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ZABIT CERİDESİ 

Yirmi altıncı inikat 
4-III-1933 Cumartesi 

Müııdericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 6 
2 — Havale edilen evrak 6 
3 — Riyaset divanmm Heyeti umumiyeye 

maruzatı 6 
1 — Kemal Zaim Beyin Konya mebuslu-

Sayıfa 
ğundan istifa ettiğine dair takriri. 6 

4 — Müzakere edilen maddeler 6 
1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numa

ralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 6 



I : 2 6 4 - 3 - 1 9 3 3 C : 1 
İ — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Ankara mebusluğuna seçilen Aka Gündüz Beyin 
mazbatası kabul ve tahlifi icra olundu. 

Tokat mebusu Bekir Lûtfi ve Trabzon mebusu 
Hakkı Sofu Beylerin vefat ettikleri hakkında Başve
kâlet tezkereleri kıraat ve merhumların hatıralarına 
hürmeten bir dakika sükût edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununa müzeyyel 

kanun lâyihası (Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

2 — 1932 senesi muvazenei umumiye kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

3 — 1927 senesi son hesabı hakkında kanun lâyi
hası (Divanı muhasebat encümenine) 

4 — Yüksek mühendis mektebi 1929 senesi son he-

1 — Kemal Zaim Beyin Konya mebusluğun
dan istifa ettiğine dair takriri 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ 
YÜKSEK REİSLİĞİNE 

Ziraat bankası umura müdürlüğüne intihap 
edilmiş bulunuyorum. Bu vazifeyi deruhde ey-
lemekliğim Yüksek Meclisçe münasip görüldüğü 

1 — Kazanç vergisi hakkında 1/173 numaralı 
kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları 

İSMET B. ( Çorum ) — Bu kazanç vergisi 
hakkındaki kanun çok mühimdir. Encümenler 
bunun üzerinde çok çalışmışlardır. Binaenaleyh 
Hükümetin, İktisat encümeninin, Maliye encü
meninin ve Bütçe encümeninin tadil şekilleri ve 
teklifleri vardır. Bunları birer birer tetkik 
ederek hangisinin daha ziyade adalete muvafık 
olduğunu tetkik edebilmek için mütalea zama
nı geçmedi. Bu lâyihayı perşembe günü aldık. 

Cumartesi günü toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

Reis Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

A. Kâzım Ziya Gevher Avni Doğan 

sabi hakkında kanun lâyihası (Divanı muhasebat en
cümenine) 

Tezkereler 
5 — Eylül : teşrinisani 1932 aylarına ait raporun 

takdim kılındığı hakkında Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi (Divanı muhasebat encümenine) 

6 — Tütün inhisarı kanununun 33 üncü maddesi
nin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (Gümrük 
ve inhisarlar, İktisat ve Bütçe encümenlerine) 

takdirde Konya mebusluğundan istifamın kabu
lünü sonsuz saygılarımla birlikte arz ve rica ey
lerim efendim hazretleri. 

Konya 
Kemal Zaim 

REİS — Arkadaşımıza yeni vazifesinde mu
vaffakiyetler temenni ederim. 

Maksadı temin edebilecek kadar okuyamadık. 
Binaenaleyh bu lâyihanın önümüzdeki cumar
tesi celsesine talikini rica ederim. 

REİS — Efendim, bu lâyihanın gelecek cu
martesiye talikini İsmet Bey teklif ediyorlar. 
Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler ... Teklif kabul edilmiştir. Şu halde 
bu lâyiha cumartesi günü müzakere edilecektir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak 
üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati: 14,15 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14,10 

REİS — Hasan B. 
KÂTİPLER: Ruşen Eşref B. (Afyon Karahisar), Avni Doğan B. (Yozgat). 

REİS — Celse açıldı efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

4 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 


