metini devreder, ikinci mutemet dahi hesabını avan
sın alındığı tarihten itibaren üç ay zarfında muhasi
be tevdi etmeye mecburdur. Mutemetler hakkındaki 
diğer hükümler bu ikinci mutemet hakkında da ay
nen caridir. 

Madde 9Q. — Avans akçesinden yapılacak sarfi
yat hakkında mutemeiüerin! kavaimin, n'izamalt ve mu-
karrerata muhalefetten dolayı vuku bulacak itiraz
ları üzerine âmiri ita tahriren mesuliyet deruhte et
tiği takdirde mutemetler bu masrafı tediyeye mec
bur olup, mesuliyet âmiri İtaya ait olur. Mutemedin 
itirazı olmaksızın yapılan sarfiyat muhasip tarafım
dan mevzu ahkâma muhalefet dölaıyısiyle kabul edil
mediği halde mesuliyet âmiri ita ile mutemede te
veccüh eder. Ancak, âmiri ita taraflından mesuliyet 
deruhte edilerek sarfiyatın mahsubu için İsrar olunma
dıkça muhasip sarfiyatın malhsu'bunu icra eyler. Bu 
takdirde -mesuliyet münhasıran âmiri itaya raci olur. 

Sekizinci Fasıl 
Senöi Maliye Nihayetinde Kalan Düyun 

Madde 91. — Bütçe masarifinden senei maliye 
gayesine kadar ita emrine iktiran eylediği halde mu
hasip tarafından tediye edilememiş olan mebaliğ se
nei maliye gayesinden bütçeye masraf kayıt ve ema
net hesabına naklolunur, 

Madde 92. — Senei maliyenin hitamına kadar 
tediye olunamadığı gibi emanet hesabına dahi alına
mayan düyun, seneleri bütçelerindeki tertiplerinde 
karşılığı bulunmak şartiyle, beş sene nihayetine ka
dar aşağıdaki hükümler dairesinde tesviye olunur. 

A) Bütçe senesinin gayesinden itibaren bir sene 
zarfında tahakkuk edecek düyun yeni sene bütçesin
de mevcut «geçen sene düyunu» faslından tesviye olu
nur. Ancak bu fasla mevzu tahsisat kifayet etmediği 
takdirde kırk sekizinci madde mucibince muamele ifa 
olunur. 

B) Mütehakkak düyundan yukanki fıkralar hük
müne girmeyenler her daire bütçesinden mevcut «Eski 
seneler düyunu) faslında bulunan tahsisattan tediye olu
nur. 

Madde 93. — Taalluk ettiği senei maliyenin hitamı 
tarihinden itibaren beş sene zarfında, ashabı tarafından 
meşru bir mazerete müstenit olmaksızın tahriren talep 
ve takip olunmamaktan veya evrakı ibraz edilmemek
ten dolayı tediye olunamayan düyun, müruru zamana 
uğrayarak devlet menfaatine sakit olur. Emanet he

sabına alınıp, bu müddet zarfında talep olunmayan 
mebaliğ Hazine namına müteferrik hâsılata irad kay
dedilir. Ancak, kuponların ve kura isabet eden sene-
datın tediyesi için müruru zaman müddeti her bir 
'istikrazın akdine mezuniyetini havi kavanin ve mu-
kavelatta musarrah ise bu sarahat muteberdir. 

Madde 94. — Beş sene zarfında talep olunmaya-
rak müruru zamana uğrayan düyun hakkında, istih
kak sahipleri tarafından dermeyan edilecek mazeret
leri dinleyecek merci adliye mahakimidir. Mahkeme
den istihsal olunacak ilam mucibince mazeretlerini 
ispat edenler matlubatı elli dokuzuncu madde hükmü
ne göre tesviye olunur. 

Dokuzuncu Fasıl 
Ayniyat Muhasebesi 

Madde 95. — Ayniyat muhasebesinin ihtiva eyle
diği mevad: 

A) İmalata mahsus malzemei iptidaiye, 
B) Istihlâkata mahsus bilumum mevad ve eşya, 
C) Tesisat ve inşaata müteallik bilcümle mevad, 

malzeme, 
E) Eczayı tıbbiye, 
H) Demirbaş eşya ve mefruşattır. 

Madde 96. — Devletçe idare edilen ambar, ima
lathane, ocak, tersane ve emsali müessesattan her bi
rinde bulunacak her türlü mevad ve eşya ve mal
zeme ile devair ve müessesatta mevcut demirbaş eşya 
ve mefruşat bir ayniyat muhasibine mevdu bulunur. 
Muhasip bu ayniyatın hüsnü mühafazasiyle ithalat 
ve ihracatından mesuldür. Ancak, eşyanın tabiatın
dan mümbais ve usulen sabit tenakuslardan dolayı 
ayniyat muhasibi mazur tutulur. 

Madde 97. — Her ayniyat muhasibi mensup ol
duğu daireye kendisine tevdi edilmiş olan ayniyatın 
envai itibariyle ithalat ve ihracatını muhtevi bir he
sap itasiyle mükelleftir. 

Madde 98. — Adliye icra Daireleriyle devairi in
zibatiye vesaire tarafından efrada ait olarak vaziyet 
olunan ayniyatın muhasebesi dahi bir muhasibin ida
resine ve Divanın muhakemesine tabidir. 

Madde 99. — Devletin beni, bahri, ve havai ku-
vayı müdafaasına müteallik teçhizat, malzemei har
biye, melbusat, mahrukat ve erzak ve askeri fabri
ka ve merbutu müessesat, Müdafaai Milliye ve bah
riye vekâletlerince tanzim ve Heyeti Vekilece tasdik 
olunacak talimatnameye tevfikan teftiş ve murakabe
ye tabi olup, bunlar için hesabı kati tanzim edilme
yeceği gibi Divanı Muhasebata dahi verilmez. 
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Onuncu Fasıl 
Bütçe Hesabının Kesilmesi 

Madde 100. —• Bütçe hesabının kesilmesi, hesabı 
kati kanunu ile. olur. Hesabı kati kanunu, maddeler 
üzerine mürettep bir metinle varidat ve masarif cet
vellerinden terekküp eder. Şekil ve taksimat, Muvaze
ne! Umumiye Kanununa tamamiyle mütenazır bulu
nur. 

Madde 101. — Vekillerden her biri kendi bütçe
sine ait masraf hesabı kati cetvelinin senei maliye 
gayesinden itibaren dokuz ay zarfında iki nüsha ola
rak tanzim ile bir nüshası Maliye Vekâletine ve di
ğer nüshasını Divanı Muhasebata gönderir. Maliye 
Vekili kendi vekâletine ait masraf cetvelini bir müd
det zarfında Divanı Muhasebata göndermekle bera
ber devletin umumi varidat ve masarifatına muhtevi 
Hazine hesabı umumisini, senei maliyenin sonundan 
itibaren nihayet on yedi ay zarfında ihzar ederek 
Divanı Muhasebata irsal ve hesabı kati kanunu la-
yihasiyle birlikte Büyük Millet Meclisine takdim 
eder. Munfasıl vekile ait hesabı kati, lâik vekil tara
fından verilir. 

Madde 102. — Varidat hesabı kati cetvelinde: (1) 
varidatın muhammenatı, (2) o seneye ait tahakkukat, 
(3) sabık seneden devren gelen bakaya, (4) senesi 
içinde vukubulan tahlisat, (5) gelecek seneye devro-
lunan bakaya gösterilir. 

Madde 103. — Masraf hesabı katisi cetvelinde: 
(1) bütçe ile verilen tahsisat, (2) senesi zarfında ilave 
olunan tahsisat, (3) senesi içinde tahakkuk eden ma
sarif, (4) senesi zarfında tediye olunan veya emanet 
hesabına alınan masarif, (5) senei maliye nihayetinde 
kalan düyun, (6) istimal olunamayıp iptal edilen tah
sisat bakiyesi gösterilir. 

Her vekâlet kendi bütçesine ait hesabı katiye tah
sisatın istimali ve hizmetin ifası hakkında ayrıca bir 
izahname rapteder. 

Madde 104. — Hazine hesabı umumisi aşağıdaki 
aksamı ihtiva eder: 

A) Hesabı kati kanun layihasının metni, 
B) Esbabı mucibe, 
C) Bütçe dahil Ve haricinde kabz ve tediye olu

nan mebaliğin mizanı, 
D) Varidat hesabı kati cetveli ve izahnamesi, 
H) Vekâletler hesabı katileriyle izahnameieri, 
V) Her vilayet ve müesesenin bütçedeki enva 

itibariyle varidatı ve daire itibariyle sarfiyatı. 

Madde. 105. — Vekiller vekâletlerine ait ayniyat 
için dahi yukarıki maddelerde muharrer müddet ve 
esaslar dairesinde hesabı kati tanzim ve bir nüsha
sını Büyük Millet Meclisine takdim ve bir nüshasını 
da Maliye Vekâletiyle Divanı Muhasebata irsal eder
ler, 

Madde 106. — Ayniyat hesabı kati cetvelinde (1) 
nevi ve esmanı itibariyle senei maliye iptidasına mü-
devver ayniyat, (2) senesi zarfında alınan ayniyat, 
(3) senesi zarfında sarf edilen ayniyat, (4) senei mali
ye gayesindeki mevcudat gösterilir, 

Madde 107. — Divanı Muhasebat Hazine hesabı 
umumisini bir kere muhasiplerin tetkik edilen hesa-
batı ile* bir kere de vekillerden her birinin verdikleri 
hesabı katilerle mukabele ve tetkik ederek hesabı kati 
kanununun maliyece Büyük Millet Meclisine takdimi 
tarihinden itibaren nihayet altı ay zarfında tetkikatı 
neticesini vereceği beyannamelerle Meclise arz eder. 

Madde 108. — Senei maliye gayesine kadar bil
fiil vukubulan tediyattan mahsubu icra olunamayan
ların muhasiplerce dört ay zarfında ve merkez muha
sebe müdürierihce Hazine hesabı umumisinin tanzi
minden bir evveline kadar mahsup muamelatına de
vam olunabilir. 

On Birinci Fasıl 
Vekâlet Muhasebeleri 

Madde 109. — Her vekâlette bir muhasebe mü
düriyeti bulunur. Bu muhasebeler : 

A) Vekâlet bütçesini ihzar etmek, 
B) Merkezin mütehakkak masraflarını ita em

rine rapteylemek, 
C) Memur bulunduğu vekâlete mevdu olup dev

let müesseseleri, şirketler ve eşhastan alınması lazım 
gelen bilumum varidat ve hâsılatı tahakkuk ettirmek, 

D) Tediye ve kredi emirlerini tanzim eylemek, 
H) Vilayetlerden gelecek sarfiyat evrakını tetkik 

ve tahsisatından mahsubunu icra etmek, 
V) Vekâlet hesabı katisini tanzim eylemek, 
Z) Vekâletin sair hesabi muamelatını rüyet et

mek ite (mükelleftir. 
Madde 110. — Muhasebe müdürleri her türlü 

masraf, taahhüt evrakını icradan evvel görüp, bütçe 
ve kavanin ve nizamıata muvafakati nofctai naza
rından vekile mütalaa beyan etmeye ve vekâletçe 
bu mütalaa nazarı dikkate alınmadığı takdirde yirmi 
dört saat zarfında Maliye Vekilini haberdar eyleme
ye mecburdur. 

— 422 — 
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•Madde 111. — Teşkilat itibariyle bir vekâlete ta
bi olmakla beraber tahsisatı o vekâlet bütçesinde ay
rı bir cüz teşkil eden idarei umumiyelerde dahi aynı 
vazaifie mükellef ve aynı şeraite tabi birer muhase
be müdürü bulunur. 

Madde 112. — Şehbenderhane hesaplarının celb, 
tetkik ve telfiki ve muhasip sıfatiyle Divanı Muhase
bata hesap itası Hariciye Vekâleti Muhasebe Müdü
rüne aittir. 

Madde 113. — Devletin muntazam düyununa 
ait muamelatı ifa etmek üzere MaHye Vekâletince 
bir muhasip bulunur. 

Bu muhasip; (1) akdolunan istikraz ve avanslar 
ile ihraç edilen Hazine bono ve tahvillerinin hesap
larını takip etmek, (2) tediye edilecek taksit ve ku
ponları tahakkuk ettirerek ita emrine rapteylemek 
ile mükellef olup, Divanı Muhasebata usulü dairesin
de idare hesabı verir. 

Madde 114. — Muhasebe müdürleri tarafından 
tahakkuk ettirilecek olan bilumum varidat ve hâsı
latın takip ve tahsilinden mesul olmak üzere Maliye 
Vekâletince bir veya müteaddit varidat muhasibi ta
yin olunur, 

Bunlar da diğer muhasipler gibi Divanı Muhase
bata hesap itasiyle mükelleftirler. 

On İkinci Fasıl 
Mülhak ve Hususi Bütç» 

Madde 115. — Sarfiyat hususi varidat ile temin 
ve Muvazenei Umumiye haricinde tedvir olunan 
bütçelere .«mülhak bütçe», mahalli sarfiyat ve vari
datı ihtiva eden bütçelere «hususi bütçe» denir. 

ıMadde 116. — Mülhak bütçeler her sene dairele
rinde tanzim olunup merbut oldukları vekilin imza-
siyle tetkik edilmek üzere Maliye Vekâletine tevdi 
edilir. Bu bütçeler Maliye Vekâleti tarafından otuz 
dördüncü madde mucibince Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. 

Madde 117. — Mülhak bütçelerin müdıiri umumi
leri, mensup oldukları vekâlete izafeten ikinci derece 
amiri ita sıfatiyle muamele ifa ederler. 

Madde 118. — Mülhak ve hususi bütçelerin he-
sabat ve muamelatı, hususi kanunlarında muharrer 
fcuyud mahfuz kalmak üzere, bu kanun ahkâmına ta
bidir, 

Madde 119, — İdarei hususiye ve belediye muha
sipleri hesabatını, haklarındaki kararın tebliği tari
hinden itibaren bir ay zarfında gerek alakadarın ve 
gerek idarenin müracaatı üzerine derecei saniyede 
tetkik ve hükme raptetmek Divanı Muhasebata ait
tir. 

I On Üçüncü Fasıl 
Huhasip Heseplarının Tanzim, Divanı Muhasebata 

İtası 
Madde 120. — Her muhasip hesabını seneden se

neye Divanı Muhasebata vermiye mecburdur. Bir 
senei maliyenin intihasından evvel infisal eden mu-

I hasip, halefi tarafından sene nihayetinde Divana ve-
I rilmek üzere, hesabım halefine devreder. 
I Madde 121. — Vefat eden veya halefine hesap 
I itasından imtina eyliyen muhasibin hesabı, Maliye 

Vekâletince tayin olunacak bir heyet marifetiyle, 
I halefine devrolunur. 

Madde 122. — Muhasipler bir senei maliyeye ait 
idare hesaplarını evrak ve vesaikiyle beraber, o sene
nin hitamından yedi ay nihayetine kadar, Divanı 
Muhasebata vermekle mükelleftirler. Bu müddet 
zarfında hesap vermiyen muhasip, Divanı Muhase-

1 batça tahsisatiyle beraber maaşının nısfına kadar bir 
cezayi nakdi ile tecziye olunur. Muhasip, tayin edi
lecek müddet zarfında yine hesap itasından veya 

I evrakı müsbite ibrazından imtina ettiği halde Divanı 
I Muhasebatın iş'ârı üzerine vekâleti aideşince memu-
I riyetinden ihraç olunarak bu hesap maddei sabıka 
I mucibince halefi tarafından verilir, 

Madde 123, — Nakid muhasipleri tarafından 
I Divam Muhasebata ita edilecek idare hesabı aşağı

daki mevad ve cedvelleri ihtiva eder : 
A) Sene iptidasına müdevver mevcut ile o sene 

zarfında vuku bulan bilumum makbuzat ve metfuat 
I ve ertesi seneye devrolunan mevcut; 
I B) Varidatın sene iptidasına müdevver bakaya-

siyle o sene zarfındaki tahakkukat ve tahsilatı ve 
I gelecek seneye müdevver bakayanın miktarı; 

C) Her daire bütçesinden bir sene zarfında alı-
I nan tediye emirleriyle bunlara müsteniden vuku bulan 

tediyat; 
I D) Gelecek sene iptidasına müdevver ve senei 

maliyede mütehakkak eşhas zimemi ile avans bakiye-
I lerinin müfredatı. 

Ce&veliter bü&çeye müteallik hesalbatta bütçeye 
I mütenazır bulunmak ve izahatı İazıme ve evrakı; 
I müs'bi'tdeniyie bMtök'te tevdi edilmek meşruttur, ©a-
I kalya, müfredatıma 'göre, esbabı mucibe ve vesaıikiy-
I îe irale ve izah olunur. Merkezde ve mülhak bütçe-
I îerin nakit mulhasiipleriyle 'rüsumat ve posta telgraf 

gibi müstakil 'teşkilatı mevcut dairelerin muhasebe 
müdürleri, bir senelik bütçe talhakkukat ve tedıiya-
tın» mübeyyin olmak üzere fasıl ve madde itibariyle 

I ayrıca bir cetvel ilave ve italsıyla mükeleftirler. 
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Madde 124. — Ayniyat münasiplerinin idare ne-
saibatı : 

A) Geçen 'seneden müdeivver mevcut ite senei 
taliye zarfındaki ithalatı, 

>B) iSenei maliye zarfınldaki' ihracat ile gelecek 
seneye müdevver mevcudatı, 

C) ıSenesi 'zarfındaki' talhavvüliat <ve tagayyüratı, 
D) Zayiat ive fire miktarını, 
H) Taalhhüdat neticesi noksan ıveya ziyade mik-

tarflairını nrübsyyin eetveler ile satir malumatı ihtiva 
'efcJetı*. İBu cetveller İzahat ıVe evrakı müsbiteleriyle (bir
ilikte IDivaını Muhasebata veriÜfc 

Om Dördüncü Fasıl 
Müteferrik Mevald 

Maidde 125. — Bir muhasibin Divanı Muhase
batça rüyet olunan (hesabı meyanmıdıaı cürüm teşklil 
eden 'bir fiile temas ettiği görüldüğü takdirde hesa
bın bu kısmı .tefrik edilerek hukuku umumiye cihe-
t;ınden takip olunmak üzere dairesine tevdi kılınır. 
Mahkeme Verilen hüküm Divanın hösap cihetinden 
tetklikat ive (hükmüne rnianıi değildir, 

Zammettiler, ıvükuu tarihlinden Ve tazminler Di
vanca hükmedildiği talihten itibaren faize tabiidir. 

Madde 126. — (Bir muhasip hakkında PiVam 
Muhasebattan veya diğer 'bir mahkemeden, sadir 
olan zimmet ilamı kefalet miktarıyla mukayyet oi-
ma'k üzere kefile de sariidir. Muhasiplerin hesabatı 
Divanı Muhasebata tevdi tarihinden itibaren iki 
sene zarfında rüyet ediimödiği takdirde hükmen mu-
saddak addolunur. 

Madde 127. — IBüyük Millet M'eclisi, Riyaseti 
Cumhur <ve Divanı Muhasebatın mıalsarifi bu kanun 
daiıresıiınde tahakkuk ettirilerek tediye olunur. Maliye 
Vekâletiyle Divanı Muhasebatın (bunlar üzerinde (bir 
ıgûna tetkik halkliarı yoktur. 

Umıumi bütçemin tanzimi sırasında idare amir
leri Ibu (bütçelere alit erkamı Maliye Vekâletine bil
dirir. ıHer sene nlilhıalyötlLndie taımztim edilecek hesabı 
kati cetvellerinim bir nüshası 'hazine hesabı umumi-
'sine ithal olunmak üzere M.a!İiye Vekâletine gönde
rilir. 

Mıaıdde 128. — IBüyük Millet Meclisli;, Riyaseti 
Cumhur ive Divanı Muhasebat 'bütçelerindeki mu-
hassesat idare amirlerinden biriyle Meclis muhasibi 
tarafından müşterek limzalı makbuz mukabiilnde 
hazineden serilir. 

Madde 129. — Mal Müşavere Encümeni Diva
nı Muhasebat heyetimden iki zait ile vekâletler mu
hasebe müdürleri ive Maliye Vekâleti Muhasebei 

Umumiye Müdiri Umumisinıden mürekkep olup, Ma
liliye VekıilMm ıveya tevkil' edeceği zatın riyaseti au
tunda içtima eder. Zimmetlerin terkinine müteallik 
hususıaitta Maliye Hukuk Müşaviri ve varidat evrakı 
mü's'bii'esi eşkal 've enıvaınım tayininde varidat Mü-
di.'d Umumisi encümen© iMlhak eyler. 

Maldde 130. — Encümen, Varidat ve sarfiyatta. 
müijöalil'k evrakı müsbifcenimı nevi ve eşkalini tayin 
ve hesalbaltrn tarz ve usulüne dair atiyen yapılacak 
tadilat hakkında rey ita eyler. 

Madde 131. — Ayniyat ve nakit muha&ipleriyle 
variJdat ive tediyaitta alâkadar memurların zimmetle
rinin terkini (hakkında ivaJki 'olacak talepler 'bu en
cümende tetkik edilip, ittihaz olunacak karar Mali
ye Vekilline ihildiınilir. 

Maldde 132. — Encümen azasına Mıalliye Vekili 
tarafımdan tayin edilecek miktarda ücreti huzur (ve
rilir. Ancak bir ay zarfındaki içtima dördü tecavüz 
edemez. 

Madde 133. — Esbabı mücbire ve zairurtiye do-
Iia'yısılyle takip ve tahsiline mahal veya İmkân gö
rülemeyen zimmetlerin terkini Mali Müşavere En-
cümıenlimin mütalaası alındıktan sonra IBüyük Millet 
Meclislinle arz 'olunur. 

/Maldde 134. — Devadır! merkeziye mjulhaSebe mü
dürleriyle maliyeti -ve umum nakit muhasipleri ve 
kaza mallmü dürteri Muhasebei Umumiye Müdiriyeti 
Umumiyesiniiın imbasiyle Mıaliye Vekilli tarafından Ve 
'ayniyat muhasipleri dahi daireleri tarafından tayin 
olunur. 

Maldde 135. — İnşaata müteallik !bir mukave
lenin tatbiki sırasında tadil zıamreıti; hâsıl oldıuğu ve 
binipjeitice imalat ıveya levazımın tezyild veya tenkıM 
icalbettîiği takdirde müteablhit taahhüdün me'cmuıunaı 
nazaran yüzde yirmi nıisıpetliindeki tadıialtı aynı şerait 
dahilimde ifalya meüburdur. İBu takdirde yalpılan faz
la iışin bedeli ayrıca ilave ve noksanının bedeli ten-
'zlil olunur. :Bu nispetler feVkinde olan tadilat için 
usulü daireslinde yeniden mulkaVele lalktolunmak la
zımdır. 

Mıaidda 136. — Mukalvelattan mütehaiddis ib-
tilafatıın hallll için mütealhbitJerıle ak'folu'naicak 'sullı-
nâmelier ile mıulkavelenaımeliörde yalpılacak taldilat ha-
zi'nlent'n liıta veya t'erlketmdkte bulunduğu menfaat 
üç bin liırayaı kadar olduğu takdirde Ihazine hukuk 
müşavirliğinin mütalıaaisunıa ist'iınıaden vekâleti aidesi 
tarafından yapılabilir. ıBu miktarın fevklinde bir men
faatin terk Veya italsını müstelzilm sulihnameler ak-
tinde veya mukavelename tadilatında Şûrayı Devle-
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'tin mütaılaası aılınımalk lazımdır. Haizine hukuk mü- ı 
şaMirHiğkıce ıveya Şûrayı Devletçe dermeyaın olunan 
mü'taiaıata mulhaıif olarak suflhinıaıme aktıi Veya mu-
'kavola'tta tadüüait ioralsı İcra Vekiferi Heyeti kara
rıyla yapialblir. 

Mukavelatın temdit müddeti ımukavelaita muhar- I 
rer esbaptan mütevellit olduğu veya tadilat devlet 
lehine 'bulunduğu takdirde doğrudan doğruya vekâ
leti aidesince icra olunur. 

Madde 137., — Muvazene! umumiyeye dahil de-
vaiiri devlet leh ve aleyhine ikame olunan davalardan 
(takibinde menfaati devlet mutasavver olmayanların 
terkini kaydı veyahut bunların sulhen halli için bu 
dava üç bin liraya kadar menfaati mutazammın ise 
hazine hukuk müşavirliğinin ve ondan fazla men
faati mutazammın ise Şurayı devletin mütalaasına 
istinaden, Maliye Vekâletince tanzim olunacak ka
rarname, Reisi Cumhurun tasdikine arz olunur. 

Madde 138. — Divana tevdi edilecek tahsis ev-
rakiyle ita emirleri ve varidat ve muamelatı nakdi- I 
yeye müteallik bilumum evrakı müsbite Divanda 
hıfzolunur. Bunların muhafaza müddetleriyle sureti 
imhaları divanın mütalaası alınarak hükümetçe tan
zim olunacak nizamname ile tayin olunur. 

Madde 139. — Bu kanunun ahkâmı dairesinde 
hesap kayıtlarının tesisi ile muamelatın tatbiki hak
kında talimatname tanzimine ve bu kanunda mez
kûr olup, hesap usullerine ait bulunan esasların 
kısmen veya tamamen zaman ve mahalli tatbikinin I 
tayinine Maliye Vekili salâhiyattardır.. 

Madde 14Q, — 14 Şubat 1327 tarihli muaddel 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu Muvakkatiyle 
müzeyyetllatı ve bu kanuna muhalif olan ahkâm mül
gadır., 

Madde 141. — Bu kanun 1927 senesi haziranının 
iptidasından itibaren meridir. 

Madde 142. — Bu kanunun icrasına îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Maddei Muvakkate 
Bu kanunun 92 ve 48 nci maddeleri hükmü 1928 

senesi haziranından itibaren meridir. I 
Dîvanı Muhasebatın Kablessarf Vizesinden Müs

tesna Sarfiyatı Mukannene Cedveli 
1. Memurin maaşat ve muha&sesatı, 
2. Müstahdemini daime ücuratı, 
3. Muhassesatı zâtiye maasatı, 
4. Düyunu umumiye itfa ve faiz bedelleri, 
5i Masarifi muhakeme, I 
6t Kıymetli evrak beyiyesi aidatı, ^ 

— 425 

7. Kanunen muayyen tahsilat ikramiyesi, 
8. İM daireli resmiye arasında veya hazineye 

müteallik irad ve masraf suretiyle yapılan sarfiyat, 
9. Vergi, resim vesair namlarla resmi daireler 

namına yapılan tevUdifat, 
10. Dîvanı muhasebatça müseccel mukavelena

melere müsteniden vuku bulacak bedelatı icare tedi-
yatı, 

11. — Sınai ve ticari müesseseler ve imalathane
lerin mütedavil sermayeden vuku bulan sarfiyatı, 

REİS — Efendim, bu lâyihanın müzakeresine 
başlıyoruz. Encümen bunun hakkında müstaceliyet 
teklif etmektedir, Müstaceliyeti kabul edenler el kal
dırsın., Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim, Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanunu 
Birinci Fasıl 

Umumî Ahkâm! 
Madde 1. — Devletin bilumum emvalinin idare 

ve muhasebesi bu kanuna tabidir. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-

miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Devletin emvali devletçe tarh ve 

oibayet olunan her türlü tekâlif ve rüsum ile devlete 
ait nukud ve esham ve her türlü menkul ve gayri
menkul eşya, emval ve kıyem ve bunların hâsılat ve 
icaraıtı ile saltış bedellerinden terekküp eder. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet emvalinin hesabı, zamanı 
idare ve senei maliye itibariyle görülür. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Zamanı idare, muhasiplerin bir se
nei maliye iptidasından intihasına kadar bütçeye ta
bi olan varidat ve sarfiyat ile bütçeye tabi olmayan 
emanat ve müraselâıta müteallik olarak ifa eyle
dikleri bilcümle muamelâtı ihtiva eder. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Senei Maliye, haziran iptidasından 
'başlıyarak ertesi sene mayıs gayesine kadar imtidat 
etmek üzere on iki aylık bir müddetten ibarettir, 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
miyenler el kaldırsın.-i Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Bütçe, devlet devair ve müessesatı-
mın senevi varidat ve sarif muhammenatını gösteren 
ve 'bunların tatbik ve icrasına mezuniyeti veren bir 
kanundur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Ka'bul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Madde 7. — Devlet masarifi, 'bütçe dahilinde dev
let namına ifa edilen veya bir kanunu mahsus ile 
ifası taahhüt olunan bir hizmet ve hususat 'karşılığı 
olmak üzere devlet zimmetlinde tahakkuk eden borç
tur. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın.., Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Kavanin ve nizaanatına tevfikan dev
let varidatını tahakkuk ettirip, kabili tahsil hale geti
renlere varidat tahakkuk memuru ve devlet masari
fini mevzuata tevfikan tahakkuk ettirenlere de mas
raf tahakkuk memuru denir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırışın... Kabul etmi-
yenler el (kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Varidatı tahsil, nükut ve ayniyatı 
teslim ve bu işlere müteallik her türlü müraıselât 
ile buna müteferri nakdî ve aynî blcümle malî mua
melâtı ifa ve Divan'ı Muhasebata zamanı 'idare hesabı 
ita edenlere muhasip denir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
mıiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet hizmetlerine müteallik masa
rifin muvakkat veya kaıtî surette tediyesi hakkında 
muhasiplere tahriri emir ve mezuniyet verenlere âmiri 
ita idedir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Varidat ve hâsılatı tarh ve tahakkuk 
ettirip, kalbilli tahsil bir hale getirmek Varidat tahak
kuk memurlarına ve masarifi tahakkuk ettirmek 
Masraf tahakkuk memurlarına ve tahakkuk eden ma
sarifi tediye ettirmek Âmiri italara ve tahsilat ve 
tediyatı icra etmek dahi Muhasiplere mevdu vezaif-
tendir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul1 etimi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Veznedar, tahsil memuru, tahsildar, 
ambar memuru, tevzi memuru, şehbender, kançılar 
gibi, unvanlar ile muhasip nam ve hesabına muvak
katen kabz ve sarfa mezun olan memurlara (Muha
sip mütemenji) denir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaidesin.., Kabul edilmiştir. 

f Madde 13. — Varidat ve masraf tahakkuk memur-
lariyle muhasipler tanzim ettikleri evrakın sıhhatin
den ve kavamine mütabakatinden mesuldürler. Me-

J murların, kanuna muhalefetten bahs ile ifasından im-
I tina ettikleri tediyatın icrası Âmiri italar tarafından 

tahriren tebliğ olunur, ise mesuliyet, emri veren Âmiri' 
italara raci olur. 

İkinci derecede Âmiri italar ile varidat ve mas
raf tahakkuk memurlarının hatalarından mütevellit 
zararı tazmin ü& mükellef tutulmaları, Divanı Muhase
batça 'bilmühakeme verilecek karara mütevakkıftır. 
Ancak, hüküm suduruna kadar mütehakkık zararın 
teminine lüzum görüldüğü takdirde hazine namına 

I Divanı Muhasebata müracaat tarihinden itibaren aza
mî bir hafta zarfın'da icra dairesinden ihtiyatî haciz 
karan talep edilmek şartiyle ibu memurların istihkak
larını tevkif ve mallarıının ahara satılmasına veya nak
ledilmesine mümanaat hususunda Maliye Vekâleti 
salâhiyettardır. 

Birinci derece Âmiri ita bulunan Vekillerin mesu
liyetlerini tayin Büyük Millet Meclisine aittir. 

REÎS — Kabul edenler el (kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Muhasipler kabz ve sarf ettikleri 
I nükut ve ayniyat ile vazifelerinle müteferri bilumum 

muamelâttan mesul Ve hesaplarını, >bu kanunda mu
harrer esasat dairesinde Divanı Muhasebata itaya 
mecburdurlar. 

On 'ikinci maddede mezkûr muhasip mutemetleri 
•hesaplarını merbut oldukları muhasibe vererek beraat-

I ferini ondan istihsal ederler. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul eıtaıi-

yenıler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 15. — Defterdar, Muhasebe müdürü gibi 

I memuriyet unvanlarının muhasiplik sınıfına tesiri yok-
I tur. Amiri italik ve muhasiplik ve tahakkuk memur-
I luiklarından ikisi bir zat uhdesinde içtima edemez. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kaibul etmi-
yenler el kaldırsın... Kabul ddilmiştri* 

I Madde 16. — Blumum varidat Hazine veznele-
I ri'ne girer ve masarif bu veznelerden tediye olunur. 
I Vekâletlerin hususî varidatüları ve vezneleri yoktur. 
I Bununla beraber icap eden yerlerde vezne açılması 
I ve muhasip ikamesi veya muhasip namına kabza 
I mezun memur bulundurulması ve tahsilat ve tediyatın 
I her hangi bir vasıta ite temin ve icrası gibi istisnaî 

tedbirler ittihazına Maliye Vekili mezundur. 
1 REÎS — Kabul edenler el 'kaldırsın... Kabul etmi-
I yenler el kaldırsın... Kabul edflmıiştir. 
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Madde 17. — Hazineye aıit veya Hazinenin me
suliyeti altında, bulunan varidat, hâsılat ve emanet, 
kanunî mezuniyeti haiz olmıyan hiç bir idare veya 
memur tarafından kabz ve sarfolunmaz. Muvazene! 
Umumiiye dahil devaire aıit emvali menkule ayniyat 
Maılmemurları hazır buJunmadıikça satılamaz. 

REtS — Kalbul edenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Her nakit muhasibinin muayyen bir 
veznesi ve her ayniyat mahlitsibiniîn de muayyen bir 
veya müteaddit ambarı bulunur. Muhasipler her ne 
nam ile olursa olsun kendilerine tevdii olunan nükut 
ve ayniyatı buranlarda muhafazaya mecbur ve ziyam
dan mesuldürler. 

Sirkat dolayısiyle veya kuvveii mücbire tahtında zi
ya vukuunda rnuhaslibin 'keyfiyeti mafevkdne derhal 
ihbar ile zimmetini übra için sekiz gün zarfında müra
caat etmesi lâzımdır. Bu takdirde muhasibin beraat 
veya mesuliyeti mensup olduğu Vekâlettin mütalaası 
alınarak Divanı Muhasebatça hükme raptolunur. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi-
yenler el kaldıtrsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Her muhasip yalnız kendi zama
nına ait hesaptan mesuldür. Ancak, kendisine he
sap vermekle mükellef olanların hesabına bakmayan 
veya selefinden devren aldığı hesabın nevakısını gös
termeyen muhasip bunlara terettüp edecek olan me
suliyeti maliyeyi - medyun ve müsebbiplerine hakkı 
rücunu olmak üzere - deruhte etmiş olur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Her muhasip, zemanı idaresi zar
fında tahsili kendisine mevdu varidatın ve eşhas zi-
memi hesabında mukayyet mebaliğin takip ve tahsi
liyle mükellef olup, Divanı Muhasebata hesap ita
sında veya helefe devrinde bakayanın müfredatını 
ve tahsil edilmesi esbabını iraeye mecburdur. Takip 
edilmemek yüzünden tahsili mümteni' bir hale gelen 
veya müruru zamana uğrayan mebaliğin, sun'u tak
siri görülen muhasipten tazminine Divanı Muhase
batça hükmolunur. 

Tahriri icra ve ikmal edilmeyen mahallerde mü
sakkafat ve arazi vergileriyle bunların küsuratı mun-
ammıaları hakkında Divanı Muhasebat i e Maliye 
Vekâletince müştereken tanzim olunacak bir talimat
nameye tevfikan istisnaî muamele ifası caizdir. 

MUSTAFA FEYZt BEY (Konya) — Reis Bey, 
bu maddenin son fıkrası hakkında encümen izahat. 
versin, bu madde ile son fıkra arasında bendeniz bir 
münasebet göremiyorum. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA AHMET REM
Zİ BEY (Gaziantep) — Bu madde ile muhasip
lere yeni vazaif tevdi olunduğunu esbabı mucibemiz-
de arz etmiştik. Yeni vazaif olmak üzere varidatın 
bilumum müfredatiyle tahsilini ve tahsil edilemediği 
halde tahsil edilemediğinin sebebini zikretmek ve şa
yet vazifesinde ihmal göstermiş ise o muhasibi tec
ziye etmek ve bu suretle muhasibe verdiğimiz vaza-
ifle ve ona mukabil tevcih ettiğimiz ceza ile varidatı 
devleti temin etmek düşünülmüştür ve binaenaleyh 
her muhasip varidatı devleti tamamen tahsil etmek 
vazifesiyle mükelleftir. Ancak, tahriri ikmal edile-
miyen yerlerde kuyudat pek karışık olduğu için, mu
hasibi bu vazifeyle tavzif etmekte' nevama imkân
sızlık mevcuttur. Onun için ikinci fıkra, birinci fık
ra hükmünü tahfif eder mahiyette istisnaî bir fıkra
dır. Encümeniniz münasebeti bu yüzden görmüş ve 
onun için fıkrayı ilâve etmiştir. 

REÎS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Muhasiplik sıfat ve salâhiyetini 
haiz olmaksızın emvali umumiyeyi her hangi bir su
retle kabz ve tediye edenlere Ceza Kanununun salâ
hiyet ve mezuniyet haricinde sıfatı resmiyeyi takı

nanlar hakkındaki hükümleri tatbik olunur. 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

miyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 22, — Devlet emvalinden sarfiyatı müs-
telzim olacak surette evrak tasni' edenler ile alınma
yan eşya ve levazımı tesellüm etmiş gibi gösterenler 
ve vücudu olmayan inşaat ve imalât için keşif ev
rakı tanzim eyliyenler ve bu evrak ile mümasili ev
rakı tahkikiye ve sübutiyeyi bilerek imza veya tasdik 
etmiş bulunanlar hakkında fiillerinin mahiyetine gö
re Ceza Kanunu hükümleri tatbik olunur. Şu kadar 
ki bu efal, devlete ait bir hizmet ve teşebbüsün ifa 
ve ikmali gibi hüsnüniyete makrun bir sebepten müm-
bais olduğu ve hizmet ifa olunmuş veya mal tesellüm 
edilmiş bulunduğu takdirde faillerinin birer aylık 
muhasesatı cezaen kat' ve tekerrüsünde mükerrirleri 
memuriyetten ihraç olunur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 23. — Devlete ait bilumum gayri menkul 
emval, tapu idaresince Hazine namına teşçil ve Ma
liye Vekâleti tarafından idare olunur. Bunlardan 
bir daireye tahsisi icap edenler o daireye, istimal 
olundukları müddetçe bilâ icar verilebilir. 
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REİS — Kabul «denlıar fllütfen d kaldıranı.. Kıalbulı 
ettrnıiıyeollar lütfen el kaüdi'rsıın1.. KıalbuÜi adiii?[mfi§ittiır. 

Madde 24. — Devlete ait gayri menkul emvalden 
•iki yüz elli bin lirayı mütecavıiz kıymeti olanlar iife 
harp sefinelerimin «'atılması kanunu mahsus istiılusıald-
ne mütevakkıftır. Kıymeti harbi yeşimi zayi edip bir 
daireye tahsis itası lâzım gelem sefineler bu hüküm
den müstesnadır. 

ıRiEÎS — Kıaıbuî edenlfar flatfem öt kalJdınsM.. Kalbul 
«eümlilyantyar 'lütfen ıal kaldursun.. Kabul edi(!ımtiş|tii>r. 

Madde 25. — Gerek Maliye Vekâleti tarafından 
idare olunsun ve gerak dairelere tahsis edilmiş bu
lunsun bilumum gayri menkul emvalin cins ve kıy
metlerimi muhtevi mufassal ıbir defteri kebiri Maliye 
Vekâleti tarafından tutulur. 

iREİS — Kıabull edenler (lütfen el kaJjdırsım.. Kajbuî 
letoııiıyan'liar lütfen el kaldursun.. Kjaibuü edıilîımiştir. 

Madde 26. — Varidatı tenkis veya mıasarifi tez
yit edebilecek hususat hakkımda vekaletlerce tanzim 
olunacak kanun Jâyihalarıyle idaratı bususliıye ve 
belediyelerin varidatına müteallik kanun lâyihaları, 
Maliye Vekâletiyle bilitilâf ihzar olunmak lâzımıdır. 

REÎS — Kabul ödemler el kaldırsın.. Kabul et-
mlyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Devlet taahhüdaitında ihmali ve 
siuiyıinetiyle meluf olduğu vesaikle tebeyyün eden 
eşhas ve şirketlerin devlet üslerine müteallik her han
gi bir teklifleri vekaletlerce reddolunur. Bu ret key
fiyeti diğer vekâletlerle dairelere de tamimi edilir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
rniyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

ikinci Fasıl 
Devlet Bütçesi 

Madde 28. — Her senai maliyede, devletçe istiy-
f a olunacak varidat ile tediye edilecek masarif ^Mu
vazene! Umumiye». Kanunu ile tayin olunur. • 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
rniyenler el 'kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — Muvazcnai Umumiye Kanunu bir 
metinden ve aşağıdaki yazılı cetvellerden terekküp 
eder. 

(A Cetveli Masarif tahsisatını, 
(B) Cetveli varidat muhammenatını, 
(C) Cetveli Varidat envaından her birinin müs

tenit oldukları kavaran ve mizamatı, 
(D) Cetveli 74 mcü madde mucibince tediyeden 

evvel Divanın vizesinden müstesna tutulacak olan 
ımaısaırlifıi mukammeneyii, 
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(H) Cetveli Hidematı vataniye tertibimden ka
nun ile mahsus maaşların müfredatını, 

(V) Cetveli gelecek şendere sâri mukavelât alk-
tinıe kanunen mezuniyet verilen hizmetlerin envamı, 

(Z) Cetveli Maliye bütçesine mevzu ihtiyat tah-
sisatmdam devair bütçelerine najkli mücaz tertipleri 
ihtiva eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Bu cetvel
ler meyanında her sene bütçeye konması lâzım gelen 
kadro cetvelleri ne için zikredilmemiştir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA AHMET REM
Zİ BEY (Gaziantep) — Efendim, her sente bütçesiy
le bu bütçenin mevaddında mezkûr merbut cetvel 
denilecektir. Onun için burada zikrine lüzum gör
medik. Bütçe Kanununda zaten «Merbut kadrolar» 
diye ismi geçecektir. 

AHMET HAMDI BEY (Bozok) — Maddedeki 
Muvazeneli Umumiye Kanunu tabiri Bütçe Kanunu 
şeklinde olmıyacak mı? 

AHMET REMZt BEY '(Gaziantep) — Efendim, 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda Muvazenai Umumiye 
Kanunu tabiri vardır. Biz bu tabirin istimalimi iterdim 
ettik. Tabiî tabir itibariyle mümafaaıt yoktur, 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmliyenler el kaldırsın.. Kabul edil-
miiştir. 

Madde 30. — Muvazene! Umumiye Kanununun 
metnline aşağıdaki mevad dercolümuır : 

(A) Masarif tahsisatı yekûnu, 
(B) Varidat muhammematı yekûnu, 
(C) Bütçe açığı varsa me suretle kapatılacağı, 
(D) ıBütçe Senesine olan ve o sene varidat ve 

majsarifiyle alâkadar bulumam hükümler. 
Muvazene» Umumiye Kanununa dereolunacak 

maddeler bu daireye maksurdur. Hükmü bir sene
den fazla zamana şamliıl maddeler bu kanuna derce-
dillamez. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmd-
yemler lel kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — Masraf cetvelleri daireler ve fasıl
lar üzerine tertip olunur. Bir birimi alâkadar ve istil
zam eden masarif envai ıbir fasıl teşkil eder. 

REtS — Kabul edenler el kajMırsım.. Kabul etmli
yenîer el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 32. — Maaşa* ile sair tahsisat ve bidema-
tı ıdaiime ile hlidemaıta mluvakkaıte bir faısıldja cemedi-
lemez. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmli
yenîer el kaldırsın.. Kabul ediHmiştir. 
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Madde 33. — Kanunu mahsusunda veya Muva
zeneli Umumiye Kanununda musarrak bir mezuni
yete müstenit olmadıkça, kısa vadeli bile olsa hiç bir 
istikraz akdedilemiyeceği gibi, Hazinıei maliye namı
na kefalet dahi olunamaz. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmli-
yenler tel 'kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Vekâletlerden her biri kendi büt
çesini ihzar ederek eylül nihayetine kadar Maliye 
Vekilline gönderir. Maliye Vekili dajhi kendi dairesi
nin masraf 'bütçesiyle varidat bütçesini tanzim ve 
diğerleriyle birleştirerek devletin bir senelik umumî 
bütçie lâyihasını vücude getirir. Bu lâyiha İcra Ve
killeri Heyetince tetkik ve tasvip edildikten sonra ni
hayet Teşrinisani .iptidasında Büyük Millet Meclıisi-
ne takdim olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmıi-
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Meclis, Muvazenei Umumiye Ka
nununun metnini madde madde, varidat ve masraf 
cetvellerini fasıl fasıl müzakere eder. Bütçe Kanu
nu sendi maliye iptidasından evvel Resmî Gazete ile 
neşrolunur. 

REİS — Krıbul edenler el kaldırsın.. Kabul et mil-
yenler tel ıkaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 36. — Tertibi bütçede mevcut olup, kifa-
yetsizliıfcten dolayı ilâveten alınan tahsisata «Tahsi
satı ımunza.rnma» denilir. Bütçenin tanzim ve tasdi
ki zamanında mutasavver olmayan yeni bir hizmet 
için alınan tahsisata d:a «Tahsisatı fevkalâde» ıtlak 
olunur. Gerek "tahsisatı munzamına ve gerek tahsisa
tı fevkalâde, ancak senei maliye içinde alınabilir. 
- REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler iel kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Bütçenin (Z) cetveline dahil hıide-
mat için «İhtiyat tahsisatı» namiyle Maliiye bütçesin
de ter fasıl bulunur. Bu fasla 'konulacak tahsisattan 
vekaletlerce talep olunacak miktar Maliye Vekilinin 
nıuvaf takatiyle taalluk ettiği tertiplere naklonulabi-
lir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler el ıkaldırsın.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 38. — Masarifi gayri melhuze faslına büt
çenin tanzimi sırasında tasavvur ve tahmil edilemi-
yen -ve bütçelerde tertipleri bulunmayan hizmetleri; n 
karşılığı (konulur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmliyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Fasıl 
Varidajt Bütçesi 

Madde 39. — Kanuna müstenit olmadıkça hiç bir 
vergi ve resim tarh ve tevzi ve tahsil edilemez. Vergii 
V3 resimlere müteallik tarh ve cibayet usulleri ka
nun ve nizamlara tabidir. Muvazenei Umumiye Ka
nunu her sene vergi ve resimlenin tahsiline mezuni
yet verir. 

REİS — Kabul edenler el ıkaldırsın.. Kabul et-
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 40. — Bir seneyi maliye içinde tahakkuk 
eden varidat ve hâsılat o sene bütçesini! n varidatını 
teşkil eder. Ancak, senei maliye gayesinde kalacak 
bakaya gelecek sene bütçesine mal edilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 41. — Varidat ve hâsılat, bütçeye tama
men gayri safî olarak irat kaydolunur. Bunlarım1 tah
sil ve idare masarifi bütçede taalluk ettiği tahsisat
tan sarfedilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Muvazenei Umumiye Kanunuyle 
verilen mezuniyet haricinde her ne nam ile olursa 
olsun Devlet narn ve hesabına vergi ve resCım oibaye-
ti için emir verenler ve tahakkuk evrakı ve tarifeler 
tanzim edenler ve fiilen tahsilat yapanlar Ceza Ka
nunu mucibince mücazat olunurlar. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
miyenler el kaldırsın.. Kajbul edilmiştir. 

Madde 43. — Memur ve müstahdemlerin maaş, 
ücret ve tahsisatlarından usulen yapılacak tevkifaıt 
merkezce toptan tahakkuk ettirilerek bütçeye irat ve 
masraf kaydolunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 44. — Muhasibin sun'u taksirinden mü
tevellit olmıyafak beş sene tahsil olunamtyan ve 
tahsili mümtemi bulunduğu dairesinin tetkükatı ve 
mahallî idare heyetinin mazbatasiyle tevsik olunan 
mütehakkik varidat bakayasının terkimi bir cetvel 
ile Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kajbul edilmiştir. 

Dördüncü Fasıl 
Masarif Bütçesi 

Madde 45. — Devlet hizmetlerinin müstelzim ol
duğu masarif her sene bütçesine vazolunan tahsisat 
ile tayin olunur. İfası bir kanun île emrolunan hide-
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mat karşılığının behemahal senesi bütçesine ithali lâ- j 
zımdıır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
ımıiyenler el kaldırışın.. Ka,bul edilmiştir. 

Madde 46. — Bir sene bütçesiyle verilen tahsisat 
ancak, o sene zarfında ifa edilen umur ve hlidemaıtın 
karşılğıdır. Senesi içinde ifa olunmayan hidemata 
ait tahsisat sene nihayetinde iptal olunur. 

Gelecek senelere devri meşrut tahsisat usulü 
mülgaidır. 

REİS — Kabul edenler el /kaldırsın.. Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 47. — Bir kajnuin veya kanunî mezuniyete 
müstenit bir mukavele ile muayyen olmadıkça mas
rafın senesi hizmetlin vuku tarihine göre tayin olu
nur. Ancak, maaşatı zaıtiyenin ımiterafckimieri tah
sis olunduiklan sene bütçesinden verilir. Masarifi 
gayrı melhuze hakkında tora Vekilleri Heyetinin ka
rarları ittihaz olunduğu sene bütçesine raeidıir. 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın.. Kaıbul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 48. — Aşağıdaki fıkralarda zikredilen hiz
metlerden her birinin senesi bütçesine mevzu tahsi
satı kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülecek miktarı tediyeye, Maliye, Vekili mezundur. 
Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı yüzüncü mad
dede muharrer hesabı katide ayrıca gösterilir. 

(A) Mukannen aidatı beyiye, 
(B) Nispetli (kanunla muayyen aida t̂ ve ikrami

yeler, 
(C) Reddiyat, 
(D) Mahkeme harçları, 
(H) (Devlete ait müsakkafat ve arazi vergileri, 
(V) Mütekait, İtam ve eramül tahsisatı. 
REÎS — Efendim, bu madde hakkında bir tak

rir vardır. 
Riyaseti Celileye 

(D) fıkrasının «Mahkeme harç ve masrafları» 
şeklinde kabulünü teklif eylerim. 

Konya 
Mustafa Fevzi I 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen el ıkaldır-
sın.. Nazarı dikkate almıyanlar lütfen el kaldırsın.. 
Nazari dikkate alınmıştır, Encümene veriyoruz. 

Madde 49. — Muvazenei Umumiye dahilinde I 
idaıe edilmekte olan sınaî ve ticarî müessese ve ida- I 
relerin mevaddı iptidaiye ve malzeme mubayaa be
delleriyle mütehassıs ve amele ücretleri mütediavM 
sermaye namiyle bütçelere konulan tahsisat ile ted- j 

j vir ve tesıviye olunur. Bu müessesat ve idarelerim mü-
tedavil sermaye tahsisatından istimal olunmayan 
miktarı sene nihayetinde iptal ve istimal olunan ser
mayeden mütehassil varidat fazlaları da irat kaydolu
nur. 

REİS — Kaıbul edenler lütfen el kaldursın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — Vekiller bütçe ile verilen tahsisat
tan fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulunamıyacaklaırı 
gibi, mezkûr tahsisatı bir nevi hususî varidatla da 
tezyit edemezler. 

Ancak, daimî mahiyeti haiz hidemattan kuvayı 
harbiyenin iaşe, ilbas, teçhiz, teslihi 'ile imalâtı ve 
mektep, hapishane ve hastahane muayyenatı, inşaat 
tamirat ve posta nakliyatı için cari sene bütçesine 
mevzu tahsisatın nısfını tecavüz etmemek ve İcra Ve
killeri Heyetinin kararına iktiran eylemek şartiyle 
gelecek seneye sari taahhüdat icrası caizdir. 

REİS —• Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 51. — Hükmü müteaddit senelere sâri in
şaat ve imalât taabhüdatı, her sene sarfedilecek mik
tarın karşılığı o sene bütçesine vazoiunımaık şartiyle, 
bir kanun istihsaline mütevakkıftır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 52. — Senevî tediye miktarı bütçeye mev
zu tahsisatı tecavüz etmemek ve müteakip seneler 
bütçeleri tahsisatının tezyidini istilzam eylememek 
şartiyle sefarethane ve şehbenderhaneler içtin uzun 
müddetle icar mukaveleleri akdi ve Hariciye Vekâ
leti 'bütçesinin icar bedeli tertibine mevzu tahsisat
tan mukassatan ödenmek üzere bina Satın alınarak 
uzun müddetle taahhüdata girişilmesi caizdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyeraler lütfen el kaldırsın.. Kaibul edilmiştir. 

Madde 53. - - Bir vekâletten diğer bir vekâlete 
verilen eşya ve levazım esmanı bunları alata vekâle
tin tahsisatına mahsup ve mukabil varidat kaydolu
nur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 54. — • Numune çiftliği, hara ve ağıl gibi 
I müessesat hâsılatından istihlâk edilecek olanların es

manı istihlâk tarihindeki fiyatlarıyle tahsisatına mah
sup ve mukabili irat kaydolunur. 

REtS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka-
[ bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde 55. — Menafii umumiyeye müteallik hi- ı 
demata sarf olunmak üzere verilen ianat ve teberru- I 
at varidat bütçesinde hususî bir fasla konulup şart I 
kılındığı hizmetin masraf bütçesinde tahsisat mevcut I 
ise o tahsisata ilâve ve aksi halde ayrıca bir fasla I 
kaydolunarak meşrutunileyhi'ne s&rfedilir. I 

Bu kabil tahsisatın sene gayesinde ka,lan miktarı I 
ertesi senelerde açılacak bir faslı mahsusa nakil ve I 
sarfolunur. I 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. I 

Madde 56. — Bir fasıldan diğer fasla tahsisajt na:k- I 
İli kanun ile olur. Aynı faslın muhtelif maddeleri ara- I 
sındla münakale icrası Maliye Vekilinin muvaftaka
tiyle yapılabilir. I 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — Maaş ve ücret tertiplerinden mas- I 
raf tertiplerine ve münakale icra edilen tertiplerden I 
diğer tertiplere tahsisat naklolunımıyacağı gibi ihti
yat tahsisatından naklolunan tertiplerden de münaka
le yapümaz. I 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul ©tmiiyenkr lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 58. — Umumî seferberlik veya ilânı harp 
vukuunda Müdafaai Milliye ve Bahriye vekâletleri I 
ile İmalâtı Harbiye bütçelerinde mevcut tahsisat bu I 
vekâletler ita daireler için hükmen tevhiit ve yekûnu I 
umıuımî tecavüz edilmemek şartiyle ihtiyaca göre bu I 
tahsisattan fasıl ve maddelere bakılmaksızın sarfiyat I 
icra olunabilir. Bu takdirde yapılan sarfiyat tahakku- I 
kuma, göre fasıllarına kaydolunur. Asgarî bir Fırka
nın veya ona muadil bahrî bir kuvvetin devletçe se- I 
ferber hale vazında o fırka veya bahrî kuvvetler ha- I 
vale edilmiş olan tahsisat dahi aynı suretle istimali I 
edilebilir. Ancak, bütçelerin yekûnu umumileri ida- I 
re kabil olmadığı ve derhal tahsisat alınması müm- I 
<kün bulunmadığı takdirde lilk fırsatta tahsisat alın- I 
mnak üzere bu bütçelere mevzu tahsisat yekûnu umu- I 
rnileri yüzde on beşe kadar tecavüz editebilir. Sefer- I 
benliği ilân olunan kıtaata mensup, efrat, hayvanat I 
ve levazımın mürettep mahallerine sevk ve iaşeleri I 
için, muktazi msbaliğ mal sandıklarınca, avans olarak I 
mutemetlere verilip, nihayet bir ay zarfında gönde- I 
riflecek tediye emirleri üzerinde tahsisata nakil ve I 
mahsup olunur. i 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka- I 
bul letmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. | 
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Madde 59. — Maliye bütçesiine mevzu masarifi 
gayrırnelhuze tahsisatının sairf ve istimal icra Vekil
leri Heyefeiın kararına menuttur. 

Mahkeme ilâmına müstenit olan düyun, tertibin
de kaınşâığı bulunmadığı takıdiirde ihtiyat faislundjan 
naklolunacak tahsisattan ve bu tertipte de tahsisat 
mevcut değilse masarifi gayrırnelhuze faslından te
diye olunur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul letmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 60. — Tekaüde sevk olun an mülkî ve as
kerî memurlar ile vefat edenlerin itam ve eramiline 
vesair zatî maaşa müstahak olanlara kanunlatrına 
Itevflikan maaş tahsM muamıeleısi buraların mensup ol
duğu vekaletlerce ifa ve tahsis evrakı Divanı Muha
sebatça tetkik ve tasdik olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaıldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 61. — Merkezde on bin Liradan fazla mas
rafı müstelzim bilumum muıkavelât icradan evtvel 
Divanı Muhasebatça tescil olunur. Ancak müstace
liyeti ve mahremiyeti hasabiyle münakaşadan istis
nasına İcra Vekilleri Heyetince 'karar verilen husu-
sat ile memaliki ecnebiyede vuku bulacak mübaya-
ata müteallik mukavelât bu hükümden müstesnadır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul letmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 62. — Vekiller, vilâyötlfârdeki ikinci de
rece âmiri italarına merkezden istizan edilmeksizin 
on bin liraya kadar muıkavelât aktri salahiyetini vere
bilirler. Miktarı on bin lirayı mütecaviz muayyen hu-
susaıta ait mukavelâtın akt ve teatisi için daha evveli 
mezuniyet itası caizdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul letmiyenler lütfen el kajldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Merkez ve vilâyetlerde akdöluına-
cak mukavelât ile müstenidatının birer suretleri ye
di gün zarfında ve doğrudan doğruya Maliye Vekâ
letiyle Divanı Muhasebata gönderilmek mecburudur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kajldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 64. :— Merkezde avans itasını muıtazam-
mın olan mukavelât ile elli bin lirayı mütecaviz ta-
ahhüdat ve mukavelâtın icradan evvel Maliye Veki
line ibrazı lâzımdır. Bu evrak azamî on beş gün zar
fında Maliye Vekili tarafından tetkik, ve bir neticeye 
raptolunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kajldırsın.. Kabul edilmiştir. 

1 — 
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Madde 6.5. — Muhasiplerce yapılan sarfiyat ev-
raikı müspiteler inin aylık cetvellerle bilirlikte sarfiyatın 
vuku bulduğu ay gayesinden itibaren otuz gün zar
fında merkeze gönderilmesi mecburidir. Bu evrakı 
müspiteler merkeze vurtutlarından 'itibaren iki ay zar
fında tetkik edilerek noksanı bulun anların mahalline 
iadesi ve muvafık görülenlerin Divanı Muhasebata 
ibrazı lâzımdır. Varidat ve bütçe harici bilumum 
muamelât evrakı müspiteleri dahi aynı müddet ve 
şerait dahilinde kayıt suretleriyle 'birlikte Divanı Mu
hasebata gönderilir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul ediılmiişüir. 

Madde 66. — Divanı Muhasebata ibraz olunan 
ve muallel bulunmayan evraktan tediye, kredi ve ita 
emirleriyle aıvans evrakının ve altmış birinci madde
de muharrer mukavelâtın azaimî üç ve diğerlerinin 
on beş gün zarfında Divanca tetkik ve intacı mecbu
ridir, 

REİS •— Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 67. — Divanı Muhasebatça tasdik veya 
iade edilen evrakın muamelesi merkez muhasebeleri 
tarafından azamî yedi gün zarfında ikmal ve muha
sibine tebliğ veya iade olunması lâzımdır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmıiyenler lütfen el ka/ldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 68. — Mar!kez ve vilâyetlerle Kolordular 
ve muhasip teşkilâtı olan müstakil fırka ve kıtalarda, 
bütçe tahsisatından yapılacak tediye miktarını gös
terir bir cetvel, vekaletlerce her üç ayda biir tanzim 
ve Hazineye tevdi olunur. Cetvel muhteviyatında te
beddül vukuu takdirinde ayrıca malûmat verilmesi! 
iktiza eder. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci Fasıl 
Masarifin Tahakkuku 

Madde 69. — Devlet Hazinesi hesabına bir mas
rafın tahakkuku ancak bir vekilin veya vazifeten 
vekil namına hareket eden bir memurun tasdiki ile 
tamam olur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el ka/ldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 70. — Varidat ve masarifin tahakkuku
na ait evrakı müspitenin eşkâl ve ecnası ve bunlara 
müteallik tadilat malî müşavere Encümenince tayin 
ve tespit olunur. 

/ REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el ka/ldırsın.. Kabul edilmiştir. 

_Madde 71. — Vekiller, kendi bütçelerinin âmiri 
italarıdır. Vekiller veya tevkil ettikleri memurlar 
bütçeleri dahilinde icra etmek istedikleri masraflar 
için merkez muhasipleri üzerine ita emirleri isdar 
ederler. 

Masraf tahakkuk ettikçe mahallindeki muhasibin 
veznesinden tediye edilmek üzere her vekil ikinci de
rece âmiri italarına mezuniyet verebilir. 

Bu mezuniyetler tediye emırleriylie tebliğ olunur. 
Tediye emirlerinin ikinci derece âmiri italarına teb
liğinden evvel Maliye Vekâletince azamî iki gün zar-

I fında vizesi lâzımdır. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka

bul etmiyenler lütfen el ka/ldırsın.. Kabul edilmiştir. 

I Madde 72. — İta ve tediye emirlerinde bütçenin 
I senesiyle fasıl ve maddesi göstermelik mecburidir. 
I Bu evrak amiri ita ile muhasebe müdürü veya muha-
I sipler tarafından imza olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka-
I 'bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
I Madde 73. — İta emirlerine muhtevi oldukları 
I masrafın taahhüt ve tahakkukuna müteallik bilcümle 
I evrakı müspitenin aslı veya musaddak suretleri rap-
I tolunuır. Ancak, mahrem muamelâta müteallik ev-
I rak yalnız Divanı Muhasebat Reisine ibraz edilir. 
| REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka-
I bul etmiyenler lütfen el kajldırsın. Kabul edilmiştir. 

I Madde 74. — Merkez dairelerinin, bu kanuna 
I merbut cetvel dahilinde olan mukanen sarfiyatından 
I maada, tedıiyata müteallik ita ve kredi emirleriyle 

avans ilmühaberleri ve ikinci derece amiri italarına 
I verilen tediye emirleri evvel emirde Divanı Muhasie-

baıtm vizesine tabidir. Divanın vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tarafından 

I tediye olunamaz. 
I REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka-
I bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
I Madde.75. — Divanı Muhasebatın ita, tediye ve 
I kredi emirleriyle tesoil ve tahsis zımnında kendisine 
I tevdi olunan evrak üzerinde icra edeceği tetk'ikat : 

(A) Hatayı maddî bulunmaması, 
(B) Tahsisat ve kadro dahilinde olması, 
(C) Bütçedeki tertibe mutabakatı, 

I (D) Kavanin ve nizamat ve mukarrerata muva
fakati hususa/tından ibarettir. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka-
I bul letmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

432 — 
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Madde 76. — Divanı Muhasebatın tescilinden 
veya Vizesinden imtina edip, esbabı mucibeti bir tak
rir ile dairesine iade ettiği evraktan, hatayı maddi
ye veya, tahsisatım 'kifayetsizliğine veya kadro fevki
ne tayin ve istihdamlara müteallik olanlar hakkın-
daıki reddi, katidir. 

Tertibe mutabakat ve kav anin ve nizamat ve mu-
karrerajta muvafakat görülmemek dolayısıyle Divan
ca iade olunan evrak hakkında vekil tarafından me
suliyet deruhtesini muıtazammın vuku bulacak mü
racaat üzerinde keyfiyet Divanca yeniden tetkik 'edi
lir. Divan imtinaında İsrar eylediği ve İcra Vekiİle
ri Heyetince keyfiyet tetkik olunarak vekilin noktai 
nazarına 'iştiraki mutazammın karar ittihaz ve diva
na tebliğ olunduğu takdirde kaydı ihtiyatla vize mu
amelesi icra olunur. 

' Divanı Muhasebat bu yolda kaydı ihtiyatla vize 
ettiği evrak ile diğer muamelât ve yolsuzluklar hak
kında üç ayda bir takdim edeceği rapoda Büyük 
Millet Mieclisine malûmat arz eder. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 77. — Müdafaai Milliye, Hariciye, Da
hiliye, Emniyeti Umumiiye ve Rüsumat bütçelerine 
mevzu mesture ve aynı mahiyeti haiz istihbarat ter-
tipleri'ne ait ita ve tediye emirleri mesul Vekil 'ile 
Maliye Vekili ve Başvekil tarafından müştereken im
za edilmiş biır kararnameye müsteniden tanzim olu
nur. İşbu emirler mucibince tediyat icrası ancak im
za eden vekillerin mevkilerini muhafazalarıyle meş
ruttur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 78. — Tediye emirlerine müsteniden vilâ
yetlerde muhasipler tarafından vuku bulacak sarfiyata 
'müteallik evrak tediyeden sonra Merkez muhasebe bu 
müdürleri tarafından mahsup itaemrine raptolunarak 
Divanı muhasebata vize ettirilir. Bu yolda vuku bu
lan ted'iya'ttan şayanı kalbul görülmeyen aksamın me
suliyeti on dokuzuncu madde ahkâmına tabidir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 79. — Memaliki ecnebiyede vazife ifa eden 
veya tahsil ve tetebbuda bulunan askerî, mülkî bilu
mum memurin ve müstahdemin ile talebelerin maa
şa! ve muhassasatı her aya ait istihkak o ay girer gir
mez peşinen verilmek şarkiyle üç ay evvel ve üç ay
lığı bir arada tahakkuk ettirilebilir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Fasıl 
Masarifin Tediyesi 

Madde 80. — Maliye Vekili Divanı Muha^'ba'iça 
vize edilen ita, tediye ve kredi emirlerinin amiri ila 
tarafından tayin edilen müddette tediyesi esbabını h-
iikmal eyler. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edi'lmişidr. 

Madde 81. — Muhasiplerce bütçeye müteallik bir 
masrafın tediyesi amiri ita tarafından imzalanmış bir 
ita veya kredi emrine müstenit olmak lâzımdır. Mu
hasiplerin ita emirlerinde yapacağı tetkikat: 

A) Masrafın kendisine verilen mezuniy&ı dahi
linde bulunması, 

B) Masrafın bütçedeki tertibe mütebâkatı, 
C) İ'ta emrine merbut taahhüt ve tahakkuk evra

kının tamam olması, 
D) Hatayı maddiden ari bulunması, 
H) Masrafın kavanin, nizamat ve mukarrerat ah

kâmına muvafakati, 
V) istihkak sahibinin hüviyeti hüsusatına aittir. 

Merkez muhasipleri Divanı Muhasebatça vize edilmiş 
evra'kta (B) ve (H) fıkralarının tetkik ve tatbikinden 
müstesnadır. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş'tir. 

Madde 82. — Tahsisatın kifayetsizliği, tayin ve is
tihdamların kadro fevkinde buluniması, taahhüt ve ta
hakkuk evrakının noksanı, hatayı maddî, istihkak sa
hibinin hüviyeti dolayısiyle kabul olunmayan ita emir
lerinin tediyesine muhasipler icbar edilemez. 

Vilâyeılerdeki muhasiplerin, kanun ve nizama mu
vafakat, tertibe' mutabakat hakkında vaki olacak iti
razları üzerine ikinci derece amiri itaları tarafından 
tahriren mesuliyet deruhte edildiği takdirde muhasip 
tediye etmeye mecburdur. Bu halde deruhte evraki 
ita emrine raptolunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Fasıl 
Avanls ve Kredi 

Madde 83. — Aşağıda zikrolunan ahvalde henüz 
'tahakkuk ve ita emrine iktiran etaıemiş olan masraf
lar için amiri itanın göstereceği lüzum üzerine mu
hasipler tarafından tediyat icrası caizdir. 

A) Tahakkuk ve ita emri muamelâtının ikmaline 
mütehammil olmayan müteferrik ve müstacel masraf
lar için amiri ita tarafından tayin olunacak mutemet
lere bin liraya kadar avan's verilebilir. Vilâyetlerde 
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avanıs tahdidine Maliye Vekili saılâlhiyalt'tardır. Sefer
berlikte ve halsbelicap valk'ti hazarda Maliye Vekili, 
tcra Vekilleri Heyetinin kararına müsteniden alslkerî 
devair mutemetlerine bin liradan fazla avanıs verebi
lir. 

B) Memur harcırahları için verilecek avanslar 
kendilerine has kanunlardaki 'hükümlere tabidir. 

C) (A) fıkrasında muharrer ve miktarı bin lirayı 
müteca'viz masraflar liçin avans verilmeyip, dairesinin 
göstereceği lüzum üzerine Maliye Vekâleti tarafından, 
mahallî 'banka veya mal sandığı nezdinde açılacak 
krediden, tediyat yaptırılabilir. Banka veya mal san
dığı mutemedin göstereceği cihet ve müstehaka doğ
rudan doğruya tediiyalt icra eder. 

D) Ecnebi memleketlerde vükubulaeak mübayat 
için izam olunan mutemet memurlara bin liradan fazla 
avans verilmeyip, dairesinin göstereceği lüzum üzeri
ne mahallî bankaların birinde kredi kuşat olunur. Ban
kaca tediyat icrası (C) fıkrasında muharrer hükme 
tabidir. 

H) Mukavelenamelerde peşin itası meşrut olan 
mdbaiiğe mukabil bilâhara hizmetin ifasında mahsubu 
icra olunmak üzere müteahhitlere avans verilebilir. 

Senei maliyenin hitamından itibaren üç ay zarfın
da hizmet ifa ve evrakı tahkikiyesi tevdi olunduğu 
takdirde, avans, verildiği sene'bütçesinden mahsup olu-
nuf. 

Ellinci > ve elli birinci maddeler mucibince hükmü 
gelecek senelere sâri mukavelelere istinaden verilen 
avanslar hizmetin ifa olunduğu1 seneye devredilebilir. 
Bu suretle devredilen avans akçeleri hizmetin yapıl
dığı sene içinde ait olduğu düyun tertibinden mahsup 
olunur, 

Bu fıkra mucibince verilecek avanslar taahhüt mec-
muunun sülüsünü tecavüz etmemek ve mukabilinde 
müteahhitlerden teminat aranmak muktazidir. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el .kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 84. — Avans ve kredilerin muhteviyatı taal
luk ettiği tertipten mevkuf tutulur. Her mahalde bir 
dalire için yalnız 'bir mutemet tayin olunabilir. Cüz'ü 
tam halinde ve müteferrik mahallerde bulunan askşrî 
kıtaat İle müessesatın her 'biri için ayrı mutemet tayi
ni caizdir. Bir mutemede Verilecek avanslar mecmuu 
bin lirayı tecavüz etmemek şar tiyle muhtelif fasıl ve 
maddelerden olabilir. 

R*Ejİ.S — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
emmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 85. — Avans ve kredi emirleri Divanı Mu
hasebattan evvel Maliye Vekâletince vize edilir. Avans 
ve kredi akçeleri hangi iş için verilmiş ise yalnız o iş
te ve âmiri itanın tahriri mezuniyetiyle sarf ve istimal 
OİURUı. 

REİS — Ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 86. — Her mutemet aldığı avans ve kredi
lerden 'sarf ettiği mebaliğe ait evrakı müspiteyi azamî 
üç ay zarfında muhasibe vermeye meclburdur. Bu müd-
det zarfında ibraz olunacak evrakı sarfiye muhteviyatı 
kadar yeniden avans ve kredi itası caizidir. Bu yolda 
mahsup muamelesi ifa olunmadıkça aynı iş için yeni
den avans veya kredi verilemez. 'Mutemet işin hitamı
nı müteakip avans ve kredi İbakıyesini iade ve iptale 
mec'burdur. 

REİS — (Kabul edenler lütfen el kaldırsın... KaJbul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 87. — Mutemetler bütçeye ait sarfiyat için 
muhasebe veznesinden başka hiç 'bir yerden hiç hır 
nam ile para kalbzedemezler. Aksi halde İnaklarında 
yirmi birinci madde hükmü tatibik olunur. 

RBfS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 88. — Her mutemet senenin son gününde 
avans akçesinden nezdinde kalan 'mebaliği henüz mah
subunu icra ettirmediği tediye evrakiyle birlikte ta
mam iyle muhasibe iade edip, hesabını kapatmaya ve 
muhasip dahi bu hesabı aramaya mecburdur. Aksi tak
dirde mutemet zimmettar addolunarak hangi sınıf 
ve meslekten olursa olsun 'Maliye Vekilinin talebi üze
rine memuriyeti asliyesinden ihraç edileceği gibi, mu
hasip dahi tMemurin Kanunu ahkâmına göre tecziye 
olunur. Mutemet zimmetinde kalan mdbaliğ, Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan faiziyle beraber tahsil edi-
lu'. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 89. — Bir mutemet yedindeki avans akçe
sinden bir kısmını âmiri itanın tahriri mezuiniyetiyle 
ikinci bir mutemede verilebilir. Bu halde ikinci mu
temetten alacağı makbuz senedini amiri itanın mezu-
niyetnamesiyle birlikte muhasibe ibraz ederek zimme
tini dövreder. ikinci mutemet dahi hesabını avansın 
alındığı tarihten itibaren üç ay zarfında muhasibe 
tevdi tevdi etmeye mecburdur. Mutemetler hakkında
ki diğer hükümler bu ikinci mutemet 'hakkında da ay
nen caridir. 
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REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 90. — Avans akçesinden yapılacak sarfi
yat 'hakkında mutemetlerin kavanin, nizamat ve mu-
karrerata muhalefetten dolayı vuku bulacak itirazları 
üzerine amiri ita tahriren mesuliyet deruhte ettiği tak
dirde mutemetler bu masrafı tediyeye mecbur olup, 
mesuliyet amiri itaya ait olur. Mutemedin itirazı ol
maksızın yapılan sarfiyat muhasip tarafından mevzu 
ahkâma muhalefet dolayısıiyle kabul edilmediği halde 
mesuliyet amiri ita ile mutemede teveccüh eder. An
cak, amiri ita tarafından mesuliyet deruhte edilerek 
sarfiyatın mahsubu için İsrar olundukta muhasip sar
fiyatın mahsubunu icra eyler. Bu takdirde mesuliyet 
münhasıran amiri itaya raci olur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Fasıl 
Senei Maliye Nihayetinde Kalan Düyun 

Madde 91. — Bütçe masarifinden senei maileye 
gayesine kadar ita emrine iktiran eylediği hailde mu
hasip tarafından tediye edilememiş olan mebaliğ senei 
maliye gayesinde bütçeye masraf kayıt ve emanet he
sabına naklolunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 92. — Senei maliyenin hitamına kadar te
diye olunamadığı gibi, emanet hesabına dahi alınamı-
yan düyun, seneleri bütçelerindeki tertiplerinde kar
şılığı hulunmak şartıyla, beş sene nihayetine kadar 
aşağıdaki hükümler dairesinde tesviye olunur: 

A) Bütçe senesinin gayesinden itibaren bir sene 
zarfında tahakkuk edecek düyun yeni sene bütçesin
de mevcut «Geçen 'sene düyunu»! faslından tesviye 
olunur. Ancak, ibu fasıla mevzu tahsisat kifayet etme
diği takdirde kırk sekizinci madde mucibince muame
le ifa olunur. 

B) Mütehakkik düyundan yukarıki fıkra hükmü
ne girmeyenler her daire bütçesinde mevcut «Eski se
neler düyunu»| faslında bulunan tahsisattan tediye olu 
nur. 

RElS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın.., Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 93. — Taalluk ettiği seneyi maliyenin hita
mı talihinden itibaren beş sene zarfında, esbabı tara
fından meşru bir mazerete müstenit olmaksızın tah
riren talep ve takip olunrrtaımaktan veya evrakı ibraz 
edilmemekten dolayı tediye olunaımıyan düyun, mü
ruru zamana uğrayarak devlet menfaatine sakıt olur. 

Emanet hesabına alınıp, bu müddet zarfında talep 
olunmayan mebaûiğ Hazine namına müteferrik hası
lata irat kaydedilir. Ancak, kuponların ve kura, isa-' 
bot eden senedatın tediyesi için müruru zıaman müd
deti her bir istikrazın aktine mezunJiyetılnû havi kava-
nin ve mukavelâtta musarrah ise bu sarahat muteber
dir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 94. — Beş sene zarfında talep olunmuya-
rak müruru zamana uğrayan düyun bakında, İstihkak 
sahipderj tarafımdan dermeyan edilecek mazeretleri 
dinleyecek merci Adliye mahakirnidir. Mahkemeden 
istihsal olunacak ilâm mucibince mazeretlerini ispat 
edenlerin matlubatı elli dokuzuncu madde hükmüne 
göre tesviye olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
etmiyenıler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Fasıl 
Ayniyat Muhasebesi 

Madde 95. — Ayniyat muhasebesinin ihtiva eyle
diği mevad; 

A) İmalâta mahsus malzemai iptidaiye, 
B) Istihlakâta mahsus bilumum mevad ve eşya, 
C) Tesisat ve inşaata müteallik bilcümle mevad, 

malzeme, 
D) Eczayı tıbbiye, 
H) Demirbaş eşya, ve mefruşattır. 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 

etmiyenıler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 96. — Devletçe idare edilen ambar, ima

lâthane, ocak, tersane ve emsali müessesattan her bi
rinde bulunacak her türlü mevad ve eşya ve malzeme 
ile devairi müessesatta mevcut demirbaş eşya ve mef
ruşat bîr ayniyat muhasibine mevdu bulunur. Muha
sip, bu ayniyatın hüsnü muhafazasiyle ithalât ve ih
racatından mesuldür. Ancak, eşyanın tabiatından 
münibais ve usulen sabit tenakuslardan dolayı ayniyat 
muhasibi mazur tutulur. 

REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmîiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 97. — Her ayniyat muhasibi mensup oldu
ğu daireye kendisine tevdi edilmiş olan ayniyatın en
vai itibariyle ithalât ve ihracatını muhtevi bir hesap 
itasîyle mükelleftir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 98. — Adliye icra daireleriyle devaririı inzi
batiye vesaire tarafından efrada aıiıt olarak vaziyet 
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olunan ayniyatın muhasebesi dahi bir muhasibin idare
sine ve divanın muhakemesine tabidir. 

REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
ctmıtyenlei' el (kaldırsın... Kabuıl edliimiştir. 

Madde 99. — Devletin berrî, bahrî, havaî kuvayı 
müdafaasına mütealik teçhizat malzemeli harbiye, 
meöbusat, mahrukat ve erzak ve askeri faıbrûka ve 
merbutu müessesat, Müdafaai Milliye ve Bahriye Ve
kâletlerine© tanzim ve Heyeti Vekilece tas-dük olu
nacak talijirrMnamieye tevfikan teftiş ve murakabeye 
tabi olup, bunlar 'için hesabı katî tanzim ediıllmiyeee-
ği g?bi 'Divanı Muhasebata hesap dahi verilmez. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Maddede 
«Heyetti Vefciece^ denmiştir. «dcra Vekilleri Heye-
'tince>;j olacaktır. 

RElS — Efendim, Maddeyi bu suretle tashih et
tik. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmıi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendlim, reye konulmuş olan kanunlara rey ver-
miyen rüfeka, lütfen versin. Rey toplama muamelesi 
hitam bulmuştur. 

Onuncu Fasıl 
Bütçe Hesabının Kesilmesi 

Madde 100. — Bütçe hesabının kesilmesi, Hesabı 
Katî Kanunu ile olur. Hesalbı Katî Kanunu, madde
ler üzerine mürettep bir metinle varidat ve masan -
fat cetvellerinden terekküp eder. Şekil ve taksimat, 
Muvazenei Umumiye Kanununa tamamiyle mütena
zır bulunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kalbul etmiyenlier el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 101. — Vekillerden her biri kendi bütçe
sine ait masraf hesabı katî cedvelini senei maliye ga
yesinden itibaren dokuz ay zarfında iki nüsha ola
rak Itanzim ile bir nüshası Maliye Vekâletine ve diğer 
nüshasını Divanı Muhasebata gönderir. Maliye Ve
kili (kendi vekâletine ait masraf cedvelini bu müddet 
zarfında Divanı Muhasebata göndermekle beraber 
devletin umumî varidat ve masarifatını muhtevi Ha
zine hesalbı umumisini, senei maliyenin sonundan 
itülbaren nihayet on yedi ay zarfında ihzar ederek 
Divanı Muhasebata irsal ve Hesabı Katî Kanunu 
lâyihasıyle birilikte Büyük Millet Meclisine takdim 
eder. Munfasıl vekile ait hesabı Ikatî, lâhik vekil ta
rafından verilir. 

ıREÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Made 102. — Varidat hesalbı katî cedvelinde (1) 
varidatın muhammenatı, (2) o seneye ait tahakkukât, 

(3) sabık seneden devren gelen bakaya (4) senesi 
içinde vuku bulan tahsilat (5) gelecek seneye devro-
lunan bakaya gösterilir.-

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et-
miyienler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 103. — Masraf hesabı katî cetvelinde (1) 
bütçeyle verilen tahsisat, (2) senesi zarfında ilâve 
olunan tahsisat, (3) senesi içinde tahakkuk eden ma
sarif (4) Senesi zarfında tediye olunan veya emanet 
hesabına alınan masarif, (5) senei maliye nihayetin
de kalan düyun (6) istimal olunamayıp, iptal edıilen 
tahsisat bakiyesi gösterilir. 

Her vekâletin kendi bütçesine ait hesabı katiye, 
tahsisatın istimali ve hizmetin ifası hakkında ayrıca 
bir izahname raptedilir. 

REÎS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenlier el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 104. — Hazine hesabı umumisi aşağıdaki 
aksamı ihtiva eder; 

A) Hesalbı Katî Kanun lâyihasının metni, 
B) Esbabı mucibe, 
C) Bütçe dahil ve haricinde kabz ve tediye olu

nan mebaliğin mizanı, 
D) Varidat hesalbı kati cetveli ve izahnamesi, 
H) Vekâletler hesabı katileriyle izahnameleri, 
V) Her vilâyet ve müessesenin bütçedekii enva 

itibariyle varidatı ve daire itibariyle sarfiyatı. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmiyenler el 'kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 105. — Vekiller, vekâletlerine ait ayniyat 
için dahi yukarıki maddelerde muharrer müddet ve 
esaslar dairesinde hesabı katî tanzim ve bir nüshası-

A nı Büyük Millet Meclisine takdim ve bir nüshasını 
da Maliye Vekâletiyle Divanı Muhasebata irsal eder
ler. 

IREÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 106. — Ayniyat hesabı katî cetvelinde (1) 
nevi ve esmam itibariyle senei maliye iptidasına 
müdevver ayniyat, (2) senesi zarfında alman ayniyat, 
(3) senesi zarfında sarf edilen ayniyat, (4) senei mali
ye gayesindeki mevcudat gösterilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 107. — Divanı Muhasebat Hazine Hesa
bı Umumisini bir kerre muhasiplerin tetkik edilen 
hesâbatı ile bir kerre de vekillerden her birinin ver
dikleri hesabı (katilerle mukabele ve tetkik ederek He
salbı Katî Kanununun Maliyece 'Büyük Millet Mecli-
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sine takdimi tarihinden itibaren nihayet altı ay zar
fında tetSkikatı neticesini vereceği beyannamelerle 
Meclise arz eder. 

RÇltS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 108. — Senei maliye gayesine kadar bil
fiil vuku bulan tedifyattan mahsubu icra olunamayan
ların mühasiplerce dört ay zarfında ve Merkez Mu-
hasebe müdürlerince Hazüne hesabı umumisinin tan
ziminden 'bir ay evveline kadar mahsup muameHâtı-
nia devam olunabilir. 

REİS — Maddeyi Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Birinci Fasıl1 

Vekâlet 'Muhaaebelerıi 
Madde 109. — Her Vekâlette bir Muhasebe mü-

diriiyeti 'bulunur. 
Bu muhaselbeler: 
A) Vekâlet bütçesind ihzar etmek, 
!B) Merkezin mütehaikkik masraflarını ita em

rine raptteylemek, 
C) Memur bulunduğu vekâlete mevdu olup, dev

let müesseselerinin, şıirketler, ve eşhastan alınması 
lâzım gelen 'bilumum varidat ve hâsılatı tahakkuk et
tirmek, 

D) Tediye ve kredi emirlerini tanzim eylemek, 
H) Vilâyetlerden, gelecek sarfiyat evrakını tetkik 

ve 'tahsisatından mahsubunu icra etmek, 
'V) Vekâlet hesabı katisini.tanzim eylemek, 
Z) Vekâletin sair hesabî muamelâtını rüyet et

mek ile mükelleftir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka-

'bul etmiyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 110, — Muhasebe müdürleri her türlü 
masraf taahhüt evrakını icradan evvel görüp, bütçe 
ve kavanin ve nizamata muvafakati noktai nazarın
dan vekile mütalaa beyan etmiye ve vekâletçe bu mü
talaa nazarı dikkâte alınmadığı takdirde yirmi dört 
saat zarfında Maliye Vekilini haberdar eylemeye 
medburdur. 

REÎS — 'Madeyi Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Madde 111. — Teşkilât itibariyle bir vekâlete 
tabi öümaık'la beraber tahsisatı o vekâlet bütçesin
de ayrı 'bir cüz teşkil eden idarei umumiyelerde da
hi aynı vazaifle mükellef ve aynı şeraite taibi birer 
Muhasebe müdürü bulunur. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 112. — Şehbenderhane hesaplarının celp, 
tetkik ve telfikÜ ve muhasip sıfatiyle Divanı Muha
sebata hesap itası Hariciye Vekâleti Muhasebe mü
dürüne aittir. 

REÎS — Maddeyi Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 113. — Devletin muntazam düyununa ait 
muamelâtı ifa etmek üzere Maliye Vekâletinde bir 
muhasip bulunur. 

Bu muhasip, (1) akd'olunan istikraz ve avanslar 
ile İhraç edilen Hazine bono tahvillerinin hesaplarım 
takip etmek (2) tediye edilecek taksit ve kuponları 
tahakkuk ettirerek ita emrine rapteylemek ile mükel
lef olup, Divanı Muhasebata usulü dairesinde idare 
hesabı verir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldıran... Kabul edilmiştir. 

Makide 114. — Muhasebe müdürleri tarafından 
tahakkuk ettirilecek olan bilumum varidat ve hâsı
latın takip ve tahsilinden mesul olmak üzere Maliye 
Vekâletince bir veya müteaddit varidat muhasibi 
tayin olunur^ 

ıBunlar da diğer muhasipler gibi Divanı Muhase
bata hesap itasiyle mükelleftirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kaibul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On İkinci Fasıl 
Mülhak ve Hususi Bütçe 

Madde 115. — Sarfiyatı hususî varidat ile temin 
ve Muvazenei Umumiye haricinde tedvir olunan 
bütçelere «Mülhak bütçe» mahallî sarfiyat ve varidatı 
ihtiva eden bütçelere «Hususî bütçe.» denir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 116. — Mülhak bütçeler her sene daire
lerince tanzim olunup, merbut oldukları vekilin im-
zasiyle tetkik edilmek üzere Maliye Vekâletine tev
di edilir. Bu bütçeler Maliye Vekâleti tarafından 34 
ncü madde mucibince Büyük Millet Meclisline tak
dim olunur. 

REİS — Madeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Made 117. — Mülhak bütçelerin Müdiri umumi
leri, mensup oldukları Vekâlete izafeten ikinci dere
ce amini ita sıfatiyle muamele ifa ederler. 

REİS — Madeyi Kaibul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 118. — Mülhak ve hususî bütçelerin hesa-
(bat ve muamelâtı, hususî kanunlarında muharrer ku-
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yut mahfuz kalmak üzere, bu kanun ahkânmma tabi
dir. 

REÎS — Madeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 119. — İdarei hususiye ve belediye mu
hasipleri hesabatını, haklarındaki kararın tebliği tari
hinden itibaren bir ay zarfında gerek alâkadarın ve 
gerek idarenin müracaatı üzerine derece! saniyede 
tetkik ve hükme rapt etmek Divanı Muhasebata 
aittir. 

REÎS — Maddeyi ka!bul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Üçüncü Fasıl! 
Muhasip Hesaplarının Tanzim ve Divanı Muhasebata 

itası 
Madde 120t. — Her muhasip hesabını seneden se

neye Divanı Muhasebatta vermiye mecburdur. Bir se
nei maliyenin intihasından evvel linfisal öden muha
sip, halefi tarafından sene nihayetinde Divana veril
mek üzere, hesabını halefine devreder. 

REİS — Madeyii kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler el kaldırışın... Kabul edilmiştir. 

Madde 121. — Vefat eden veya halefine hesap 
itasından imtina eyiiyen muhasibin hesabı, Maliye 
Vekâletince tayin olunacak bir heyet marifetiyle, ha
lefine devrolunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmiiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 122. — Muhasipler bir senei maliyeye ait 
idare hesaplarını evrak ve Vesaikiyle beraber, o sene
nin hitamından yedi ay nihayetine kadar, Divanı Mu
hasebata Vermekle mükdleftirler. Bu müddet zarfın
da hesap vermiyen muhasip Divanı Muhasebatça 
ta'hsiiisatiyle beraber maaşının nısfına kadar bir ceza
yı nakdî «ile tecziye olunur, 

Muhasip, tayin edilecek müddet zarfında yi
ne hesap itasından veya evrakı müspite ibrazından 
imitina ettiği halde Divanı muhasebatın iş'arı üze
rine vekâleti adidesljnce memuriyetinden ihraç olu
narak bu hesap maddei sabıka mucibince halefi ta
rafından verilir. 

RBUS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

AHMET REMİZİ BEY (Gaziantep) — Reis Be
yefendi, 123 ncü maddeyi encümene istiyoruz. 

REİS — Pek âlâ efendim, 123 ncü madde, encü
menin talebi üzerine encümene Verilmiştir. 

'Madde 124. — Ayniyat muhariplerinin idare he-
sabatı : 

I A) Geçen seneden müdevVer mevcut ile, senei 
I haliye zarfındaki ithalâtı. 
I B) Senei maliye zarfındaki ihracat ile gelecek se-
I neye müdevver mevcudatı, 
I C) Senesi zarfındaki tahavvülât ve tagayyüratı, 
I D) Zayiat ve fire miktarını, 
I H) Tadat neticesi noksan veya ziyade miktar-
I larını mübeyyİn cedveller ile sair malumatı ihtiva 
I eder. Bu cetveller izahat ve evrakı müspiteriyle bir-
I likte Divanı muhasebata verilir. 
I REİS — Kabul edenler el kaldırsın. Kabul et-
I miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

I On Dördüncü Fasıl 
I Müteferrik Mevald 
I Madde 125. — Bir muhasibin Divanı Mubase-
I batça rüyet olunan hesabı meyanında cürüm teşkil 
I eden bir faille temas ettiği görüldüğü takdirde hesa-
I bin bu kısmı tefrik edilerek hukuku umumiye cihe-
I tinden takip olunmak üzere dairesine tevdi kılınır. 
I Mahkemece verilen hüküm, divanın hesap cihetinden 
I tetkikat ve hükmüne mani değildir. 
I Zimmetler, vukuu tarihinden ve tazminler Di-
I vanca hükmedildlği tarihiten İtibaren faize tabidir. 
I REÎS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
I meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

I Madde 126. — Bir muhasip hakkında Divanı mu-
I hasebatian veya diğer bir mahkemeden sadir olan 
I ziimmet ilâmı kefalet miktarıyle mukayyet olmak 
I üzere kefile de sâridir. Muhariplerin hesabaltı Diva-
I nı Muhasebata tevdi tarihlinden İtibaren iki sene zar-
I fında rüyet edilmediği takdirde hükmen musaddak 
I addolunur. 
I ıREİİS — Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et-
I meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
I Madde 127. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti-
I cumhur ve Divanı Muhasebatın masarifi bu kanun 
I dairesinde tahakkuk ettirilerek tediye olunur. Mali-
I ye Vekâletiyle Divanı Muhasebatın bunlar üzerinde 
I bir güna tetkik hakları yokltur. 
I Umumi bütçenin tanzimi sırasında idare amirleri 
I bu bütçelere ait erkamı Maliye Vekâletine bildirir. 
I Her sene nihayetinde tanzim edilecek hesabı kati 
I cetvellerinin bir nüshası Hazine hesabı umumisine 
I ithal olunmak üzere Maliye Vekâletine gönderilir. 
I REİJS — Maddeyi Kabul edenler el kaldırsın.. 
I Kabul etemeyenler el kalldırsın. Kabul edilmiştir. 
I Madde 128. — Büyük Mtillet Meclisi, Riyaseti-
I cumhur ve Divanı Muhasebat bütçelerindeki mulha-
| sebat, idare amirlerinden biriyle Meclis muhasibi ta-
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rafından müşterek imzalı makbuz mukabilinde Ha- ı 
zineden verilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul efaıiyenler el kaldırsıisın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 129. — Maili Müşavere Encümeni, Diva
nı Muhasebat heyetinden iki zat ile Vekâletler Mu
hasebe müdürleri ve Maliye Vekâleti Muhasebei 
Umumiye Müdiri Umumisinden mürekkep olup, 1 
Maliye Vekilinin veya tevkil edeceği zatin riyaseti 
altında içtima eder. Zimmetlerin terkinine müteal- I 
evrakı müspitesi eşkâl ve envaının tayininde vari- I 
evrakı müspitesi eşkâl ve envanın tayininde vari- I 
da't Müdiri Umumisi encümene iltihak eyler. 

REİST— Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. I 

Madde 130. — Encümen, varidat ve sarfiyata I 
müteallik evrakı müspitenin nevi ve eşkâlini tayin I 
ve hesabatın tarz ve usulüne dair atiyen yapılacak I 
tadilât hakkında rey ita eyler. I 

,RlE)tS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edin
miştir. I 

Madde 131. — Ayniyat ve nakit muhasipleriyle I 
varidat ve tediyatta alâkadar memurların zimmetle- I 
rinin terkini hakkında vaki olacak talepler bu encü- I 
mende tetkik edilip, ittihaz olunacak karar Maliye I 
Vekiline bilidirilir. 

RBÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır- I 
sın.. Kalbul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
ediîmüştir. I 

Madde 132. — Encümen azasına Maliye Vekili I 
tarafından tayin edilecek miktarda ücreti huzur ve- I 
riMr. Ancak, bir ay zarfındaki içtima dördü tecavüz I 
edemez. I 

REİS — Maddeyi kalbul edenler lütfen el kaldır- I 
sın.. Kalbul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. I 

(Maidde 133. — Esbalbı mücbire ve zaruriye dola- I 
yısıyle takip ve tahsiline mahal veya imkân görüle- I 
miyen zimmetlerin terkini Maili Müşavere Encüme- I 
nin'in mütalaası alındıktan sonra Büyük Millet Mec- I 
liisine arz olunur. I 

REÎS — Maddeyi Kaîbul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaMırsın.. Kabul edil- I 
m'iştür. I 

Madde 134. — Devairi merkeziye muhasebe mü- I 
dürlerîyle maiyeti ve umum nakit muhasipleri ve I 
kaza mal müdürleri, Muhasebei Umumiye Müdiri- I 
yeti uimumiyesinin inhasiyle Maliye Vekili tarafın- J 
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dan ve ayniyat muhasipleri dahi daireleri tarafın
dan tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsısın.. Ka'bul edilmiştir. 

'Madde 135. — înşaaita müteallik bir mukavele
nin tatbiki sırasında tadil zarureti hasıl olduğu ve 
binnetice imalât veya levazımın tezyit veya tenkisi 
icapettiği takdirde müteahhit taahhüdün mecmuuna 
nazaran yüzde yirmi nispetindeki tadilâtı aynı şerait 
dahilinde ifaya mecburdur. Bu takdirde yapılan faz
la işin bedeli ayrıca ilâve ve noksanının bedeli ten
zil olunur. Bu nispetler fevkinde olan tadilat için 
usulü dairesinde yeniden mukavele akdolunmak lâ
zımdır. 

RBtS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul estmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Madde 136. — Mukavelâttan mütehaddis ihtilâ-
fatın halli için müteahhitlerle akdolunaCak sulhna-
meler ile mukavelenamelerde yapılacak tadilât, hazi
nenin ita veya terketmekte bulunduğu menfaat üç 
bin liraya kadar olduğu takdirde, Hazine hukuk mü
şavirliğinin mütalaasına istinaden vekâleti aidesi ta
rafından yapılabilir. Bu miktarın fevkinde bir men
faatin terk veya itasını müstelzÜm sulhnarneleri 
akdinde veya mukavelename tadilâtında Şurayı Dev
letin mütalaası alınmak lâzımdır.-Hazine hukuk mü-
şavirliğince veya Şurayı Devletçe dermeyan olunan 
mütalaata muhalif olarak sulhname akdi veya muka-
vela'tta tadilât icrası tcra Vekilleri Heyeti Karariyle 
yapılabilir. Mukavelâtın temdit müddeti mukavelât-
ta muharrer esbaptan mütevellit olduğu veya tadilât 
devlet lehine bulunduğu takdirde doğrudan doğruya 
Vekâleti aidesince icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. 
Ka'bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 137. — Muvazenei Umumiyeye dahil de
vairi devlet leh ve aleyhine ikame olunan davalar
dan takibinde devlet menfaati mutasavver olmayan
ların terkini kaydı veyahut bunların sulhen halli için 
bu dava üç bin liraya kadar menfaati mutazammın 
•ise Hazine Hukuk Müşavirliğinin ve ondan fazla 
menfaati mutazammın ise Şûrayı Devletin mütalaa
sına istisnaden, Maliye Vekâletince tanzim olunacak 
kararname, Reisicumhurun tasdikine arz olunur. 

REİS — M'addeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 138. — Divana tevdi edilecek tahsis ev-
rakiyle ita emirleri ve varidat ve muamelatı nakdi-
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yeye müteallik bilumum evrakı müspite Divanda hıf-
zolunur. Bunların muhafaza müddetleriyle sureti im
haları Divanın mütalaası alınarak Hükümetçe tan
zim olunacak nizamname ile tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 139. — Bu kanunun ahkâmı dairesinde 
hesap kayıtlarının tesisiyle muamelatın tatbiki hak
kında talimatname tanzimine ve bu kanunda mez
kûr olup, hesap usullerine ait bulunan esasların kıs
men veya tamamen zaman ve mahalli tatbikinin ta
yinine Maliye Vekili salahiyettardır. Ancak, bu hu
susta Divanı Muhasebatın mütalaası alınmak muk-
tazidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 140. — 14 Şubat 1327 tarihli muaddel 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkatiyle 
müzeyyelatı ve bu kanuna muhalif olan ahkâm mül
gadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kırk sekizinci maddenin (D) fıkrası, 
mahkeme harçları dolayısiyle Encümene gitmişti. Ka
bul ediyorlar mı? 

Encümen fıkrayı «Mahkeme harçları» şeklinde 
getirmiştir, yani masrafı kabul etmiyor. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
mahkeme masrafı olarak kabul etmiyoruz. 

REİS — Efendim, encümen mahkeme masrafı 
olarak kabul etmiyor. «Mahkeme harçları» suretin
de kalıyor. Kırk sekizinci maddeyi bu suretle reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiş
tir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
maddei muvalkkateyi de encümen namına istiyoruz. 

REİS — Talep üzerine maddei muvakkateyi en
cümene veriyoruz efendim. 

12. — Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei 
Umumiyesinin teşkilat ve vazaifi hakkında (1/1134) 
numaralı kanun layihası ve Nafia ve Maliye Encü
menleri mazbataları. (1) 

REİS — Efendim, Devlet Demiryolları ve Liman
lar İdarei Umumiyesinin teşkilat ve vazaifi hakkın
daki kanun layihasının bazı maddeleri encümene git
miştir. Bu maddeler encümenden gelmiştir, müzake
resine başlıyoruz. 

(1) Evveliyatı 70 nci inikat zabıt ceridesindedir. j 

. Otuz İkinci Madde — Berri, bahri ve jandarma 
zabitan ve efradı askeriye nakliyatı nafıa ve Müda-
faai Milliye Vekâletleri arasında tespit edilecek şe
rait dairesinde sülüs ücretle icra olunur. Nakliyatı 
askeriye dahi bu hükme tabidir. Ancak, askeri müte
ahhitlerine ait bilumum nakliyattan tam ücret alınır. 

REİS — Madde hakkında mütalaa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler el kal-

j dırsm... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Muafiyat 
Otuz Sekizinci Madde — İdarei Umumiye mua

melâtı dahiliyesi damga resminden muaftır. İdarei 
umumiyenin hariçten celp ve dahilden tedarik ede-

j ceği kâffei mevad ve malzeme ile menkul ve gayrı 
menkul kâffei emvali rüsum ve tekâlif noktai naza
rından devairi resmiyenin gördüğü usul ve muame
leye tabidir. 

REİS — Madde hakkında mütalaa yoktur. Mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Altmış Birinci Madde — 23 Mart 1340 tarihli ve 
I 450 numaralı bütçe kanununun 3, 4, 5 ve 6 ncı mad

deleriyle 2 teşrinievvel 1330 tarihli nizamnamenin 
j işbu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
j Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil-
| mistir. 

Altmış İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
j Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altmış Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

l Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunların neticesi arasını arz ediyo
rum. 

Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesinin 1926 senesi bütçelerinde münakale 
icrasına dair olan kanun layihasına (146) zat iştirak 

j etmiştir. (145) kabul, (1) müstenkif vardır. Binaena
leyh kanun (146) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ite Lehistan Cumhuriyeti 
I arasında münakit şehbenderlik mukavelenamesinin 
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tasdiki hakkındaki kanuna (139) zat rey vermiştir. 
139) kaibul vardır. İkinci defa reye vaz edildiği için 
kanun (139) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırallığı ara
sında münakit Ticaret Muahedenamesinin tasdiki 
hakkında kanuna (147) zat rey vermiştir, (147) kabul 
vardır. Binaenaleyh kanun (147) reyle kabul edilmiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cum
huriyetleri ittihadı Hükümeti arasında münakit Ti
caret ve Seyrisefain Muahedenamesinin tasdiki hak
kındaki 'kanuna (139) zat rey vermiştir. (139) Jcabul, 
(1) müstenkif vardır. Kanun ikinci defa reye vaz edil
diği için (139) reyle kabul edilmiştir. 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun yirminci 
maddesine müzeyyel kanuna (146) zat rey vermiştir. 

(145) kabul, (1) müstenkif vardır. Kanun İkinci defa 
reye vaz edildiğinden (145) reyle kabul edilmiştir. 

Tütün alım ve satım muamelesinin kantariye res
minden istisnası haıkkındaki kanuna (104) zat rey 
vermiştir. (103) kaibul (1) müstenkif vardır. Muamele 
tamam olmadığı için kanun layihası ikinci defa reye 
vaz edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Rayh Hükümeti 
arasında münakit ikamet mukavelenamesinin tasdiki 
hakkındaki layihai kanuniyenin reye vazı neticesinde 
(99) zat reye iştirak etmiştir. (99) kabul vardır. Mua
mele tamam değildir. Kanun ikinci defa reye vaz 
edilecektir. 

Efendim, bugünkü ruznamemizde başka müzake
re edilecek mevad kalmamıştır. Perşembe günü saat 
on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Çeke Saat: 14.50 

• « • 

— 441 — 



t : 71 23 , 5 . 1927 C : 1 

Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Telgraf MUdüriyeti Umumiyesînin 1926 Senesi Bütçelerinde Münakale İcrasına 
Dair Olan Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANÎK 
Cavit B. 

Âza adedi : 2 .87 

Reye iştirak edenler : 146 

îCabul edenler : 145 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 

— 

1 

Et ey e iştirak etmeyenler : 141 
Münhaller : 1 

[Kabul Edenler] 

Süleyman Necmi B. 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
tsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
! Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

| KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
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Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 

İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 

r Mehmet Sabri B. 

Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Besim 

j SİNOP 
i Recep Zühtü B. 

SİVAS 
' Muammer B. i 
İ Rahmi B. 
i Rasim B. 
| Şemsettin B. 
| Ziyaettin B. 

SİVEREK 
s 

i Mahmut B. 
j ŞARKİ KARAMİSAR 

Ali Rıza B. 1 Mehmet Emin B. 
j TEKİRDAĞ 
l Cemil B. 
j Faik B. 

[Müstenkif] 

MERSİN 
B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Rcfet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. (M.) 
Zamir B. 

AFYONKARAHISAR 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. (M.) 

Tahsin B. (M.) 
BEYAZ1D 

Süleyman Sudi B. (M.) 
BİGA 

Samih Rifat B. 
BİTLİS 

Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rılkı B. 
Mehmet Vasfi B. fM.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇORUM 
Dr. Kâzım B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
i Cafer Tayyar Paşa 
» 
i ERGANİ 
| İhsan B. 
j İhsan Hâmit B. 
: Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, (M.) 

GAZİAY1NTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 
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İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraoğlu Yusuf B 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekır Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (M.) 
Rıza B. (M.) 

| MALATYA 
f Bedir B. (M.) 
I Dr. Hilmi B. (M.) 
\ İsmet Paşa (Başvekil) 
Ş MARAŞ 

Mehmet B. 
\ Mithat B. 
: Nurettin B. 
• MARDİN 

Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz 3. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

\ TOKAD 
j Kâmil B. (M.) 
\ Mustafa Vasfi B. 
î 
İ TRABZON 
! Ahmet Muhtar B. 

Hasan B. (Rcisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
funalı Hilmi B. (M.) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuriyeti Arasuıda Münakit Şehbenderlik Mukavelenamesinin Tasdiki 
Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 

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

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa | 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 139 
Kabul edenler : 139 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

— 
— 

Reye iştirak etmeyenler : 147 
Münhaller 1 

[Kabul Edenler] 

Süleyman Necmi B. 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B, 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAY1NTAP 
Ferit B, 
Şahin B. 

i GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B< 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

1 Ziyaettin B. 
| İZMİR 
' Kâmil B. 

Münir B. 
KARESİ 

Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B, 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B 

| KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B, 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KOCAELİ 
Ragıp B 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
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MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NtĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Sabit B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

Recai B. 

RİZE 
Ah B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B, 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
i Cemil B. 

Faik B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B.; 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Di. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYAR1BEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Ham i t B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
j Ahmet İffet B. (M.) 
1 Dr. Fikret B. 
i İbrahim B. 

Rasim B. 
ERZİNCAN 

Abdülhak B. (M.) 

ERZURUM 
Bahri B, 
Cazım B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAY1NTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
F^uat B. (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B, (M.) 
Hulusi B. 
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Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERÎ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. 

Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

M ARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Halit B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Nafiz B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHlSAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B, (M.) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Krallığı Arasında MUnakit Ticaret Muahedenamesinin Tasdiki Hakkın
daki Kanunun İkinci Defa Müzakereye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B, 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 

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

ARDAHAN 
Talât B, 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B< 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 1 
ftabul edenler : ] 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 1 
Münhaller : 

47 
47 
— 
— 
39 
1 

[Kabul Edenler] 

Süleyman Necmi B. 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

| GAZİAYINTAP 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Edip Servet B, 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B, 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

-

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mahmut Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
A1 i T^a 7m î T\ 

Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B.

KÜTAHYA 
Cevdet B, 
Faik B. 
Ragıp B. 
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MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B, 

MERSİN 
Besim B, 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B, 
Rıza B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B, 

AFYONKARAHtSAR 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M ) 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B, 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B, 

SARUHAN 
Dr. Saim B, 
Ethem B. 

Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B, (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B, 

BOLU 
Cevat Abbas B< 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. (M.) 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B, 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B< 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B, (M.) 

GAZİAY1NTAP 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t, Â.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B, 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) • 
Fuat B, (M.) 
Hamdi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
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IZMtR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B, (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KERESt 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Zeki B. (M.) 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saîp B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
ismet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Halit B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M) 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHISAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Kâmil B, (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. (M.) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti Arasında Münakit Tica
ret ve eyri Sefain Muahedanamesinin Tasdiki Hakkındaki Kanunun İkinci Defa Reye Vazıı Neticesi 

{Kamun 'kalbuili edilmiştir.) 

AFYON KARAIHSİ1SAR 
(tost Ulvli B, 
Saldaki B, 

AMASYA 
Ali Rm IBv 
ıNaifiiaj B, 

ANKARA. 
»AflıİB, 
Oimli BA 

•• ANTALYA 
»Ahmet: Sâlkıl 1B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B_, 

ARDAHAN 
Talat B, 

ARTVtiN 
Misimi B, 

AYDIN 
Dr. R#ıt öafllilb B. 

IBBYAZIID 
Şefik ıB, . 

IBÜGA 
Mdhkmem IB. 
Şükrü B, 

©OZOK 
Ahımıet (Hamıdıi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyirt ©akli B. 

BURSA 
Müstafia Fdhmit B. 
Relet B,. 

CANÖC 
Cavjıt Paşa 
Süleyımıan Nıecmi B. 

Âza adedi 
Reye iıştiraik edenler 
Rahmi edenler 
Reddedenler 

MüistaınlkMer 

Reye dışıciraik. etmeyenler 

Mıürihaller 

287 

1(39 

.138 

1 

1147 
1 

(Kabul Edenler) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abldülhalk B, 
Talât B. 
Zîyaı B< 

ÇATALCA 
'Şaıklfe IB. 

ÇORUM 
ismail Kemal B, 
'llsimıet IB, 
ıMIüınikı B, 
•Ziıya B< 

'DENİZLİ 
'Hayda* Sjü t̂tüj ©. 
'Mazftoan Mülfdıt B. 
'Nedip Ali B. 

IDitYARIBiHKilR 
Cavit B. 

ıBDÜRNK 
Faiik! Ba 

iHüseyinı iRılfkı B, 
lELAZİZ 

Mustafa B. 
'MulhMn Bv 
Süleyman! ©. 

ORTUĞRUL 
'Halil B. 

ERZİNCAN 
.Sabit B> 

ERZURUM 
Haleti B, 

»ESKİŞEHİR 
'Ali U M IB. 
'Ermini B-

OAIZİAYINTAP 
Ati Cenaınî İB. 

Feriifi IB. 
IŞalhıia B. 

IGENÇ 
İMİıihliittmı B,. 

fGİRESUN 
Hacim: iMuihaıtıtüınl B. 
(Haddim Tarılk B, 
iKâzım IB< 
Şevket B. 
Tahfin B, 

GÜMÜŞHANE 
Cemal (Hüsnü B. 

(HAKKÂRİ 
ıNaızmS B, 

İSPARTA 
Hüseyin! Hülsnıü B. 
İbralhiım B. 
'MıiiktenPörrt IB, 

İÇEL 
Dr. Teyfik B. 
IBmfoı B, 

(İSTANBUL 
Ali Ri23a B, 
Bdhiç B, 
lEdip Servet B. 
HateHdiB. 
Haıydaırt B,. 
Tevtfik (Kâmil B. 
Ziyaettini B. 

IİZMİR 
iRâmlitt Bi 
iMümtiu \B, 

KARESİ 
Ali Şuuirü B. 
'Mdhmöt Ctatvfit B. 
Osmart Myaıal B. 

(KARS 
Ömer! B< 

KASTAMONU 
IAM Nazıma B.. 
Mıelhimeti FuaJti B. 
Veled ÇefebJ B. 

KAYSERİ 
Ahmet ıHimi B. 
Dr. tHaüiıfi B. 
Salbifi IB. 

KIRKLARELİ 
'Dr, Fuat B. 
Şeyken B. 

KIRŞEHİR 
Lûtifii (Müfit B. 

KOCAELİ 
ıRafeılp Bj. 
Safifet B. 

KONYA 
Oyülp ISalbrti B. 
Kâzım Hüsnü IB. 
Mustafa B< 
Mustalfia Feyzi B. 
Tevtfiiki 'Fikret B. 

KOZAN 
Ali 'Sadi B. 

KlÜTAHYA 
Ceydiefl B. 
Ragup B, 

MALATYA 
Malhkmııt ıNedim B. 
Reşıil B. 

IMÂRAŞ 
Abdüikadi* B. 
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(MARDİN 
Abdütaızakı B. 
Ali Rıosa B. 

IMENTESJE 
Esat B< 
'Şükrü (Kaya B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
iRKa IB. 

• NİĞDE 
Ata1 B. 
lElbulbekir Hazım >B̂  
(GaJİiip İB-

İÖRDU 
Halil Sıtkı B. 

HataHdıl Di 
'İsmail B. 
Reoaıi IB, 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem; B. 
Esat IBk, 
Fualfl BL, 

SARUHAN 
IDr. iSaliımı B. 
Etlhem IB. 
JMefomiet ISalhrii B. 
Yaşa» B:. 

G9ÎİRD 
Halil Hıikli B. 

iMaftılmfuHl B, 
SİNOP 

iReoöp Zütatü B. 
SfİVAS 

Muammeri B, 
Rasiirn B, 
ıŞemısettfa IB,. 
IZıiıyıaıettiıı B. 

SİVEREK 
'Malblmıut B< 

ıŞARKÜ KARAHİSR 
'Ali Rıza IB̂  
IMdhmıöt Emlin B. 

TEKİRDAĞ 
Cömlil B.< 

Faik) B. 
TÎOKAD 

'Emıinı B. 
TRABZON 

iAlbdiuIllıaJh B, 
Süleyman Sırrı IB. 

'U1RFA 
Alili B< 
Dr. Refet B, 
iRöfet B, 
Saffiet Bv 

ZONGULDAK 
Hafâ B. 
Yusulfi Ziya B. 

(Müstenkif) 

MEIRSİÎN 
Besim B, 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
tijslmail Safa Bv 
Kemal IB,, 
Zamjifl OL 
AFYON KARAHİSAR 

Ali \Bi 
Kâmil B1 <İM.) 
Ruşen Eşref Bj 

AKSARAY 
Besim Atalay Bjr 
Mustafa Velhîbi B. 
Neşet B, 

AMASYA 
Bsajt Bi 

ANKARA 
A i Fuat Paşa 
Gazi Mustafa (Kemal 
'Paşa1 ı(Reisipumlhur) 
İhsan B, 
Şakıkı B, 

ANTALYA 
'Murat B, 

ARDAHAN 
Tahsin B, 

'AYDIN 
ıDır„ 'Mıazjhar B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZ© 
Süleyman Suidü IB. !(]M.) 

İBflGA 
Sarnlh Rifat B. 

IBJİTJJÎS 
Muhittim Nâimi B. 

(BOLU 
Oeivıaılı Abbas (B, 
Dr, Emlin! Cemal B». 
Falh Rıflkj B. 
iMdhmıet Vasfi B, (M.) 
'.ŞMl Bey 

IBOZOK 
Avınli B< 
ıSailh IB. (M.) 

BORDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
•Necati IB, 
Nurettin Palşa 
Osmıaın Nuri ıB« 

CANfljK 
Talât Aynıi B. 

CEBELİBEREKET 
Avıni 'Paşa <M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B; <iM.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B, 

İDENİZU 
(Dr< OKjâzuırrt B+ 
Yusuf B. 

İDERİSÎiM 
Ahmet iŞülkpü B. 
Feriıdun Fikri (B, 

IDİYARIBEKİİIR 
Feyzi B. I(V.) 
ılbralhiim Tâli B. 
Şeref B. 
Zlülllfli B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar, Paışa 

ELÂZİZ 
Hüseyin! IB. 

ERGANİ 
İhsan ıB. 
İhsan (Hamlim B. 
Kâzım Vehbi B. (İM.) 

lERmUĞRUL 
Ahmet İffet B. <IM.) 
'Dr, Fikret B. 
lİbralhim IB.. -
iRasim Dw 

~ IEZİNCAN 
AbdülhaJkj B, ı(]M.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzton (Bd 

Münir HülsreV B. 
Rjaıilf B, 
Ziyaettin Bs (M.) 

ESKİŞEHİR 
«Abdullah Azmıi B. l(M.) 

'GAZİAYINTAP 
Ahmet: 'Remzıi B. 
IKMiÇ Ali B. 

IGELÎB0LU 
Odâl Nuri B, 

GÜİMÜŞjHAıNE 
Hasan Fehmi B. 
ZdkU B, l(IM.) 

HAKKÂRİ 
A^âf B. <t, A' 

USTANBUL 
Ahmıöt ıM'ulhıtaır B. 
Akl̂ orajoghı Yusuf B, 
'Dr. Hakiki iŞftnasi iPaışa 
iDr. Refikt B. (V.) 
Fualt B.4 
Hamdullalh Supihi B. 

iKâzumı Karalbeıklir 'Paşa 
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Dr, Tevfiik, Rüştü !B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
'Mahmut Esad B. (M.) 
Mustafa Necati fi. (V.) 
Mustafa R^hmi B. (V.) 
Osmıanıziade (Haimdıi B. 
•Saraçoğlu Şülkaıü IB, 

K1ARE$Î 
Ahmet (Süirıeyıyıa IB. 
Hayldıar lAıckü IB. (M.) 
Hulusi tB. (M.) 
(Kâzuım Paşa (Reis) 
Mehmet! Vehbi ıB. (M.) 

IKlARIS 
Ağaoğhı Alhmet B. 

IKAS11AMDNU 
Ali Rıaa IB. 
HaİiNi 'B, 
Hasan Fehmi B. <M.) 
Necmettin! Mola B. 

(KAYSERİ 
Zekjl % 

KIRŞEHİR 
Refdlkl tösmai IB. (M.) 

Yalıya Galip B. (M.) 
KlOCAELÎ 

İbriaMm B, 
ılbralhıim Süreyya B. 
Mustafa !B. 

KONYA 
(Bökjir B. 
Mıusa Kâzairrl B. 
Naiımı IHâzıım (B. 
Refıjki IB. 

KlOZAN 
Ali Saîp O. 

(KÜTAHYA 
Faik) B. 
'Nurj B. 
Recep IB. (V.) 
Rırça IB. ı(]M.) 

IMALATYA 
'Bedii* B,. m.) 
Dr. Hitai B. <M.) 
İsmet Paişa (Başyekl) 

iMARAŞ 
Mehlmıet B. 
•MüHhaft<B. 
•Nurettin B. 

MARDİN 
Albdıüılganü B. 
Necip B. ı(IM.) 
Yalkup Kadri B. 

• MENTEŞE 
Yunus Nadıi IB. 

IMERSİN 
Niyazi IB. 

MUŞ 
•İllyias Sami D. 

INltĞDE 
ıHalJıE IB. 

ORJDU 
Faik B< 

RllZE 
Hasan GaViıt B. 

ıSAROHAN 
(Kemal B. 
Mustafa Fevzi B, 

ıSÎNlOP 
Dç. Rız» Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

IStVlAS 
Dr, ®eykii B. 
RaJhımii B. 

..«.. 

iStVBRBK 

Halil FaJhrd B. 
Kadiri tAhmet B. 

ŞARKtfKARAHİSAR 
Ismıait B. 

TOKİAÎT 
IBekikı ıSamS <B. 
Karni o. ıflM.) 
Mustafa Vasfi B, 

TRABZON 
Ahmet Muhtar IB. 
Hasanı (B. (Reis veküli) 
Nelbizıadie Hamdıi B. 
Rahmi B. (M.) 
Söfilkı IB. I0H) 

'VAN 
Hakiki B. 
İbrahim1 B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıip B. 
Tunalı Hütaııi <B. (M.) 
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Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Yirminci Maddesine MUzeyyel Kanunun İkinci Defa Reye Vazı 
Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHÎSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 

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

ARDAHAN 
Talât B 1 d-İCtL U* 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 

146 

145 

1 

140 
1 

[Kabul Edenler] 

\ CANİK 
ı 1 Cavit Paşa 

Süleyman Necmi B. 
ÇANKIRI 

Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

\ İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Behiç B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B, 

I KARESİ 
1 Ali Şuuri B. 

Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 
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MARAŞ 
Abdülkerim B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Kâmil B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN ı 
Dr. Mazhar B. 
Mithat B. (M.) 

t : 71 23 . 5 

Galip B. 
ORDU 

Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

i RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Ethem B. 

i Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

. 1927 C : 1 

| SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİKARAHÎSAR 
Alı Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

i 

TEKİRDAĞ 
Cemi! B. 

[Müstenkif] 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

Tahsin B. (M.) 
BEYAZID 

Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 

| Salih B. (M.) 
BURDUR 

Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

| CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

i ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (Reisvekili) 

DENİZLİ 

j Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

I EDİRNE 
1 Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

Faik B. 
TOKAD 

Bekir Sami B. 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Ali B. 
Dr Refet B 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
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Dr. Hakkı Şinasİ Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B, (M.) 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 

Hasan Fehmi B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERÎ 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B, 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 

NİĞDE 
Halit B.

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

Yusuf Kemal B. (M.) 
SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B.' 
Şefik B. (M.) 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
TunaJı Hilmi B. (M.) 
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Tütün Alım ve Satım Muamelesinin Kantariye Resminden İstisnası Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 
(Nisap yoktur) 

AFYONKARAHISAR 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 

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

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BtGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA ! 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. | 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller 

287 
104 
103 
— 

1 
182 

1 

[Kabul Edenler] 

1 DİYARIBEKİR 
Cavit B. 

| Feyzi B. 
1 EDİRNE 

Faik B. 
1 Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİAYINTAP 
Ferit B-
Şahin B. 

j GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B, 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Edip Servet B. 

| İhsan Paşa 
1 Tevfik Kâmil B, 
j Ziyaettin B. 
I İZMİR 

Kâmil B. 
1 Münir B. 

KARESİ 
1 Ali Şuuri B, 
1 Mehmet Cavit B. 
1 Osman Niyazi B. 
1 KASTAMONU 
1 Ali Nazmi B. 
1 Mehmet Fuat B. 

Veled Çelebi B. 
KAYSERt 

1 Ahmet Hilmi B. 
KIRKLARELİ 

Şevket B. 
KOCAELİ 

İbrahim B. 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 

MALATYA 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Niyazi B. j 

1 MUŞ 
I Osman Kadri B< 
1 NİĞDE 
1 Ata B. 
1 Ebubekir Hazım B. 
1 Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 

1 İsmail B. 
SARUHAN 

Dr. Saim B. 
Ethem B. 
Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Muammer B. 

1 T* l _ _ ^ T> 
1 Rahmi B. 

T » T% 

Rasım B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
ibrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf-Ziya B. 
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[Müstenkif] 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. (M.) 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B.
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (İ. Â.) 
Nazmi B, 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Fuat B. (M.) 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 

Haydar B. 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B, (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. (M.) 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
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Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 
Rıza B. (M.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

j Mehmet Sabri B. (V.) 
[ Mustafa Fevzi B. 
İ Nafiz B« 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B, (M.) 

SİVAS 
Dr. Ümer Şevki B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKt KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
I Bekir Sami B. 

Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. (Reisvekili) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Reişh Hükümeti Arasında Münakit İkamet Mukavelenamesinin Tasdiki 
Kanununun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur) 

AFYON KARAHİSAR 
llzzat Ulvi», 
Sadı'k- IB., 

AMASYA! 
Ali Riizial B. 
Esat B 

• ANKARA 
iAlıi B, 

ANTALYA 
lAhımıet ISâkü B. 
Hasan Sılfckı B. 
IRas'ih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Mimi B. 

(BEYAZÎD 
ıŞafiik B, 

(BİGA 
iMdhkruet! B. 
'Şükrü Bj. 

BiOZOK 
Ahmet Oaımıdii B. 
Süleyman' SurriB. 

IBURDUR 
»Hüsdyin! Bâkli B. 

BURJSAl 
'Miutsltajfai Fdhmiî B, 
Röfet B. 

OANİK 
Calvit iPaişa 
'Süleyman Ndomii B. 

ÇANKIRI 
'Mustafa1 Abdülhalik B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
(tamaliJ Ketona! B. 
fsmıdl B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

99 
99 
— 
— 

Reye iştirak etmeyenler : 18J 
Slünhaller 1 

[Kabul Edenler] 

"Müük B. 
DENİZLİ 

'Mazlıa» Müfit B. 
iDİYARIBEKlİR 

Oalvilt B, 
Feyzi B. 

IBDİRNE 
(Hüseyin! IRifikil B, 

©LÂZİZ 
'Mustafa B. 
'Muhittin B, 
Süldyımanı B. 

ERTUĞRUL 
Hala IBj. 

İERZİNCAN 
Sabit B, 

(ESKİŞEHİR 
Ali 'Ulvi B. 
Emini B. 

GA0İAYINTAP 
FerıM B, 
'Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B, 

GİRESUN 
Kâzım ©. 
'Şdvlddt B, 

İHAKKÂRİ 
NaZmi B, 

İSPARTA 
Hüseyin (Hüisnıü B. 
'İbrahim B. 
Mülkerrern B. 

UÇBLİ 
'Dr. Tevfik B, 
Emin IB 

fİSTANBıUL 
Edip Sertye* B, 

İhsan ıPaşa 
Ziyaettin B. 

Iİ2MİR 
Kâımül B. 
Müınlir B. 

KARESİ 
'Ali Şuurni B,. 
'Mdhmeî Gavıifi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mdhmdt (Fuat IB, 
Veled Çddbi IB. 

KIRKLARELİ 
Şdvkat B. 

KOCAELİ 
iRagup fi, 
Safflfe* B, 

KONYA 
(Eylülp Sajbri B, 
Kâzım HülsnJü B. 
Mustafa B, 
Mustafa Feyzi B. 
Tdvtfik FÜfcrdt fi, 

KÜTAHYA 
Gövdem B. 
Ragılp B. 

MALATYA 
Reşitf B, 

MARAŞ 
Abdül'kaldıiK B, 

(MARDİN 
Abdüflgaril B,. 
(Afi Rıza B. 

(MERSİN 
Besimi "B.. 

MUŞ 
Osimart Kadril B. 

Rıza B. 
NİĞDE 

Galip B. 
(ORDU 

Falkl B. 
'HaHil Sıtkı B. 
Hamıdi B. 
İsmail B. 

•SARUHAIN 
Dr. ıSaiinn B., 
Etthem fi, 
Yaşar; IB. 

SJİİİRID 
Hali Huflki B. 

(SİNOP 
iRdcdp Zülhtü B. 

StfVAS 
'RaJhimii B. 
Rasdim B. 
ıŞamisattlin B. 
Ziyadttin B, 

SİVEREK 
Mahrnut B, 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
(Mdhimidtl Emlin IB 

TOKAİD 
Bdkiı* (Sami B. 
Emıirt B. 

TRABZON 
AibduUah B. 

U1RFA 
Refet B. 

VAN 
'İbrahim1 B. 

ZONGULDAK 
HaHil fi. 
Yûsuf Ziya B, 
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IADANA 
(İsmail Safa fi. 
Kemiail B, 
Zamir B* 
AFYON KARAHÎtSAR 

Alî fi, 
Kâmiİ B. (İM.) 
Musa Kâzım fi, 
Ruşen! Eşref B. 

AKSARAY 
'Besimi Altalaıy B. 
Mustafa Vdhibii B. 
Neşet IB. 

'• (AMASYA 
Nafizi B. 

ANİKARA 
'Ali Fuat (Paşa! 
Gazi 'Mustafa Kemıal 
iPaşal ((Röisifcümjhur) 
Hilmii IB.. 
Shısanf B. • 
sŞaıfciic B, 

lANTALYA 
Murat B. 

' ARDAHAN 
Tahsin IB. 

I A Y D I N 

Dr. Mazfhar fi. 
Dr. Reşit iGaliüb B, 
ıMıütihat B< ı(!M.) 
Tahsilli B.ı (M.) 

BBYAZİİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samllı Rifait B. 

IBİTUİS 
Muhitim Nâmi' B. 

IBOLÖ 
Cövat Ablhas B. 
Dr. Emlin Cemal B. 
F a l * Rtfka B, 
Mehmet Vasfii B. (M.) 
Şükrü1 Bey 

IBOZOK 
Avn'i B. 
Salih B. 

(Reye İşi 

(BURDUR 
ıMustafa tŞeref fi. 

BURSA 
Necıati fi. 
Nurettin Paşa 
Osman Nuri fi. 

CANİK 
Talât lAivnıt B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
(İhsan fi. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat ıB, (İM.) 
Talâifi B. 

ÇATALCA 
Şafckl IB, 

ÇORUM 
Dr,, Mustafa B, 
Ziya B., 

İDENİZUt 
Dr. Kâzım B. 
Haydar; Rüştü B. 
iNeaiip Aliı B. 
Yusuf fi. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü fiı 
Feridun Fikrıil fi. 

DİYARIBEKİR 
Ührathim Tâli B. 
'Şeref (R, 
'zmi B. 

iBDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik fi, 

ELÂzrz 
Hüseyin IB, 

ERGANİ 
İhsan B. 
lihsan Hâmit B. 
Kâzını Vdılbi fi. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet fi. :<M.) 
Dr, Fikret fi 
iîbrahiırri B. 
Rasimi fi. 

k Etmeyenler) 

••ERZİNCAN 
Abdüflhalk Bi 

İERZURUM 
Bahri B. 
Câziim B., 
Halet fi. 
IMüTiıin Hüsrav, fi. 
Raif İB, 
Ziyaettin B. (M.) 

ESK/İŞEeTR 
Abdullah Az|mi B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi Bj. 
Ali Cemanı B. 
Kılıç Ali B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B 

GİIRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarak B. 
Tahin B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmii B. 
Zeki fi. <.M.) 

(HAKKÂRİ: 
lAsâf fi. 1(1. A.) 

(İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraöğlu Yusuf B. 
Ali Rıza' B, l(L A.) 
Behiç IB, V) 
Dr, Hakkı ıŞinıasi Paşa 
Dr. Refilk B. (V) 
Fuat fi, '(M.) 
Hamidi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Kâzml KaTalbekir Paşa 
Terfik Kâmil B. 

İİZMİR 
Dr. Tdvf ik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut E'sad' fi. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 

Mustafa Raihmi fi. (V.) 
Osmanzaide Hatmıdi B,. 
Saraçoğlu Şükrü B 

KARESİ 
Ahmet Süreyya fi. 
Haydar Adil B. (M.) 
(Hulusi B, (M.) 
Kâzımı Paşa! (Reis) 
Mehmet 'Vehbi İB. (M.) 

KARS 
Aağaoğlu Ahmet B.
Ömer B. 

K A S T A M O N U , 
Ali Rıza B. 
Halit B, . 
'Hasan Fehmi fi (M.) 
Neometin Miolla IB. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr, Halit fi. 
Salbit B. 
Zeki fi. 

KERUARELİ 
Di;. Fuat fi. 

KIRŞEHİR 
Tûtfi Müfit fi. (M.) 
Refilk iİsrnlaiıt fi. <M.) 
Yahya G a i p B <M.) 

KOCAELİ 
lÜbralhim fi. 
İforahiml Süreyya B. 
(Mustafa1 fi. 

• KONYA 
fiökiıri fi., ı(M.) 
Fuat fi, (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naiım Hâzüm B. 
RefiM B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik! B 
Nuri fi. 
Recep S,. (V.) 
Rıza fi. M.) 
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(MALATYA 
"Bedir, tB, (M.) 
Oij. BitaDÎ B,, (İM.) 
'Isiraöfi Palşai ^Baştvıelkiiıl) 
'MaihinKiıC Nekfııml B. 

M1A0RAŞ 
/Mdhirnet! IB, 
IMMıat fi. 
/Nuınöttinı IB̂  

iMA'R/DÎN 
AlbdüılriezEzsaik! (B, 
(NflCîp B. <1M.) 
Yakulp KJaldni B. 

^MENTEŞE 
Esat İBJ. 
/Siikjrtö IKaya (B. 
Yunius Naıdıi B, 

IMlBRJSfiN 
.Niyazi B. 

(MUŞ 
llyials ISaıtti (B. 

I N I Ğ D E 1 

Ata B< 
Ebulbekıki iHâıznım B, 
(HaM! B.. 

İORDU 
Recai B. 

IRltZJB 
Ali IB, 
EkJrem B.. 
Esalt ıB,. 
Fuat B, 
Kasanı Cavüt B. 

İSARUIHAN 
Kemıal !B. 
IMetaijet ÎSalbıri B. (V.) 
Miustaifa iFövssi IB. 
INaifiizS fi. 

(SİİIRD 
MaMıiult B, 

SIİİNÖP 
Or.. Ruzal Nur fi. 
Yusuf KemaA B. (M.) 

İStVAS 
Dr, Ömer Şövıkii fi. 
/Mxıamjm*er( B. 

SİVEREK-
iHa» Fatei <B. 
Kadiri Aihmıet IB., 

ŞARKİ KARABİ&AR 
İsmail ©,. 

TEKİRDAĞ 
Gemıil IB. ı(V.) 
Faiiki B, 

TOKAD 
K â m l !B, (M.) 
Mustafa 'Vasfi B. 

TRABZON 

Ataıe t IMuhıtar B. 
Hasan B. (Reiısvekili) 
iNefolizade Hamdi B. 
Ralhmı ÎB, (İM.) 
Sül'efymaö Sırrı B. 
Şeriki IB. <İM.) 

fURPÂ 
Ati B. 
Dr. Refföt B. 
ISafifet fi. 

MAN 
Halkta İB,. 
ıMüimûp fi. <M.) 

ZONGULDAK 
Ragup IB. I(İM.) 
Tunalı Hilmi fi. (M.) 
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