
DEVRE : m CİLT : m İÇTİMA SENESİ : I 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
»m<i 

Altmış Sekizinci İnikat 

28 Nisan 1928 Cumartesi 

MÜNDER8CAT 

Sayfa 
328 

328 

1. — ZAF*,TI SABIK HULÂSASI 

2. — SUALLER 

1. — Sivas Mebusu ibrahim Alâattin Beyin, 
Muvazenei Umumiye Kanununun 45 nci mad
desinin sureti tatbikine dair Maliye Vekâ
letinden şifahi sual takriri. 328 

3. — HAVALE EDİLEN EVRAK 328:329,391 

Teklif 

1. — Menteşe Mebusu Nuri Bey ve Re'fi-
kinin bilumum Ka'vanini maliyede münde-
riç Temyiz Komisyonlarının ilgasına dair 
teklifi Kanunisi. 341:342 

Sayfa 

329 

329 
330 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETt 
pMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Esham ve tahvilat, alım ve satım 
yergisi hakkındaki kanun layihasının iade
line dair Başvekâlet tezkeresi. 
; 5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1928 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu Layihası ve Bütçe Encümeni Maz
batası. 330:341,343:344 

A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi. 330:331' 
B) Bahriye Bütçesi. 331:332 
C) İmalatı Harbiye Müdiriyeti Umu-

iniyesi Bütçesi. 332:333 
D) Harita Müdüriyeti Umumiyesi Bütçesi. 333; 

341 
: E) Varidat Bütçesi. 343:344 

*+••—«a»>-^« 



1 : 68 28 . 4 . 1928 C : 1 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Altmış Yedinci inikat 

26 Nisan 1928 Perşembe 

Birinci Celse 
Hasan Beyin riyasetlerinde inikat ederek Maarif 

Vergisi Kanununa bazı mevad tezyiline dair kanun 
layihası müzakere ve kabul ve heyeti umumiyesi ta
yini esami ile reye vaz olundu. 

Bazı esbap dolayısıyla staja iştirak edememiş olan 
tabip, baytar, eczacı ve diştabiplerinin tabi olacakları 
ahkâm hakkındaki mazbata müzakere ve kabul edildi. 

1337, 1338 ve 1339 seneleri hesabı katisi hakkın
daki kanun layihaları bir müddet müzakereden son
ra Bütçe Encümenine tevdi ve Haziran, Ağustos, Ey
lül, Teşrinievvel 1926 ve Kanununuevvel, Şubat 1927 
aylarına ait raporlar hakkında Divanı Muhasebat En
cümeni Mazbatasının müzakeresi bir hafta sonraya 
talik edildi. 

Şehir ve köy yatı mekteplerinin masarifi hakkın
daki kanun layihası müzakere ve kabul ve heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye vaz olundu. 

Bir şahsın idamına ve iki şahıs hakkındaki hü
kümde vâki hatayı adlinin af suretiyle tashihine mü
tedair mazbatalar müzakere ve kabul edildi. 

Türk Ocakları Merkez Heyetince yapılacak istik
raza kefalet için hazineye mezuniyet itası hakkındaki 

kanun layihası müzakere ve kabul, heyeti umumiyesi 
tayini esami ile reye vaz olundu. 

Müteakiben Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk 
ve Brezilya Cumhuriyetleri, aralarında münakit Şeh
benderlik ve Muhadenet Mukavele ve Muahedena-
melerinin tasdiki hakkındaki kanunların ikinci muza-. 
kereleri icra ve heyeti umumiyeleri tayini esami ile 
reye vaz olundu. 

Harç tarifesinde tadilat icrasına ve Belediye Vergi 
ve Resimleri Kanununun yirminci maddesinin tadi
line mütedair teklifi kanunilerin dahi birinci müza
kereleri icra edildikten sonra teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İkinci Celse 
Hasan Bey tarafından açılarak hayvanların sağ

lık zabıtası hakkındaki kanun layihasının müzakere
sine başlanarak encümene tevdi edilen 29, 30, 31 nci 
maddelerden maada 38 nci maddeye kadar olan diğer 
mevadı kabul edildikten ve tayini esami ile reye ko
nulan kanunların kabul edildiği tebliğ olunduktan 
sonra inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Reisvekili Afyonkarahisar 

Hasan Ruşen Eşref 
Kâtip 
Rize 
Ali 

2. — SUALLER 

1. — Sivas Mebusu İbrahim Aîâattin Beyin Mu-
vazenei Umumiye Kanunun 45 nci maddesinin sureti 

tatbikine dair şifahi sual takriri. (Maliye Vekâletine 
havale edilmiştir.) 

3. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Ankara'da inşasına başlanılan merkez hıf-

zıssıhha binaları ile Numune Hastanesinde inşa edile
cek pavyon için iki milyon liraya kadar taahhüdata 
girişilmesine mezuniyet itası hakkında kanun layihası. 

(Bütçe Encümenine) 

2. — Eytam ve eramil maaşlarından yüz kuruşa 
kadar olanlarının tasfiyesine devam hakkında kanun 
layihası. (Bütçe Encümenine) 

3. — Türkiye ve Estonya Hükümetleri arasında 
Münakit Ticaret ve Seyrüsefain Mukavelenamesinin 
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tasdikine dair kanun layihası. (Ticaret ve Hariciye 
encümenlerine) 

4. — Türkiye ve İtalya Hükümetleri beyninde mü-
nakit seyyar ticaret memurlarına dair mukavelena
menin tasdiki hakkında kanun layihası. (Ticaret ve 
Hariciye encümenlerine) 

5. — Türkiye ve Fransa Cumhuriyetleri arasında 
münakit seyyar ticaret memurları mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında kanun layihası. (Ticaret ve Hariciye 
encümenlerine) 

6. — Hariciye Vekâleti 1927 senesi Bütçesinde on 
bin liranın münakalesine dair kanun layihası. (Bütçe 
Encümenine) 

7. — Meccani leyli talebenin mecburi hizmetlerine 
dair kanun layihası. (Maarif Encümenine) 

Teklifler 
8. — Antalya Mebusu Rasih Bey ve iki refikinin 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti beynin
de 18 Teşrinievvel 1925 tarihinde münakit Muhade-
net Muahedenamesine merbut Protokolün «C» fıkra
sı hükmüne nazaran emvali gayrimenkulelerini Bul
garistan'da terk etmiş olanlara verilecek emval hak
kında teklifi kanunisi. (Hariciye ve Dahiliye encü
menlerine) 

9. — Menteşe Mebusu Nuri Bey ve refikinin, 
bilumum Kavanini Maliyede münderiç temyiz komis
yonlarının ilgasına dair teklifi kanunisi. (Bütçe En
cümenine) 

Tezkereler 
10. — Ecnebi devletler tarafından sefarethane, kon

soloshane inşa edilmek üzere meccanen tefviz olunan 
ye gerek bu maksatla tefriğ ve iştira edilen arsalarla 
muhterik ve münhedim sefarethane ve konsoloshane 
\arsalarının vergi ile mükellefiyet veya ademi mükel
lefiyeti hususunun tasrihi için 1 Mart 1332 tarihli 
Kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi. (Ha-
\riciye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
11. — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticumhur ve 

ıDivanı Muhasebatın 1926 senesi bütçelerine ait hesa
bı kati cetvelleri hakkında Meclis Hesaplarının Tet
kiki Encümeni Mazbatası. (Ruznameye) 

12. — Sirkeci ile Haydarpaşa arasında Feribot 
tesisi hakkında (1/193) numaralı kanun layihası ve 
\Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruzna-
\meye) 

13. — Manisa Mebusu Bahri Beyin, Kır Bekçileri 
Kanununun ikinci ve Köy Kanununun yetmiş birinci 
maddelerinin tadiline dair (2/48) numaralı teklifi ka-
munisi ve Dahiliye Encümeni Mazbatası. (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 14,25 

REİS : Kâz*n Paşa 

KÂTİPLER : Ali Bey (Rize)] Necip AK Bey (DenM) 

REİS — OeteoyJi alçıiyolriuim öfönldito. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

/ . — Esham ve tahvilat alım ve satım vergisi hak
kındaki kanun layihasının iadesine dair Başvekâlet tez
keresi. 

REİS — Okunacaktır : 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Esham ve tahvilat alım ve satım vergisi hakkında 
10 Kânunuevvel 1341 tarih ve 6/6245 numaralı tez-

j'dadı, Maliye Vekâleti Celilesinden yazılan 24 Nisan 
Iİ928 tarih ve 21702 numaralı tezkerede rica edilmiştir. 

Muktezasının ifasına müsaade buyrulmasını rica 
(eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi veçhile layihayı iade 
kere ile takdim kılınmış olan kanun layihasının istir- (ediyoruz. 
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5. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1928 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
layihası ve Bütçe Encümeni Mazbatası. 

A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi. 
REİS — Efendim, bütçe müzakeresine devam edi

yoruz. Müdafaai Milliye Bütçesini müzakere edece
ğiz. Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen var mı 
efendim? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ MUSTAFA 
ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efendim, Heyeti 
Celilenize bu sene takdim edilen Müdafaai Milliye 
Bütçesi yani Kara, Deniz ve Hava Ordularının, bütün 
ordunun bütçesiyle İmalâtı Harbiye ve Harita Müdi-
riyeti Umumiyeleri bütçelerinin yekûnu geçen sene
den biraz daha noksandır. Takibedilen hattı harekât 
Heyeti Celilece verilmiş olan direktifler dairesindedir. 
Kabul buyrulan kanunlar dairesinde çalışılmaktadır. 
Bugün vermiş olduğumuz direktifler dairesinde ordu
nun herhangi bir ihtimale karşı en yüksek ve çok ağır 
mesuliyetti vazifesini ifaya amade olduğunu kemali 
itminan ile arz edebilirim. (Bravo sesleri, alkışlar) Fa
sıllar hususunda ne arzu buyurulursa arzı malumata 
amadeyim efendim. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

841 Vekil tahsisatı 4 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

842 Maaşatı umumiye 3 130 000 
(3 120 000 sesleri) 
REİS — Tahsis olunmuştur efen
dim. 3 130 000 olacak. Kabul 
edilmiştir. 

843 Ücurat 810 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

844 Tahsisatı fevkalade 8 007 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

845 Temsil tahsisatı 110 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

846 Uzaklık ve pahalılık zammı 830 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

847 Tahsisatı maktua 1 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

848 Stajyerler 47 880 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

849 1107 numaralı Kanun mucibin
ce gedikli küçük zabitana verile
cek aile zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

850 889 numaralı Kanun mucibince 
hava sınıfı mensubinine verilecek 
tahsisat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

851 Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

852 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

853 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

854 İkramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

855 Vekâlet otomobil masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

856 Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 

857 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

858 Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

859 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

860 Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

861 Masarifi mukannene 
REİS — Kabul edilmiştir. 

862 Muayyenat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

863 Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

864 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
tahkimat masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

865 Levazımı sıhhiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

866 Nakliyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

867 Faslı mahsus 
REİS — Kabul edilmiştir. 

868 Tahsisatı mesture 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

130 000 

45 000 

178 000 

132 000 

30 000 

3 500 

306 000 

1 252 000 

15 000 

25 000 

345 000 

10 000 

19 238 930 

4 301 737 

1 609 400 

459 000 

1 449 000 

12 930 000 

500 000 
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Fasıl 

869 Manevra, kadro ve Erkânı Har
biye seyyahatleri masarifi umu-
miyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

870 Vesaiti nakliye masrafı 
RElS — Kabul edilmiştir. 

871 Tayyare şehitleri tazminatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

872 İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

873 Ecnebi mütehassısları 
RElS — Kabul edilmiştir. 

874 Avrupa harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

875 Tahsil ve tedavi masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

876 Şehitlikler masarifi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

877 Masarifi tesisiye 
RElS — Kabul edilmiştir. 

878 Haliç şirketine verilecek 1928 tak-
sidi 
RElS — Kabul edilmiştir. 

.879 Adana'da mubayaa olunan telsizin 
1928 taksidi 
RElS — Kabul edilmiştir. 

880 Beynelmilel mezarlıklar komisyo
nu masarifi 
RElS — Kabul edilmiştir. 

881 Spor masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

882 Mekâtibi askeriye masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

883 Askeri müze masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

884 912 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

885 Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

886 Eski seneler düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

887 Seneleri bütçelerinde karşılığı ol
mayan lâzimüttediye düyun 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

60 000 

106 100 

20 000 

863 000 

160 000 

20 000 

174 000 

30 000 

15 000 

17 743 

2 500 

9 000 

20 000 

110 000 

5 000 

25 000 

180 000 

240 000 

63 000 

B) Bahriye Bütçesi : 
REİS — Bahriye Bütçesinin heyeti umumiyesi 

hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

891 

892 

893 

894 

895 

896 

897 

898 

899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

Teşkilatı umumiye maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemini daime ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalade 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Tayin zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
142 ve 1144 numaralı kanunlar 
mucibince tahtelbahircilerle dal
gıçlara verilecek muhassesat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İkramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 

345 695 

100 452 

841 386 

48 575 

600 

134 474 

5 000 

4 000 

24 500 

7 000 

4 000 

28 100 

15 000 

400 

masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Muayyenat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sefain ve mevakı levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 800 

2 500 

659 000 

181 800 

278 000 
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Fasıl 

910 Levazımı harbiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

911 Levazımı sıhhiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

912 Nakliyat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

913 Kütüp ve risaili fenniye esmanı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

914 Faslı mahsus 
REİS — Kabul edilmiştir. 

915 Spor masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

916 înşaat ve tamirat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

917 Ecnebi mütehassısları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

918 Memaliki ecnebiye harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

919 Avrupa'ya gönderilecek talebe 
masraf 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

920 Boğazlar ve tesisatı muhassesat 
ve masarifi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

921 Bahriye matbaası işletme masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

922 912 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

923 Geçen sene düyunu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

924 Eski seneler düyunu 

Lira 

443 000 

8 500 

20 000 

3 000 

2 360 000 

2 000 

15 000 

118 300 

10 000 

42 000 

36 000 

15 000 

195 000 

20 000 

4 000 

KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Reis 
Paşa. 

REÎS — Söz mü istiyorsunuz? 
KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Tabur 

imam ve alay imamları hakkında Vekil Beyden bazı 
ricada bulunacağım. 

REÎS — O faslın müzakeresi geçti. 
KILIÇOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Bunlar 

vazifelerini bihakkın ifa ediyorlar mı? Tenevvür ede
lim. Yoksa yalnız namaz mı kıldırıyorlar? 

REÎS — Geçmiş fasıllar hakkında yeniden mü
zakere açmak imkânı yoktur. Hakkınız var ama, usu
le muvafık değildir. 

C) İmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi Büt
çesi : 

REÎS — îmalatı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi 
. Bütçesine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

931 Teşkilatı umumiye maaşatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

932 Müstahdemini daime ücuratı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

933 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 

934 Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

935 Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 

936 Tayın zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

937 Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

938 Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

939 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

940 İkramiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

941 Masarifi mütenevvia 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

942 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

943 Resmi telefon masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

944 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

945 Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

946 Muayyenat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

947 Levazımı askeriye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

948 Eczayı tıbbiye 
REİS — Kabul • edilmiştir. 

949 Sevkiyat masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

950 Kütüp ve risail 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

69 666 

544 020 

150 626 

54 970 

500. 

16 158 

300 

3 500 

5 000 

8 000 

6 500 

15 000 

1 500 

1 500 

1 400 

168 026 

51 250 

3 000 

5 000 

2 000 
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Fasıl 

951 

952 

953 

954 

955 

956 

28 . 4 . 1928 

Lira Fasıl 

C : 1 

inşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassısları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa'da talebe tahsil ve staj ve 
müfettiş masrafı 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik ve tecrübe heyetleri ma
sarifi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Avrupa harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

50 000 

96 080 

150 000 

500 

2 000 

Amele ve memurini fenniye için 
hayat ve kaza sigorta bedeline 
muavenet 
REİS — Kabul edilmiştir. 

957 Sanayi mektebi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

958 Fabrikaların işletme masarifi umu
miyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

959 912 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

960 Geçen sene düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

961 Eski seneler düyunu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

D) Harita Müdiriyeti Umumiyesi Bütçesi : 
REÎS — Harita Müdiriyeti Umumiyesi Bütçesine 

geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

(Hayır sesleri) Fasıllara geçilmesini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

20 000 

12 000 

3 622 840 

10 000 

20 000 

10 000 

Fasıl 

971 

972 

973 

974 

975 

Lira 

Maaşatı umumiye 
RElS — Kabul edilmiştir. 
'Müstahdemini daime ücuratı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Uzaklık ve pahalılık zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

59 961 

31 440 

142 660 

56 813 

56 000 

Lifra 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

992 

993 

994 

995 

996 Avrupa'ya gönderilecek talebe tah
sil masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

997 Harita mektebi masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Tahsisatı maktua 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tayın zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İkramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi mütenevvia 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmi telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Ücretli muhabere ve mukâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahili resmi telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Levazımı fenniye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı sıhhiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Nakliyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vesaiti nakliye masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassısları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

500 

19 633 

1 000 

3 700 

800 

1 500 

1 650 

15 000 

200 

150 

200 

113 500 

27 800 

44 300 

8 000 

800 

7 000 

24 000 

26 863 

39 000 

25 740 

10 000 
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Fasıl Lira 

998 Matbaa masarifi daimesi ve ha
rita kâğıdı mubayaası 9 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

999 912 numaralı Kanunun tatbiki 
masrafı 5 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1000 Geçen sene düyunu 3 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendim, Maliye Vekâleti Bütçesinin 192 nci 
faslı encümene verilmiştir. Encümen bu fasıl hak
kında mazbatasını yapmıştır. Bu mazbata okunacak
tır : 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekâleti Bütçesinin 192 nci faslına mevzu 

hakkı huzur tahsisatının tadili hakkında Antalya 
mebusu 'Rıasıih Bey tarafından Riyaseti Celileye tak
dim ve Heyeti Umumiyece nazarı itibare alınarak 
Encümenimize tevdi buyrulan takrir Maliye Vekili 
hazır olduğu halde mütelâa ve tetkik kılındı. 

Muhtelif vergilerin mükellefleri taratıından vuıku-
buılan itiraz üzerine bidayeten, istinafen ve temyizen 
tetkiki için teşkil edilecek komisyon azaları meyanın-
da Hukuku Hazinenin vikayesini ve kavanini maliye-
nio hüsnü tatbikini temin maksadıyla memurinin de 
bulunması faydalı telâkki edilerek Tahriri Müsakka
fat Kanunu, emvali gayrımenikuıle tadil komisyonla
rının teşkili kanunu, Kazanç Vergisi Kanunu, Ve
raset ve İntikal Vergisi Kanunu, Hususi İstihlâk Ver
gisi Kanunu, Muamele Vergisi IKamunu ve Muhasebei 
Umumiye 'Kanunu bu esas dairesinde tedvin edilmiş 
olmakla bu esasın tebdili! için evvel emirde ikavanıini 
mezkûrenin tadili iktiza eder. 

Tesiratı maliyesine 'gelince: elyevm memurini: 
muvazzafa 'ile 141,598 lira tahsisat verilmekte olup 
işbu memurini muvazzafa yerine hariçten ücretle ko
misyonlara reis ve aza tayini halinde senevi 1 #40,230 
•lira hesap olunan bir tahsisat itası iktiza edeceği an
laşılmaktadır. 

Vekâlette bulunan temyiz komisyondan 'daima 
saati mesai haricinde inikadı mukarrer olup bu komis
yonlarda bulunan memurların devamından mahzur 
mutasavver olmadığı gibi mülhakatta bulunan komis
yonların da saati mesai haricinde aktı içtima etmeleri 
için tedbir alınmakla beraber gerek ticaret ve belediye 
meclislerinden iltihak eden azaların, gerek erbabı 
müracaatın saati mesai haricinde komisyonlara gel
mesi ve müracaat etmesi çok vakit mümkün onama
maktadır. 

1 (Binaenaleyh komisyonların bu şekilde devamını 
Encümenimiz zaruri görmüş olmakla takrirde beyan 
edildiği veçhile .tadilâta imkân bulunmadığım arza 
karar vermiştir. 

Reis Reis Vekili 
Edirne Burdur 
Şakir Salih Vahit 

Mazbata Muhariri Kâtip 
Gaziantep Kütahya 

Aza Aza 
Aydım Edirne 

Mühendis Mitat Faik 
Aza Aza 

Erzurum İsparta 
ıNafü Atuif Mükerrem 

Aza Aza 
Blâziz Bursa 

Hasan Tahsin Muhlis 
Aza Aza 

Samsun Kırklareli 
Adil Mehmet Nah'it Bey 

İmzada bulunmadı 
Aza Aza 
Niğde Niğde 

Mehmet Atâ Faik 
RASİH ,BEY (Antalya) — Efendim, Meclisi 

Âli bendenizin takririni esbabı mucibesiyle beraber 
nazarı dikkate almıştı ve Encümenini serd buyurmakta 
olduğu mütalaat burada konuşulmuştu, bu kanun
lardan tabiatıyla Meclisi Âlinin haberi vardır. K|a-
nunlarla verilen vazaiif ya müdiranın vazaifi asliyesi-
dir veyahut değildir. Vazaifi asliye değilse nedir? 
Biz gerek Meclis mün'afcit olduğu zaman, gerek ol
madığı zamıan burada Ankara'da bulunan arkadaşilar 
bilirlerkıi; Heyeti Umurniyemiz bilirizki bu encümen
lerdi bu işlerle Maliye Vekâletinde iştigali mesaiyi 
âdeta mıen edecek vaziyete getirmiştir. Açık konuşa
lım, Maliye Vekâleti bu devletin bu memleketin bü
tün inkişafında amil olacak vaziyettedir. Fakat çalı
şırsa maalesef itiraf edeceğiz; iBu kürsüde söylemek 
lâzım gelirse - ki söylemek mecburiyetindeyiz. Maliye 
Vekâleti bu komisyonların yüzünden çalışamıyor, 
Onun için ışunu da itiraf ediyoruz;: Vekâletin müdira-
nına verilen maaş kâfi değildir, azdır. Encümen bu 
noktayı halletsin, maaşatı bir haddi kıifayeye iblâğ 
ederek bu hakkı huzurları filân bertaraf etsin, bele
diyeden gelecek, idare heyetinden gelecek esasen bun
ların vazifei asliyesi değildir. Ve maaşlı değillerdir. 
Onlara hakkı huzur verilir. Fakat müdiranın vazaifi 
asliyesindendir. İBu müdirao malî işlerin tanzimi ile 
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mükelleftir, binaenaleyh maaşatta vazaifi asliye de j 
dahildir. 'Encümen maaşatı haddi fcifayeye iblâğ et
sin, buna taraftarız ve hatta tamamen terfih edecek 
derecede maaş versin, kalbul edelim.. Fakat bu ko
misyonlar vekâletim mesaii asliyesini ihlâl etmiştir,: 
açıktır. (Bunu gerek Vekil (Bey, gerek encümen inkâr 
edemez. IBu mesaiyi asliye ihlâl edilmedikçe vekâieide-
fci lişler iki üç sene sürüncemede kalmak zaruretimde 
ve mecburiyetindedir. Bu günkü vaziyet budur. Bu 
vaziyet karşısında Maliye Vekâletimin vazaifi asliye
si böyle mühmel kaldıkça, mali işlerin yoluna girece- I 
ğime benim kanaatim yoktur. Mali işler, •demin de ar-
zeittiğim veçhile, bu devletin ilk işini teşkil eder. Mali 
vergilerde ıslahat ve terakki 'deriz. Yalnız vergilere 
zam veyahut tenzilât gelir. Başka bir şey yoktur. Çün-
ki adamcağızlar böyle esasliı tetkiklere ve tetebbülere 
ve esaslı işler üzerinde işlemeye vakit bulamıyorlar. 
Onun için Encümenden çok rica ederiz. Müdiranın 
maaşına zam edecekse yapsın, fakat vazaifi asliyele
rimi böyle sekteye uğratacak vaziyette bu hakkı hu
zuru ipka etmesin. IBu hakkı huzur zararlıdır. I 

SÜLEYMAN SIRRI (BEY !(Yozgat) — Efendim, 
mazbatada ifade edildiği veçhile bir takım kanunlar, 
kazanç, müsakkafat temetdü ve emsali kanunlar mü-
diranı tavzif etmiştir. Müdirana hakiki huzurdan, iç-
timadan alak'oyımak içim bu fcaınıunılaon tadili zaruridir. 
Kanun tadil edilmedikçe devam ederler. Buna encü
men de, bendeniz de müterizdim. Yalnız Meclisi Âli
nin kararı ile 'bu müzakerede teşbit edilsin. IBu içti- I 
malar behemal saati mesailer haricimde yapılsın. Ka
nun bu vazifeyi müdürlere tahmil etmiş, vazaifi as- I 
üye şûrasına 'geçmiştir, encümenlerde iştigal edildiği I 
zaman onlarım masası, mekânı boş kalıyor. Ashabı I 
mesalih müracaat ettiği zaman Encümende bulunu
yorlar. İhtimal ki günde birkaç Encümen de yapılı-
yor. Çünkü o da vazifedir. Encümenden alakoymak 
için kanunun tadili zaruridir; Kanun tadil edilmedik
çe devam ederler. Fakat bu saati mesai haricinde I 
munzam bir mesai olsun ve 'bu suretle ifa edilirse 
hakkı 'huzur almağa da manii 'yoktur. 

»KASAN FEHMİ IBEY (Gümüşhane) — Efendim', 
Tahriri Müsakkafat, Tahriri Arazi kanunları İstinaf I 
Temyiz komisyonlarınım; sureti teşekkülünü tayin et
miştir. Maliye Vekâletinim merkezde bulunan müdira-
nıma kanun esasen1 böyle bir vazife vermemiştir. 

Esasen kanun mal memurlarından beş sene def- I 
terdarhk etmiş, tekaüt olmuş veyahut açıkta kalmış 
olanlara muayyen bir ücretle bu vazifenin ifa edil
mesini amirdi Kanun bu esası gösterir ki müdirana 
bidayeten böyle bir vazife veAnemiştir. I 
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Müdiran böyle bir vazife yapıyorsa ikinci bir ka
nuna istinaden yapıyor ve vazıfei esasiyesi haricinde 
yapıyor. Bu arzettığim esası kanun icrayı hükmet
miştir. 1336 senesinde bu nevi itirazlar Maliye Ve
kâletinde toplandığı zaman bu nevi komisyonlar teş
kiline fiilen imikân görülemedi. Çünkü beş sene ve 
daha ziyade defterdarlık ve daha yüksek memuriyet
te bulunan kimseler o zaman Ankara'da bulunsa idi 
muhasebe! umumiye müdıirü yapılırlardı. Değil böy
le Temyiz Komisyonunla aza veya reis... (Handeler). 

Binaenaleyh, kanunun tarif ettiği evsafta Anka
ra'da memur bulunamadığı için bu kanunlar tadil 
edildi. Tadil ederken devair müdiranı bu vazifeyi 
yapsın ve halkkı huzuru alsın denildi. Kanunun ta-
dilindeki esbabı mucibe bu arzettiğıim esbabı muci
bedir, ve Tahriri Müsakkafat ve Tahriri Arazi Ka
nunları da müdirana bunu esas vazife olarak ver
memiştir. Çünkıi vazifeyi umumıiyelerinden başka bir 
vazifedir. Bu kanunlar tadil edilsin, çok lâzımdır. 

Fakat bu gün tadil edilmemiştir. Kanunlar ta
dil edilmedikçe bu fasıldaki tahsisatı kabul1 etrmiye-
lim, o halde mükellefinin itirazlarını temyizen tet
kik edecek bir mereti kaldırmış oluyoruz. Ben zan
nediyorum ki faslın tahsisatının ademi kabulü Ma
liye Vekâletinden ziyade mükdlefinıim aleyhine bir 
karardır. Tahrir, memleketin muhtelif mahalleırinde 
devam ediyor. Gerek iradı gayrısafıilerıin, gerek ara
zi kıymetlerinin yüksek tahmin edildiğine dair bir 
çok şikâyetler, müracaatlar işitiyoruz. Bunları ıslah 
edecek olan son merci de bu temyiz heyetidir. 

Malumu âlimiz fahiş kıymet takdir veyahut yük
sek iradı gayrısafi takdir edilmesinden mükellefinin 
yegâne müracaat yeri, bu komisyondur. Mahkemeye 
müracaat hakkı yoktur, olsa bile hükkâm böyle da
vaya bakamaz, bu komisyonun tahsisatını kaldıra-
lıım, binaenaleyh bir merci yoktur. Bidayet komis-
yonüarı bilerek, bfmiyerek kanunu tamam veya yan
lış tatbik ederek ne tarhetmiişlerse bu tahsil edilsin, 
kesbi kanunıiyet etsin, on sene bu vergiyi versin, bu 
çok zararlı bir neticedir. Zaten vergilerin niisbeti o 
kadar zayıf değEdir, zannederimki kanunen muay
yen olan haddi ve dereceyi çok geçmiştir. Kesri 
munzamlar hemen verginin aslına tekabül edecek 
dereceye gelmiştir. 

Binaenaleyh, tetkik edecek heyetlere çok dikkat 
etmek lâzım ve faydalııdır. Bendenıizce tahsisatı ka
bul etmek memleketin ve halkın menfaati nokda-
sından elzemdir. Kanunların tadili düşünülecek olur
sa gelecek sene için bu düşünülsün. Heyeti Celileni-
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ze bir lâyiha arzediilsin, yoksa şimdiki hailde bu tah
sisatı kabul etmemek, mükellefime bidayet komisyo
nu ne tayin etmiş ise o şekilde kalsın demektir. Ya
ni hakkı itiraz olacak merci kapansın demektir ki 
bu zararlı bir neticedir. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, tahrirden 
dolayı gelecek ittirazlara esasen bu (komisyonun bu
rada temyizen bakması ve intacı imkânını (tasavvur 
eder, görürsek, yani bütün Türkiye'nin bu tahrir iş
lerinden vaki olacak itirazımı bu Vekâlette teşekkül 
eden 'komisyonun temyizen halledeceği kanaatin ı 
beslersek kendimizi aldatmış oluruz. Bu iş olmaz. 
Encümen o maddeyi tadil için bir fıkra getirsin, ta
dil edelim, tetkik edelim. Bir devletin ihtiva ettiği 
araziden gelecek: olan bütün tahrir itirazları tahrir 
temyiz müracaatları bir komisyon tarafından intaç 
edilsin, buna imkân yoktur. Esasen Encümen de 
imkân bulamıyor. 

Sonra beyefendiler, her gün ve her sene çıikardı-
ğımiız kanunılarta bütün vekâletlere teveccüh eden 
vazifeler olur. Her kanun çıktıkça vekâlet müdiranı-
nın aldığı vazife vardır demek, her kanun yenıileştik-
çe, her kanun ilâve edildikçe, müdirana bir vazife 
ilâve edilmiştir: Binaenaleyh haikkı huzura müstehak 
olur mu denecektir? Efendiler, bu vekâletler arasın
da da münasebeti bozacak 'bir şeydir. Her vekâlette 
encümenler vardır, hangisinde haikkı huzur vardır? 
Zannederim müsavat üzere vekâletler müdiranının 
maaşları haddi kifayede değildir. Bunu halledelim, 
falkaıt hakkı huzur ki; müsavatı kaldırıyor, ihlâl edi
yor, bu hakkı huzuru kaldıralım!, sonra bu hakkı hu
zurla bu encümenler bu işleri görür derseniz, göre
miyor, yetiştiremiyor. 

Bütün memleketin tahrir işlerine ve diğer vergi-
leriime ait temyizen gelecek itirazlara halksın. Biir ve
kâletin müdiranından müteşekkil olan bir encümen 
bunu idare ve intaç etsliln, sonra devletin bütün işle
rinde mazını vazifesini gören müdüriyetlerde vazifei 
asliyesini görsün, zannederimki bu bir teklif malâ-
yutak olur, görülemez. Görülsün diye beklersek er
tesi sene yine görülknlömiş olduğunu görürüz. Onun 
için imkân tatbiki yoktur, bunlar maili kanunların 
acele çıkışlarının neticesidir. imkân yoktur. Gidin 
bakın, iki sene evvel gelen evraklar temyizen tetkik 
edilememliştir. Vakit bulunamıyor, bütün memleke
tlin işi bir encümende içtima ediyor. 

Buna başka bir çare bulalım, Vergiye ait olan 
işlerin bu suretle tetkikine imkân yoktur, rica ede
rim bunu tadiü edelim. İtiraz işlerini mahkemelere 

mi vereceğiz, nereye vereceğiz. 'Bilhassa tahrirdeki 
itirazın mahkemelere gitmesi daha muvafıktır. Bir 
an evvel bunu tadil edelim. Fakat encümende kal
sın, yine encümen görsün, gelecek seneye şekil ha
zırlansın denecek olursa bu işin bir sene daha teeh
hürüne sebep olmaktan başka bir faydası olmaz, 
onun için encümen bu tahsisatla vekâletler müdira
nının tahsisat ve maaşını halleder ve bu işlerde yo
luna girer, tadil edilecek kısımlarım veririz. Tadil 
ederiz. 

HAMDİ BEY (Ordu) — Efendim, Rasih Beye
fendi bendemizin arzedeceğim meseleyi kısmen söy
lediler, temyiz komisyonlarım rnalumualiniz her ta-. 
raftan evrak geliyor. Bendeniz bunun bir tanesini ta
kip ettim, geçen sene haziranında gelen bir evrakı 
aradan beş, altı ay geçtikden sonra kâtibin dolabın
dan bizzat kendi elimle çıkardım, komisyona şevket
tim ve bu güne kadar elyevm intaç edilememiştir. 
Maliye Vekili Beyefendiye tahriren müracaat ettim, 
geçen gün muhasebei umumiye müdürüne müracaat 
ettim, henüz çıkmamıştır. Takip olunan bir evrak 
bir sene teehhür ederse, takip olunmayanlar seneler
ce orada kalır ve ashabı mesaiih mütemadiyen sız
lanmakta ve şikâyet etmektedirler. Eğer bir müşkü
lât varsa bu müşkülâtı Maliye Vekili Beyefendi ha
letsin. Eğer Vekâlet müdiranın vazifei asliyeleri bu
na mani oluyorsa temyiz komisyonlarını başka ze-
vatdan teşkil etsinler. Herhalde bunun zaran var
dır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İş görmeye 
ne lüzum var. Hakkı huzurlarım alıyorlar. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY 
(Edirne) — Efendim, Encümenin mazbatasında ar-
zeylemiş olduğu komisyonlar hakkında müsaade 
buyrulursa biraz malumat arz edeyim bu komisyon
lardan biri emvali gayriımjenkule tadilât komisyon
larımdan bidayet tadilât komisyonu şu suretle teşek
kül ediyor : Tahakkuk şubesi teşkil edilen mahaller
de tahakkuk memuru, tahakkuk şubesi bulunmayan 
yerlerde varidat kâtibi köylere aiit emvali gayrimen-
kulede tahakkuk memur muavini veya varidat kâti
bi reislik vazifesini ifa ediyor. 

Bir aza \idare heyetince hariçten müntehaptır. 
Bir aza da cemiyeti umumiye veya belediye meclis
lerince hariçten mentehıaptır. Köylere ait emvali 
gayrımenkule için köy heyeti ihtiyariyesince mün-
tehap bir aza ile bir mal memurumdan terekküp 
ediyor. Bu hüküm emvali gayrımenkul'eye tadilât 
komisyonlarımın sureti teşekkülü hakkındaki 1 Ha-
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ziran 1926 tarihli kanunun birinci maddesi hükmü
ne mü&tenıiıttır. Bu maddeyi aynen arz ediyorum : 

(Madde 1. — Emvali gayrımenkutoye ait mü-
kelefuıyet matrahlarındaki hareicâtım vergıı kuyudun-
da istilzam ettiği tadilâtı ifa ile müJceiüef komıısyon-
lar vilâyet ve ikaza merkezlerinde varidat kâtibinin 
riyaseti tahtında biri idare heyeti, diğeri cemiyeti 
umumiye veya mecalısi belediye taralından hariçten 
intihap olunacak iki azadan mürekkeptir. Tahakkuk 
şuabatı mevcut olan mahallilerde tadilât komusyonla-
rınıa tahakkuk memuru riyaset eder. Köylere ait em
vali gayrımenkule vergilerinin tadilâtı tahakkuk me
muru muaVinıi veya varidat kâtibinin riyaseti tah
tında olmak üzere köy ihtiyar meclisi meyanından 
müntehap bir azadan mürekkep komisyon marife
tiyle kara olunur). 

Bu komisyonların ikinci kışımı, istinaf komisyon
larıdır. istinaf komisyonları aynı kanunun ikinci 
maddesinde gösterilmektedir. 

(Madde 2. — Tadıiılât komisyonlarının mukarre-
ratına vukubuiacak itirazatı istinafen tetkik ile mü
kellef komisyonlar vilâyet ve kaza merkezlerinde 
mal memurunun riyaseti tahtında olmak üzere, iki
si idare heyetince hariçten ve ikisi cemiyeti umumi-
yeyi belediye veya meclis azası meyanından ve mez
kûr heyet ve meclis tarafından müntehap dört aza
dan terekküp eder.) Temyiz komisyonları hakkında 
14 Haziran 1326 tarihli Müsakkafat Vergisi Kanu
nunun yirmi ikinci maddesi hükmü tayin ediyor. 
Madde şudur : 

(Madde 22. — Istihıaf komisyonunun hilafı ka
nun ve nizam Ikiarar verdiği iddia edilecek olursa 
kararı vakiin tebliğinden itibaren bir ay zarfında 
balâda beyan olunan usul dairesinde mükellefin ille 
memurini maliye, Maliye Nazırı tarafından münte
hap bir reis ve ailtı azadan mürekkep olarak Maliye 
Nezaretinde inikat edecek merkez komisyonuna mü
racaat edebilirler, iratlarının tahminine dair olan 
muamelât hu komisyonda mevzubahis edilemez). 
Burada göründüğü veçhile Maliye Vekilinin intihap 
edeceği komisyon hariçten intihap sekline göre mev
zubahis idi İki; bunun büâhıara gördüğü tadile Ha
san Fehmi Beyefendi işaret ettiler. 

Komisyonların ikinci kısmı kazanç vergisine mü
tealliktir. Bunları da hulasaten arzedeceğim. Kazanç 
Vergisi Kanununun 45 nei maddesi mucibince müte
şekkil kazanç vergisi tetkiki iıtirazaıt komisyonlarıdır. 
Yine kazanç vergisi kanununun muaddel 27 nci mad
desi mucibince teşekkül etmesi lâzım gelen takdiri 

icar komisyonlarıdır. Bunlar da mahallin en büyük 
mülkiye memuru veya tevkil edeceği zatın riyasetin
de ticaret odalarından ve belediyelerden müntehap 
azalar vardır. Yine Kazanç Vergisi Kanununun mu-. 
addel 15 nci Maddesi mucibince emsal komisyonları 
teşkil olunur. Bu komisyonlarda yine ticaret odala
rından, belediyelerden aza vardır. 

Kazanç Vergisi Kanununun 52 nci maddesi mu
cibince temyiz komisyonları teşkil olunur. Bu komis
yonlardaki reis Maliye Vekâletince tayin olunur, iki 
aza Maliye Vekâleti memur inlinden ve iki aza İktisat 
Vekâleti memurininden tayin olunur. Burada görülü
yor ki kazanç vergisi komisyonu, Maliye Vekâleti 
memurininden iki aza İktisat Vekâleti memurininden 
iki >aza olmak üzere kânunda tasrih edilmiştir. Bu ko
misyonların temyiz komisyonu (52) nci madde hük
müne göre icabında taaddüt ettirmek caizdir. Nite
kim bu gün de maliyede kazanç vergisi komisyonları 
da taaddüt ettirilmiştir. 

Veraset ve intikal vergisi komisyonları, bu komis
yonlar takdiri kıymet komisyonu, temyiz komisyonu 
olmak üzere kanunun yirmi ikindi ve 15 nci madde
lerine müsteniden teşekkül etmiştir. 

Muamele vergisi komisyonları, muamele vergisi 
kanununun 10 ncu ve 16 nci maddelerine müsteniden 
teşekkül eden temyiz komisyonu ve ehlivukufliaırdıır. 

istihlâk Vergisi Komisyonları, istihlâk vergisi ka
nunlarının 3 ncü ve 4 ncü maddelerine müsteniden 
teşekkül eden komisyonlardır kıi, birinci ve ikinci ko
misyon namı ile belediyelerden, ticaret o dallarından 
müntehap brer aza ile mahall'in en büyük mal memu
ru veya mülkiye memuru veya tevkil edecekleri zat 
riyasetinde teşekkül eder. Muhasebei' Umumiye Ka
nununun 132 nci maddesine müsteniden teşekkül eden 
komisyonlar vardır. Bu komisyonların 1927 senesin
deki vaziyeti hakkında bir hülâsa arzedeceğimı. 

Emvali gayrımenkule tadilât komisyonları; mer
kez ve mülhalkatta müteşekkil olan emvali menkule 
tadilât komisyonlarının adedi takriben sekiz yüzdür. 
Bu komisyonlarda bulunan memurini muvazzafaya 
verilen ücreti huzur azami ikîbuçuk lira, asgari ait
miş kuruştur, bu suretle senede 26 622 lira verilmesi 
icalbötmek'tedir. Buna bu kabil aynı vazifeyi memu
rini mevcudeye gördürmeyip de memurini mahsusaya 
gördürmek icabetse azami ücret seksen lira, asgari 
ücret on lira olmak üzere bu komisyonlara memur 
edilecek olan kimselere ücret vermek şekline göre 
156 000 lira ödemek dazım gelecektir. 130 000 lira 
bir fazla masrafı müştekim olur. 
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Emvali gayrimenkule istinaf komisyonları, bu ko
misyonların adedi takriben dört yüzdür. Bunlara 
senevi tediye edilen ücret miktarı 15 084 liradır. Me
murini muvazzafa ücreti 15 000 liradır. Memurini 
muvazzafa yerine memurini daime kullanmak lâzım 
gelse âzami ücret şehrî 100 lira, asgari şehrî ücret 
30 lira olmak üzere verdiğimize nazaran 156 960 
lira ödemek lâzımdır. Müsakkafat temyiz komisyon
ları, bu komisyonun memurini muvazzafa kısmı için 
seneliği 7 400 liraya mal olmaktadır. Daimi reis ve 
aza ile idare edilmek lâzım gelse 13 200 lira vermek 
icalbedecektir. Reise ayda 200 lira, azaya 150 lira üc
ret vermek şartı ile... Bu mevzu üzerinde beyanı mü
talâa eden muhterem mebuslar en ziyade merkez ko
misyonlarına itirazlarını tevcih ettiler. Merkez komis
yonu olara'k bu meyanda, müsakkafat temyiz komis
yonunu, kazanç temyiz komisyonlarını, veraset ve in-
'tikal temyiz komisyonlarını tadat edebiliriz. Bunlar
dan kazanç komisyonu adedi üçtür. Veraset ve in
tikal komisyonu birdir. Müsakkafat temyiz komisyonu 
da birdir ki cem'an beş komisyon ediyor. Merkezde 
'bulunanlar ve 'bunların memurini muvazzafaya ait 
olan hakkı huzurları miktarı 20 216 liradan ibarettir. 
360 000 liralık ücreti huzur diye- görülen fasıl ye
kûnu içerisinde 141 000 lirası merkez ve taşradaki 
memurini muvazzafa hakkı huzurları mukabilidir. 
Mütebakisi hariçten iştirak eden belediye ve ticaret 
odaları ve ayrıca takdir için intihap edilmiş olan ser
best zevatın hakkı huzurları mukabilidir. 141 000 lira 
içersinde de 20 000 küsur lirası merkezdeki komis
yonların memurini muvazzaf asının hakkı huzuruna 
tekabül etmektedir. Binaenaleyh., ilk nazarda 3'6O00O 
liracık huzur tevzi ediliyormuş gibi hâsıl olan telâk
ki bu izahatımla tavazzuh etmiş olur. (Gürültüler, asli 
işler göremiyorlar sesleri) Bu dairede arzettiğim ahkâmı 
kanuniyeyi mütalâa ettikten sonra encümenimiz mec
mu bütçemizin rub'una taalluk eden varidat menabiin-
de rey sahibi olan komisyonların muattal bir hale geti
rilmesinin bütçemizde yapacağı tesiratı tetkik etmek 
mecburiyetinde idi. Bu itibarla komisyonların vazife ifa 
edemez bir hale gelmemesi için heyeti mühteremeye 
tetkikatı netayicini mazbatasıyla arzettiği veçhile 19i2'8 
senesi bütçesinde bazı 'tadilâtla kabul etmiş olduğu 
miktar dahilinde kabulü zaruri olduğu neticesini 
arzetmek mecburiyetinde kaldı. Bu cihetin tadili için 
varidat kanunlarında esaslı tetkikat icra edilmedikçe 

vehleten herhangi bir tadile encümeniniz taraftar ola
mamak zaruretinde idi. 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Komis-
yonllara kaç evrak gelmiş, ne kadarı tasdik edilmiş, 
ne kadarı nakzolunmuştur? 

SAKİR BEY (Edirne) — Bu suale hükümetin ce
vap vermesi daha muvafık olur. 

ABDÜLMUTTALİP BEY (Malatya) — Encüme
nin tetkik etmesi lâzımgelirdi. 

SAKİR BEY (Edirne) — Bu suale encümeninizin 
muhatap olmasından ziyade hükümetin muhatap ol
ması lâzımıgelir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Maliye Vekili burada
dır, cevap versin. 

REİS — Verecek efendim. 

REŞİT BEY (Gaziantep) — Bendenizoe bu ko
misyonlar hakkındaki maddei kanuniyeler tadil edil
medikçe komisyon şu veya bu suretle teşekkül etsin 
demek zaittir. Bu senelik bu tahsisat kabul edilmelidir. 
Yalnız Maliye Vekili Muhteremi üç beş gün içersin
de bu kanunları tadil edecek mahiyette kanunlar ge
tirmeli ve o kanunlar tadil edilmelidir. 

Kazanç vergisi komisyonu ayrı, tahrir komisyonu 
ayrı, istinaf komisyonu ayrı, yirmi tane komisyon 
var. Onun için beş on komisyon olmalıdır. 

Bir de muvazzaf komisyonlar teşkil etmelidir. Ve 
böylece erbabı mesalilhin işi görülmelidir. Ama yedi 
(bin lira yerine yetmiş bin lira sarMunacakmış, mil
let sağ olsun biran evvel işler görülsün, hakkı huzuru 
olursa, gelir yarım saat oturur gider, bununla mil
letin işi görülmez, iş görülecekse muvazzaf komisyon 
teşkil edilmelidir. Maaş verilmelidir, o da vazifesini 
bilmeli, mesul bir memurum demelidir. Yoksa hakkı 
'huzur alan kimse muvakkat bir adamdır, bugün gelir, 
yarin gelmez, üç gün sonra gelir, yevmiyesini alır. 
Hakkı huzurla komisyonlara iş gördürmek demek 
muhali temenni etmek demektir. Bendenizin kanaa
tim budur. Muvazzaf komisyon olmalıdır ve bunlara 
maaş verilmelidir. Milletin işi ayrı ayrı komisyonlar 
teşkil edilerek görülmeli, Maliye Vekilinden çok rica 
©derim. Evvelâ bu kanunu tadil ederek getirsin, ama 
yedi bin lira gideceğine yetmiş bin lira gidecekmiş, 
beş yüz bin lira gidecekmiş, millet sağ olsun, Hükü
meti Cumıhuriye baki olsun, bu para da verisin, fa
kat milletin işi biran evvel görülsün; 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
mesele bu komisyonların çokluğu, azlığı veyahut bu 

— 338 — 



1 : 68 28 . 4 i. 1928 C : 1 

'komisyonlar yerine teşkilâtı devlet kaim olursa para
nın çok sarfedileceği meselesi değildir, zannederini. 
'Burada esas mesele, mükellef halkın işi görülüyor mu, 
görülmüyor mu, tetkik olunacak mesele budur. 

Yalnız emıvali gayrimenkule tadilâtı için 1 200 
komisyon olursa, müsakkafat için bilmem ne kadar, 
veraset için şu kadar, kazanç vergisi için bu kadar 
komisyon olursa efendiler, böyle binlerce komisyon 
olmasından maksat nedir? Eğer Ibu komisyonlardan mak
sat halkın vergice olan işlerini teshil ise bu, bugün 
vaki değildir. Zira yalnız merkezden bateetmiyelim. 
Biraz daha mülhakata nevahiye doğru inersek görür
sünüz ki; mükellef olan halkın işine o tahakkuk me
murlarının filân riyasetinde toplanan komisyonlarda 
olan istidaları saklanıp da dört beş sene vergi ver
meyenler de vardır, işin bir de bu ciheti vardır. İşte 
gerek bunların, gerekse fazla vergisinden dolayı hak
kını arayanlar olsun, bunların bu komisyonlarla 
mazJharı teşhilâıt dlacağına kani değiliz. Ve arkadaş
larımızın ekserisi bundan bahsettiler. Şu halde bugün 
elimizde bizim arayacağımız ücret meselesi değildir. 
Ve şurada bütçe encümeni ile aramızda ufak bir ih
tilâf olacakki - bendeniz vergilerin hüsnü cibayeti için 
halkın mükellefinin borcunu edada tesbilâta mazhar 
olması için bir vergiyi vazetmek yalnız para toplamak 
değildir, elbette bir vergi vaz olunduğu zaman bu
nun mükellef üzerine olacak tesiri nazarı dikkate 
alınarak meselâ tahsisatının zamanı, vergi ile mükel
lef olan zatın mazharı teshil olması düşünülecek 
şeylerdir. Yalnız Ibin beş yüz komisyon yapalım, se
kiz bin daha yapalım. Efendim isterseniz yüz bin ko
misyon yapınız. Demekki; bugün bu komisyonlar 
maksadı temin edemiyor. Ve belki bazı arkadaşları
mız, burada yanlış düşündük. Bu meselenin doğrusu, 
memuru mes'ulü olan Maliye Vekili Bey fendi, bana 
bu komisyonlarla istihdaf olunan gayeye vasıl olu
nuyor, halk mazharı teşhilât oluyor diye bu kürsüden 
söylerse ben de kalbul ediyorum efendiler, bu komis
yonlar devam etsin, ve binaenaleyh bu komisyonların 
devamı mecburidir. Evet saati mesai haricinde çalış
sınlar. Ve mazharı teşhilât olmak için saati mesai 
haricindeki zamanını feda edebilir. Fakat ahaliden 
bir fert ben, halktan bir fert, ne için saati mesaiden 
sonra, beşten sonra neden gelsin de işini takip etsin, 
fakat bir memur evet saati mesaisi haricinde çalışa
bilir; Çünkü ücret alacaktır, falkat o komisyonda işi 
olan efradı halktan bir adama sen gece saaıt 10*da gele
ceksin. Neden? Çünkü biz saati mesai haricinde çalı-

j şıyoruz; binaenaleyh saati mesai haricinde ashabı 
I mesalihi davet edemeyiz. Buna hakkımız yoktur. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim tetfcikat 
yalnız kâğıt üzerindedir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Eğer tet-
; kikat yalnız kâğıt üzerinde ise, ashabı müracaat bu-
: rada mevzuuibahis değildir. Yoksa pekâlâ saati rrie-
j sai haricinde çalışsınlar güzel, fakat saati mesai ha-
S ricinde olduğunu farzedelim. Bu noktaya aklım er-
j medi.. Tadat olunan kaıvanin mucibince bu işler mu-
| vakkat işler değildir, bu vazaifi munzama oluyor. 
| Bir vazifei munzama veriyoruz. Esas vazifesi olma-
I yan bir iş demektir. Bu kendisine bir hakkı huzur, 
i bir ücret veriyor. Fakat gerek kazanç, gerek musak-
; kafat kanunu, gerekse sair kavanin devam ettiği müd-
1 detçe bu işlerde devam edecektir. Muvakkat iş de-
' ğildir. O halde efendiler, bir memura muvakkat iş 
: olmayan diğer bir işi de zam edip de bütçede her ne 
; suretle olursa olsun iki yerden para vermek caiz 
I olacak mı? Buna aklım ermiyor. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Kanuni sarahat 
var ise elbet de alır. 

MAZHAR MÜFlT BEY (Denizli) — Kanuni 
! sarahat var ise onu bilmem, fakat efendiler, bir me-
; mur iki yerden maaş alır mı? Alamaz mı meselesi de 
; vardır. Eğer muvakkat bir iş olsa pekâlâ vazaifi mu

vakkate diyelim. Fakat bu vazaifi mulvalkkatelikten 
çıkıyor beyfendiler. Yani bu kanun devam ettiği müd
detçe bu komisyonlarda devam edip gidiyor. Her ne 

; olursa olsun mesele bendenizin telâkkime nazaran 
' ücreti huzur meselesi değildir. îster yüzbin lira, is-
; terse beş yüz bin lira verilsin, mesele bu değildir, ye-
; terki halkın işi görülsün. Eğer Maliye Vekili Beyfen-

di bu iki bin mi, sekiz bin mi nedir, bu komisyonlarla 
iş görüldüğünü şu kürsüden söylerse bendeniz kendi 
hesabıma bunu kabul ederim, fakat cümleniz bilirsiniz 
ki olmayacak işi de komisyona havale ederler. 

MALİYE VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
j — Muhterem beyfendiler; malumu âlîniz Maliye 
İ Vekâletiniz diğer vekâletler misillûl devletin icra va-

zaifinden bir kısmım der'uhde etmiş bir vekâletiniz-
dir. İcra vazifesiyle mükellef olan vekâlete bazı ka
nunlarımız kazai addedilebilecek birtakım vazaif tah
mil etmiştir. Bu tahmil edilirken gerek encümenlerde 
gerek huzuru âlinizde münakaşa edilmiş birçok zaru-

j retlere ve hatta Hasan Beyfendinin işaret ettiği za-
i ruretlere binaen kazai addedilebilecek birtakım vazaif 
j de vazaifi munzama olmak üzere Maliye Vekâletine 



İ : 68 28 . 4 . 1928 C : 1 

tevdi edilmiş, yine aynı kanunlar la vazaifi m u n z a m a 
olarak verilmiş olan bu işlerin icrası ücreti o lmak üzere 
çok ufak addedilebilecek bir hakkı huzur kalbul edil
miştir . Bu hakkı huzur lar ın - taşra dahi nazar ı dik
kate a l ınmak şartı ile - yekûnunu teşkil eden 360 bin 
lira bütçenizde tetkik ve münakaşa edilirken hakkı 
huzur la r ın verilip veri lmemesinin doğru olacağı veya 
o lmayacağı hakkında müta lâa serdeden arkadaşlar ı 
m ızdan bir kısmı ezcümle Rasih Beyfendi, eğer bu; 
Mal iye Vekâleti memur la r ın ın vazaifi asliyesinden ise 
h u paran ın veri lmemesi , vazaifi asliyesinden değil ise 
'bu vazife on la rdan al ınarak başka bir yerde gördü-
rülmesinin daha iyi netice tevlit edeceğini serdettiler. 
Ve bu müta lâayı ihtiva eden takrirleri de berayı mü
ta lâa encümene tevdi edildi. Görüliüyorki bizzat bu 
komisyona tevdi edilmiş olan vazaif doğrudan doğ
ruya Mal iye Vekâlet inin vazaifi asliyesi mey anına 
koyamıyacağımız bir vazifeyi munzamadı r . Bu va-
zifei munzamay ı maliye memur la r ına ücret vererek 
yap t ı rmak mı hayırlıdır, yoksa bu işi bun la rdan ala
rak ücretli ve aylıklı memur l a r a yap t ı rmak mı hayır
lıdır? Bunu u m u m i ve hususi suretle müta lâa e tmek 
'lâzımdır. U m u m i mü ta l âa edildiği takdirde yani taş
radaki komisyonlar dahi nazarı i t ibare a l ınarak bun
ları kamilen yeni bir kad ro dahil inde tert ip edebilecek 
ücretli veya maaşl ı memur l a r a gördürmek en d a r he
sapla, en az bir hesapla bir mi lyon sekiz yüz bin lira 
gibi bir meblağın bütçeye konmas ı gibi he rha lde tatlı 
o lmayan bir ih t imal ile bizi karşı karşıya bulunduru
yor. Yalnız merkeze inhisar ettirildiği takdirde şim
diden haber vereyimki merkezdeki arkadaşlar ın ken
dilerine tevdi edilmiş olan bu vazifei munzaimadan 
çok müştekidir ler . V e bi ran evvel bundan kur tu lmak 
için müteaddi t defalar müracaa t etmişlerdir. Merkez
de bu iş ile iştigal eden a rkadaş l a r ım beni bu rada söz 
söylemekten m e n ettiler. Ç ü n k ü söyleyecek olursam, 
bi r yükün üzer imizden alınması cihetine doğru söz 
söylemek ciheti olmalıdır demişlerdir. 

IŞtanSJaHU HOeıyjeltJi Oefcnlitzfe (arc]dtlm,eyi bl'ır vlazlilfıe 
ıbffirliım kli; ibıu lalriklaıdlaşlllaır., Ibiu zfdvialt üzlaılllelıliınıe ıa|lmnş 
loflldutkUaim bm vazjiıfieyji ısiaiaftii ımiesiai dlaibjillffnldle . dağl'U, 
ısiaja'tti mtesıali IhlaıdMinıdıe yfapıyoırlilair /Ve b u /da aınicfak 
iflömlyüız, işji oUlduğü liçıimdliir lk)i; böylüe yfaipuylotrflafti. Teımı-
yftz. fişiiınlin ' m(uia|klk!iiplîîettli ıs/aiajtı ımiasiai ıdıalhlû'midta fdle-
vtaiM ıddMîdfca gielldıldk 'bu (i§|i lt|a|k|İ!p e&mıelk &jtıtyo<rlI)a/rH 
ısla, blilr Ikiısııimı (a)ılkaidaşlîarflmıi|z:ı!n laınzıujsıu hi'lâfıınia oi'ta-
fllallc IttamıylİBî Ikioimliısytotnjllaınıfnjıin ıdiaJhli ısiaıaibı ımiesaii diaJhji-
linıdla çaHuşmlafllamıtntt (ilsitfelmidllefffi ıgjiltyi b i r nidtlicfâyle viaıriı1-
ıyjo(rfuizs. iBandianfe ısözj ıslöyileyiön ıalrfk|a|da|şİaır|iBiı klâfifieisli.-

ınli ıdinledlrru. Ve «amfim »adeaiilnı, diajhla «eivrviett Ikfaırtap all-
ıtıınla laihınimjiış he r hiajngi Ibiiir flilkjrjiln teslkfi latondla (k<a(l-
(muyattlalk, ıdjiıniüejdjilmı. Eğetr Ibm mıüızialkeıleiniin tçOmd|efn 
liyli Ibtîr ınldtiiıcidyla tviasul iolllm)alk (iımjklânjı -var üısıe oınluın dia 
buHianımiasınn idn eivfvel betti: laınzu edarliım. Gölriüi'Jüiyor 
ıkJi biır Ikjıısııim a'rlkadaşjljaırıımıız. lasıhlalbı tmlasıafflbjjn; üşös-
jünjilnı ısıürünıcfamıeda ıkıaülm|aısııinjd|a|n tşjilkâye|ı ö'JİDelr, ibı'ır 
Itıaniaslidle billlmjuklalbejlle ıdldvlllelt /işj3n|kı sıüırütaaamıade lk(a(l -
ım)a3iin)dain ışülfcâyidt lettttli- Çünjkıü, ajdadli hi^yli çıolk loöaın 
ıflakalt, he r ihfallde ıMiazjhlalr Miülfiilt Beyim dedökfllenti gilbü 
islaklilz binle ıv(ajnm|a)k|tla|n çiofkj uzjaik ollan Iboıı ıklounjjsytoinj-
Uaır öıyilia biır iiişllle lişftfiıgall ıatırmdk|tiöd!i,rlıer Wi, ıgförıecfclkj-
flettü )işjliörtîq ıgar|üdüiğü ıa|njdlainı lilfli|b(aınenı d|a|h|a .• zjilyiajdie 
mjüislöefliıt .allan, amülk)dIll|Qfler ıdıeğUlıdliır. D o ğ r u d a n doğ-
(tMya ıddvfflellftür. Bulnfllaıraın «eliUdük; -âömietklte 'dMlulktUpı 
lişjlleriim iblir kusmlu ıtamıyiiızjinı ıdlaihıi ikjaıriaırıınia fitklüklaın, e£-
ımiadan licria edBeinıfaz.. 

iBilnlalnialeylh, IMıaiya Vakıâllldiiiınjin!, ıdavtelliın mısın-
ıflaiajfli b u n u iHiır ata: lavıvfdl ınjettı'ıciai !ka|t*iyöye iıktüılan, elt-
itüranek miükldldfltienı lallumimlaısa, • Hâzrımıgslıen iffazi'Ja aniab-
llâğım ltla|hıslill 'CliibJdliiınls dtoğnu kaşmıalkjtıır. G:elr)£(k hlariiç-
Itidkji ive ıgdflejk; ım(0;lk(azjde|k|i ,k|oımiiısjyoin|llar lar^u elHaiğl':-
imİE ısüjr'ialtllla çiall'ıışmjiıyolrlliaır̂ . Çal;Dşa|mry!oııısia, Iblunldıajn. 
b i r çıolk iarik(a|d|aşlliarîi|mii'n( ıdladiı^i ^ b ü mıüllc|erjlıdflıeır d)a-
,ğiil, 'diavlliat Ihazfiinia daplhaali dahla ejiıyiadle ımıu'tlaizia)nr)ir 
ıofllrrflalk)öajdıır.4 

iBiınlaiamallaylh, Ibuınilatrıın Ibiiir laın evveffi hıailindlem 
mjü|k|eilafllıeııiden! zjiyiadie hafinle mıüĵ tıafliıt ıvie (m|einıfla|a)t-
itiar dJiajdalkJtuır,. 'Bp ıŝ özlBarliımllIe; Haıziilnenlm, m'snifiaialtltlajr 
oliduğju lişıda lillltliızıaimiı ısöırlajt elbmiak v!e ıhlaUikiın imıetmfla-
fartU d l d ü i u bayide ısülrlalt gösjfieirirnıamfetk ıg!iib(i ıbfe rteltli-
laaye viaırimıalk liısltlemjiyioırulm). Eğe r biır üşjdle ısıürlalt yofc-
ısfa ilâizjıim gefflanı zfaımfalnjda bülöri) ım)asial Ihfail ıvis fıaısîla-
/dlamliyiomsia, .oınjuln, imıülmjklün ioHduığ|u ik|a|d|air ıs|ülr1a|tf|3 
h'aiadliHmjasli ıganejk, tmiülkıalelfliin lahıiırve ıdtoutn, garielk 
oJllaythlime loflısıutrı liorfa (kıuıvivıainliın vlaizfifaslidlitr., Via 'hıeıpl:.-
miizön wm\ı 'dtltiiğilmiiz gajyadliır, iMialSiye Vdkâllldt b u 
ıgün toniaalt lOİaırıaJk .sliızllaıia arzıadelbiilr lk|i, iteşrialdlalkli 
ikordiısyoriaırıın ytarlima üictndti ımıampriliajrıdaln ımiüinefc-
tkap biır Ikıoimliısıyan dıkjajmıe leltlmldk, 'yialinınz zıom dıağiil, 
itahalkkMklu şolk miüşjkül oAaıa biır vapjledlilrL EMvieil 
lemliırde devflldtlkiı ön (mıülhlilm ımıanlalbili ıvialriiıdiaitıınım ba-
ihıalklklıılkıuınia faslas >oÖıanı Ibu ım|asiefllen!iln vapa^ u|z)aıd|ııyia 
ıtatlkilk ive :tanielbbıü edllmiaddn, ihlanhanjgfi biı',r darbaî 
IkiattıamJia dogaıaalkı Ibiiir muaddeli ıklanıuınıiıyeyia liisitünıadlan 
büıylülk; (mıdniaibü tvialıüıdlaitnmııaın, talihini şüpheli bir 
ssaJhaıyia idoğnu iaitımlalk, Ihjiç ş|ü|phıasiiz ikıtfelaldü biır 
halridkeifia gözülmlüıziüi yiumiuıp ıpıdkLiyfi damıdk odur. 
ıMerlkiezıe gdMnıda; IM'arikıaade da ıalradtltlii):im gllbfi b)u 
fişle lişjigal (ademj müıesıa ım)em(nıun; dteğ|iidiiaTİiar. Onülaır dja 
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n^ielkljjdliıfleıv YiaHnıız; loinlliajrjjn #jâyeftitaıti « e b u 
İdende. 'bir lilllâlç lalriamnalk;1 Majzlilfiasl'aıli leısasen, bizle veinmjlş 
Ibutaluiyiou}, IBu Maıziilfe (yollunda, <vö dahıa tiyti ibÛr igo-
( k i airiklajaınldia) ryîülnütm(eÖcHe ibaıjabar tötjiıflalf ©dlem'lm fe|;; 
/Bu gülnla Ikaidlaır 'butoju da|h|a dyli lyaipiaJbPlîacieik. fcfir şzKü 
(kJaylalbiHecıelki, ylalhıult ibiiir şıejkflie Ikjoıyimalk ûmlklânrınıi h a -
ıkfikialtlan, WJrnfuiş d a p i z , Eğelr RJaısfiıh ıBey a;rtk|aıdla®ı-
mnıız; ıştilkjây f̂fliörtilnli- (hiettthıamigii Iblür şdkjSGı hjaîl ffie fotae «VISD-
ımliş o M a r d ı , <vlaiz|iifletm);iz)i çolk ıtöslhlil eıdleclegü ÖîflbaplL 
lifle' Ikömdiariiınla ıfetvlkfallâidje (m}ü|ttdş(e(klk|"ır Ikla'Jatöaikıtılîc. 
E s a s liltlibasrliıyllle lafeyMiinde ıoMug|uım|Liz, 'etsiais ÎÜ'.bai l'ıyCa 
/üfaöıtalizdan lk|Üfeıtiiınliin laJDıfnimfalsiiiniı lairzu dt)ÖiğM -z blu 
&§liq » g e r Ibliir Varidi balMi dlelılbjall buluınJalblsle jjdli, ç p 
ıkıüflsıüıniüın, lüızidıÜnde ısüızflıerîe fk|aJblulllü!n|ii ı t o a lödıeöelkltijm, 
Ylaflnaz IBÜtçıe Enioütm)0n|i!nıdiejkli lajrlklaldîıışflanrfia bıarla,-
b a r 'bu ım)e(vz|u lüizjettfiınldıa Ih/aıyllli, ik|on|uişjtıu|k. iAırzdlıiğiım 
ıglilbi (m/ülhtiımı ımJönialbÜi Majıiildialtıılmıızııin ıasia|s:ıri|i lüa^ l l 
ledliyıotr. ISlairifielütiigiimfa Mayla iadıeciepj'ımliz pöınadiairt. elj-
ylaidia aimialkltla ıoldbâuım|u|zj iMalrli'dlajtım yidkûtou uımfu-
ımliısliıdliır lkji>; (bizle fflbt(iyla(t!İlı ıvıe çiolkj Öhfliyıalilji taneıkielt eit-ı 
ımelk viaz(ilftQ:rınji 'v!öril|yio(r, trruüırjrhld's iedetriJienliz folu yıük-
'Selk; Iklüjrsjüjdie ıslölyjllemimlî  odıalrı ıssözlltelrf'ın ÜıieıpısC zialb:);flaı-' 
na gieçımfJşiSiır. 

ıBdnidanliZ İdle- dinlliadlJm. :Bu uımlkânıı, gefeceik sanıe 
'arlamalk tuzlarla IbültiçıeNiini b u $dktiAde fcabufiüınıü H'ayefli 
OeflJMletdtelm lücia lödlarliımı. (Biir toeİilmie dıalhla CEv© etdte-
öegitm, 'ağar ihfârihlaınıgi âlbr zlamnalmda Mlaflliye Vdkâilö-
ıtüınde ihıaribjaınlgfi Ibftr imjdrrMılumııızü bui!ım|aızısıaın!;z buı-
flnuin nKu)tlakia o iklolmfayoinldia çiajlinşitoğıınıa ç o k rjiıcia ıade> 
ııfiım • hlülköııleltlmıeıyjjniiız, b ı i Ikjottnliısıytolnûanin hianicliınidie 
Ikaınıuinftami (vtülcaıldla geftümdlîiâi üıaridtslnıiz njajmıüiteınjajhsi 
Ikloırriiısıyanllıaır MandİKr, (haidliısiaJtim Idogundıuıgu Tîiaimtüjte-
BKaM fldömlisıyioınlllaır Majrldjffv IMaiIliye 'VetkâÜlettfiın&ni bülttüh! 
ıveiklâllldtılîerliın baz» (işUleirli lk|an|d/l®;in|d|dn üaeröme dfev-
Heltligı -vlalzûlfli Maindbffl. S i l in tmöslefllelteai im|elvtz)u|bajMıs-
t i r . H e r h a n g i ş i r ke t l e r i n t ad i l i k ı s m ı , k o n t u r a t o l a n n 

3 . — H A V A L E 
1. — Menteşe Mebusu Nuri Bey ve refikinin, 

bilumum Kavanini Maliyede münderiç Temyiz Ko
misyonlarının ilgasına dair teklifi kanunisi. 

'Rliıyiajseli Oeffliiteyıe 

Mal iy le Koirn)J3yıotn)llairj)n|dîa llşielrliını lüelkiâısüıf leiSmiadi 
igajyidt- «albiıdliir. Ç ü n k ü Ib&dlayıdt, liı̂ lüıniaıf, ıtfârnıyfiz toınl:B-
•yionfliaıu via dlalha Bianına Şumayiı DaviBat ıvteı ıan ni'ihiaıyısit 
iMedlisü lAffi \Am&tiâ Elnc(ü|m(e(n(i (flejtlkülk ffntardüldDr. Ş a 
Ibailldia Iblir imiajliiyteı fvteü1g(.isli ttniasielasfi b a ş dielröaddlan, ga-
çtejbfilDeıdejkE dtejmjekitiilrı, HûUbulkli ajdÜLyiödjs mCülyoftiÜaroı 
ıJiıı?alı)k 1kjııy|m|e!tiiı oflisa ( b l a Ibiir idaıvta, laincâık, Ûk(i d'elrfacieyia 
ItelbidÜTn 

ıtiarndiiıdî, ıtialdii tmleMzru ^bajhiilsıtiia;. 'Madisli ıMmf.n mıuh-
Iflellf lar^aütaıieınterji, D lva in (MluihıaısıabaJt hıar gpftu ımıü-i 
lüamiadiıyian (ikü ü|ç ıajd(a)m|iimfflziı lallımıalkıtıadlır, b u Ifaaıdiar 
•viaziilflellıarii üaseölitn/a iaBlalnı (ve çiaüaişfajn, arjkjaldlaııûairıin ibiaeıı 
'dafla ımjajklatmilarinjdia ıbiiuin|mıuıyo(r(llaııısa bunlüaını d o ğ -
mudlnı ıdoğrtuıyia lücaıejtl flciottr^iısytotmllaırjda, çlaftLşuytoır K&-
ımielk rvo iöyîSe itıaM!klk|i ötonak, biizti yiamlış fcfir yoûa el-ıv-
Ikladeir,. H ü ç bfc 'vialkjilt iMafflılyıe V«kâiötütn|d)elk(i ımleimuir-
Uatr dlağflil, 'sıajaltü tniasiali diaihiiililnjde Ma btitöba. hıairlidmıdö 
d'alhü ıgaç Malklîia Ikjaidia^ dlaliinayii Itıelıik latımiazülar,. 

'AfHİMKTT ' H A I M D I B E Y ' l(Yoz|ga]t) — Yqmju^a-
dılk, 'yMmıusaldılk, ı(lkiâlfli sfestedi^ 

I M A İ Z H A R IMÜFİTT (BEİY -ipettıiiizi) — Helnldflm, 
lillha|k|ilk|a. Möiiyîe VtettcUm IMuhltettiarnli ıBaytfiemdiiınliın Ibe-
y!am)a)tn çıök; ırn^ıliimdliir, h)alklilk{a|tenı ıtfalk; İbik lüalktrjiır i l e 
vtayta ıdarlhlall lyapıfliacialk Ibiir tmfaıdldldi lk|aırauın|iiyie l a 
b u . ıkjaldlalr m|uiaztz)a|m; ibjûp ^m bfajni ikiaMl d ı a g i d k , şla-
yiaıiM 'üeşelkHöüind)ü)ıı Ikli, Mûllliıyte Vte|k|il Beytoîid)i aıylnii 
Ibiızlitrr* ıgliM ( d ö ş ü r a r r ^ ö r Ma ıgelaaeik siene Uı ımtetsidiıa-
lyft Ibalötmıelk iiçliüı Ibizla şut lk|üWsiüid|ein vlaiaıdltıa (buÜuinH 
ımtutşlıajtldli'iv .'Bu vtalalt ibüzütan lilçiiln ikjâlıliıdüir y e bluıyMırdıu-
İaılkli, dövajM mtatköziiyede larianulllajn zieiviajt, biaşlkja 
lilşjörrı idje ım|a§|güld|üjr, o ıd|a (d'oğnuıdluir. iBetnidlönJitz; şijm-
idli bm y(a)niljılşjl)i|ği«nj nfonadtelnı loldluğuinp ıaınffia(diıım). Teite-1 

konula laniaıdlığılmııizı z|aim|aln Ikjaınşılmıiızta çılklain öıdlacaillar 
ıkomlilsıyıoindaidıir diiıyla biızıe yiailianı ısöyjlıüjyplrillar (faaın-

RiEHS — TalklrMelr Maındlıirt: 

'Rllyiaıstelîii OeÖiayie 
JVfe(ı1g|illlaıle tlaajllllulk ddıarı lk|a|v(am|iınıae nneMaı balhl.'s 

»viaızialilf, a£Ü -vfaızjilfiellieiıldliır. MıadUiisfi Afinün övivielcıe ûtılr 
Ibjaz bıııytujıldluğu lk|a|ılaır VteÇihlia ltadl;llâ)t iidıla buıyiuınmıaik 
üzjarie ifiaıaldDi (Bütoçie Bnıaü|m(anliinie Gajdasünli, 'alrziadıetrûm,. 

Aniöai'ıya 
Rarllhl 

t D İ L E N E V R A K 
IBiaaıetaaieıyto,, m/aiylediani b u imıüzliç. iyioferiı llciaıt-

Idanmıalk iiçiın aıyaa foto (kfamum ille lişbu bültçia feanıuınp-
ınia biır mKadıdıeli iklaMuriiyie MâMasliıyflıa ıMıaÛJy© Vıeikâilıe-
tiinjdeM Tamıyliz Komiiısyoınıu vıazjajjflmun liüigaisıyilia Şa -
ınlayı OevUdüe. UeiMdJI eıdllmiaali .Ikâili oflapıağı Iklaıniaıaiiııı-
ıdayaiz;. ÎMIaıd)dleıy)i laüüıyfejn^n, İlâlvieı^nii ^anz Ma ıtiaküf e y -
iîarjiiz^ 

IMaldide — BİlfcjttrMra OECıaJvfamliınli Miai'lijiadla ımıüln-
dtarffiç Temjylizı Kloımliısıyiointelriı (illlga adlirri5ş, ILşibor ıvıaı-
zoüf 'Stifiayn DeMÜelt Mal iy le Dalkfasliınia Itıdv/dl'ü Mittir 
m$ta/i. 2)8 astösan 19(38 

Menlfiaşle îıamCır 
Hiâ 'BnMer 
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RIAJSİH IHEY (AtoMyıa) — Vejküıl Blöyûn, geftacfeık, 
ısletaıeyte Ikjaidlaft çlajrje (blulllaiciağııtnia djaliır] ibjeyalnialtüna ısı&nieit 
(iltjflilbjaız; 'edleinefe :tlalkir|İ!rl:lm|de(nı ıs,aırtflıw|aziar eıdlisyıoınuım. 

RelS — )B!:(r ttfatkjrlin Idlafhia «viandiH: 
RliyiaısielÜj OefJJeyia 

İMaliıyia Vielklii ©eıyffânidliinfiln bıeyiainıaltmnft ısönfdt liltıîji-
• hıaz >Ie v/e ıgeffleoejk, .sıettua )kprriis,yioöılıaır mıasölieısliınl-ln 
IhjaJIİnie fio|tfiızwiem iflastan . ık(a)btollülnp tıelkfDiıf edıeaüm̂ . 

'Mazjhalri. (MıülfBt 
RElS — Efendim, Rasih Bey tekliflerini geri al

dılar. Diğer takrir, bir teklifi kanunidir. Faslın ye
kûnuna icrayı tesir etmez. Binaenaleyh Encümene ha
vale edeceğiz. Mazhar Müfit Beyin takriri, faslın ka
bulü hakkındadır, Encümen mazbatası faslı aynen ip
ka ediyor, binaenaleyh reye koyacağımız şey, faslın 
yekûnudur. Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Maliye Bütçesinde (200 A) unvanı ile bir fa
sıl küşadını lüzumlu görüyoruz. Darülfünun bütçe
sine 1928 senesine mahsus muavenet namı altında on-
beş bin lira ilâve edilmektedir. Maliye Bütçesinin 
200 ncü faslını takibeden bir fasıl olacaktır. (200 A) 
Faslı. Bu faslın küşadını lüzumlu görüyoruz, malu
mu aliniz bütçede .sekiz yüz bin lira mevzudur, büt
çede bu fasıl kabul edilmiştir. Mülhak bütçe hükümet
ten (830) bin lira muavenet suretinde gelmiştir. Büt
çemizin vaziyeti sekizyüz otuz bin lirayı vermeye mü
sait değildi. Ancak onbeş bin lirayı vermeye müsait 
olduğu için ayrı bir fasıl halinde bu seneye mahsus 
olmak üzere kabulünü rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Encümen 
Reisi Beyden bir sual soracağım. Efendim, Darülfü
nun bütçesine muavenet şeklinde onbeş bin liranın 
ilavesine taraftarım, itiraz edecek değilim, yalnız şe
kil itibariyle yeniden on beş bin lira için ayrıca bir fa
sıl açılmasına lüzum görmüyorum, çünkü Darülfü
nunun Maliye Bütçesinde bir faslı vardır. Bu fasılda 
sekiz yüz bin lira vardır, onbeş bin lira için de sekiz
yüz onbeşbin lira diye bir karar alınırdı. Çünkü va
kıa o müzakere edilmiş ise de ortada kabul edilmiş bir 
şey yoktur. Mademki şimdi onbeş bin liranın daha ila
vesine lüzum görülmüş, aynı fasla tekrar onbeş bin 
lira ilave edilir, tekrar karar verilmekle ayrıca yer 
açmayada lüzum kalmaz ve Maliye bütçesinde iki fa
sıl olarak Darülfünun tahsisatı inkisam -etmiş ol
maz, sekiz yüz bin liraya on beş bin lira daha ilave 

edilerek bir fasılda- zikredilmesi daha muvafık olur. 
Yeniden niçin fasıl açılıyor. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Efendim, Hasan Fehmi Bey, bütçe tertibi iti
bariyle beyanı mütalaa etmiş .oluyorlar, Encümeniniz 
şu veya bu şekil üzerinde İsrara hiç lüzum görmez, 
ancak Meclisi Âlinin reyine arz edilmiş ve kabule 
iktiran etmiş bir fasıl vardır. Bu fasıl sekiz yüz bin 
lira olarak tespit olunmuştur. Meclisi Âli reyini iz
har ettikten sonra Encümen, aynı faslın tekrar reye 
vaz edilmesini emsal itibariyle iyi bir şekil teşkil et
meyeceğini düşünerök biraz mahzuru bile olsa ayrı bir 
fasılda arz etmeyi daha muvafık buldu. Bu noktayı 
nazardan Encümeniniz 1928 senesine ait bir muavenet 
olduğunu da ifade etmek suretiyle ayrı bir fasıla ko
yuyoruz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Kabul 
edilmiş bir şey yoktur, kabul, heyeti umumiyesini 
tayini esami ile reye konduktan sonra olur. Halbuki 
bu, henüz müzakere edilmiştir. 

REİS — Encümene teklif edilen faslı okuyoruz. 
Fasıl Lira 

200 A Darülfünun Bütçesine 1928 
Senesine Mahsus Muavenet 15 000 

REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

Efendim, Bütçe Kanununun birinci maddesinde 
muharrer (A) cetvelinin müzakeresi bitti. Ve fasıllar 
ayrı ayrı reyinize vaz edilerek kabul edildi. ,Şakir 
Beyefendi, bu maddede muharrer yekûnda bir tadilât 
olmuş mudur? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Edir
ne) — Olmuştur efendim, (207 169 388) dir. 

REİS — Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihası
nın birinci maddesini, yekûnu bu suretle tashih ederek 
okuyoruz. 

1928 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Birinci Madde — Devletin Muvazenei Umumiye-

sine dahil devairin 1928 senei maliyesi masarifi için 
merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(207 169 388) lira tahsisat ita kılınmıştır. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Beş dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 
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İKİNCİ CELSE 

Açılma Saati : 16,25 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : AK Bey (Rizefc Necip Ali Bey (Denizli) 

REİS — Celseyi açıyorum: 
E) Varidat Bütçesi. 
RElS — Muvazenei Umumiye Kanunu Lâyihası

nın ikinci maddesi okunacaktır : 

İkinci Madde — Devletin Muvazenei Umumiye-
sine dahil devairin 1928 senei maliyesi masarifine kar
şılık olan varidat, merbut (B) işaretli cetvelde muhar
rer olduğu üzere 207 173 199 lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Efendim, (B) işaretli varidat cetvelinin 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri.) 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

10 

11 

Müsakkafat ve Arazi Vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kazanç Vergisi 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Askerlik Mükellefiyeti 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Maktu Vergi 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Sayım Vergisi 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Veraset ve İntikal Vergisi 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

Hususi Ormanlar Hasılatı 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Meadin Rüsumu 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Nakliyat Vergisi 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Traktör Rüsumu 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Elektrik ve Havagazı Rüsumu 
REİS — Kalbul edilmiştir. 

12 Gümrük Rüsumu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Muamele ve İstihlâk Vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 850 000 

13 300 000 

2 500 000 

1 375 000 

13 003 000 

300 000 

150 000 

1 000 000 

630 000 

20 000 

300 000 

31 400 000 

38 850 000 

Fasıl 

14 

Lira 

15 

16 

17 

18 

19 

Rüsumu Bahriye 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Rüsumu Sıhhiyei Hayvaniye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Saydıbemi ve Bahri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tütün Vesaire 
REİS — Kalbul edilmiştir. 
Tuz 
REİS — (Kalbul edilmiştir. 
Şeker 

700 000 

120 000 

800 000 

22 000 000 

10 000 000 

5 500 000 

RASİH BEY (Antalya) — Bir sual soracağım. 
Bu fasıl ve müteakip fasıllarda Vekil Bey inhisar ida
relerini kaldırmayı düşünmüyorlar mı? Malumu ali
niz kanunun çıktığı şekilde bu gün tatbik edilen şekil 
arasında fark vardır. Eski şeklinde kalmamıştır, tüc
car malı kendi eliyle getiriyor, binaenaleyh rüsumatta 
bu inhisar resminin cibayeti tabi çok kolaylaşmıştır. 
Bu teşkilata hacet kalmamıştır. Bu masrafı tasarruf 
etmek için varidatın artması için bu bir zarurettir. 
Kendileri ne düşünüyorlar? 

MALİYE VEKİLİ SARAÇ OĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Alelumum inhisarlar hakkındaki düşünce
lerimi ilk günü Heyeti Celilenize maruzatta, bulunur
ken hülâseten söylemiştim, devlet varidatının en mü
him menabiini teşkil eden inhisarların, üzerinde çok 
büyük bir teyakkuz ile hareket etmek lâzım gelen 
birer teşekkülât olduğunu da ilave eylemiştim. 

Yalnız inhisar idarelerinin biraz daha kontrolla-
rını yakından takipedebilmek, devlet inhisarlarım bir
birine, mümkün olduğu noktalarda benzetebilmek es
babını istikmal edebilmek ümidi ile hazırladığımız lâ-
yihai kanuniyeyi Meclisi Âliye tevdi etmiş olduğumu
zu da ilave etmiştim. Bizzat inhisarı idare eden arka
daşlarla Maliye Vekâletinde çalışan rüesa toplandılar, 
üzerinde günlerce iştigal edildi, münakaşa icra edil
di ve devlet inhisarlarının mümkün olan noktalarda 
hep birbirine benzemesi, kontrolün daha yakından 
takipedilebilmesi ve aym zamanda da haiz oldukları 
hususiyeti, yani muamelâtı hususiyenin istilzam ede-
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ceği serbestiyi ihtiva ettiğini zannettiğimiz mevadı 
kanuniyeyi Heyeti Celileye takdim ettik. Zannediyo-
rumki bir kaç gün kadar bu kürsüde konuşmak ve 
onun etrafında işlemek imkânı tahassül edecektir. 

RElS — 19 ncu fasıl hakkında başka mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri.) Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Fasıl 

20 Petrol 
REİS 

21 Oyun 
REÎS 

22 Kibrit 
REİS 

23 Fişenk 
REİS 

24 İspirto 
REİS 

Lira 

ve Benzin 
— Kaibui edilmiştir. 
Kâğıdı 
— Kaibui edilmiştir. 

— Kaibui edilmiştir. 
ve Mevadı İnfilâkiye 

— Kaibui edilmiştir. 
ve Meşrubatı Küuliye 

— Kaibui edilmiştir. 

25 Posta ve Telgraf ve Telefon ve 
Telsiz Telgraf 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

26 Meskukât 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

27 Damga 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

28 Harçlar 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

29 Kaydiyeler 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

30 Mekâtibıi Umumiye Hâsılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

31 Mekâltip ve Müessesatı 
Ziraiye Hâsılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Müessesatı Baytariye Hâsılatı 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

34 Müessesatı Sihhiye Hâsılatı 
REİS — Kaibui' edilmiştir. 

35 Sıhhiye Vekâleti Hâsılatı 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

37 Resmi Matbaalar Hâsılatı 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

5 500 000 

25 000 

1 760 000 

967 525 

5 000 000 

7 284 720 

3 000 

5 600 000 

2 356 500 

2 825 000 

400 000 

50 000 

100 

60 000 

100 000 

50 000 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Meadin Hâsılatı ' 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Demiryollarından Hazine Hissesi 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Emlâk Hâsılatı 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Satılacak Emval Bedeli 
REİS — Kaibui' edilmiştir. 
Devlete Ait Tahvilât Menafii 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Devlet Ormanları Hâsılatı 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Hazine Muamelâtından 
Mütehassıl Varidat 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Hâsılatı Mütenevvia 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Tekaüt Tevkifatı 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Soma - Bandırma Demiryollarından 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Tavizattan 
REİS — Kaibui edilmiştir. 
Aşar, Harp Kazançları, Temettü 
İstihlâk Vergileri gibi Mülga Ver
giler Bakayasından 
REİS — Kaibui edilmiştir. 

50 000 

200 000 

2 910 000 

70 »000 

600 000 

1 750 000 

110 000 

8 032 000 

2 450 000 

71 354 

550 000 

200 000 

Efendim, ikinci maddede (B) işaretli cetvel, yani 
varidat bütçesi fasıl fasıl reyinize arz edilerek kabul 
edildi. İkinci maddeyi tekrar okuyacağız, ondan sonra 
reyinize arz edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu :) 
REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri.) 

Maddeyi kabul edenler el kaldırsın. Kabul etmeyen
ler el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Efendim, bugünkü müzakeremiz hitam bulmuş
tur. Yarın saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanına Saati : 16,37 

»9<i 
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