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1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

O n itıkjimcft (İJnliIIflalt 

1 . 12 . 1927 Peışeımbe 

Hasan Beyin riyasetlerinde akdedilerek bir zatın 
tahlifi icra olunduktan sonra zabıtan ile muamelât 
ve hesap memurlarına verilmekte olan tayin zammın
dan kazanç vergisi kat edilip edilmeyeceğinin bir la-
yihai kanuniye ile teemmül olunabileceğine, dara ve 
zuruf mesailinden dolayı ashabı eşya ile gümrük ida
releri arasımda zuhur eden ihtilafatın hakem heyeti
me tevdii lazım geleceğine, Arif oğlu Osman hakkın
daki hükümde vaki hatayı adlinin af suretiyle tas

hihine, Vehbi oğlu Sabri'nin mahkûmiyetinden ten
zilat icrasına, memuren merkeze celbolunan hariciye 
memurlarına verilecek ikamet yevmiyelerinin ahkâmı 
umumiyeye tevfikan itası lazım geleceğime dair maz
batalar kabul ve celse tatil edildi. 

Reis 
Reisvekili 

Hasan 

Kâtip 
Diyarbekir 

İshak Refet 

Kâtip 
Rize 
Al 

2. _ HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1. — Tahsisatı fevkalâde kararnamesinin beşinci 

maddesinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
1. — Bazı eşhasın Şark manatıkından Garp vila

yetlerine nakilleri hakkındaki kanun hükmünün ref-

ine dair kanun layihası ve Dahiliye, Adliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 

(Ruznameye) 
2. — Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesine 

tahsisat ilavesi hakkında kanun layihası ve Dahiliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

(Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati; Saat : 14.00 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : AH Bey (Rize), Necip A l Bey (DenizM) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3, — RİYASET DİVANININ HE YETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Ankara Mebusluğuna intihap olunan Gazi T gelmiştir. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
Mustafa Kemal Hazretlerinin intihap mazbatasının 
tasdiki. 

REİS — Ankara mebusluğuna intihap olunan Ga
zi Mustafa Kemal Hazretlerinin intihap mazbatası 

kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mazbata 
kabul edilmiştir. 

78 — 
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4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

iRiEİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde başka 
bir şey yoktur, yalnız bazı mubayaatı mühimmenin 
sekiz senede tediyesi hakkındaki kanunları muaddel 
bir layihai kanuniye vardır. Bu kanunun müstacelen 
müzakeresi teklif edilmektedir. (Ruznameye sesleri) 
Zaten ruzm&mededıir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — 
Şimdi tevzi edilmiştir. 

REİS — Müstacelen müzakeresini reyinize arz 
edeceğim. Müstacelen müzakeresini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Müstace
len müzakeresi kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere kabulü malumu âliniz bir 
defa müzakere etmektir. Bu gün müzakeresini de ay
rıca reye arz edeceğim. Bu gün müzakeresini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
bu gün müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz: 
1. — Bazı mubayatı mühimmenin sekiz senede te

diyesini mutazammm 664 ve 1013 numaralı kanunla
rın tadili hakkında 1/9 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. (1) 

RBlS — Heyeti Umumiyesi hakkında mütalaa 
var mı? 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) —İzahat 
verilsin efendim. Bu bonoların karşılığı var mıdır, 
teminatlı mıdır? 

MÜDAFAAl MİLLÎYE VEKİLİ MUSTAFA 
ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — İki sene evvel, beş 
senede sarf olunmak üzere Meclisi Âli yüz elli milyon 
liralık bir kanun kabul etmişti. Her sene otuz milyon 
lira vermek imkânı olmadığı için kanun iki sene daha 
ayrıca temdit edilmiştir. Vaziyeti maliye dolayısiyle 
senede on, on ıbeş milyon lira tefrik etmek imkânı bu
lunmadığından bu sefer de biraz daha temdit edilmiş
tir. Bonolar doğrudan doğruya hazine bonosudur, 
bütçeye mevzu olan miktardan verilecek bir paradır. 
Orada asıl istihdaf edilen makasıdın icrası için yapı
lacak taahhüdatın teshili icrası maksadiyle, bu lâyiha 
teklif olunmuştur. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Maddelere geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 

19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 664 numaralı Kanu
na bir madde tezyiline ve kanunu mezkûre müzeyyel 
21 Nisan 1927 tarihli ve 1013 numaralı Kanunun Bi

rinci Maddesinin tadiline dair Kanun 
Birinci Madde — 19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 664 

numaralı kanuna atideki madde tezyil olunmuştur. 
Maddei müzeyyele : İşbu kanun ile verilen tahsi

sata müsteniden bedelleri her sene bütçesine vaz olu
nacak tahsisatından tesviye edilmek ve senevi tedi
ye miktarları on milyon lirayı .tecavüz eylememek 
üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında mütalaa yoktur. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — 19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 
664 numaralı kanuna müzeyyel 21 Nisan 1927 ve 
1013 numaralı Kanunun 'birinci maddesinde muhar
rer (1931 senei maliyesi) tabiri (1937 senei maliyesi) 
suretinde tadil olunmuştur. 

REİS — Mütalaa yoktur. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmım icra
ya Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Bendeniz tayini esamiye lüzum olmadığı kanaa
tindeyim. Tahsisat yeni olmayıp eski bir tahsisattır, 
yalnız müddeti sarfının temdidini veyahut karşılığı
nın hazine bonosu raptını ihtiva eden bir şekildir. 
Bu itibarla tayini esamiye hacet yoktur. (Doğru ses
leri) 

Kanun layihasının heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Layihanın heyeti umumiyesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka madde kalmamıştır. Pazartesi 
günü saat 14.00'te içtima edilmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı İnikat; Saat : 14.15 
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BAZI MUBAYAATI MÜHİMMENİN SEKİZ SENEDE TEDİYESİNİ MUTAZAMMIN 664 VE 1013 
NUMARALI KANUNLARIN 1/9 NUMARALI KANUN LAYİHASI VE BÜTÇE ENCÜMENİ MAZ

BATASI, 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 22 Teşrinisani 1927 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet 

6/5048 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Bazı mubayaatı mühimmenin sekıiz senede tediye
sini mutazammın 664 ve 1013 numaralı kanunların 
tadili hakkında Maliye Vekâleti Celülestince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 Teşrinisani 1927 
tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun layihası ile esbabı mucibe mazba
tasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de ıbuyurulmasına rica eylerim efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı Mucibe 

İçinde bulunduğumuz mali vaziyetle mütenasip 
askeri ihtiyacatın tarzı temini için elde mevcut kanu
nun tadili münasip mütalaa edilmiştir. Müstacelen 
Meclisten çıkarılmasını arz eylerim. 

Başvekâleti Celileye 

(Bazı mubayaatı mühimmenin sekiz senede tediye
sini mutazammın 664 ve 1013 numaralı kanunların 
tadili hakkında olup Hazineye emir ve havale buy-
rulan Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinin tezkeresi 
ve merbutu kanun ve esbabı mucibe layihası tetkik 
ve mütalaa olundu. Vekâleti müşarünileyha ile te
mas edilerek tadilen tanzim ve takdim kılınan mel-
fuf layihai kanuriiyeniri iktisabı kanuniyet eylemek 
üzere Meclisi Âliye şevkline müterettip muamelenin 
ifasına müsaade buyurutması arz olunur efendim 
hazretleri. 16 (Teşrinisani 1927 I 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi 

Bütçe Encümeni 
Mazbata Numarası : 5 
Esas Numarası : 1/9 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Bazı ihtiyacatın muayyen müddet zarfında temi
nini istihdaf eden 664 ve 1013 numaralı kanunların 
tadili hakkında olup 24.11.1927 tarihinde Encüme
nimize havale buyrulan kanun layihası Vekil Mustafa 
Abdü'lhalik Bey hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Esbabı mucibesi hakkında alınan izahata nazaran 
layihai kanuniyenin mali teşkilatı mucip olmak üzere 
tanzim kılındığı anlaşılarak Encümenimizce esas iti
bariyle kabulü tensip ve 21 Nisan 1927 tarihli ve 
1013 numaralı Kanunun ilgasından ise işbu kanunda 
muharrer 1931 senei maliyesinin 1937 senei maliyesi 
olarak tadili maksadı temine kâfi olacağından ona 
göre bu hüküm ikinci madde olmak üzere tertip 
olunmuş ve bu münasebetle layihanın dördüncü 
maddesi tayyolunduğu gibi 1937 senei malüyesi 
gayesine kadar vekâleti aidesince 664 numaralı ka
nun ile verilen tahsisata müsteniden taahhüdat icra
sı esasen mezkûr 664 numaralı Kanunda musarrah 
bir salahiyet olmakla bu cihetin yeniden tekrarına 
mahal görülemiyerek layihadaki ikinci madde dahi 
tayyedilmiş ve layihanın üçüncü maddesi birinci 
madde olarak şekle ait bazı tashihattan maada se
nevi tediye miktarını takyit eden bir fıkra ilavesi ile 
kabul olunarak bu maruzat dairesinde yeniden ha
zırlanan layihanın müstacelen müzakeresine müsaa
de buyrulmak istirhamıyla Heyeti Celileye arzına 
karar verilmiştir. 

28 Teşrinisani 1927 
Reis Reis Vekü 

Edime Burdur 
Şakir Vahit 
Kâtip Aza 

Kütahya Ankara 
Niyazi Asım Mehmet Rıfat 
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Aza 
Aydın 

Mühendis Mithat 
Aza 

Erzurum 
Nafi Atuf 

Aza 
Elaziz 

Hasan Tahsin 
Aza 

Bursa 
Muhlis 

Aza 
Sinop 

Recep Zühtü Bey 
İmzada bulunmadı. 

Aza 
Sivas 

Remzi Bey 
imzada bulunmadı. 

Aza 
Erzurum 

Aziz 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Balıkesir 
Ali Şuuri 

Aza 
Tokat 

Şevki Bey 
İmzada bulunmadı. 

Aza 
Sivas 
Rasim 

Aza 
Niğde 

Mehmet Âta 

Altıncı Madde - - Bu kanunun ahkâmını icraya 
Müdafaai Milliye ve Maliye Vekili mezundur. 

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Hükümetin Teklifi 

19 Teşrinisani 1341 Tarih ve 664 Numaralı Kanunu 
Muaddil Kanun 

Birinci Madde — 19 |Teşrinisani 1341 tarih ve 
664 numaralı Kanunun birinci maddesindeki müddet 
1927 senei maliyesi nihayetine kadar temdit olunmuş
tur. 

İkinci Madde — Mezkûr kanun mucibince veri
lecek tahsisatı tecavüz etmemek üzere birinci mad
dede muharrer müddete kadar taahhüdat icrasına 
Müdafai Milliye Vekili mezundur. 

Üçüncü Madde — Bedelleri her sene Müdafaai 
Milliye bütçesine vaz olunacak tahsisattan tesviye 
edilmek üzere yapılacak taahhüdat mukabilinde bono 
ihracına Maliye Vekili mezundur. 

Dördüncü Madde — 21 Nisan, 1927 tarihli ve 
1013 numaralı zeyli kanun mülgadır. 

Beşindi Madde — Bu kanun neşir tarihinden mu
teberdir. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maliye Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Nafıa Vekili 
Behiç Beyefendi 

İçtimada bulunmadı 
Ticaret Vekâleti Vekili 

Mustafa Rahmi 

16 Teşrinisani 1927 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekâleti Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mustafa Rahmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Bütçe Encümeninin Tadili 

19 Teşrinisani 1341 Tarihli ve 664 Numaralı Kanuna 
Bir Madde Tezyiline ve Kanunu Mezkûre Müzeyyel 
21 Nisan 1927 Tarihli ve 1013 Numaralı Kanunun 

Birinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun 

Birinci Madde — 19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 
664 numaralı Kanuna atideki madde tezyil olunmuş
tur. 

Maddei müzeyyele : İşbu kanun ile yerilen tah
sisata müsteniden bedelleri her sene bütçesine vaz olu
nacak tahsisatından tesviye edilmek ve senevi tediye 
miktarları on milyon lirayı tecavüz eylememek üzere 
bono ihracına Maliye Vekili mezundur. 

İkinci Madde — 19 Teşrinisani 1341 tarihli ve 
664 numaralı Kanuna müzeyyel 21 Nisan 1927 ve 
1013 numaralı Kanunun birinci maddesinde muhar
rer (1931 senei maliyesi) tabiri (1937 senei maliyesi) 
suretinde tadil olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

Dördüncü Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri memur
dur. 

*>9<i 


