
DEVRE : n C Î L T : 32 İÇTİMA SENESİ: IV 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
)>G<\ 

Altmış Dokuzuncu İçtima 

19 .5 .1927 Perşembe 

- * • » -

MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

2, — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. —• Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi 

bütçesinde müna'kale icrasına dair kanun lâ
yihası. (1/1195) (Bütçe Encümenine) 

2. — Samsun Limanının ingaasına müte
dair kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası. (1/1196) (Bütçe Encü
menine) 

3. — Memurini Dahiliye Kanunu lâyiha
sı. (1/1198) (Dahiliye ve Bütçe encümenleri
ne) 

4. — Mersin Limanının inşaasına müte
dair kanunun birinci maddesinin tadili hak
kında kanun lâyihası, (1/1197) (Bütçe Encü
menine) 

5. — Meslek mektepleri hakıkında kanun 
lâyihası. (1/1199) (Maarif ve Dahiliye encü
menlerine) 

6. — Maadin Kanunu lâyihası. (1/1200) 
(Ticaret, Dahiliye, Adliye, Maıliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

Sayfa 

185 

185 

186 

186 

186 

186 

186 

Teklifler 
1. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Be

yin, Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen me
murin hakkındaki ikanunun dördüncü mad
desinin tadiline dair teklifi 'kanunisi. (2/654) 
(Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya 

Hükümeti arasında •münıaikit ticaret ve seyri-
sefain muahedenamesimin tasdiki hakkında 
(1/1061) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Hariciye encümenleri mazbataları. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan 
Cumhuriyeti arasında mürtakit şehbenderlik 
mukavelenamesinıin tasdiki hakikında (1/1153) 
numaralı kanun lâyihası ve Hariciye Encü
meni mazbatası. 

3. — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Be
yin, Türk vatandaşlığı unvanlı ve (2/599) nu-' 
maralı teklifi kanunisi ve Hariciye Encümeni 
mazbatası, 

4. — Hudutları dahilinde tebaamızın em
lâkine vazıyet eden devletlerin Türkiye'deki 

Sayfa 
186 

186 

186 

186 

186 

186 
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tabaalan emlâkine karşı mukabele bilmisil 
tedabiri ittihazı hakkında (1/1179) numaralı 
kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni maz
batası. 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sosyalist 
Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti ara
sında münıalkit ticaret ve seyrisefain rnuiahe-
denamesiiniin tasdiki hakkında (1/1126) numa
ralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Hariciye en-
cümenlleri mazbataları. 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Krallığı arasında münakit ikamet mukavele
namesiyle Ticaret Muahedenamesinin tasdiki 
hakkında (1/117) ve (1/118) numaralı kanun 
lâyihaları ve Ticaret ve Hariciye encümenle
ri mazbataları. 

7. — Osman oğlu Halil haikıkındaıki hük
mün affına dair (3/894) numaralı Başvekâlet 
tezlkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

8. — Lozan'da akdolunan affı umumî be
yanname ve protok olunda mevzubahis yüzelli 
kişillik listede isimleri muharrer eşhasın Tür
kiye tabiiyetinden iskatr hakkında (1/1148) 
numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encümeni 
mazbatası. 

9. — Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı 
Avukatlık Kanununun dördüncü maddesi mu
cibince icrayı vekâletten menedilen Hüsnü 
Bey hakkında (5/436) numaralı arzuhal ve 
Adliye Encümenleri mazbataları. 

10. — Bilumum Kanun ve n/izamların su
reti neşir ve ilânı hakkında (1/1162) numara
lı kanun lâyihası ve DahiHiye Encümeni maz
batası, 

11. — İmalâtı harbiye fabrikalarında müs
tahdem mütehassıs ümera ve zabıtana veri
lecek yevmiye hakkında (1/1066) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları. 

12. — Beynelmilel teşkıillât rüesa ve me
murini ecnebiyenin muhassasatlannın tevki-
fata tabi tutulmaması halkkında (1/1139) nu-
marallı kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe 
en cü m enleri mazbatala r ı. 

13. — Piyade küçük zabiti yetiştirilmesi 
hakkında (1/1084) numaralı kanun lâyihası 

Sayfa 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

186 

ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 

14. — Askerî Tayinat ve Yem Kanunu 
muvakkatine tezyil edillieceik mevad halkkında 
(1/1160) numaralı kanun lâyihası ve Müda--
faai Milliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları. 

15. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk 
müşavirliğinin maaşı hakkında (1/1172) nu
maralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

16. — Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Tel
graf Müdiriyeti Umumiyesinin 1926 senesi 
bütçelerinde münakale icrasına dair (1/1191, 
1/1192, 1/1185) numaralı kanun lâyihaları ve 
Bütçe Encümeni mazbatası. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
1. — İstanbul Hükümetince akdedilen bil

cümle mukavelât ve muahedat vesairenin ke-' 
enlemyekûn addine dair 7 Haziran 1336 ta
rihli Kanunun tefsiri hakkında (3/465) nu-* 
maralı Başvekâlet tezkeresi ve Maliye ve Mü-' 
dafaai Milliye encümenleri mazbataları. 

Sayfa 

186 

186 

186 

186 

187 

87:190 

2. — Pamuklara arız olan haşarat ve em
razın imha ve tedavisine ve tohumların ısla
hına mütedair Kanunun bazı mevaddınırı 
tadili hakkında (l/90!6) numaralı Kanun lâyi
hası ve Adliye ve Ziraat encümenleri mazba
ta] arı, 190i: 191 

3. —- Askerî Tayinat ve Yem Kanunu mu
vakkatine tezyil edilecek mevad hakkında 
(1/1087) numaralı Kanun lâyihası ve Büt
çe Encümeni Mazbatası. 191.196 

4. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Me
busu Mithat Beylerin, mühendislik ve mi
marlık hakkında (2/647) numaralı teklifi ka^ 
nunisi ve Nafıa Encümeni Mazbatası. 196 

5. — Ziraat memurlarının fennî vazaiftert 
gayrı muamelât ile alâkadar edilmemeleri 
hakkında (1/1129) numaralı Kanun lâyihası vd 
Ziraat ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 196:197 

6. — Menemenli İsmail oğlu İngiliz Mern 
met ve Hüseyin oğlu İsmail'in idamları hak
kında (3/938) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni Mazbatası. 197 

— 184 — 
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Sayfa 
7. — Yetmiş dokuz ve iki zatin İstiklâl Ma-

dalyasiyle taltifleri hakkında (3/934, 3/935) 
numaralı Başvekâlet tezkereleri ve Müdafaai 
Milliye Encümeni Mazbatası. 197:198 

8. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türki
ye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bilumum 
mebanii resmiye ve milliye üzerindeki tura ve 
methiyelerin kaldırılarak yerine Cumhuriyet 
armasiyle Cumhuriyetin tarihi kabulünün 
hakkettirilmesine dair (2/245) numaralı teklifi! 

Altmış Sekizinci İnikat I 

1 6 . 5 . 1927 Pazartesi! 

Birinci Celse 

İsmet Beyin riyasetlerinde toplanılarak muhtelif 
devairin 1926 senesi bütçelerinde münakale icrası 
'hakkındaki Kanun ikinci defa olarak tayini esami ile 
reye vazolundu. 

Badehu tahsil için memali'ki ecnebiyeye gönderi
lecek zabitanı bahriyenin tahsisat ve harcırahına dair 
Kararnamenin lağvına, Rize Vilâyetinde fındık, por
takal vesaire yetiştirilmesi haikkındaki Kanunun tem- I 
didi ahkâmına, Zabit Mektebinden neşet eden zabit I 
vekillerine teçhizat bedeli itasına, Evkaf Müdiriyeti I 
Umumiyesince yaptırılacak binalar için taâhhüdat ic- I 
rasına mezuniyet verilmesine ve Düveli İtilâf iyece mü
tareke esnasında bilâbedel işgal edilmiş olan Müsak
kafat ve Arazi vergilerinin affına dair kanunların I 

| Sayfa 
I kanunisi ve Kanunu Esası ve Maarif encümen

leri mazbataları. 199:200 
9. — Kazanç Vergisi Kanununun bazı me-

vaddının tadili hakkında (1/1018) numaralı 
j Kanun lâyihası ve Ticaret, Maliye, Adliye* 

ve Bütçe encümenleri mazbataları. 200:225,247:249 
10. — Muamele Vergisi hakkında (1/10O2) 

numaralı Kanun lâyihası ve Maliye, Adliye, 
I Ticaret ve Bütçe encümenleri mazbataları. 225:246, 

250:252 

ikinci müzakereleri icra ve bunlardan dört evvelkiler 
işarî rey ile aynen kabul ve sonuncusu tayini esami ile 
reye vazedildi. 

Tahriri Umumî Nizamnamesinin 58 nci maddesi
nin tadiline, tütün alım ve satım muamelesinin Kan
tariye Resminden istisnasına, şeraiti muayyeneyi haiz 
olmayan Osmanlı tebaasının Türk vatandaşlığından 
ıskatına ve Türkiye Cumhuriyeti ile Alman Raylı Hü
kümeti arasında münakit İkamet Mukavelenamesinin 
tasdikine mütedair Kanun ve teklif lâyihalarının bi
rinci müzakereleri icra olundu ve müteakiben reye 
konulmuş olan kanunların kabul edildiği tebliğ olu
narak inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
İsmet Ruşen Eşref 

Kâtip 
Kâzım 

BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 14,25 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Afyonlksra hisar), Kâzım Bey (Giresun) 

• 

REİS — Efendim, Celse açılmıştır. 

1. — ZAPTI SABIK (HÜLÂSASI 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi Bütçesinde 

münakale icrasına dair Kanun lâyihası (111195) (Büt
çe Encümenine) 

2. — Samsun Limanının İnşasına Mütedair Kanu
nun Birinci Maddesinin Tadili hakkında Kanun lâyi
hası. (111196) (Bütçe Encümenine) 

3. — Memurini Dahiliye Kanunu lâyihası. (I /l 198) 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine). 

4. — Mersin Limanının İnşasına Mütedair Ka
nunun Birinci Maddesinin Tadili Hakkında Kanun 
lâyihası. (1/1197) (Bütçe Encümenine). 

5. — Meslek Mektepleri Hakkında Kanun lâyiha
sı. (1/1199), (Maarif ve Dahiliye encümenlerine). 

6. — Maadin Kanunu lâyihası. (1/1200), (Ticaret 
Dahiliye, Adlîye, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Teklito 
1. — Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin, Mü-

cadelei Milliyeye iştirak etmeyen memurin hakkında
ki Kanunun dördüncü maddesinin tadiline dair tek
lifi kanunisi. (2/654), (Dahiliye ve Adliye encümen
lerine). 

Mazbatalar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Hükü

meti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain Mua-
hedenamesinin tasdiki hakkında. (1/1061) numaralı 
Kanun lâyiihası ve Ticaret ve Hariciye encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuri
yeti arasında münakit Şehbenderlik Mukavelenamesi
nin tasdiki hakkında. (1/1153) numaralı Kanun lâyi
hası ve Hariciye Encümeni Mazbatası. (Ruznameye) 

3. — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin, Türk 
Vatandaşlığı unvanlı ve (2/599) numaralı Teklifi Ka
nunisi ve Hariciye Encümeni Mazbatası. {Ruzname
ye-

4. — Hudutları dahilinde tebaamızın emlâkine va
zıyet eden devletlerin Türkiye'deki tebaaları emlâkine 
karşı mukabelei bilmisil tedabiri ittihazı hakkında. 
(1/1179 numaralı Kanun lâyihası ve Hariciye Encü
meni Mazbatası. (Ruznameye) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti arasında münakit 
Ticaret ve Seyrisefain Muahedenarnesinin tasdiki hak
kında (1/1126) numaralı Kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Hariciye encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kıratlığı 
arasında münakit İkamet Mukavelenamesiyle Ticaret 
Muahedenarnesinin tasdiki hakkında. (1/117) ve 
(1/118) numaralı Kanun lâyihaları ve Ticaret ve Ha
riciye encümenleri mazbataları. (Ruznameye) — 

7. Osman oğlu Halil hakkındaki hükmün affına 
dair (3/894) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

8. — Lozan'da akdolunan Affı Umumî Beyanna
me ve Protokolündü mevzuubahis yüzelli kişilik lis
tede isimleri muharrer eşhasın Türkiye tabiiyetinden 
'ıskatı hakkında (1/1148) numaralı Kanun lâyihası ve 
Adliye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

9. — Ticaretle iştigal ettiğinden dolayı Avukatlık 
Kanununun dördüncü maddesi mucibince icrayı ve
kâletten menedilen Hüsnü Bey hakkında (5/436) nu
maralı Arzuhal ve Adliye encümenleri mazbataları. 
(Ruznameye) 

10. — Bilûmum kanun ve nizamların sureti ne
şir ve ilânı hakkında (1/1162) numaralı Kanun lâyi
hası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (Ruznameye) 

11. — İmalâtı Harbiye fabrikalarında müstahdem 
mütehassıs ümera ve zabıtana verilecek yevmiye hak
kında (1/1066 numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruzna
meye) 

12. — Beynelmilel teşkilât rüesa ve memurini ec-
nebiyenin muhassasatl arının tevkifata tabi tutulması 
hakkında (1/1139) numaralı Kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

13. •— Piyade küçük zabiti yetiştirilmesi hakkında 
(1/1084) numaralı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

14. — Askerî Tay inat ve Yem Kanunu muvakka
tine tezyil edilecek mevad hakkında (1/1160) numara
lı Kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. (Ruznameye) 

15. — Müdafaai Milliye Vekâleti Hukuk Müşa
virliğinin maaşı hakkında (1/1172) numaralı Kanun 
lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. (Ruznameye) 

16. — Sıhhiye Vekâletiyle Posta ve Telgraf Mü-
diriyeti Umumiyesinin 1926 senesi bütçelerinde mü
nakale icrasına dair. (1/1191, 1/1192, 1/1185) numa
ralı Kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatasu 
(Ruznameye) 

— 186 — 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — istanbul Hükümetince akdedilen bilcümle 
mukavclât ve muahedât vesairenin keenlemyekün 
ciddine dair 7 Haziran 1336 tarihli Kanunun tefsiri 
hakkında (3/465) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 
Kavanini Maliye ve Müdafaai Milliye encümenleri 
mazbataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 22.10.1341 
Adet : 6/5034 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstanbul'un işgalinden sonra, Hükümeti sakıta ta

rafından, 22 Mart 1336 tarihinden muteber olmak 
üzere tekaüde sevkedilen ve tekaüt muamelesinin 
7 Haziran 1336 tarihli Kanuna muhalif olmasına meb-
ni 6 Mayıs 1340 tarihinden itibaren yeniden tekaüdü 
iradei milliyeye iktiran eyliyen Erkânı Harp Feriki 
Mersinli Cemal Paşanın tahsisatı tekaüdiyesinin su
reti tesviyesi için Müdafaai Milliye ve Maliye Ve
kâleti Celileleri arasında cereyan eden ve İcra Ve
killeri Heyetinin 9 Eylül 1341 tarihli içtimaında tetkik 
ve tezekkür ve tefsiri kanuniden mütevellit noktai na
zar farkının halli ve tefsiren bir karar ittihazı için 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen evrakın musaddak 
suretleri rapten takdim olunmuştur. 

Mu'ktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Başvekâleti Celileye 
Erkânı Harp Feriki Mersinli Cemal Paşa Hazretle

ri Hükümeti sabıka zamanında 22 Mart 1336 tarihin
den muteber olmak üzere tekaüt edilmiş ve müşarü
nileyhin tekaüdü İstanbul işgalinden muahhar olduğu 
için 7 Haziran 1336 tarihli Kanunname mucibince 
keenlemyekün görülerek 6 Mayıs 1340 tarihinden 
itibaren icrayı tekaüdü iradei milliyeye iktiran eyle
mi Şt'ı. 

Maliye Vekâleti Celilesinin leffen takdimi huzuru 
samileri kılınan evrak meyanındaki 10 Mart 1341 ta
rih ve muhassasatı zatiye 5259/46 numaralı tezkere
lerinde, İstanbul Hükümetince icra kılınan muamelei 
tekaüdiyenin muteber olduğu ve binaenaleyh iradei 
milliyeye iktiran eden muahhar muamele mucibince 
tahsisat verilemeyeceği ve esbabı mucibe olarak 7 Ha

ziran 1336 tarihli Kanunname ahkâmını tefsiren ba
zı mütalâat dermeyan kılınmakta ise de muahbaran 
sadir olan iradei milliye ile evvelki muamelei tekaü
diyenin keenlemyekün olduğu teyit edilmiş ve bu su
retle iradei milliyenin taalük ettiği şekilde tekaüt ma
aşının itası lâzım gelmekte bulunmuş ve 16 Mart 1336' 
dan sonra bazı zevatın, İstanbul'ca tekaüde sevkedil-
meleri hakkında ittihaz edilmiş olan bilumum mu-
karreratın aynı tarzda keenlemyekün addedildiği in-
dettetkik anlaşılmıştır. Vuku bulan ihtilâfa binaen 
keyfiyetin İcra Vekilleri Heyeti Celilesince bir karara 
raptına müsaadei devletlerinin şayan buyurulması 
arz olunur efendim. 21 Mayıs 1341 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Maliye Encümeni Mazbatası 
İstanbul'un işgalinden sonra Hükümeti sakıta tara

fından 22 Mart 1336 tarihinden muteber olmak üzere 
tekaüde sevkedilen ve tekaüt muamelesinin 7 Hazi
ran 1336 tarihli Kanuna muhalif olmasına meibni 
6 Mayıs 1340 tarihinden itibaren yeniden tekaüdü 
iradei milliyeye iktiran eyliyen Erkânı Harp Feriki 
Mersinli Cemal Paşanın tahsisatı tekaüdiyesinin sure
ti tesviyesi için Müdafaai Milliye ve Maliye vekâlet
leri arasındaki noktai nazar farkının halli zımnında 
keyfiyetin İcra Vekilleri Heyeti karariyle tefsiri tale
bini havi Başvekâletin 22 Teşrinievvel 1341 tarihli 
(6/5034) numaralı tezkeresi ve merbutatı mütalâa ve 
tetkik olundu. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 7 Haziran 1336 tarihli 
Kanunun «16 Mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul 
Hükümetince Akdedilen Bilcümle Mukavelât ve Uhu-
dâtı Sairenin Keenlemyekün Addi Hakkındaki Ka
nun» serlevhasındaki saire lâfzına ve Kanunun met
ninde mutlak olarak istimal olunan mukarreratı resmi
ye tabirine istinaden istanbul'un işgali tarihi olan 
16 Mart 1336 - 1920'den itibaren Büyük Millet Mec
lisinin tasvibi haricinde İstanbul'ca akdedilmiş veya 
edilecek bilcümle mua'hedat ve mukavelât ve ukudat 
ve mukarreratı resmiye ve verilmiş imtiyazat ve maa-
din ferağ ve intikalâtı ve ruhsatnameleri ile mütare
keden sonra akdedilmiş bilcümle muahedâtı hafiye 
doğrudan doğruya veya bilvasıta ecanibe verilmiş im
tiyazat ve maadin ferağ ve intikalâtı ile ruhsatname
leri keenlemyekûndür.» 16 Mart 1336 tarihinden 
sonra yapılmış olan işbu tekaüdiyenin mukarreratı res-
miyeden itibariyle keenlemyekün addi tabii bulun-
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duğu ve Cemal Paşanın da Hükümeti Cumhııriyece 
26 Mart 1340 tarihinde tekaüdü icra kılınmış 'bulun
duğundan sureti tekaüdünün 19 Kânunuevvel 1339 
tarihli Kanunun ikinci maddesine tevfiki lüzumunu 
ifade eylemektedir. 

«Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisin
de aza bulunmuş olan ve bulunan bilûmum erkân, 
ümera, zabitan ve mensubini askeriyenin hukuku mük-
teselbei askeriyeleri ve kıdemleri mebusluk müddetin-
ce dahi mahfuz olup devrei intihalbiyenin hitamında 
veyahut devrei iritihabiye esnasında mebusluktan, is
tifaları halinde mebus olmazdan evvelki sicillerine 
göre muamele görürler.» 

Maliye Vekâleti ise metni kanunun serlevhalara 
yazılması imkân ve itiyat haricindedir. Esasen metin 
mevcut iken, serlevha tabira'tından istihracı manaya 
lüzum yoktur, marüzzikir 7 Haziran 1336 tarihli 
Kanunun birinci maddesini metni maddedeki tabirata 
nazaran mülga İstanbul Hükümetince akdedilen mu-
ahedatı hafiyeye ve imtiyazata münhasır addetmek 
zaruridir, bu maddenin muamelâtı tekaüdiyeye de 
teşmil edilebilmesi zımnında Müdafaa i Milliye Vekâ
letinin müstenidatı varit değildir şeklinde beyanı mü
talaa etmekte ve binaenaleyh mebus olmadan evvel 
mütekait olan Cemal Paşa hakkında 19 Kânunuevvel 
1339 tarihli Kanunun ikinci maddesi ahkâmının tatbik 
ölunamıyacağı neticesine varmaktadır. 

Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri beylerden 
şifahen dahi izahat alınmak suretiyle keyfiyet Heyeti 
Umumiyenin emir ve havalesi üzerine encümenimiz-
ce tetkik olundu. 

7 Haziran 1336 tarihli Kanunun yukarıda aynen 
yazılmış olan birinci maddesi metin ve tabiratından 
istihracı mana suretiyle bir külfete lüzum olmayıp, 
Kanunun ruhu aslisini taharri etmek istihsali neticeyi 
tamamiyle teshil eder mahiyettedir. Esasen 16 Mart 
1330'dan sonra istanbul'da bir Hükümet mevzuuba-
his değildirki, o tarihten sonra İstanbul'da bir Hü
kümet tanınmamıştır ki onun mukarreratından şu 
veya bu 'kısimı keenlemıydkûn olsun veya olmasın şek
linde bir münakaşaya zemin olsun. Binaenaleyh Hü
kümet mahiyetinde tanınmaması tabii olan o mevcu
diyetin icra eylediği tekaüt muamelâtını da keenlem
yekûn addeylemek ve tekaüt muamelesinin de mükar-
reratı resmiye meyanına girmesi tabii bulunduğunu 
kabul etmek zaruridir. Esasen tatbikat dahi daima bu 
suretle cereyan etmiş, istanbul'ca tekaüde sevkolunan 
zevatın vaziyetleri Hükümeti Milliye ve Cumhuriyet
çe burada tekrar nazarı tetkikten geçirilerek usulüne 

muvafık görülenlerin o tarihten muteber olmak kay-
diyle yeniden tekaütleri icra edilegelm iştir. Terfi ve
saire de buna makistir. , , 

Şu halde Cemal Paşanın Hükümeti Cumhuriyece 
26 Mart 134Q tarihinde tekaüdü icra edilmiş olduğu
na ve berveçhibalâ izalhata nazaran evvelce vaki te-. 
kaüdünün keenlemyekûn addi de tabi olacağına göre 
9 Kânunuevvel 1339 tarihli ve 385 numaralı Kanu
nun mevaddı mahsusasına tevfikan tabii muamele 
olması lüzumu tezahür eder. Encümenimiz meseleyi 
şu şekilde teşrih etmekle mevaddı kanuniyede mucibi 
tefsir bir vaziyet dahi bulmadığı mülâhazasındadır. 
'Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekâletinin noktai na
zarına müşterek olan encümenimiz işbu izahat daire
sinde ifayı muamele olunması lüzumunun Vekâleti 
müşarünileyhaya tebliği hususunu Heyeti Umumiye
nin nazarı tasvibine arz etmeyi kararlaştırmıştır. Ber-
mucibi havale Müdafaai Milliye Encümenine tak
dim, 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Bayazıt Ankara 
Şefikt İhsan 
Kâtip Aza 

Dİyarbekir Konya 
Cavit Mustafa 
Aza Aza 
Ordu Kocaeli 

Hamdi 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

İstanbul Hükümetinin akdettiği mukavelât ve mu-
ahedat vesairenin keenlemyekûn addine dair 7 Ha
ziran 1336 tarihli Kanunun tefsiri hakkındaki Başve
kâlet tezkeresini müzakere ettik. Encümen Maliye 
Encümeninin fikrine iştirak etmiştir. 

Reis 
Afyonkarahisar 

Ali 
Kâtip 

Malatya 
Mahmut Nedim 

Âza 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 

Siverek 
Kadri Ahmet 

Aza 
Ertuğrul 
Rasim 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — İki Vekâlet arasında mucibi ihtilâf 
olan mesele ikidir. Biri mevzuubahis Kanunun bi-
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rinci maddesindeki tabirat, diğeri de doğrudan doğ
ruya Ferik Cemal Paşanın tekaüdü meselesidir. Birin
ci maddedeki tabiratta mevcut kanunlara tevfikan ya
pılan muamelât dahil değildir. Yalnız doğrudan doğ
ruya Devleti bir kayda tabi tutan muamelât dahil
dir. Meselâ bir kimse aitmiş beş yaşına vardığı hal
de tekaüt olmuşsa 'bu muteber midir, değil midir? Di
ye böyle aklımıza bir şey gelmemiştir. Tekaütlüğünü 
İstemiştir, yahut da sinni nizamisi gelmiştir ki tekaüt 
edilmiştir. Onun için Maliye Vekâleti bu gibi mevad, 
kanunun maddesine girmez kanaatindedir. 

İkinci mesele, doğrudan doğruya ayrı bir mesele
dir. Cemal Paşa daha 16 Marttan evvel menhus inti
hap edildiği zaman tekaüdünü resmen istemiştir. Mu
amelesi bitmeden kendisi alınmış, Malta'ya gönderil
miş ve esasen de mebus olmuştu. Buraya geldikten 
sonra burada mebus tahsisatiyle diğer tekaüt arkadaş
lar gibi tekaüt maaşını, tahsisatını 1339 Kanununa tev
fikan almıştır. Mebusluk tahsisatını da almıştır. Mec
lis devrei intihabiyesini tecdit ettiği zaman da yine 
Marta kadar geçen müddet zarfında Cemal Paşa eski 
kanuna tevfikan maaşını almıştır. Altı ay geçtikten 
sonra, bu tekaüt maaşı eski kanuna tevfikan verile
cek değildir, ben tekaüt değildim, yeni tekaüt edili
yorum, binaenaleyh dört sene daha mezun idim, di
ğer tekaüt olmayan asker arkadaşlarım gibi benim de 
maaşımı dört seneye ilâve ederek vereceksiniz demiş
tir. Arz ettiğim fark şudur. Tekaütlüğünü kabul 
etmiş ve burada bulunduğu müddetçe de tekaüt maa
şını almıştır. Üzerine mebusluk tahsisatını da almış
tır. Sonra ikinci Meclise geldiği zamanda altı ay son
ra da aynı suretle maaşını almıştır. Mart geldi, hayır 
dedi. Ben tekaüt değildim, şimdiye kadar yapılan mu
amele doğru değildir, binaenaleyh beni yeni tekaüt 
edeceksiniz, yeni tekaüt oluyorum, yeni tekaüt oldu
ğum için geçen dört sene müddeti hizmetime zamme
decek ve tekaüt maaşımı o suretle vereceksiniz. Me
sele bundan ibarettir. Arz ettim, Heyeti Celile nasıl 
isterse o suretle kabul eder. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu zat ne 
kadar maaş alıyor? 

MUSTÂFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Tabii dört senelik fark eder. 'Eliyorsunuz ki askerî 
tekaüt maaşı, müddeti hizmete taksim edilerek çıkan 
harici kısmet verilirdi. Şimdi dört seneyi müddeti hiz
mete ilâve ederek bir harici kısmet çıkarmak lâzım 
gelir ki bittabi o zaman fazla alacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 995 numa
ralı Kanundan istifade eder. Bunu müzakere etmeye 
mahal bile yoktur. 
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KAV ANİNİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ ŞE
FİK BEY (Bayazıt) — Efendim, mesele maaştan zi
yade bir kanun meselesidir. Vekil Beyefendi Cemal 
Paşanın 16 Marttan evvel tekaütlüğünü istida etmiş 
olduğunu beyan buyuruyorlar. Fakat istida kâfi de
ğildir, asıl tekaüt kararı verilmesi ve tekaüde sevke-
dilmesi maddesidir ki İstanbul Hükümeti bu zat hak
kında 26 Martta kararını vermiş. Malumu âlinizdir 
ki Heyeti Celilenin 16 Marttan sonra İstanbul Hü
kümetini iskat etmiştir. Şu halde sakıt olan bir Hü
kümetin ittihaz etmiş olduğu karar keenlemyekündür, 
asıl mesele burada. Sonra buyuruyor ki, Cemal Paşa 
tahsis edilen bu maaşı müddeti medide almıştır, ala--
bilir. Yanlış hesap Bağdat'tan döner dedikleri gibi... 
Çünkü Hükümeti sakıtanın hiç tanınmayan o kararını 
Hükümeti Milliye kabul etmedikten sonra ne hükmü 
kalır? Şimdi devairin hepsinde Müdafaai Milliyede de 
aynı şekilde bu muamele cereyan etmiştir ve mazbata
mızda bu hususa dair izahat mevcuttur. Binaenaleyh 
ancak 16 Marttan sonra Hükümeti sakıtanın vermiş 
olduğu bütün mukarreratı kabul etmemektir, işte bu 
karar da o meyandadır. Müdafaai Milliye Vekâleti 
icra etmiş olduğu tatbikat neticesinde hem bu kararın 
keenlemyekün olduğunu ve hem de bu zatın bir hak
kı meşruu olduğunu nazarı dikkate alarak tekaüt mu
amelesini icra etmiş ve İradei Milli yeye de iktiran et
miştir. Bir kanundan bahsolunuyor ki, o kanun mua-
hedat, imtiyazat gibi şeylere dairdir. Fakat encümen 
mazbatasında da izah ettiği üzere, sakıt olan bir Hü
kümetin velev öyle bir kanun olmasa dahi, Meclisi 
Âli, ıskat etmiş olduğu bir' Hükümetin mukarreratı-
nı tanımazdı ve tanımaz. Binaenaleyh Cemal Paşa 
hakkında verilmiş olan karar sakıttır. Hükümeti Mil-
liyenin yapmış olduğu karar encümence kabul edildi 
ve Heyeti Celilenize arz edildi. Mazbatada izahat ve-
i'Umiştiı. 

İSMET BEY (Çorum) — Reis Bey, encümenden 
bir sual soracağım. Efendim, 16 Marttan sonra İs
tanbul'da kendisini bir Hükümet tanıyarak birçok 
tekaüt muamelesini yapan bir Hükümetin verdiği mu-
karrerat, verdiğiniz izahata göre keenLmyekün ad
dedilirce, bütün tekaüt muameleleri de keenlemyekün 
addolunmak lâzım gelir. Encümen bu kanaatte mi
dir? Yani Hükümeti sakıtanın bilûmum mukarreratı 
keenlemyekündür denince, Hükümeti sakıta birçok 
tekaüt muamelesi yapmıştır ve bu tekaüt muamele
leri bugün muteber olarak maaşlar verilmektedir. 
Binaenaleyh bu izahatınıza göre onların da keenlem
yekün addedilmesi zaruridir. Yani kanaatiniz bu mer-̂  
kezde midir? 
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ŞEFİK DEY (Bayazıt) — Hayır, arz edeyim efen
dim. Hükümeti Milliye 16 Marttan sonra verilmiş 
olan mukarrerat - mukarrerat diyemiyeceğirn - mua
melât içindeki muvafık görülen şeyleri tekalbfeül eder 
ve etmiştir de... 

İSMET BEY (Çorum) — O halde tenakus var 
demekti)'. 

ŞEFİK BEY (Devamla) — Yani Hükümeti Milli-
yenin o muamelât üzerine kararı şarttır. Bu zat hak
kında kabul etmemiş ve demiş ki, hayır, yolsuzdur. 
Diğerleri için doğrudur demiş ve tekalbbül etmiş. Yani 
hükmü lâhik olmuş. Binaenaleyh Hükümeti Milllye-
nin kararı o mukarrerat üzerine lâhik olmuş ise o 
yeni bir karar demektir, tekâbbül etmiş yani kararını 
vermiş ise pekâlâ. Yok tanımamış ise yeniden tekaü
de sevk'etmek lâzım gelir demiş ve etmiştir. Buna söy
lenecek söz yok. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAfFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) .— Demin de arz ettim, ihtilâfımız 
mukarreralt ve muamelât hakkındadır. Yani burada 
bir muamele vardır. Mevcut olan kanuna göre bir 
muamele yapılmıştırki biz de o kanuna tevfikan te
kaütlüğü istemiş ve tekaüt olmuştur, 'diyoruz. Bunu 
encümen nazarı jtibare almıyorsa o zaman bütün 
memurin hakkında yapılmış tekaüt muamelelerin, 
vesaireyi bozmak lâzım gelir. Bu muameledir, mu
karrerat değildir. Hükümeti bir taahhüt altına köy
müş değildir. Bu bir muameledir ve bir kanuna isti
nat etmektedir. Kendi kendine gelir. İki cihetten iba
rettir. Bir kısmıki iradeye kadar gider, bir kısmı 
lıiç gitmez. Fakat sinni şu raddeye gelmiştir, şu ka
dar hizmet etmiştir, kanuna tevfikan tekaüdü icra 
edilmiştir ve onlar hepsi kalmıştır. Böyle bir fikre 
sahip olunduğu zaman bütün hesabatı tekrar yeni 
baştan tetkik etmek ve aynı zaman'da kanuna tevfi
kan yapılmış bütün muamelâtı yenileştirmek lâzım
dır. Bunu nazarı it ibare almak icap eder, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY ,(Bozok) — Reis Bey, 
Müdafaai Milliye Vekilinin huzuru şarttır. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Vekil 
Beyefendinin verdiği izahat nazarı dikkatten dûr tu-
tulmuyacak kadar mühimdir. Verilen izahata na
zaran müracaatı vakıası üzerine muamele görüyor, 
tekaüt icra kılınıyor ve bütün muamelât eşkâl ve 
merasim itibarîyle kanuna muvafık görülüyor. Bu 
zat 16 Mart tarihinden sonra derhal ıttılaını müte
akip ben bu muameleyi tanımıyorum demiyor. İki 
sene, üç sene, beş sene - 'verilen karar üzerine - maaş
larını da alıyor. Üç beş sene geçtikten sonra hiç 

muttali olmamış mahiyette böyle bir müracaatı na* 
zarı itibare alacak olursak, mülki ve askeri bütün 
tekaüt muamelâtını tetkik etmek için memur kâfi 'gel
mez fikrindeyim ve bunun içinden çıkılmaz bir hale 
gelinir zannediyorum. (Doğru sesleri). Binaenaleyh 
bendeniz Vekil Beyefendinin izahatını muvafık bu
luyorum. 

-REİS — Süleyman Sırrı Beyefendinin bir teklifi 
vardır. Mesele Müdafaai Milliye ve Maliye Vekâ
letleri arasında mevcut bir ihtilâftan tevellüt 'etmiş
tir. Müdafaai Milliye Vekilinin de hazır olması lâ
zımıdır. 

Bir de takrir vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Cel'ileye 
İşbu mazbatanın bir defa da Bütçe Encümenin

de tezekkür edilmek üzere havalesini teklif eylerim. 
Çankırı 

Talat 
REİS — Binaenaleyh meselenin müzakeresini ta

lik ediyoruz. 
Diğer ma!ddenin müzakeresine geçiyoruz: 

2. — Pamuklara âriz olan haşarat ve emrazın 
imha ve tedavisine ve tohumların ıslahına mütedair 
kanunun bazı mevadının tadili hakkında (1/906) nu
maralı kanun lâyihası ve Adliye ve Ziraat Encümen
leri mazbataları. (1) 

RIEİS — Efendim, bu kanunun ikinci müzakere
sini icra edeceğiz. 

Pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve 
tedavisi ve Tohumlarının Islahı Kanununun 1, 2, 
3, 5, 6, 8 nci maddelerini muaddil Kanun. 

Birinci Madde — Bir mahalde pamuk mahsulü
ne her hangi bir haşere veya sâri bir hastalık arız 
olursa pamuk zer ve nâkil veya pamuğu çekirdekten 
•tefrik eden fabrika veya bilcümle müessesat ashabı 
ve zürra, pamuk çekirdeği, pamuk ve çekirdekli pa
muk, koza, pamuk nebatı *ve aksamı nebatiyesini ve 
tarlalarını mahalli ziraat dairelerince teklif ve Ziraat 
Vekâleti Ziraat Heyeti Fenniyesj tarafından bit'tet-
kik kabul ve hükümeti mahalliyece ilan olunacak 
müddet zarfında ve fenni takyit ve usullerle icabına 
göre imha, tedavi, istihsal, muhafaza ve tathir etfni-
ye mecburdurlar. 

İşbu takyidata tabi tutulduklarına dair Ziraat İda
relerinin şahadetnamesini haiz olmayan mevaddı mez-
kûrenin istimali, hıfız ve bir yere terki ve dahili mem-

(1) Birinci müzakeresi 66 na inikat zabıt ceride-
sindedir. 
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lekette hastalıksız ve pamuk mıntıkası olan mahallere 
nakli memnudur. 

REİS — Bir tadilname vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin «Mahalli Ziraat dairelerince tek

lif» ibaresiriden sonra «ve süvari tat'bıkiyesi altıncı mad
dede zikredilen Heyeti Mahsusaca tespit ve hükümeti 
mahalliyece ilân olunacak müddet zarfında ve fenni 
takyit ve usullerle icabına göre im'ha, tedavi, istihsal, 
muhafaza ve tathir etmiye mecburdurlar» suretinde 
tadilini teklif eylerim. 

Adana 
Kemal 

REİS — Encümenin bir mütalaası var mı? (Mu
vafık sesleri) 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Tetkik edilmek üze
re encümene verilmesini rica ederiz. 

REiîS — Encümene gönderiyoruz efendim. 
İkinci Madde — Pamuklara arız olan haşarat ve 

emrazın İmha ve tedavisi, ve tohumlarının ıslahı hak
kındaki 12 kânunusani 1341 tarihli kanunun ikinci 
maddesi ahkâmı mülgadır. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Üçüncü Madde — Tür'kiyeye hariçten pamuk ko
zası, çekirdeği, çekirdekli veya çekirdeksiz pamuk 
ve pamuk fidanı ve aksamı nebatiyesinin ithali ve bu 
kabil mevaddın pamuk mıntıkalarından transit sure
tiyle dahi jmrarı memnudur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Mahallât ve kura muhtar 
ve ihtiyar meclisleriyle kır bekçileri ve gümrük ve 
posta memurları ile emanetçi ve komisyoncular 
balâdaki mevad hilâfına hareket edenleri hükümeti 
mahalli ye ye ihbar ile mükelleftirler. 

'REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul 
edilmiştir. 

ıBeşinci Madde — Birinci madde ahkâmına riayet 
etmiyen zürra ve eşhası saire ile bilcümle müessesat 
ashabından mezruatın vüsatine veya terk ve hıfız 
veya nakil veya imal olunan mevaddın miktarına gö
re yirmi beş liradan beşyüz liraya kadar cezayı nakdi 
alınır. Tekerrürü halinde cezayı nakdi hüküm ve 
ahzıyle beraber mükerrer olan müessesat ashabının 
müesseseleri on beş günden bir buçuk aya kadar sed-
ded'ilir ve bulaşık mevad ve müessesat üzerinde hü
kümetçe icabatı fenniye derhal tatbik olunarak bu 
baptaki masarif ashabından istiyfa olunur. 

•REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Altıncı Madde — Altıncı ve yedinci maddelerde
ki cezalar Heyeti idare ve ziraat odası ve belediye 
reisleriyle ziraat odasından intihap olunacak azadan 
müteşekkil bir Heyeti Mahsusa tarafından katiyetle 
hükmolunur. Tediyesinden imtina edenlerden ceza
nın tahsili hakkında mezkûr heyetçe tanzim oluna
cak mazbata mahallin en büyük mülkiye memuru
nun işareti tahririyesiyle lieclittenfiz müddeiumumi
liğe tebliğ ve cezayı nakdi derhal hapse tahvil olu
nur. 

R'EİS — Bir tadil teklifi vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Altıncı Maddenin aşağıda olduğu üzere tadilini 

teklif eylerim: 
Madde 6. — Altıncı ve yedinci maddelerdeki ce

zalar mahalli ziraat memurlarının müracaatı üzerine 
Sulh mahkemesince hükmolunur. 

Yozgat Antalya 
Ahmöt Hamdi Ahmet Saki 

REİS — Reye arz ediyorum.. Nazarı dikkate 
alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almıyanlar lüt
fen el kaldırsm..v Nazarı dikkate alınmıştır. 

Eiferidim, maddeyi bu tadilname ile birlikte en
cümene veriyoruz. 

Yedinci Madde — İşbu kanuna mugayir olan 
ahkâm mülgadır. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Diğer madeleri, Encümene giden maddeler geldik
ten sonra intaç ederiz. 

Ruznamenin diğer maddesine geçiyoruz. 

3. — Askerî T ay inat ve Yem Kanunu muvakkat 
tine tezyil edilecek mevad hakkında (111087) numa^ 
ralı kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine başlıyo
ruz. 
Askerî nekahethane ve sanatoryumlarda bulunan ve 
sevkedilenlere ve harp yaralılarının ve tebdiliha-

valıların sureti iaşelerine dair Kanun 
Birinci Madde — Askerî nekahethanelerde ve ne

kahethane halinde istimal edilen hastahane koğuşla
rında bulundurulmasına lüzum görülen bilumum 
hasta ve zayıflar merbut (1) numaralı cetvel mucibin
ce iaşe olunurlar. 

(1) Birinci müzakeresi 66 ncı inikat zabıt ceri-
I desindedir. 
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Numara : l1 

Gram 
Nekahethane iaşe Cedveli 

Gıdaların esamisi 

1 000 Ekmek 
350 Et 
2001 Pirinç veya makarna 
4» Yağ 
20 Soğan 
20 Tuz; 

300 Yaş sebze veyahut 150 gram kuru sebze 
10 Salçaı 
15 Şekeı} 
1' Çay 

Madde 1. — Bu mevad ile yevmiye üç defa 
yemek tertip olunur. 

Madde 2\ — îş'bu istihkak, bedeli tecavüz ettiril
memek suretiyle, diğer mevaddı iaşe ile kabili müba
deledir, 

Madde 3.. — İcabında hastahane müteferrikala
rından 'bir nevi verilir. 

Madde 4. — Haftada iki gün nükehaya atideki 
tatlılardan verilir. 

Sütlâç veya muhallebi: 300 gram süt 30 gram şe
ker 40 gram pirinç unu ve
ya pirinç. 

Hoşaf 50 gram kuru meyve veya 100 gram yaş 
meyve, 40 gram seken 

Yaş meyve: 200 gram 
Yoğurt:: 300 gram 
Helva 130 gram irmik veya 70 gram un 40 gram 

yağ, 10 gram şekeri 
Tahin helvası 150 gram 

Madde 5. — Nekahethanelerde sabun, mahrukat, 
tenvirat ihtiyaca göre verilir. 

REÎS — Tadilna'me teklifi yoktur, madde kaibul 
edilmiştir., 

İkinci Made — Askerî sanatoryomlarda veya sa-
natoryom halinde istimal edilen hastahane koğuşla
rında tedavi e'dilecek bilumum hastalar merbut (2) 
numaralı cedvel mucib.'nce iaşe edilirler. 
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SANATORYUM İAŞE CETVELt 

Sabah Kahvaltısı Kuşluk 

Süt 25 gram 250 gram süt 
Kakao 2Q gram 30 gram söker 
Vöyalhut 5 ,gram kahve ve yağ, çay 40 gram pirinç 
Efcmök 50 gram (1) Pişmiş buğday veya ezilmiş 
Tereyağ 25 gram yulaf 80 gram 
Süzülmüş bal 40 gram Söker 30 gram (1) 
Söker, 25 gram 
Yumurta 2 adet 

(1) Ekmek gevrek veyahut gev
rek halinde fırında kurutulmuş 
olacak. 

(1) Bu şeker toz edilmiş olarak 
buğday üzerine dökülecektir. 

Öğle yemeği 

^Kızarmış öt veyahut balık 200 gram 
»p 60 gram unlu sdbze Ikuru 
S '5 gram tuz ezlme 
*\' 80 gram pirinç veya makarna 
rS 

*<< 30 gram sade yağ vöya (tereyağı 
jjf > 5 gram tuz 
a 5 gram sovan 
§• 5 gram sa'îça 
§fl00 gram meyve 
"••150 gram dkmök 
s" 
a 

Madde 1. — Bunlardan maada tatvip münasip görürse hastane müteferrikalarından 1 : 3 adet verilebilir. 
Madde 2. — icabında verilmek üzere pişmemiş ve kıyılmış et bir müteferrika olara'k verilir. Miktarı yüz 

gramdır. 
Madde 3. — Öğle ve akşam yemöklerin'i mütea'k'ip her hastaya sök'sen ,gram dondurma verilir. (85 gram 

süt, 15 gram söker, miktarı kâfi buz ile yapılır.)) 
Madde 4. — işbu isttilhkalk : Bedeli tecavüz ettirilmemök suretiyle diğer mövaddı iaşe dle kabili mübadele 

dir. 
Madde 5. —• Sanatoryumlarda sabun, mahrukat, tenvirat ihtiyaca göre verilir. 
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İkindi kahvaltısı Akşam yemeği Geceli'k 

Süt 250 gram 
Kakao 30 gram veyahut 
2 gram çay veyahut 
5 gram kahve 

25 gram şeker 
25 gram ekmek (1) 
30 gram tereyağ 
AO gram bal (2) 

50 gram pirinç veya şehriye ve- 15 gram süt 
yahut buğday unu 20 gram şeker 

30 gram tereyağ 
50 gram et 
5 gram tuz * 

150 gram kızarmış et ; 
200 gram yaş sebze (1) 

5 gram tuz 
5 gram sovan veya salça sebze 

100 gram meyve 
100 gram ekmek 

(1) Ekmek gevrek «Gevrek veya
hut fırında gevrek halinde kuru
tulmuş olacak. 
(2) Yalnız (bu yemekte bu pıik-
tarda olmak üzere bal yerine re
çel veyahut yekmez veyahut bula
ma verilir. 

(1) Yaş sebze (Ispanak prasa, ye
şil fasulye, bezelye, yer elması İl-
hari. olup, bazen de tereyağ yerine 
40 gram zeytinyağı koyarak zey
tinyağlı ihzar olunur. 
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REÎS — Tadilname yoktur, madde kaibul edilmiş-. 
tir. 

Üçüncü Madde — Nekahethane ve sanatoryum
lara sevkedilenlede tebdilihava için memleketlerine 
gönderilenlerin yolda bulundukları müddetçe ve harp 
yaralılarının hini tedavi ve şevklerinde iaşeleri birin-
ci maddede mezkûr cedvel mucibince olur. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Bu Kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir, 

Beşinci Madde — Bu kanunun hükmünü icra
ya Müdafaai Milliye, Bahriye ve Mail iye vekilleri 
memurdur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti" umumi'yesini reye arz ediyorum. 
Kabul edenler eil kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Çorum Mebusu Ziya ve Aydın Mebusu Mit
hat Beylerin, mühendislik ve mimarlık hakkında 
(21647) numaralı teklifi kanunisi ve Nafıa Encüme
ni mazbatası. (1) 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresine başlıyo
ruz : 

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 

Madde 1. — Aşağıdaki ruhsatnameleri haiz ol
mayanlar Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mühendis
lik ve mimarlık unvan ve salâhiyetiyle icrayı sanat 
edemezler. 

A) Yüksek Mühendislik ve mimarlık tahsilini 
gösteren Türk mekteplerinden verilen diplomalar, 

B) Türk mühendis ve mimar yüksek mekteple
rinden diploma alanlar derecesinde malumata malik 
bulundukları bilimtihan sabit olanlarla ecnebi mü
hendis ve mimar ve yülksök mekteplerinin diplloma-
larını haiz bulunanlara verilecek ruhsatnameler. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Birinci maddenin (B) fıkrasında zik
redilen ruhsatnamelerin usulü itası alâkadar vekâlet
lerle bilmüzaıkere Nafıa Vekâletince tanzim ve .İcra 
vekilleri heyetince tasdik edilecek talimatname ile 
tayin olunur. 

(1) Birinci müzakeresi 66 ncı inikat zabıt ceri-
desindedir. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Zikrolunan diploma ve ruhsatname
yi hâiz o'lmıayanlar resmî ve hususî devair ve mües-
sesatta mühendis veya mimar sıf atiyle istihdam olu
namaz ve bu unvanlarla imza vazedemezler. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Madde 4. — İşbu kanun 1928 senesi haziranı ip
tidasından itibaren meridir. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Madde 5. — İşbu 'kanun ahkâmının icrasına İc
ra vekilleri heyeti memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen elk aldırsın... Kabuıl etmeyenler 
lütfen el. kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Ziraat memurlarının fennî vazaiften gayrı 
muamelât ile alâkadar edilmemeleri hakkında 
(1/1129) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Da
hiliye Encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Layihanın, ikinci müzakeresine başlıyo
ruz, 

Ziraat Müdür veya Memurlarının vazifeleri hakkın
da Kanun 

Madde 1. — Ziraat başmüdür, müdür veya me
murları ulum ve fünunu ziraiyenin halk beyninde 
neşrü tamimi, içtimaî ve iktisadî hidematı ziraiye ile 
ihsaî malumatı ziraiyenin cem ve telfiki ve ziraate 
müteallik bilcümle umurun -ifasiyle mükelleftir. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Ziraat başmüdür, müdür veya memur
ları idarei umumiyei vilâyat ve memurin vesaire ka
nunlarıyla iskân ve muhacirin ve tapu nizamnamele
rinde zikrolunan heyet veya komisyonların ancak zi-
raati veya Ziraat Vekâletini alâkadar eden celselerin
de ispatı vücut eylerler. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İşlbu kanuna muhalif ahkâm mülgadır. 
REİS — Tadilname yoktur, madde kaibul edilmiş

tir, 

I (1) Birinci müzakeresi 66 ncı inikat zabıt ceri-
I desindedir. 
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Madde 4. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi hak-
'kında Ziraat Vekâletince bir talimatname tanzim edi
lir, 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — İşlbu 'kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

RElS — Tadilname yoktur, madde kalbul edil
miştir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Tadilname yoktur, madde kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arz ediyorum. 
Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın..! Kabul edilmiştir. 

6. — Menemenli İsmail oğlu İngiliz Mehmet ve Hü
seyin oğlu İsmail'in idamları hakkında (3/938) numara
lı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Encümen mazbatası okunacaktır. 
Adliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Katil vesaireden maznun İsmail oğlu İngiliz Meh

met ve Hüseyin oğlu İsmailin idamları hakkında An
kara Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve Mahkemei 
temyizce tasdik edilen hükme ait ilâm ve evrakı mü-
teferriası Başvekâleti Celilenin 7 Mayıs 1927 tarihli ve 
6/1827 numaralı tezkeresiyle merasimi kanuniyesi ik
mal edilmek üzere takdim ve encümenimize havale 
Ibuyurulmakla tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Merkumanın hükmün lühûkuna saik olan hare
kâtı, mütemadi ve müstemir bir cinayet ve şekavet sil
silesinden ibaret olup, bunların müteaddit katil, sirkat, 
ahzü gasp gibi efali şeniayı itiyadi bir surette mür-
tekip bulundukları anlaşılmış ve Meclisi Âlinin huku
ku hükümranisinden olan affın haklarında cezanın 
tahfif ve tenzili suretiyle istimalini istilzam edecek bir 
sebepde gayri mevcut bulunmuş olmasına binaen hük
mün infazı Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Saruhan Kastamonu 

Mustafa Fevzi Ali Nazmi 
Kâtip Aza 

Yozgat Konya 
Ahmet Ha'mdi Refik 

Aza Aza 
Aza Aza 

'":":;' Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 

REİS — Mazbatayı reye arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Mazbata kabul edilmiştir. 

7. — 79 ve 2 zatin İstiklâl Madalyasıyla taltifleri 
hakkında (3/934, 3/935) numaralı Başvekâlet tezkere
leri ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

81 zatin İstiklâl Madalyasıyla taltifleri hakkında 
(3/934 ve 3/935) numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Müsteşarlığı 5 Nisan 1927 

Adet : 6/1787 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstiklâl muharebatı esnasında fevkalâde hizmetleri 

görüldüğü cihetle İstiklâl Madalyasiyle taltifleri Mü
dafaai Milliye Vekâleti Celilesinin 16 Nisan 1927 ta
rih ve 1470 numaralı tezkeresiyle teklif olunan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 1 Mayıs 1927 tarihli içtimaın
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen iki za
ta ait inha evrakı leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'ârına müsaa
de buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
5 Mayıs 1927 

Mücadelei Milliye esnasında hizmetleri görüldüğü 
cihetle İstiklâl Madalyasiyle taltifleri Nafıa Vekâleti 
Celilesinin 1 Mayıs 1927 tarih ve 60 numaralı tezke
resiyle teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1 Ma
yıs 1927 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı atsvip edilen yetmiş bir zata ait inha evrakı ile 
vekâleti müşarünileyhanın tezkeresinin musaddak su
reti leffen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'ârına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
okunacaktır : 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Encümene gelen seksen zata ait İstiklâl Madalyası 
inha evrakını tetkik ettik. Bunlardan birinin kırmızı 
şeritli, yetmiş sekizinin beyaz şeritli İstiklâl Madalya
siyle taltiflerine, birinin de reddine karar verdik. 

Reis Aza 
Afyonkarahisar Malatya 

Ali Mahmut Nedim 
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Aza 
Siverek 

Kadri Ahmet 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 

Aza 
Gaziantep 
Kılıç Ali 

Teftişi Hâsılat Reisi Muhtar Bey Beyaz Şeritli 
Sermüfettiş Abdullah Bey » » 
Ankara - Sivas İnşaat ve İşletme Müdürü 
Halil Rifat Bey » » 
Hareket Reisi Zihni Bey » '» 
Hareket Reis Muavini Nüzhet Bey » » 
Hareket Reis Muavini Kalidis Efendi (Reddedilmiştir) 
Mühendis Necip Bey » » 
Mühendis Behiç iBey » » 
Umuru Cerriye Müfettişi Bahattin Bey » » 
Adapazarı işletme Müdürü Sabıkı Fuat 
Ziya Bey » » 
Hareket iMüfettişi Zeki Bey » » 
Hareket Müfettişi Şerif Bey » » 
Hareket Müfettişi Vekili Hulki Bey » » 
Mühendis Şevki Bey » » 
Mühendis Abdülmecit Bey » » 
Makineler Müfettişi Ahmet İsmail Bey » » 
Fen Memuru Mustafa Lütfü Efendi » » 
Merkez Fen Memuru Şahin Efendi » » 
Kısım Fen Memuru Murat Ahmet Efendi » » 

Hareket Müfettiş Muavini Süleyman Ömer 
Efendi » » 
Mevkif Müdürü Numan Efendi » » 
Mevkif Müdürü Ali Rıza Efendi » » 
Mevkif Sermemuru Ali Kemal Efendi » » 
Makinist Halil Ali Efendi » » 
Ankara Mevkif Müdürü Faruk Efendi » » 
Ankara İstasyon memurlarından Şevket 
Efendi (Ailesine) Kırmızı Şeritli 

Makinist Hüseyin Sadık Efendi Beyaz Şeritli 
Hareket Kalem Amiri Cemal Efendi » » 
Teftiş Reisi Muavini Cemal Bey » » 
Mevkif Memuru Hüseyin Ata Efendi » » 
Katarlar Muayene Memuru Ahmet Tah
sin Efendi » » 
Depo Müdürü Hakkı Efendi » » 
Marangoz Ustası Hasan Salih Efendi » » 
Marangoz Ustası Ahmet Mustafa Efendi » » 
Marangoz Ustası Yusuf Mustafa Efendi » » 
Makinist Feyzullah Efendi » » 
Makinist Kâzım Hasan Efendi » » 
Tornacı Osman Efendi » » 

Ateşçi İsmail Mustafa Efendi » » 
Makinist Ramazan Efendi » » 
Makinist Osman Hasan Efendi » » 
Makinist Ahmet Hikmet Efendi » » 
Makinist Mehmet Şevki Efendi » » 
Makinist Ahmet Enver Efendi » » 
Makinist Davut İbrahim Efendi » » 
Makinist Hamdi Mustafa Efendi » » 
Ateşçi Muhittin Osman Efendi » » 
Makinist Mustafa Efendi » » 
Ateşçi Hüseyin Abdurra'hman Efendi » » 
Makinist Nafiz Şükrü Efendi » » 
Depo Müdürü Kenan Efendi » » 
Mevkif Memuru Hasan Necati Efendi » » 
Mevkif Sermemuru Avni Efendi » » 
Mevkif Müdürü Ahmet Lütfi Efendi » » 
İzmit Mevkif Müdürü Ferit Servet Efendi » » 
Katar Sermemuru Hasan Mehmet Efendi » » 
Makinist Saffet Bayram Efendi » » 
Oto derezin şöforü Mehmet Rüstem Efendi » » 
Makinist Mustafa Efendi » » 
Makinist Mustafa Şükrü Efendi » » 
Afyon Hareket Memuru Şükrü Efendi » » 
Telgraf Fen Memuru Osman Efendi » » 
Mevkif Memuru Abdurrahman Şefefendi » » 
Mevkif Müdürü Halil Efendi » » 
Mevkif Müdürü Salih Efendi » » 
Hareket İstatistik Kalem Amiri Tahsin 
Tevfik Bey » » 
Mevkif Memuru Abdullah Dündar Efendi » » 
Hareket Edebatı Müteharrike Amiri Mus
tafa Arif Efendi » » 
Hareket Edevatı Müteharrike Amir Mua
vini Ahmet Hamdi Efendi 
Makinist Ahmet Süleyman Efendi 
Makinist Mehmet Ali Efendi 
Elektrikçi Hüseyin Nafi Efendi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
» 
» 
'>> 
» 
» 
» 

Makinist Hasan Mehmet Efendi ' 
Montör Sadettin Efendi 
Makinist Arif Efendi 
Ambar Müdür'ü Salih Sadi Efendi 
Tevzi Memuru Fethi Efendi » » 
Hareket Sivil Memuru Mehmet Emin 
Efendi » » 
Mekâti'bi Askeriye Muhasibi Mesulü İh
san Bey » » 
Karaağaç Mezbaha Müdürü İlham i Bey » » 

REİS — Mazbatayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 
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8. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Türkiye Cum
huriyeti dahilinde bulunan bilumum mebanii resmiye 
ve milliye üzerindeki tura ve methiyelerin kaldırıla
rak yerine Cumhuriyet armasiyle Cumhuriyetin tarihi 
kabulünün hakkettirilmesine dair (2/243) numaralı tek
lifi kanunisi ve Kanunu Esası ve Maarif Encümen
leri mazbataları. (1) 

Maarif Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

1.5.1927 
Bazı binalarda bulunan arma, tura ve kitabeler 

hakkındaki kanun teklifi Heyeti Umumiyenin hava
lesi üzerine tekrar müzakere ve ittihaz edilen karara 
tevfikan tavzih olunarak maddelerin muaddel şekli 
takdim olunmuştur. 

Mazbata Muharriri Aza 
Ruşen Eşref Bey Veled Çelebi 

Aza Aza 
Talat Naim Hazım 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini ka'bul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Dahilinde Bulunan Bilumum 
Mebanii Resmiye ve Milliye Üzerindeki Tura ve 

Methiyelerin Kaldırılması Hakkında Kanun 
Madde 1. — İçinde devlete müttehattem bir vazi

fe, yahut hükümetin veya 'belediyelerin efrat ile za
rurî ve kanunî olan münasebetlerini temine tahsis edi
len binalarla alelumum mektep binalarında vaktiyle 
Osmanlı saltanatını temsil için konulmuş olan, ya
hut vaziyetlerine göre halen temsile delâlet eden tu
ra veya armalar ve bunlarla beraber olarak sultanla
rın medihlerini ihtiva eden kitabeler hakkında ikinci 
madde hükmü tatbik olunur. Bu kabil tura ve arma 
ve kitabe bulunan hususî binalar, bunlar kaldırılma
dıkça veya örtülmedikçe yukarıda zikrolunan faali
yetler ve münasebetlere tahsis olunamaz. 

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

Madde 2. — Birinci maddedeki kayıtların şümulü 
dahilinde olan tura ve arma ve kitabeler devlet veya 
belediye malı olan binalarda bulunduğu halde kaldırı
larak müzelere konulur. 

Yerlerinden kaldırılmalarıyla gerek kendilerinin, 
gerek bulundukları binaların, bediî veya tarihî kıymet

çe J Evveliyatı 31 nci ciltte 52 nci inikat zabıt 
ceridesinde dir. 

lerine halel gelecek olanlar, eserin ve bulunduğu ma
hallin bediî kıymetini nakisedar etmemek üzere mü
nasip vesait ile örtülür. 

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

Madde 3. — Alâkadar vekâletlerin müracaatı üze
rine devlet binalarından hangi eserlerin kaldırılması 
veya örtülmesi lâzım geldiğini tayin ve örtülmesi lâ
zım ise şekil ve suretini tespit ile karar vermek Maa
rif Vekâletine aittir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

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

Madde 5. — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Ruznamenin 8, 9 ve 
10 numaralarında yazılı olan mazbatalar hakkında tah
rirî olarak heyeti mühteremeden müstaceliyet ve ter
cih hakkında istirhamatta bulunmuştum. Ruznameye 
bu cihet işaret edilmemiştir. Bir de tevzi tarihleri 17 
Mayıs olmasına rağmen 18 Mayıs olarak gösterilmiş
tir. Bu cihetlerin tashihini istirham ederim. 

REİS — 17 de tevzi edilmiştir efendim. Müstace
liyet teklifini birer birer reyinize arz edeceğim. Ka
zanç Vergisi Kanununun bazı mevaddının tadili hak
kındaki kanun lâyihasının müstaceliyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Tahriri teklif lâzımdır 
efendim. 

REİS — Tahrirî teklif vardır efendim. Matbu ola
rak tevzi edilen esbabı mucibe ile mazbatalarda mün-
deriçtir. Bu lâyihanın tercihan müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlar İdarei Umumi-
yesinin teşkilât ve vazaifi hakkındaki kanun lâyiha
sının müstaceliyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. Tercih teklifini de kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 
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Muamele vergisi hakkındaki kanun lâyihasının 
müstacelen müzakeresini ka'bul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olun
muştur. Tercihan müzakeresini ka'bul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Şu halde Kazanç Vergisi lâyihasının müzakeresine 
başlıyoruz. 

9. — Kazanç Vergisi Kanunun bazı mevaddınm 
tadili hakkında (1/1018) numaralı kanun lâyihası ve 
Ticaret, Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları. 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
* Başvekâlet 13.12.1926 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/4847 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Kazanç Vergisi Kanununun tadilâtı hakkında Ma
liye . Vekâleti Celilesinee tanzim edilen ve icra Ve
killeri 'Heyetinin 1'2 Kânunuevvel 1926 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyi'hasiyle esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsa
ade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Kazanç Vergisi Kanununun Bazı Mevaddını Muaddel 
Kanun Lâyihasının Esbabı Mucibesi 

1926 senei maliyesi iptidasından itibaren sahai 
tatbike vazedilmek üzere Meclisi Âlinin geçen devrei 
içtimaiyesinde müzakere ve kabul buyurulmuş olan 
27 Şubat 1926 tarihli ve 755 numaralı Kazanç Ver
gisi Kanunu ruh ve mana itibariyle tahlil edilince 
hututu umumiyesinin en ziyade ilmî esasata iptina 
ettirilmiş olduğu pek celî bir surette anlaşılır. Bil
hassa, vergisine matrah ittihaz edilecek olan kazan
cının evvelemirde bizzat mükellefe ikrar ve itiraf et
tirilmesi ve buna mukabil ancak bu ikrarın sıhhatinin 
tetkik ve tevsik edilmesi hakkının memurini maliyeye 
tevdi edilmiş bulunması tarhı tekâlifte en mütekâmil 
bir usulü cibayet olmak haysiyetiyle kanunun heyeti 
umumiyesine cidden kıymet bahsetmiştir. Mamafih 
kanunun kül itibariyle ihtiva eylediği bu mümtaziyete 
rağmen ilk senei tatbikiyesi netayicine göre bazı me
vaddınm fer' itibariyle memleketimizin yer yer iktisa
di ve içtimaî icabatiyle tamamen ahenkdar olmadığı 

da gayrıkabili inkâr bir hakikat olarak tezahür et
miştir. 

işte kanunun ana hatlarında katiyen inhiraf vücu-
de getirmeksizin memleketimizin bütün muhiti ticari
sinden intişar eden meali istikaya göre teferruatında 
berveçhiati tadilâta lüzum hissedilmiştir : 

Kanunun tadilini icap ettiren en mühim esbap 
üçüncü maddede muharrer - şirketlerden maada - be
yannameye tabi erbabı ticaretin usulü muzaafa üzere 
defter tutmaktaki nakabili iktiham imkânsızlığı ile def-
ter tutabilecek mevkide bulunanların da bilanço ve kâr 
ve zarar hesaplarının ve binnetice esrarı ticariyeleri-
nin bu suretle aleniyeti ve bu noktai nazardan itibar 
ve muamelâtı ticariyelerinin rahnedar olması endişesi 
olarak hulâsa edilebilir. 

Filhakika kanunun üçüncü maddesi, on fıkra üze
rine mürettep olan erbabı ticareti beyanname itasiyle 
mükellef tutmuş ve bunlardan sekizinci fıkradaki 
seribest meslek eribalbı müstesna, diğerlerini beyanna
meleriyle 'beraber bilanço ve kârü zarar hesaplarının 
müfredatını mübeyyin bir cetvel ita etmek mecburi-
yetinde 'bulundurmuştur. 

Bu mükellefin meyanında şirketler ve bazı kısım 
erbabı ticaret bu mecburiyeti ifaya kudretyap olabi
lirlerse de hassatan onuncu fıkrada «işgal ettikleri 
mebanii ticariyenin 14 Haziran 1326 tarihli Müsak
kafat Kanunu mucibince 1331 - 1915 senesinden ev
vel cari kiralara göre muhammen iradı gayrı safileri 
senevî kırk ve 1341 - 1925 senesinde cari kiralara 
nazaran muhammen iradı gayrı safileri senevî üç yüz 
lira olan sair bilcümle erbabı ticaret ve sanatın da 
bu meyanda usulü muzaafa üzere defter tutmak ve 
bilanço tanzim etmek mükellefiyetini» ifa edebilme
leri maddeten gayrı kabil bir derecede olduğu fiilen 
sabit olmuştur. 'Binaenaleyh arz ve teklif olunan işbu 
lâyihada bu maddenin ihtiva eylediği dokuz fıkra üç 
grup üzerine tevzi edilerek birinci grup iki fıkrayı 
ihtiva etmek üzere yerli ve ecnebi bilumum şirket
lere ve ikinci grup keza iki fıkrayı şamil olarak ser
best meslek erbâbiyle mütedavil sermaye üzerine ve 
sayüamel ve hizmet mukabilinde kazanç temin eyle
yenlere ve üçüncü grup ise bir fıkra ile ticaretleri 
doğrudan doğruya sermayelerin tedavülüne münhasır 
olanlara tahsis edilmiştir. 

Kanun bu gruplar meyanında zikredilmeyen ve 
üçüncü maddenin onuncu fıkrası mucibince iradı gay
rı safileri kırk ve üçyüz lira ve daha fazla olan ma
hallerde icrayı ticaret eyleyenleri de birinci kısım er
babı ticaretten addetmiş ve beyanname ve bilanço ita-
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siyle mükellef kılmıştı. Halbuki 1331 ve 1341 senele-
rindeki iradı gayrı safilerin taakübü zaman ile tadi
lâtını takip etmeye ve bu iradı gayri safileri senelerce 
gayrı mütebeddil 'bir düstur mahiyetinde idame ettir
meye imkân olmadığı gibi, her nevi ticaretin derecei 
vüsat ve inkişafı her sene o ticaretigâhın icariyle mep
suten mütenasip olacağından ve bazen üç yüz lira ve 
daha ziyade varidatı gayri safiyeyi bir ticaretgâhta 
pek basit erbabı ticaret çalışabileceği cihetle bu had-
din beş yüz liraya iblâğiyle beraber bu veçhile her 
sene mebdei ticaretlerinde beş yüz lira icarı olan ma
halde kazanç temin edenlerin 'birinci kısım mükellefin 
meyanında beyannameye tabi tutulmaları esası kabul 
edilmiş ve işbu üçüncü madde bu suretle tadil edil
miştir. 

Altıncı Maddei Muaddile — Kanunun altıncı mad
desi iki fıkrayı ihtiva etmektedir. Birinci fıkraya gö
re üçüncü maddede muharrer mükelleflerin beyanna
melerini senei maliyenin birinci ayı zarfında tanzim ve 
ita etmeleri ikinci fıkraya göre de bu kısım mükel
lefinin senei ticariyelerini behemahal takvim senesine 
ircaa mecburiyetleridir. 

Halbuki kanunun kırkıncı maddesinde birinci kı
sım mükellefinin vergilerinin haziran nihayetine kadar 
tarh ve mükellefine ihbarı meşrut olduğundan ve 17 
nci maddesinde de verilen beyannamelerin ikinci ay
dan itibaren tetkikatına başlanılacağı gösterildiğinden 
tarh ve tebliğ keyfiyeti tetkikata tekaddüm ettirilmiş 
ve bir nevi tedahülü zaman vukua gelmiş olmasiyle 
beyannamelerin itası zamanı mart ayına tahvil edil
mek suretiyle birinci fıkrası muhtacı tadil görülmüş
tür. 

Bazı erbabı ticaretin kânunusani iptidalarında mes
lekleri icabı hesaplarını kat ve envanterlerini tanzim 
eylemeleri gayri mümkün olduğundan umumiyet iti
bariyle takvim senesi esası kabul edilmekle beraber 
bazı tüccarana tahsisen şubat nihayetine kadar da 
hesaplarının temdidi müsaadesinin itası münasip gö
rülmüş ve bu maddenin ikinci fıkrası da olveçhile ta
dil edilmiştir. 

Dokuzuncu Maddei Muaddile — Kanunun doku
zuncu maddesinin ikinci fıkrası üçüncü maddenin 
onuncu fıkrasından bahsetmektedir. 

Halbuki üçüncü madde yukarıda arz olunduğu 
veçhile üç grup üzerine tevzi edilmiş olduğundan bu 
maddenin de bu tevzie göre tadili icabetmiştir. Şu ka
dar ki bu maddede üçüncü defa beyannamesini verme
yen mükelleflere ait verginin beş kat tahsili yerine 
ticaretgâhının altı ay müddetle şeddi halinde bir kat 

verginin tahsili lâzım gelip gelmeyeceği meşkûk gö
rüldüğünden ve halbuki asıl verginin terkinine mahal 
görülemediğinden set halinde dahi bir kat asıl vergi
nin tahsili lâzım geleceği tasrih edilmek suretiyle 
madde yeniden tanzim edilmiştir. 

Onuncu, onbirinci ve onbeşinci mevaddı muaddile 
- Balâda arz edildiği üzere üç grup üzerine tevzi edi
len erbabı ticaretten birinci grup şirketler esas itiba
riyle usulü muzaafa üzerine defter tutmak ve bilanço 
tanzim etmek zaruret ve mecburiyetlerinde oldukla
rından bunların bersabık beyannamelerinde safî ka
zançlarını irae etmeleri ve bu kazançlarını bilânçola-
riyle tevsik eylemeleri usulü ipka edilmiş ve onuncu 
madde ile on birinci madde o yolda tadil edilmiştir. 

ikinci grup olarak tadat edilen efbabı ticaretin ka
zancı sayüamel ve hizmet mukabili aldıkları mebaliğ 
ile ticarethanelerinin icabettirdiği masarifi umumiye 
arasındaki farktan mütehassil olmasiyle bu grup mü
kellefinin vergileri de esasen kanunun on beşinci 
maddesindeki tarifata tevfik edilmiş ve on beşinci 
maddenin birinci fıkrası bu suretle tanzim edilmiştir. 

Üçüncü grubu teşkil eden erbabı ticaret mütedavil 
sermaye üzerine iş yapanlardan ibaret olup, bunların 
ahzüîtalarından mütevellit kazançlarının tayini mü
badele ettikleri sermayenin miktar ve nispetleriyle 
mümkün olabileceğinden bu sınıf erbabı ticaret yalnız 
ahzüitalarını mübeyyin bir defter tutmak ve bu def
ter münderecatını sene nihayetinde envanterleriyle 
tevsik ederek beyannamesini ona göre tanzim eylemek 
suretiyle mükellef tutulmuşlardır. -

Bunların beyannamelerinde gösterilecek miktarın 
gayrı safi kısmını tayin keyfiyeti de her yerde teşkil 
edilecek bir heyet marifetiyle tanzim edilen emsal 
cetveline istinat ettirilmiştir, işte bu suretle tanzim 
edilen on beşinci maddei muaddele hükmüne göre 
gerek sayüamel ve hizmet mukabili kazanç temin eden
lerin ve gerek mütedavil sermaye üzerine iş yapan 
bilumum erbabı ticaretin usulü muzaafa üzere defter 
tutmakta maruz kaldıkları imkânsızlık izale ve aynı 
zamanda esrarı ticariyelerinin fâş edilmiş olmak en
dişesi bertaraf edilmiştir. 

On Yedinci Maddei Muaddile — Kanunun bu 
maddeye tekabül eden on yedinci maddesinde beyan
namelerin her senei maliyenin ikinci ayının iptida
sından itibaren tetkiki mezkûrdur. Salifüzzikir altıncı 
maddei muaddele mucibince beyannamelerin itası 
müddeti mart ayına tadil edildiğine göre bu madde
nin de ona tebaan tadili zarurî bulunmuştur. 
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Yirmi Dördüncü Maddei Muaddile — Kanunun 
yirmi dördüncü maddesinde bilumum beyanname es
babı için safi kazançları itibariyle dokuz derecede mü
terakki vergi nispeti tayin edilmiştir. Halbuki üçüncü 
maddedeki erbabı ticaret üç grup üzerine ayrılmış ve 
bunlardan birinci ve ikinci gruplara ait mükellefinin 
vergileri safi kazanç üzerinde, üçüncü gruba ait mü
kellefinin ise gayri safi kazançları üzerinden tarhedi-
leceğinden bu nispetlerin tefriki icabetmiş ve evvelce 
dokuz derece üzerine mürettep nispetler vasati bir su
rette dört dereceye indirilmek suretiyle bu madde ta
dil edilmiştir. 

Yirmi Altıncı Maddei Muaddile — Kanunun yir
mi altıncı maddesinde eshamlı şirketlere ait verginin 
her hissedara isabet eden miktar üzerinden badettevzi 
istiyfa olunacağı gösterilmiştir. Ancak, nama muhar
rer olan hisseler için kabili tatbik olan bu madde ha
miline ait olan esham hakkında gayri kabili imal ol
duğu gibi, tahakkuk eden vergi aylarca şirketler nez-
dinde kalacağından gerek nama muharrer olsun, gerek 
hamiline ait bulunsun bilançonun tanzimiyle beraber 
tahakkuk eden hissedarlar kazancının haziran zarfın
da toptan mal sandığına tevdii muvafık görülmüş ve 
maddei kanuniye o suretle tanzim edilmiştir. 

Yirmi Yedinci Maddei Muaddile — Kanunun bi
rinci maddesinde ikinci kısım mükelleflere icarei ha
kikiye üzerinden vergi tarhı muharrerdir. îcarei haki-
kiyenin tevsikine imkân görülemediği bittecrübe sabit 
olmuştur. Hatta aynı mahalde ve aynı tarz inşa ve 
vüsatta meselâ : Evkafa ait üç beş dükkânın indel-
müzayede bedeli icarları bile daima tehalüf göster
mekte olduğundan, icarei hakikiyenin vergiye esas it
tihazı adaleti teklifiyeyi temin edememektedir. Bina-. 
enaleyh bu kısım mükellefinin her sene şubat ayı zar
fında mahallerince teşkil edilecek erbabı vukuftan bir 
heyet marifetiyle o seneye mahsus icarelerinin tespiti 
daha münasip görülerek işbu madde o suretle tadilen 
arz edilmiştir. 

Otuz Sekizinci Maddei Muaddile — Ruhsat ve 
unvan tezkereleri için evsafı ticariyeleri zikredilen mü
kellefinin kanunun metniyle tamamen tenazur teşkil 
etmediği meselâ amele tabirinin hangi kısım mükellef
lere mühtas olduğu taayyün etmediği gibi, seyyar sa
tıcıların hudut ve mahiyeti de tamamen anlaşılama-
dığı cihetle bu madde metni kanun ile tamamen müte
nazır olarak tadilen tanzim edilmiştir. 

Almışına Maddei Muaddile — Şirketler veya be
yannameye tabi olan müesseseler nezdindeki müstah
demine ait yatırılacak vergilere mukabil müstahdemi

nin her biri için her ay ayrı ayrı makbuz itası mec
buriyeti memurini maliyeyi nakabili iktiham müşkü
lât karşısında bırakmakta olduğundan ve esasen bu 
müfredat makbuzlarının mükellefin için bir kıymeti 
ameliyesi mevcut olmadığından her ay binlerce nüs
haya baliğ olan müfredat makbuzlarından sarfına-
zarla müessese namına yalnız bir esas makbuzu ita-
siyle iktifa edilmesi muvafık görülmüş ve madde ona 
göre tadil edilmiştir. 

Altmış Dördüncü Maddei Muaddile — Mektumen" 
tahsisat hakkında kanunun ahkâmı umum iyesi sakit 
olduğundan altmış dördüncü madde mektumat hak
kında olunacak muameleyi tespit etmek suretiyle tadil 
edilmiştir. 

Altmış Altıncı Maddei Muaddile — Beyanname 
itasiyle mükellef olan üçüncü maddedeki bilcümle 
erbabı ticareti bu madde Ticaret Kanunu mucibince 
defter tutmak mecburiyetinde bulundurmaktadır. 
Üçüncü ve on ve on bir ve on beşinci maddelere ait 
esbabı mucibede tafsili arz olunduğu üzere şirketler
den maada bilumum erbabı ticaret yalnız muamele ve 
satış defteri tutacaklarından bu maddenin ahkâmı da 
şekli tadile göre tanzim edilmiştir. 

Yetmiş Birinci Maddei Muaddile — Kanun'yet
miş birinci maddede beyanname vermek mecburiye
tinde olan şirketlerden maada üçüncü maddedeki er
babı ticareti kanunun ilk senei tatbikiyesinde beyan
name vermedikleri takdirde 1341 senesi temettü vergi
lerinin üç misli ile mükellef tutmuştur. Beyanname 
usulünün işbu muaddel kanun ile teshil edilmiş olma
sına rağmen bazı erbabı ticaretin beyanname itasına 
imkân bulamamaları ihtimali varit olmakla ve beyan
name vermeyenler hakkındaki ahkâmı cezaiye şedit 
bulunmakla bu kabil mükellefine ilk sene için verilmiş 

"olan hakkı hiyarın daha iki sene temdidi münasip gö
rülmüş ve maddei mezkûrede bu suretle tadil edilmiş
tir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 18.1.1927 

Ticaret Encümeni 
Adet : Karar Numarası : 1/1018 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı mevaddını mu-
addil Başvekâletten gelip, Encümenimize havale edi
len kanun lâyihası Encümenimizce Maliye ve Ticaret 
Vekilleri Beylerin huzuriyle müzakere ve tetkik olun
du. 

Kanunun birinci maddesi aynen kabul olundu. 
Üçüncü maddenin birinci fıkrasındaki kooperatif 
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şirketlerin muhabiri mahiyetteki kooperatif şirketleri 
taibiri biraz müphem görüldüğünden mezkûr şirket
leri tam ve hakikî manasiyle istihsal kooperatifinden 
tefrik için fıkranın evveline (Şürekâsına temettü tev
zi eden) cümlesinin 'ilâvesi faydalı görülmüştür. İkin
ci fıkra aynen kaibul edilmiş ve üçüncü fıkrada avu
katlardan sonra dava vekilleridin ilâvesi ve fıkranın 
nihayetindeki gazete sahibi imtiyazlarının, kâtibia-
dillerden sonra yazılması münasip görülmüştür. Dör
düncü fıkrada beygir kuvveti tespit edilmemiş bu
lunduğundan encümenimiz bunu dört beygir olarak 
kaibul ©timiş ve kuvayı muherrike ile müteharrik mü-
es>s!osat meyanına matbaaları ilâve etmiştir. Yine aynı 
fıkrada muharrer hanlardan maksat şehir ve kasaba
lardaki hanlar olup, köylerdeki hanları bunlardan 
tefrik için han kelimesinden evvel (şehir ve kasabalar
daki) kelimeleri yazılmıştır. Beşinci fıkraya toptan 
emtiai ticariye alıp satanlar ithal edilmiş olup, hal
buki >bu-sınıf tüccarın satışının tarzı müphem oldu
ğundan cümlenin toptan emltiai ticariye alıp, toptan 
veya perakende satanlar şeklinde tavzihi münasip 
görülmüştür. Burada bir nokta encümeninizin nazarı 
dikkatini cel'betmiştir. Toptan emtiai ticariye alıp, 
toptan veya perakende satanların cümlesinin bilâkay-
dışart beyanname itasiyle mükellefiyeti bu vaziyette 
bulunan bir çok küçük esnafı tazyik edeceğinden 
ikinci fıkranın kabul ettiği beş yüz lira icar esasını 
bu gibiler hakkında da kaibulü faydalı görerek (top
tan emtiiai ticariye alıp, perakende satanlardan tica-
retgâhlarının icarı senevisi beşyüz liradan eksik olan
lar bu fıkra hükmünden hariçtir) fıkrai istisnaiyesini 
ilâveyi münasip görmüştür. 

Üçüncü maddenin birinci fıkrası bütün şirketleri 
beyanname itasiyle mükellef kılmakta ise de Ticaret 
Kanununun 13 ncü maddesinin dairei şümulüne da
hil olup, sermayei nakdiyesinden ziyade mesaii be-
deniyesine arzı iftikar eden küçük ticaretlerin şirket 
halinde de olsa beyanname ita edecek muntazam ku-
yudu olamayacağından bunların da istisnası muva
fık görülmüş ve maddeye yedinci bir fıkra ilâve edil
miştir. Altıncı maddei muaddilede ikinci fıkradan 
(iadeli) kelimesiyle (1927 senesi kânunusani mebde
inden itibaren) ibaresi tay ve mart kelimesi evveline 
(mebdei)' kelimesi ilâve edilerek (ilâ şubat) kelime
leri hazfediteiştir. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Memleketimizdeki kollektif şirketlerin ekserisi iki 
kardeş arasında olduğu gibi ailevî emniyet esası üze

rine müstenit ve muntazam kuyudu temin edecek 
derecede mütekâmil olmadığından encümenimiz bun
ların ekserisinin beyannamelerine müfredatlı kâr ve 
zarar cetveli raptedemeyecekleri kanaatinde bulun
muş ve üçüncü maddei muaddelenin beşinci fıkrasın
daki hidematı Ma eden eşhasa bahşedilen hukukun 
bu gibi şirketlere de bahşı suretiyle beyannameleri
ne kâr ve zarar cetveli rapfcında hakkı hiyar verilme
sini muvafık görmkştür. Bu maksadın temini için on 
'birinci maddenin son fıkrasına (şu kadar ki) kelime
sinden sonra (kollektif şirketlerinden maada) cüm
lesi ilâve edilmiştir. 

On beşinci maddei muaddelede üçüncü maddei 
muaddelenin üç, dört, beş, altıncı fıkralarında mu
harrer mükellefin için ayrıca kazanç ve muamele ve 
satış defterleri tutmak külfetini tahmil etmektedir, 
Ticaret Kanunu tüccara defter tutanak mecburiyetini 
esasen tahmil ettiğinden mezkûr kanunun tarifatı 
dahilinde muntazam defter tutanların ayrıca mütefer
rik defter tutması fuzulî 'bir mükellefiyet olacaktı. 
Encümenimiz maddeye Ticaret Kanunumun tarifi veç
hile muntazam defter tutanlar (ayrıca kazanç mua
mele ve satış defteri tutmaktan varestedirler) fıkra
sını ilâveyi münasip görmüştür. 

Onyedinci maddei muadddlc aynen kabul edilmiş
tir. 

Yirmıdördüncü maddei muaddile mükellefinin 
nispeti hakkında olup, encümenimiz maddedeki nis
petlerin birinci derecesini muvafık görmüş dsede bi
rinci derecei takip eden derecattan birinci listede % 
10 sekize, % 12 ona tenzili edlimliş, yirmii ban lüradaını 
yukarı kazancı olanlar için elli bin liraya kadar olan 
kısmından % 12, elli bin liradan yukarı olan kısmın
dan ise % 15 kazanç resmi alınması tensip edilmiştir. 
Kanunun mevaddı mahsusası mucibince gayri safi 
kazançları üzerinden vergiye tabi olanlardan mükelle
fine ait olan ikinci liste ise birinci ile mütenazıran 
tadil edilmiştir. Ticarethanelerin icarı mükellefiyetle
rine esas olan eşhasa ait ticarethane icarlarının tetki
ki için yirminci maddei muaddile dle teşkili teklif olu
nan komisyonda bilhassa licar mesailinde daha ziya
de mütehassıs olması icap eden belediyelerden aza 
bulunmaması encümenıknıizce muvafık görülmemiş, 
komisyonla bir aza da belediyeden alınması esası da
hilinde mezkûr maddede tadilat yapılmıştır. Ticaret
hane bedeli icarlarında emsalline nazaran noksan olan
lar görülebileceği gibi ekseriya müzayede ile icar edi
len ticarethane icarları emsalinden ve hakikî taham
mülünden çok ziyadeye tereffü ettiği de görüldüğün-
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âen, icarları tetkik komisyonuna aynı zamanda tenzil 
hakkı da verilmesi muvafık görülmüştür. 

Otuz Sekizindi Maddei Muaddile - Aynen kabul 
edilmiştir. 

Kazanç ve ücretlerimden aylık hesabiyle vergi ve
renlerden bazıları her ay yerine verginin üç ve daha 
ziyade aylığını birden vermek arzusunu izhar ettiği 
halde, malmemuriarınca tahakkuk etmliyen bir ver
ginin tahsili kanuna münafi görülmek gibi bir vazi
yet hadis olmak ihtimali varidi hatır olduğundan bu 
(ihtimali bertaraf etmek üzere altmışıncı maddei mu-
addileye (işbu teslimat her ay yerine peşinen olmak 
üzere üç ve daha ziyade aylık olarak kabul olunabi
lir) fıkrası ilâve olunmuştur. 

Altmışıncı maddei muaddile ufak bir tadilâtla ka
bul edilmiştir. 

Yetmiş birinci maddei muaddilenin esası muvak
kat bir madde olduğundan yeni tadilat lâyihasında 
bu cihetin de tasrihi faydalı görülmüştür. Tadilât ve 
ilâvatı maruzaya kamilen maliye ve ticaret vekilleri
nin de reyleri lâhik olmuştur. Heyeti umumiyeye arz 
olunur. 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbalta Muharriri nıatmınıa 
Konya Mebusu Şarkikarahisar 
Kâzım Hüsnü İsmail 

Kâtip Aza 
Şarkikarahisar Denizli 

İsmail Haydir Rüştü 
Aza Aza 

Kırşehir Bolu 
Mehmet Vasfi 

Aza Aza 
Eskişehir Zonguldak 

Mehmet Emin Yusuf Ziya 
Aza Aza 

Aksaray 
Besim Atalay 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 17.4.1927 
Adet : 

Karar Numarası : 58 
Kayıd Numarası : 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı mevaddınm ta
dili hakkında Başvekâletten gelen (1/1018) numara
lı kanun lâyihası ve Ticaret Encümeninin mezkûr 
lâyiha üzerindeki tadilâtı encümenimize havale bu-
yurulmakla mütalaa ve tetkik edildi. 

Ticaret Encümeninin teklifi esas ittihaz ediilerek 
maddeler üzerinde müzakeratıa geçildi. Lâyihanın bi
rinci maddesinin kazanç vergisinin 3,6 ncı maddele
rinin tadilini ihtiva eden fıkraları aynen kabul edil
miştir. 

Yine aynı maddenin aksamından, mezkûr kanu
nun dokuzuncu maddesinin tadiline ait ve Ticaret 
Encümenince de aynen kabul olunan fıkra, itaya mec
bur oldukları beyannameleri mliadanda vermeyenler
den muzaaf surette tahsil olunacak vergilere diair 
olup, tekerrür halinde bunların bir sene zarfında mı, 
yoksa müteakip senelerde mi tezyit edileceği bu fık
ranın tarzı tespitinden sarahaten a'nlaşılmadığından 
zamanlan tasrih edilmek suretiyle tadilen tespit olun
muştur. 

Altmış altıncı maddei muaddiieyi teşkil eden fık
radaki (Türkçe) kelimeleri esasen defatiri ticariyenin 
Türkçe tutulması 22 Nisan 1926 tarih ve 353 numara
lı Kanun ahkâmından bulunmakla tayyedilmiş ve bu 
suretle mezkûr fıkra cüzî bir tadille kabul olunmuş
tur., 

Birinci maddenin sair fıkaratı ve ikinci ve müte
akip maddeler aynen kabul edilmiş olmakla Riyaseti 
Celileye takdim kılındı. 

Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Müsveddesini imza etmiş Bozok 
beyazın imzasında bulun- Hamdi 
mamıştır, 

Kâtip Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmı 

Aza Aza 
Hasan Fehmi Kemal 

Aza Aza 
Yusuf Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Maliye Encümeni 
Adet : 

Karar Numarası : 
Kayıd Numarası : 

Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı mevaddının ta
dili hakkında Maliye Vekâletince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetince tasvip edilerek Başvekâletten gön
derilen kanun lâyihası Ticaret ve Adliye eneümenle-
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rinıin tadilâtını havıi mıazbatalariyle birilikte encüme
nimize havale edilmekle Maliye Vekili AbdülhaJik 
Beyefendinin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kazanç Vergisi Kanununun !bazı maddelerinin ta
diline mütedair Hükümetçe gösterilen esbabı mucibe 
varit olmakla esas itibariyle encürneniimizce de ka
bul ve Ticaret Encümeninim tadilâtı esas ittihaz edi
lerek maddeler üzeninde müzakerata geçildi. 

Birindi maddede tadil edilen maddeler arasında 
66 ncı madde dahi mevcut olduğu hailde sehven zik
redilmemiş olduğundan mezkûr madde ilâve ve yet
miş birinci madde yenine sehven yetmiş ikinci mad
de yazılmış olduğundan bu da tashih edilmiştir. 

Birinci maddede tadili zikredilen maddelerden 
üçüncü maddenin l, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ay
nen ve yedinci fıkrası ibare tashihatıiyle kabul edil
miştir. 

Mükellefin iki kısım olupv binincisi beyanname 
itasına mecbur olan, ikincisi mecbur olmayandır. Al
tıncı maddede (Beyanname itasına mecbur olan bi
rinci kısım mükellefin senei ticariyelerini takvim se
nesine ircaa mecburdurlar) fıkrasında beyanname ita
sına mecbur olan mükellefin diye zikredildikten son
ra (birinci kısım) tabiri zait olduğundan altıncı mad
de tabiri mezkûrun tayyı suretiyle ve dokuz, on ve 
on birinci maddeler aynlen kalbül olunmuştur. 

15, 17, 24, 26 ncı maddeler aynen kabul olunmuş
tur, 

Yirrndyedinci maddenin üçüncü fıkrasında Hükü
metten tevzi edilen beyannameler mükellefin tarafın
dan hini imlâsında ne gibi şeylerin irae edileceği ta
dat edilirken ticarethanenin numarasının gösterilme
si zikredilmemiş ve halbuki numaranın gösterilmesi 
faydalı olacağı tabiî bulunmuş olduğundan (bu be
yannamelerde) diye başlıyan fıkrada ticarethanenin 
(mevkii) yerine (mevki ve numarası) kelimesi yazıl
mıştır. 

Bundan başka ticarethanenin ciheti mülkiyetinin 
dahi zikrine lüzum gösterilmiş ise de mükellef için ti
carethanenin ciheti müiıkıiyetinıin tahkik müşkül ola
cağı gibi bazen yanlışlığı ve bu yanlışlıktan mütevel
lit mesuliyeti dahi mucip olacağından (Ciheti mülki
yeti) kelimelerinin tayyiyle bunun yerine mutasarrı
fının ismi) tabiri konulmuş ve bu suretle hem mak
sat temin edilmiş ve hem de mükellefin müşkülâttan 
kurtarılmıştır. Otuz sekizinci madde 'aynen ve altmı
şıncı madde kezalik aynen kabul edilmekle beraber 
vergileri peşlin tesviye edilen müddet zarfında müs
tahdeminin gerek adet ve gerek üoretlerince vaki ola

cak her nevi tahavvülâtın Maliye dairesine biildiiril-
mesinıe lüzum görülmüş ve bu maksadı temıinen mad-
dei mezkûreye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Altmış dördüncü madde aynen kabul edilmiştir. 
Altmışıncı maddenin tetklifcatı Adliye Encümeni

nin tadilâtı üzerinde icra edilmiş ve defatiri ticaruye-
nin Türkçe tutulması kanunu mahsus iktizasından ol
masına mebni Türkçe kelimesikıdn tayyedilmiş olma
sı muvafık görülmüş ise de satış ve muamele defati
ri Kanunu Ticaretin tutmağa mecbur ettiği defalfcir-
den olmamasına mebni bu defterlerin dahi Türkçe 
tutulmasının tasrihi faydalı görülmüş ve mezkûr 
maddenün (muamele ve satış defatirini) kelimelerin
den sonra (Türkçe) kelimesi ilâve edilmiştir^ 

Hükümetlin 71 nci maddesi Ticaret ve Adliye en
cümenlerince aynen kabul edilmiş ise de ikindi kıs
ma dahil bilcümle mükellefin hakkında 1926 senei 
maliyesinden itibaren aynen tatbik olunacağı zikre-
dilrken bu ikinci kısmın beyannameye tabi olmayan 
ükinci kısma dahil bilcümle mükellefin diye tavzihi 
faydalı görülmüş ve madde o suretle tadl edilmiştir. 

İkindi madde ile şekle ait olan üçüncü ve dördüncü 
maddeler aynen kabul edilmiş olmakla bermucibi ha
vale Muvazenei Maliye Encümenine takdim olunur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Bayazıt Ankara 
Şeflik İhsan 
Kâtip Aza 

Diyaınbekir 
Oavit 
Aza Aza 

Konya Ordu 
Mustafa Hamdi 

Aza Aza 
Kocaeli Saruhan 
Ragıp Kemal 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisti 

Bütçe Encümeni 
Adet : 

Karar Numarası : 128 
Kayıd Numarası : 1/1018 

Bütçe Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celleye 

Kazanç Vergisi' Kanununun bazı maddelerinin 
tadiline dair olup, Heyeti Umuniiyenin 1 6 . 1 2 . 1926 
tarihli içtimaında Ticaret, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine havale buyurulan kanun lâyihası Ti-
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caret, Adliye, Maliye encümenlerinin mazbatalariyle 
birlikte encümenimize tevdii kılınmakla Maliye Veki
li Mustafa Abdülhalik Bey hazır olduğu halde tetkik 
va müzakere olundu. 

Geçen içtimada Meclisi Âlice kabul edilmiş olan 
Kazanç Vergisi Kanununun tatbiki ahkâmı dolayı-
sliyle bazı maddelerde icrası zarurî görülen tadilâta 
ait olarak teklif olunup, Ticaret, Adiye ve Maliye 
encümenlerince bazı tadilâtla kabul olunan işbu lâ
yihai kanuniyenin heyeti umumıiyesii encümenimizce 
de esas itibariyle kabul olunmuş ve her üç encüme
nin tadilâtı nazarı itibara alınarak bazı maddelerde 
ücrası muvafık görülen tadilât berveçhıizir arz olunur. 

Tadili teklif olunan maddelerden birincisi kazanç
larını beyanname ile ihbara mecbur olan mükellefî-
ni tadalt eden üçüncü maddeye ali't olup bu maddenin 
birinci fıkrasında ziıkrolunan şirketlerden esas muka
velelerine nazaran sermaye üzerine temettü tevzi et
meyen istihsal ve istihlâk kooperatiflerinin hariç bı
rakılması muvafık görülmüş ve Ticaret Encümenin
ce yapılan tadilât bu dairede tavzih edildiği gibi, üçün
cü fıkrada yapılan tadilât dahi ibareye ait cüzî tas-
hihat ile kabul olunmuştur. 

Ticaret Encümenince bazı -tashihatla kabul olunan 
dördüncü fııkra hakkında lâyihai kanuniyedeki şekil
de alelumulm değirnıenferle haimamları işleten
ler dahi mükellefin meyanında zikrolunmuş ise de 
encümenimizce bu sınıf kazanç erbabının umumiyet
le beyannamell sınıf dahilime alınması tecviz oluna
mamış ve (bu sebeple icarı senevi sil" bin Mra ve daha 
fazla olan hamamlarla adli su değirmenlerini işleten
lerin beyannameli sınıf dahilinde bırakılarak diğerle
rinin ihracı muvafık görülmüş ve bu hususta altıncı 
fıkraya ahkâmı mahsusa darcedilmliiş olmakla bu fık
radan (değirmen) ve (hamam) kelimeleri tayyolun-
muştur. 

Kezalik Hükümetten gönderilen şekli tadilde be
şinci fıkranın son kısmiyle toptan emtiayı ticariye 
alıp, toptan veya perakende suretiyle satan erbabı 
ticaret dahi umumiyetle beyannameli sınıf dahiline 
alınmış olup, bu kısım erbaıbı ticaretten senevi icarı 
beşyüz liradan dûn olan ticaretgâhlaırda icrayı sanat 
edenlerin beyannameli sınıf dahilinden çıkarılması 
muvafık görülmüş ve Ticaret Encümenince ibareye 
ait bazı tavzihatla kabul olunan mezkûr fıkra tama
men tayyolunmuştur. 

Ticaret Encümenince aynen kabul olunan altıncı 
fıkra dördüncü fıkra hakkında arz olunan esbabı 
mucibe dairesinde tadilen tanzim olunmakla beraber 

mezkûr encümence yeniden ilâve olunan yedinci fık
ra hükmünün tatbikatta bir çok müşkülât ve sui is-
timalâtı daî olacağı nazarı Mbare alınarak işbu fık
ranın tayyı tensip edilmiş ve mezkûr fıkrada mu
harrer erbabı ticari yetin dahi beyannameye tabi tu
tulması muvafık görülerek altıncı fıkraya bu husus
ta ahkâmı lâzıme dercolunmuştur. 

Altıncı maddei Muaddele - Ticaret ve Maliye en
cümenlerinin tadilâtı veçhile kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu Maddei Muaddlile - Ticaret ve Mali
ye encümenler ince aynen kabul olunan bu maddede 
Adliye Encümenince yapılan tadilât encümenimizce 
de tasvip olunmakla beraber miadında beyanname
sini vermiyen mükellefler hakkında müteakip sene
de tahsil edilecek olan dört kat verginin fazlalığı do-
layısıyle bu nispetin üçe tenzili karargîr olmuş ve 
madde ibareye ai't bazı tadilâtla kabul olunmuştur. 

Onbirinci maddei Muaddlile - Ticaret Encümeni-
nıin tadilâtı dairesıinde ve metni maddede zikri bîlü-
zum olan bazı ibarenin tayyı suretiyle kabul olun
muştur., 

Ondördüncü maddei muaddele - Lâyihai kanu
niyenin ikinci maddesindo ondördüncü maddenin üç 
numaralı fıkrasının birinci satırındaki (Şirketlerden 
maada mükellefler tarafından hâsılattan tefrik olu
nan ihtiyat akçeleri muteber değildir) cümlesiyle al
tıncı satırındaki (Şirketlerden maada mükelleflerin 
ihtiyat akçesi namiiyl'e hâsılattan tefrik edecekleri 
mebaiiğ ile) tabiratı tayyedileceği mezkûr olup, bu 
tadilâtın birinci maddede zikrolunan tadilât arasında 
icrası müraccaıh olacağından buna göre on dördün
cü maddenin üç numaralı fıkrası tadıilât meyanına 
alınmıştır. 

On beşinci Maddei Muaddele - Ticaret Encüme
ninin tadili dairesinde kabul edilmekle beraber üçün
cü maddenin altıncı fıkrasında icra edilen tadilât do-
layısiyle maddeye bu hususta ayrıca hüküm derci za
rurî görülmüştür. 

Beyannameye tabi mükellefinden verginin nispe
tini tayin eyliyen yirmi dördüncü maddei muaddele-
de Ticaret Encümeninin tadili esas itibariyle kabul 
olunmuş ve üçüncü maddenin altıncı fıkrasında zik
rolunan mükellefinin tabi olacakları vergi nispeti 
hakkında maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Yirmi altıncı maddei Muaddele - Ticaret ve Ma
liye encümenlerince aynen kabul olunan bu madde 
ibareye 'ait bazı tashıihat icra kılınmıştır. 

Yirmi yedinci maddai muaddele - Bu maddede 
her iki encümen tarafından yapılan tadilât ibareye 

206 — 



t : 69 1 9 , 5 , 1927 C : 1 

ak bazı tashüıhatla encümenimıizce de kabul olunmuş
tur. 

Otuz Yedinci Maddai Muaddile — Ruhsat ve 
unvan tezkeresi almaksızın icrayı ticaret ve sanat 
edenler kanunla her hanıgi bir kuvvei teyidiyeye ta
bi tutulmadıklarından bu yüzden bazı müşkülât ve 
vergi ziyaı vuku bulduğu encümenimıizce tetkikat ne
ticesinde anlaşılmış ve bu noksanı telâfi etmiş olmak 
üzere otuz yedinci maddeye bu kabil tezkeresiz ic
rayı ticaret ve sanat edenlerin her ay 'için tezkere 
harçlarına yüzde yirmi zammedileceğine dalir fıkra 
lilâvesi lüzumlu görülerek mezkûr madde tadilâtı lâ-
yihai kanunıiyeye ilâve edilmiştir. 

Otuz Sekizinci Maddei Muaddüe — Her iki en
cümen tarafından aynen kabul olunan bu maddenin 
ikinci fıkrası hükmünden Rüsumu Bahriye Kanunu 
mucibince ayrıca bir tayfa tezkeresi alanların istis
nası muvafıkı madelet görülmüş ve mezkûr fıkra bu 
dairede tadülen kabul olunmuştur. 

Altmışıncı Maddei Muaddile — Bu maddede Ma
liye Encümenii tarafından icra kılman tadilât kabul 
edilmekle beraber müstahdemine ait vergilerin le-
delhace Maliye Vekâletince doğrudan doğruya mü
kellef olan müstahdeminden talep ve tahsile salâhi
yeti mutazammiın bir fıkranın ilâvesi muvafık gö
rülmüştür. 

Altmış dördüncü Maddei Muaddlile — Her iki en
cümen tarafından aynen kabul olunan bu maddede
ki müruru zaman haddinin Usulü Muhasebei Umu
miye Kanun lâyihasında tayin olunan müddete göre 
beş sene olmak üzere tespiti zarurî ıgörülmüştür. 

Altmış Altıncı Maddei Muaddiile — İbareye ait 
bazı tasfaihatla kabul olunmuştur. 

Yetmiş Birinci Maddei Muaddlile — Ticaret En
cümenince aynen kabul olunan ıbu maddede Maliye 
Encümenii tarafından İbareye ait olarak yapılan tas-
hıihaıt encümenimtizce de muvafık görülmüş ise de va
ziyeti ticariyelerinde tebeddül vuku bulan ve beyan
name vermek istemiyen mükellefin vergisinin eski 
Temettü Vergisi Kanununa göre yeniden tayini sure
tiyle muamele ifası doğru görülmemiş ve buna ait 
hükmün maddeden tayyı ile mezkûr madde dahi iba
reye ait tashihatla kabul olunmuştur. 

Teklif olunan kanun lâyihasının ikinci maddesi 
hükmü on dördüncü maddenin üçüncü fıkrasının lâ
yihaya (ilâve edilmiş olması dolayısiyle lüzumsuz kal-
dığiidan tayyedıümiştir. 

İkinci ve üçüncü maddeler lâyihadaki üçüncü ve 
dördüncü -maddelere mütenazır olup, ikinci madde 

kanunun bir haziran 1927 tarihinden muteber olaca
ğına dair tadil licrasliyle kabul olunmuştur^ 

Maruzatı ânife dairesinde tadilen ihzar kılınmış 
olan lâyihai kanuniye müstacelen ve tercihan müza
keresine müsaade buyuruimak istirhamiyle Heyeti 
Gelileye takdim olunur. 16 Mayıs 1927 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Gaziantep 

Şakir Ali Cenanı 
Kâtip İzmir 
Konya Ahmet Münür 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Bozok Diyarbekir 
Süleyman Sırrı Şeref 

Gaziantep Konya 
Ahmet Remzi ' Ticaret Encümeninin tadi

lâtına muvafık olmıyan ta
dilâta muhalifim. 

Kâzım Hüsnü 
Kütahya Giresun 

Mehmet Nuri Musa Kâzım 
İstanbul 
Ali Rıza 

Hükümetin Teklifli 
Kazanç Kanununun Muhtacı Tadil Görülen Me-

vaddının Şekli Hâzin : 
Üçüncü Madde — Atide muharrer mükelleflerin 

kazançlarını beyanname ile ihbara mecburdurlar. 
1. Mevzuları ne olursa olsun envai Kanunu ti

carette muharrer bilumum şirketler ile limited ve 
bunların şubeleri. 

2. Merkezleri ecnebi memleketlerde kâin bilu
mum şirketlerin Türkiye'de çalışan şubeleri. 

3. Banka, sigorta, ikraz ve istikraz muamelâtı 
ve kambiyo ve nükut ve müceherat ve toptan emtia 
alım ve satımiyle iştigal edenler. 

4. Emtia ve eşya hıfzına mahsus depo ve antre
po işletenler. 

5. idarehane sahibi komisyoncular, simsarlar, 
müteahhitler, mültezimler, eşya nakline tavassut eden 
emanetçiler. 

6. Vapur ve hacmi istiabı elli tonilatodan fazla 
her nevi sefain işletenler, karada eşya ve eşhas nakli
ne hadim her nevü vasaıit işleten ticarethaneler ashabı. 

7. Tiyatro, sıinema dans ve konser vesair temaşa 
yerlerini ve kapalı veya açık eğlence ve yarış ıtenez-
züh mahallerini ve oteller ve birahanelerini işleten
ler, 

— 207 — 



t : 69 19 . 5 . 1927 C : 1 

8. Doktorlar, diş tabipleri, baytarlar, avukat
lar, mühendisler, m'imarlar, eczahane sahipleri, kâ
tibi adiller ve emsali meziyyatı ilmiye ve sanatkâra-
neleriyle gerek hanelerinde, gerek muayene, yazıha
ne, idarehane kuşat ederek kazanç temin eden serbest 
meslekler erbabı, gazete sahibi imtiyazları ve mat
baacılar, hususî mekâtip müessıisleri, her nevi kulüp
ler namına müessisleri. 

9. llânat, icar ve isticar ve alım ve satım, seya
hat umuruna tavassut siden idarehaneler ashabı, han 
ve apartmanları toptan isticar edip perakende sure
tiyle ahara icar edenler ve her nevi hamam (işletenler. 

10. Fıkaratı anlifede münderİç olmayıp, işgal et
tikleri mebanii ticari yenin 14 Haziran 1326 tarihli 
Müsakkafat Kanunu mucibince 1331 - 1915 senesin
den evvel cari kiralara göre muhammen iradı gayrı 
saf ileri senevi 40 ve 1341 - 1925 senesinde cari kira
lara nazaran muhammen iradi gayrı safileri senevi 
300 lira olan saıir bilcümle erbabı ticaret ve sanat ve 
hırfet. 

1302 tarihli Emlâk Nizamnamesinin cari olduğu 
mahallerde bu iradı gayrı safilerin tespitlimda 14 Ha
ziran 1326 tarihli Kanuna tevfiki muamele olunur 
ancak umumhane işletenler işgal ettikleri binanın ira
dı gayrı safileri ne olursa olsun beyanname (itasına 
mecbur değildirler. 

Altıncı Madde — Beyannameler senei malıiyenin 
birinci ayı zarfında mükellefin mensup olduğu ma
hal Maliye tahakkuk idaresiıne makbuz mukabilinde 
ita olunur. İadeli taahhütlü olarak posta ile irsalleri 
dahi caizdir. Bu takdirde postanenin tesellüm tarihi 
tahakkuk idaresine teslim itibar olunur. Senei ticari-
yeler'i takvim senesine tevafuk etmiyen mükelleftin 
işbu kanunun ilk senei tatbikiyesıinde beyannamele-
iiüni senei ticar iyeleri hin hitamını takip eden iki ay 
zarfında itaya ve ondan sonraki muamelâtını tak
vim senesine iroaa mecburdur. 

Dokuzuncu Madde — İtaya mecbur oldukları 
beyannameleri miadında vermiyen mükelleflerden 
yirmi ikinci madde mucibince tebeyyün ve terettüp 
edecek vergi iki ve tekerrürü halinde dört ve üçüncü 
defasında yine tekerrürü halinde beş kat olarak tah
sil olunur. Ancak, üçüncü defasındaki temerrüdüne 
nazaran Maliye Vekâletince verginin beş kat tahsili 
yerline ticaretgâhın altı ay müddetle ve bilâhüküm 
şeddi de caizdir. 

Müstahdemine ait beyannamelerin verilmemesin
den mütevellit zamlar, asıl mükelleflere hakkı rücuu 
ha'iz olmamak şartiyle istihdam edenlere raci olur. 
Ancak bu gibi ahvalde sed kararı tatbik olunmaz,. 
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Üçüncü Madenin onuncu fıkrasında muharrer 
mükelleflere beyannameye tabi oldukları tahakkuk 
idarelerince senei maliyenin hululündan akdem ihbar 
edilmek şart olup, aksi halde bu kısım mükellefler 
hakkında beyannamelerini miadında vermediklerin
den dolayı işbu made ahkâmı cari değildir. 

Onuncu Madde — Beyanname mükellefin isim 
ve mahalli ikametini, nevi iştigalini, gayrı safi ka
zançları yekûnu ile bu kazançtan mevaddı atiyede 
tenzil olunacağı gösterilen mebaliği muhtevi bulunur 
ve bu iki yekûn arasındaki fark verginin matrahını 
teşkil eder. 

On Birinci Madde — Üçüncü maddede mezkûr 
mükellefinden kanunen defatiri ticariye tutmak ve 
bilanço tanzim etmekle mükellef olanlar ile kâtibi 
adiller, mektepler ve gazete idarehaneleri beyanna
melerine ayrıca senelik bilançolarını ve kâr ve zarar 
hesaplarının müfredatlı bir cetvelini raptetmiye mec
burdurlar. 

On 'Beşinci Madde — Üçüncü maddenin sekiz 
numaralı fıkrasında muharrer serbest meslekler erba
bının gayrı safi kazançları ifa ettikleri 'hizmetleri mu
kabilinde ahzeyledikleri mebaliğden ibaret ve masa
rifi umumiyesi müstahdemine verdikleri maaşat ve 
ücurat ile icrayı sanat eyledikleri mahalle raci icareyi, 
tenvir ve teshin ve muhavere ilân masarifi ile sanat
larına muktazi eşyanın harik sigorta masrafını ve 
sanatlarının icaibatından olan sair masarifi zaruriye-
yi muhtevi bulunur ve me'baliği mehuze ile masarifi 
umumiye yekûnları beynindeki fark safi kazançlarım 
teşkil öder. Bu sınıf mükellefinin başkaca 'bilanço ve 
kâr ve zarar hesabı ita etmeleri mecburî değildir. 

On Yedinci Madde — Maliye tahakkuk idareleri 
nihayet her senei maliyenin İkinci ayının iptidasın
dan itibaren bir hafta zarfında beyanname vermek
le mükellef iken, vermiyenlerin esamisini ve müte
akiben verilen beyannamelerin sıhhatini tebeyyün et
tirmeye medburdur^ Beyannamelerde münderiç ka
zançlar indettetkik noksan görülmedikçe vergiye esas 
olarak kabul edilir. 

Yirmi Dördüncü Madde — Mevaddı sabıka ah
kâmıma tevfikan dördüncü ve beşinci maddelerde mu
harrer memurin ve müstahdeminden maadası için ita 
ve tetkik olunan veya resen tebeyyün ettirilen ka
zançların: 

3 0Ö0 liraya kadar olan kısmından '% 6, 
3 001 liradan 5 000 liraya kadar olan kısmına 

(5 000) dahil |% 7, 
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5 Oûl liradan 6 000 liraya kadar olan kısmına 
(6 000) dahil |% 8, 

6 001 liradan 8 000 liraya kadar olan kısmına 
(8 000) dahil % 9, 

8 001 liradan 10 000 liraya kadar olan kısmına 
(10 000) dahil % 10, 

10 001 liradan 20 000 liraya kadar olan kısmına 
(20 000) dahil'% 11, 

20 001 liradan 30 000! liraya kadar olan kısmına 
(30 000) dahil % 12 

30 001 liradan 50 000 liraya kadar olan kısmına 
(50 000) dahil ı% 13, 

50 001 liradan fazlasına |% 10 nispetinde müte
rakki vergi tarholunur. 

Yirmi Altıncı Madde — Esharnlı şirketlerde vergi 
nispeti safi kârın heyeti mecmuasına tabi olmayıp, 
nizamnameleri mucibince badettevzi her hissedara 
isabet eden miktar üzerinden vergi tarh ve istiyfa olu
nur. 

Yirmi Yedinci Madde — Bir bina dahilinde ic
rayı ticaret ve sanat edip, üçüncü madde mucibince 
beyyanname itasına mecbur olmıyan erbabı ticaret ve 
sanayi ticaretgâhları için ödedikleri senevî icarei ha-
kıkiyelere göre vergiye talbi tutulur. îcarei hakikiye 
kâtihiadilden ve bulunmayan mahallerde makamına 
kaim olanlar tarafından musaddak icar mukavelena
melerinde muayyen bedeli icardır. Musaddak muka
vele ibraz edilemiyen veya mukavelede muayyen mik
tarın hakikati hale mübayeneti aşikâr olan ahvalde 
bu (bedel civardaki emsaline nazaran ve indelicap mu-
hallef ehlihibrenin malumatına müracaat suretiyle 
tahakkuk memurları tarafından tayin ve tevsik olu
nur. 

(İcarei hakikiye herhalde Müsakkafat Kanununun 
cari olduğu mahallerde 1331 - 1915 senesinden ev
velki kiralara göre muhammen iradı gayrısafilerin ye
di mislinden ve 1341 - 1925 senesinde cari kiralara 
göre muhammen iradı gayri safilerin bir mislinden 
dun alamaz. Emlâk Nizamnamesi cari olan mahal
lerde işbu iradı gayri saifiler 14 Haziran 1326 tarihli 
kanuna tevfikan tayin olunur^ 

Otuz Sekizinci Madde — Ruhsat veya unvan tez
kereleri: 

1. — Amele için yirmi beş kuruş, 
2. — Seyyar satıcılar ve seyyar erbabı sanat ve 

hırfet için yarım lira, 
3. — Beyannameye tabi olmayan ve ticaretgâhı 

veya imalâthanesi bulunanlar için bir lira. 
4. — Beyannameye tabi olan serbest meslek es-

habı için iki lira, 

5. — Beyannameye talbi olan Ticaretgâh ve ima
lâthane sahipleri için beş lira harca tabidir. 

Altmışıncı Madde — Kazançları beyanname ile 
indirilen hususî şirketler ve ticaretgâhlar ve emsali te-
şebbüsat müstahdemine ait olup, 58 ve 59 uncu mad
deler 'veçhile tahsil ve teslim edilecek olan vergiler 
mukabilinde muhasebecilere her defasındaki mecmu 
teslimatları üzerinden bir esas makbuz verileceği gibi 
tahsil edilen vergilere mukabil mükelleflere tevzi 
edilmek üzere esas makbuza müteferri müfredat mak
buzları da verilir. 

Altmış Dördüncü Madde — Senei maliyenin hi
tamından itibaren üç sene zarfında tahakkuk ettiril-
miyen ve müddeti mezkûre zarfında tahakkuk ettiri
lip, senei maliyenin inkizasından itibaren on sene 
zarfında tahsil edilemiyen kazanç vergisi müruru 
zamana uğruyarak terkin olunur. 

Altmış Altıncı Madde — Kazançların beyanname 
ile ihbara mecbur olan birinci kısma dahil mükellefin 
işbu kanunun mevkii tatbike vazolunduğu tarihten iti
baren kâtibiadilden veya Ticaret odalarından musad
dak ve lisanı resmi ile muharrer olma'k üzere Ticaret 
Kanunu mucibince tutacakları defatire muamelâtı 
meslekiyelerinin bilcümle netayici maliyesini kayda 
mecburdurlar. Hilâfına hareketi tebeyyün edenler hak
kında vergiye ilâve olunacak zamaimden başka on li
radan, yüz liraya kadar cezayı nakdi hüküm ve teker
rürü halinde bu ceza tazif olunur. İki sene zarfında 
aynı halin vuku tekerrürden madudtur. 

Yetmiş Birinci Madde — İşbu kanun ahkâmı 
birinci kısma dahil mükellefinden esharnlı ve limitet 
ve ticari mahiyette olan kooperatif şirketler, merkez
leri me'maliki ecndbiyede bulunan şirketlerin şube 
ve acenteleri ve 'beyanname esasına müsteniden ver
giye tabi tutulan memurin ve müstahdemin ve iki 
kısma dahil olan bilumum mükellefin hakkında 1926 
senei maliyesinden itibaren aynen tatbik olunur, 
Bunların haricinde kalan ve beyanname usulüne tabi 
olan mükellefin beyannamelerini vermedikleri takdir
de 1341 senesinde verdikleri temettü vergisinin üç 
mislini 1926 senesinde tediyeye mecburdurlar ve bu 
gibilerin ruhsat veya unvan tezkeresi resmi 38 nci 
madde mucibince istiyfa olunur. 

Kazanç Vergisi Kanununun Bazı Mevaddını 
Muaddü Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Kazanç Vergisi Kanununun 3, 6, 
9, 10, 11, 15, 17, 24, 26, 27, 38, 64 ve 72 nci maddeleri 
berveçhizir tadil edilmiştir. 
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Üçüncü Maddei Muaddelle — Atide muharrer 
mükellefler kazançlarını beyanname ile ihbara mecbur
durlar : 

1. Envai ve mevzuları Ticaret Kanununda mu
harrer kollektif, komandit ve limitet ve anonim şirket
lerle ticari mahiyetteki kooperatif şirketler ve bun
ların şubeleri. 

2. Merkezleri ecnebi memleketlerde kâin bilu
mum şirketlerin Türkiye'de çalışan şubeleri. 

3. Doktorlar, diş tabipleri, baytarlar, avukatlar, 
mühendisler, mimarlar, katibiadiller ve emsali mezi-
yatı ilmiye ve sanatkâraneleriyle gerek hanelerinde ve 
gerek muayenehanelerinde ve yazıhane ve idarehane
lerinde kazanç temin eden serbest meslekler erbabı 
ve gazete sahibi imtiyazları ve matbaacılar. 

4. Ticaretleri mütedavil sermayeye ihtiyaç göster
meyen teşebbüsatı ticariye erbabından idarehane sahi
bi komisyoncular, simsarlar, eşya nakline tavassut 
eden emanetçiler ve sigorta muamelâ'tiyle iştigal 
edenler ve vapur ve hacmi istiabı elli tonilâtodan faz
la sefain işletenler ve karada eşhas ve eşya nakline 
hadim her nevi vesaiti nakliye işleten ticarethaneler 
ashabı ve beygir kuvvetinden yukarı kuvayı muharri
ke ile müteharrik her nevi fabrika ve imalâthane ve 
değirmen işletenler, tiyatro, sinema, dans ve konser ve-
sair temaşa yerlerini ve kapalı veya açık eğlence ve 
yarış ve tenezzüh mahallerini işletenler ilânat, icar ve 
isticar, alım ve satım ve seyahat umuruna tavassut 
eden idarahane ashabı ve han ve apartmanları top
tan isticar edip, ahara icar edenler, mültezimler ve 
her nevi otel ve hamam işletenler. 

5. Mütedavil sermaye üzerine icrayı ticaret eden 
teşebbüsatı ticariye erbabından ikraz ve istikraz ve 
banka muamelatıyla iştigal edenler ve kambiyo ve 
nükut ve mücevherat üzerine iş yapanlar ve toptan 
emtiayı ticariye alıp satanlar, bilumum eczahaneler 
ve müteahitler. 

6. Fıkaratı ânifede münderiç olmayıp, her sene 
kanunusani iptidasında icarı senevisi beş yüz lira ve 
daha fazla olan mahallerde icrayı ticaret eden sair bil
cümle teşebbüsatı ticariye erbabı. 

Altıncı Maddei Muaddile — Beyannameler her 
senei maliyeye tekaddüm eden Mart ayı zarfında tan
zim olunup, mükellefin mensup olduğu maliye tahak
kuk idarelerine makbuz mukabili ita olunur. 

Beyannamelerin iadeli taahhütlü olarak posta ile 
irsali de caizdir., 

'Bu takdirde postahaneye teslim tarihi tahakkuk 
idaresine teslim itibar olunur^ Beyanname itasına mec

bur olan birinci kısım mükellefin senei ticariyelerinin 
1927 senesi kanunusani mebdeinden itibaren takvim 
senesine icraa mecburdurlar, Ancak, senei ticariyeleri 
takvim senesi nihayetinde kapatılması imkânı olmadı
ğını ispat eden erbabı ticaretin senei tieariyesi Mart 
ile Şubat olmak üzere kabul olunabilir. 

Dokuzuncu Maddei Muaddile — İtaya mecbur ol
dukları beyannameleri miadında vermeyen mükellefle
rin vergisi 22 nc'i maddeye tevfikan tebeyyün ettiri
lir. Bu suretle tebeyyün ettirilen vergi ilk defasında 
iki, müteakiben tekerrürü halinde ikinci defasında 
dört ve üçüncü defasında beş kat olarak tahsil olu
nur, Ancak, mütevali surette üçüncü defa beyanname
sini vermeyen mükelleflerin Kazanç vergisi beş kat ye
rine bir kat olarak tahsil edilmek şartıyla ticaretgâh-
larının altı ay müddetle ve bilâ hüküm şeddi de caiz-

.dir. Müstahdemine ait beyannamelerin verilmemesin
den mütevellit zamlar asıl mükelleflere hakkı rücuu 
haiz omamak üzere istihdam edenlere raci olur. An
cak, bu gibi ahvalde sed kararı tatbik olunmaz. 

Üçüncü Maddenin altıncı fıkrasında muharrer 
mükelleflere beyannameye talbi oldukları tahakkuk 
idarelerince Şubat zarfında ihbar edilmek şart olup, 
aksi halde bu kısım mükellefler hakkında beyanname
lerini vermediklerinden dolayı işbu m'adde ahkâmı 
cari olamaz. 

Onuncu Maddei Muadile — Üçüncü maddede 
muharrer bilcümle mükellefin beyannamelerinde isim 
ve unvan ticaretlerini ve mahalli ticaret ve ikamet ve 
nevi iştigallerini ve vergiye matrah ittihaz edilmek 
üzere mevaddı atideki tarifat dahilinde tayin edilecek 
kazançlarım tespit eylemeye mecburdurlar. 

On Birinci Maddei Muaddile — Üçüncü madde
nin birinci ve ikinci fıkralarında muharrer şirketler 
ve şualbatı kanunen defatiri ticariye tutmak ve bilan
ço tanzim eylemekle mükellef olduklarından bunların 
verecekleri beyannameler gayri safi kazançları yekû-
niyle bu kazançtan mevaddı atiyede tenzil olunacağı 
gösterilen mebaliği muhtevi bulunur ve bu iki yekûn 
arasındaki fark verginin matrahını teşkil eder. Şu 
kadarki, bu kısım mükellefin beyannamelerine ayrı
ca bilançolarıyla kâr ve zarar hesaplarının müfredat
lı birer cetvelini de raptetmek mecburiyetindedirler. 

On Beşinci Maddei Muaddile — Üçüncü madde
nin üç ve dört numaralı fıkralarında muharrer ser
best meslek erbabiyle mütedavil sermayeye ihtiyaç gös
termeyen ticaret esbabı beyannamelerinde gayri safi 
kazançlarıyla masarifi ümumiyelerini tespit ederler. 
Bunların gayri safi kazançları ifa eyledikleri hidemat 
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mukabilinde ahzeyledikleri mebaiiğ mecmuundan iba
ret olup, masarifi umumiyeleri de müstahdemine yer-

. dikleri maaşat ve üc-urat vesair aidat ile icrayı sanat 
ve ticaret ettikleri mahalle raci icare, tenvir ve tes
hin ve muhabere ve ilan masarifi ve sanat ve ticaret
lerine muktazd eşyanın harik ve sigorta masrafı ve sa-
natlerinin ve ticaretlerinin icabından olan sair masarifi 
zaruriyeden ibarettir. Bunlar safi temettüden % 5 nis
petinde ihtiyat akçesi tefrik edebilirler. 

Bu sınıf mükellefinin mecmu mehuzatlarını ihti
va eden meibaliğ ile masarifi umumiye yekûnları bey
nindeki fark safi kazançlarını teşkil edip vergiye mat
rah ittihaz olunur ve kendilerinden başkaca bilanço ve 
kâr ve zarar hesabı talep edilmez. 

Üçüncü maddenin beş ve altı numaralı fıkralarında 
muharrer olanlarla mütedavil sermaye üzerine ticaret 
edenler beyannamelerinde atide tarif olunduğu şekilde 
hâsılat ve satışlarının (bir senelik miktarını irae eder
ler. İşbu miktar mükellefin senei ticariyesi mebdeinden 
nihayetine kadar bir senei kâmilede ve yeni işe başla
mış olanların tarihi mübaşer atinden bilitibar ticari 
senesi nihayetine değin geçen müddet zarfındaki bilu
mum muamele ve satışlarından aldıkları mebaliğin 
heyeti mecmuasıdır. 

Bu sınıf mükellefin beyannamelerine merbuten o 
sene zarfındaki bilumum mehuzat ve mevcudatını 
mülbeyyin birde hulâsai hesabiye itasiyle mükellef
tirler. Bu suretle tespit edilen satış ve muamele ye
kûnları üzerinden mükellefin gayri safi kazancı her 
senei maliyeye takaddüm eden Mart ayı zarfında ma
hallin en büyük Malmemurunun veya tevkil edeceği 
zatın riyaseti altında mahalli Ticaret Odasından ve 
ticaret odası bulunmayan yerlerde belediyelerden in
tihap olunacak erbabı vukuftan iki zattan mürekkep 
bir heyet marifetiyle tertip ve tanzim edilen emsal 
cetveline göre tayin olunup, vergiye matrah ittihaz 
edilir. Şirketlerden maada üçüncü maddenin 3, 4 ve 
5 ve 6 ncı fıkralarında muharrer salifüızzikir mükelle
fin her senei ticariyesi mebdehıde tecdit edilmek ve 
mensup olduğu tahakkuk idarelerince musaddak ol
mak şartiyle bir kazanç muamele ve satış defteri tut
mak ve bu deftere herğünkü muamele ve satışlarını 
kaydetmek ve senei ticariyeleri nihayetinde müteda
vil sermaye ve mevcudatını yeni deftere devreyle-
mekle mükelleftirler. Mamafih Ticaret Kanunu mu
cibince kâtibi adilden musaddak olarak tefatiri ticari
ye tuttuğunu ispat edenler şirketler misillu bilanço ita
siyle mülkellefiiyetlerini talep edebilirler. 

Ön Yedinci Maddei Muaddile — Maliye tahakkuk 
idareleri her senei maliyeye takaddüm eden Nisan 

ayının iptidasından itibaren bir hafta zarfında beyan
name vermekle mükellef iken, vermeyenlerin esami
sini ve müteakiben verilen beyannamelerin sıhhatini 
tebeyyün ettirmeye mecburdur. 

Beyannamelerde münderiç kazançlar indettetkik 
ndksan görülmedikçe vergiye esas olarak kabul edi
lir. 

Yirmi Dördüncü Maddei Muaddile — Üçüncü 
maddenin bir ve iki ve üç ve dört numaralı fıkraların
da muharrer mükellefin için bittetkik veya resen tebey
yün ettirilen safi kazancın : 

0 ilâ 5 000 liraya kadar olan kısmından % 6 
5 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan kısmından % 

10, 
10 001 ilâ 20 000 liraya kadar olan kısmından 

!% 12, 
20 001 liradan yukarş olan kısımdan % 15 nispe

tinde vergi alınır. 
Salifüzzikir üçüncü maddenin beşinci fıkrasında 

muharrer erbabı ticaretin tebeyyün ettirilen kazançla
rından : 

0 ilâ 3 000 liraya kadar olan kısımdan c/c 3, 
3 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan kısmından % 5, 
10 001 ilâ 20 000 liraya kadar olan kısmından 

:% 6, 
20 001 liradan fazla kazançlar için % 7,5 vergi 

istiyfa olunur. 
Yirmi Altıncı Maddei Muaddile — Eshamlı şirket

lerde vergi nispeti safi kârın heyeti mecmuasına tabi 
olmayıp, Nizamnameleri mucibince her hisseye isabet 
eden miktarın yüzde altısıdır. 

Gerek nama muharrer bulunsun, gerek hamiline 
ait olsun her hisseye isabet eden vergi miktarı his-
sedarana hini tevziinde mahsup edilmek üzere bilanço
sunun tanzimini müteakip, tahakkuk ettirilecek Hazi
ran mahı zarfında bir bordro veya beyannameye müs
teniden toptan mensup bulunduğu Maliye tahakkuk 
dairesine şirketlerce tesviye ve ita olunur. 

Haziran nihayetine kadar tesviye edilemeyen bu 
ikabil vergiler % 10 fazlasiyle ve Tahsili Emval Kanu
nuna tevfikan şirketten istiyfa edilir. 

Yirmi Yedinci Maddei Muaddile — Bir bina da
hilinde icrayı ticaret ve sanat edip, üçüncü maddenin 
şümulü haricıinde kalan mükellefin icrayı ticaret ey
ledikleri mahallerin icarei seneviyelerinıe göre vergiye 
tabi tutulurlar. Bu kabil erbabı ticaret her senei ma
liyeye tökadduım eden kânunusani ayı zarfında hükü
metçe ihzar ve bilâbedel tevzi edilecek olan bir be
yannameyi imlâ ve pulsuz olarak mensup olduğu 
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Maiîiye tahakkuk idaresine itaya medburdurllar. Bu 
beyannamelerde ticarethanenin mevkii, ciheti mül
kiyeti, tahrir kıymeti, müsfcecir ise verdiği bedeli icarı, 
unvanı, ticaıreti, istihdam dtttiği amıdle, çırak vesair 
müstahdeminin addt ve hüiviydtleri irae ddil'ir. Bu ti-
cardthaneîerlin icaneleri her mahalde şulbalt zarfında en 
büyük Mülkiye mal memurunun veya tevkil edeceği 
zatin riyaseti allında iki tahakkuk memuriyle Ticaret 
odasından veya belediyeden intihap edilecek iki aza
dan mürekkep bir heyet vası'tasıiyle tetkik edilerek 
ticarethanenin mevkii, şeref ve ehemmiyeti ve o se
neye mahsûs ahvali ticariye ve ıtesiratı iktisadiye na
zarı dikkate alınarak ve efml&ali ticardtgâhlann icar-
lariyle mukayese edilerek icabı hale göre talkrir ve tes
pit olunur. 

Otuz Sekizinci Maddei Muaiddile — Ruhsat ve 
unıvan tezkereleri damga resminden muaf olduğu hailde 
berveçhiat'i deırecat üzerine rdsine tabidir: 

1. İşbu kanunun 34 noü maddesinde muharrer 
işçilerden yirimi beş kuruş. 

2. İşbu kanunun 31, 32, 33 ncü maddei erindeki 
kazanç erbabından yarım lira, 

3. Beyanamdye tabi bulunmayan ticaretgâh es
babından birer lira. 

4. Kanunun üçüncü maddesinün üç ve dört ve beş 
Ve altı numaralı fıkralarından muharrer beyanname 
esbabından iki lira. 

5. Üçüncü maddenin birinci ve ikinci fıkraların
da mezkûr sirkatlerden beş lira, 

Altmışıncı Maddei Muaddile — Kazancıları beyan
name ile bildirilen hususî şirketler ve tlicaretgâhlar ve 
emsali teşiebbüsaıtı ticariye müstahdeminin© ait olup, 
58 ve 59 ncu maddeler veçhile tahsil ve teslim edile
cek olan vergiler mukabilinde mecmu teslimatları iti
bariyle müessese namına yalnız bir dsaıs makbuzu ita 
edilir. 

Altmış Dördüncü Maddei Muaddile — Senet mali
yenin hitamından itibaren üç sone zarfında tahakkuk 
«Ctürilmiyen ve müddeti mezkûre zarfında tahakkuk 
ıdlltirilip de semdi maliyenin ink'iza'sından itibaren on 
sene zarfında tahsil ediılmiyen Kazanç vergisi müruıru 
zamana uğrar. Tahakkuk için müruru zaman müddeti 
olan üç sene nihayetine kadar mdkltuimen tahakkuk et
tirilen vergiler yüzde kırk zammiyie tahsil olunur. 

Altmış Alltıncı Maddei Muaddile — Kazançlarını 
beyanname ile ihbara mecbur olan ve üçüncü madde
de muharrer mükellefinden birinci ve ikinci fıkralar
daki şirketler işbu kanunun mevkii ta'tbike vazolun-
duğu tarihten itibaren kâtibiadilden veya Ticaret 

odalarından müsaddak Türkçe olmak üzere Ticaret 
Kanunu mucibince döfaitiıri ticariydlerini teslis etm'iye 
ve üçüncü maddenin 3, 4, 5 ve 6 .ncı fıkralarında mu
harrer erbabı ticaret ise işbu kanunun mevaddı mah-
'susasındalki tarifat dahilinde muamele ve satış defa-
tirinii Türkçe olarak tultmaya ve muamelâtı meslekiye-
lerinin bicüim'le netayici maliyesini bu defatire kayda 
nıedburduriar. Hilâfına hardkdtli tebeyyün edenler hak
kında vergiye ilâve olunacak zamalirniden başka on li
radan yüz liraya kadar cezayü nakdî hüküm ve teker
rürü halinde bu ceza taz'if olunur. İki sene zarfında 
aynı halin vukuu tekerrürden madüHtur. 

Yetmiş Birinci Muvakkat Maiddei Muaddile — 
İşbu kanunun ahkâmı üçüncü maddenin bir ve ikinci 
fıkralarında muharrer şirkdİeri de beyanname esasına 
Italbi tutulan memurin müstahdemin ve ikinci kısma 
dahil bilcümle mükellefin hakkında 1926 senei mali
yesinden itibaren aynen tatbik olunur, buruların hari
cinde kalan ve beyanname usulüne tabi tutulan mü
kellefin bu kanunun ilk senei tatbikiyesiyle 1927 -
1928 seneleri Mart ayları zarfında beyanname ver
medikleri takdirde ve mükellefinin bu müddet zar
fında vaziyeti ticariyelerinde bir güna tebeddül vu-
kubulmadığı halde 1341 senesi Temettü vergilerinin 
üç mislini ve tebeddül vukuunda mülga Temettü Ka
nununun 1341 senesindeki ahkâmı umumiyesine gö
re kendilerine yeniden Temettü Vergisi tarholunarak 
bunun keza üç mislini tediyeye mecburdurlar. 

İkinci Madde — Balâdaki mevaddı muaddile Ka
zanç Vergisi Kanunundaki aynı mevaddın yerine ta-
dilen kaim olmuş ve kanunun on dördüncü madde
sinin üç numaralı fıkrasının birinci satırındaki (Şir
ketlerden maada mükellefler tarafından hâsılattan 
tefrik olunan ihtiyat akçeleri muteber değildir) cüm
lesiyle altıncı satırındaki (Şirketlerden maada mü
kelleflerin ihtiyat akçesi namiyle hâsılattan tefrik 
edecekleri mebaliğ ile) tabiratı tayyedilmiştir. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Adli
ye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

12 Kânunuevvel 1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat Bey 

İmzada bulunmadı 
Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan Bey 
İmzada bulunmadı 
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Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Ticaret Encümeninin Tadili 
Birinci Madde — Kazanç Vergisi Kanununun 

3, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 24, 26, 27, 38, 64 ve 72 nci 
maddeleri berveçhizir tadil edilmiştir. 

Üçüncü Maddei Muaddele — Atide muharrer 
mükellefler kazançlarım beyanname ile ihbara mec
burdurlar. 

1. Envai ve mevzuları Ticaret Kanununda mu
harrer kollektif, komandit, ve limited ve anonim şir
ketlerle şürekâsına temettü tevzi eden ticari mahiyet
teki kooperatif şirketler ve bunların şubeleri. 

2. Merkezleri ecnebi memleketlerde kâin bilu
mum şirketlerin Türkiye'de çalışan şubeleri 

3. Doktorlar, diş tabipleri, baytarlar, avukatlar, 
dava vekilleri, mühendisler, mimarlar, kâtibiadiller, 
gazete sahibi imtiyazları ve emsali meziyatı ilmiye 
ve sanatkâraneleriyle gerek hanelerinde ve gerek 
muayenehanelerinde ve yazıhane ve idarehanelerinde 
kazanç temin eden serbest meslekler erbabı. 

4. Ticaretleri mütedavil sermayeye ihtiyaç gös
termeyen teşebbüsatı ticariye erbabından idarehane 
sahibi komisyoncular, simsarlar, eşya nakline tavas
sut eden emanetçiler ve sigorta muamelâtiyle iştigal 
edenler ve vapur ve hacmi istiabı elli tonilatodan 
fazla sefain işletenler ve karada eşhas ve eşya nakli
ne hadim her nevi vesaiti nakliye işleten ticarethane
ler esbabı ve dört beygir kuvvetinden yukarı kuvayı 
muharrike ile müteharrik her nevi fabrika ve mat
baa ve imalathane ve değirmen işletenler, tiyatro, si
nema, dans ve konser vesair temaşa yerlerini ve ka
palı veya açık eğlence ve yarış ve tenezzüh mahal
lerini işletenler. 

Ilanat, icar ve isticar, alım ve satım ve seyahat 
umuruna tavassut eden idarehaneler esbabı şehir ve 
kasabalardaki hanları ve apartmanları toptan isticar 
edenler, mültezimler, her nevi otel ve hamam işle
tenler. 

5. Mütedavil sermaye üzerine icrayı ticaret eden 
teşebbüsatı ticariye erbabından ikraz ve istikraz ve 

banka muamelâtiyle iştigal edenler ve kambiyo ve 
nükud ve mücevherat üzerine iş yapanlar ve toptan 
emtiayı ticariye alıp, toptan veya perakende satan
lar, bilumum eczahaneler ve müteahhitler. 

Toptan emtiayı ticariye alıp, toptan veya pera
kende satanlardan ticaretgâhlarının icarı senevisi beş 
yüz liradan eksik olan bu fıkra hükmünden hariçtir. 

6. Fıkaratı ânifede münderiç olmayıp, her sene 
kânunusani iptidasında icarı senevisi beş yüz lira ve 
daha fazla olan mahallerde icrayı ticaret eden sair 
bilcümle teşebbüsatı ticariye erbabı. 

7. Ticaret Kanununun 13 ncü maddesinde mu
harrer ve ticareti sermayei nakdisinden ziyade mesaii 
bedeniyesine müstenit ve kârı kesbi ancak medarı 
maişetini temine kâfi olacak derecede cüzi olan kü
çük tacirler müştereken çalışsalar dahi beyanname 
vermekten müstesnadır. 

Altıncı Maddei Muaddele — Beyannameler her 
senei maliye takaddüm eden Mart ayı zarfında tan
zim olunup, mükellefin mensup olduğu Maliye ta
hakkuk idarelerine makbuz mukabili ita olunur. Be
yannamelerin taahhütlü olarak posta ile irsali de ca
izdir. Bu takdirde postaneye teslim tarihi tahakkuk 
idaresine teslim itibar olunur. Beyanname itasına 
meöbur olan birinci kısım mükellefin senei ticariye-
lerini takvim senesine ircaa mecburdurlar. Ancak şe
nel ticariyelerinin takvim senesi nihayetinde kapa
tılması imkânı olmadığını ispat eden erbabı ticaretin 
senei ticariyesi mebdei Mart olmak üzere kabul olu
nabilir. 

Dokuzuncu Maddei Muaddele — Aynen kabul 
edilmiştir. 

Onuncu maddei muaddele — Aynan kabul edil
miştik 

On (birinci maddei muaddele — Üçüncü madde
nin birinci ve Mnci fıkralarında muharrer şirketler 
ve şuabatı kanunen defatiri ticariye tutmak ve bilanço 
tanzim eylemekle mükellef olduklarından bunların 
verecekleri beyannameler gayrisafi kazançları yekû-
niyle bu kazançtan mevaddı atiyede tenzil olunacağı 
gösterilen mebaliği muhtevi bulunur ve bu iki yekûn 
arasındaki fark verginin matrahını teşkil eder. Şu 
kadar ki, kolektif şirketlerden maada bu kısım mü
kellefin beyannamelerine ayrıca bilânçolariyle kâr ve 
zarar hesaplarının «müfredatöı bir cetvelini de raptet
mek mecburiyetindedirler. 

On beşinci maddei muaddile —- Üçüncü madde
nin 3 ve 4 numaralı fıkralarında muharrer serbest 
meslek erbalbiyle mütedavil sermayeye ihtiyaç gös-
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termeyen ticaret ashabı beyannamelerinde gayri safi 
kazançlariyle masarifi umumiyderirii tespit ederler. 
Bunların gayri safi kazançları ifa eyledikleri hide-
mat mukabilinde ahzeyiedikleri mebaliğ mecmuun
dan ibaret olup, masarifi umumiyeleri de müstahde
mine verdikleri maaşt ,ve ücurat ve salir aidat ile ic
rayı sanat ve ticaret ettikleri mahalle raci icara, ten
vir ve teshin ve muhabere ve ilân masarifi ve sanat 
ve ticaretlerine muktazi eşyanın harik ve sigorta mas-

' rafı ve sanatlarının ve ticaretlerinin icabından olan 
sair vergi ve masarifi zaruriyeden ibarettir. Bunlar 
safi temettüden % 5 nispetlinde ihtiyat akçası tefrik 
edebilirler. Bu sınıf mükellefinin mecmu mehuzatîa-
rını ihtiva eden mebaliğ ile masarifi umumiye yekûn
ları beynindeki fark safi kazançlarım teşkil edip ver
giye matrah ittihaz ,olunur ve kendilerinden başkaca 
bilanço ve kâr ve zarar hesabı talep edilmez. 

Üçüncü maddenin beş ve altı numaralı fıkrala
rında muharrer olanlarla mütedavil sermaye üzerine 
ticaret edenler beyannamelerinde atide tarfif olunan 
şekilde hâsılat ve satışlarının bir senelik miktarını 
firae ederler, tşbu miktar mükellefin ' senei ticariyesi 
mebdeinden nihayetine kadar bir senei kâmilede ve 
yeni işe başlamış olanların tarihi mübaşeretinden bil-
itibar ticarî senesi nihayetine değin geçen müddet 
zarfındaki bilumum muamele ve satışlarından aldık
ları mebal'iğin heyeti mecmuasıdır Bu sınıf mükelle
fin beyannamelerine merbuten o sene zarfındaki bil
umum mehuzat ve mevcudatını mübeyyin bir de hu-
lâsai hesabiye itasiyle mükelleftirler. Bu suretle tes
pit edilen satış ve muamele yekûnları üzerinden mü
kellefin gayri safi kazancı her senedi maliyeye takad
düm eden Mart ayı zarfında mahallin en büyük maî-
memurunun veya tevkil edeceği zatin riyaseti altın
da .mahallî ticaret odasından ve ticaret odası bulun
mayan yerlerde belediyelerden intihap olunacak er
babı vukuftan iki zâttan mürekkep bîr heyet mari
fetiyle tertip ve tanzim edilen emsal cetveline göre 
tayin olunup, vergiye matrah ittihaz edilir: Şirketler
den maada üçüncü maddenin 3, 4, ve beş ye altıncı 
fıkralarında muharrer saliftizzi'kir mükellefin her se
nei ticariyesi mebdeinde tecdit edilmek ve mensup 
olduğu tahakkuk idarelerince musaddak olmak şar-
tiyle bir kazanç muamele ve satış defteri tutmak ye 
bu defterde her günkü muamele ve satışlarını kaydet
mek ve senei ticariyeleri nihayetinde mütedavil ser
maye ve mevcudatını yeni deftere devretmekle mü
kelleftirler. Ticaret Kanununun tarifi veçhile munta
zam defter tutanlar ayrıca kazanç muamele ve satış 
defteri tutmaktan varestedirler. Mamafih 'kolektif 

şirketlerle Ticaret Kanunu mucibince kâtibiadıilden 
musaddak olarak defatiri ticariye tuttuğunu ispat 
edenler şirketler misillû bilanço itasiyle mükellefiyet-
ılenini talep edebilirler. 

On yedinci maddei muaddele — Aynen kabul 
edilmiştir. 

Yirmi dördüncü maddei muaddele — Üçüncü 
maddenin bir ve iki ve üç dört numaralı fıkralarında 
muharrer mükellefîn için bittetkik veya-resen tebey-
yüz ettirilen safi kazancın : 

0 ilâ 5 000 liraya kadar olan kısımdan % 6, 
5 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan kısımdan ••% 8, 
10 001 ilâ 20 000 liraya kadar olan kısımdan % 10, 
20 001 ilâ 50 000 liraya kadar olan kısımdan •% 12, 
50 000'den yukarı olan kısmından % 15 nispetin

de vergi alınır. 
Salifüzzikir üçüncü maddenin beşinci fıkrasında 

muharrer erbabı ticaretin tebeyyün ettirilen gayri 
safi kazançlarından: 

0 ilâ 3 000 liraya kadar olan kısımdan % 3, 
3 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan kısımdan % 4, 
10 001 ilâ 20 000 liraya kadar «olan kısımdan % .6, 
20 001 ilâ 50 000 liraya kadar olan kısımdan % (6, 

EMİ bin liradan fazlası için % 7,5 vergi Miyfa olu
nu^ 

Yirmi altıncı maddei muaddile — Aynen, kabul 
edilmiştir. 

Yirmi yedinci maddei ,muaddile — Bir bina da
hilinde icrayı ticaret ve sanat edip, üçüncü madde
nin şümulü haricinde kalan mükellef în icrayı ticaret 
eyledikleri mahallerin icarei seneViyderine göre ver
giye tabi tutulurlar. Bu kabil erbabı ticaret her se
nei maliyeye takaddüm eden Kânunusani ayı zarfın
da hükümetçe ihzar ve bilâbedel tevzi edilecek olan 
bir beyannameyi imlâ ve pulsuz olarak mensup ol
duğu maliye tahakkuk idaresine itaya mecburdurlar. 
Bu beyannaimderde ticarethanenin mevkii, ciheti 
mülkiyeti, tahrir .kıymeti, müstecir ise, verdiğji bedel 
icarı, unvanı ticareti, istihdam ettiği amde, çırak ve 
sair müstahdeminin adet ve hüviyetleri irae edilir. Bu 
ticarethanelerin icareleri her mahalde Şubat zarfın
da en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 
zaltm riyaseti altında iki tahakkuk memuriyle tica
ret odasından ve belediyeden münteihap birer azadan 
ve ticaret odası bulunmayan yerlerde belediyelerden 
müntehap iki azadan mürdc'kep bir heyet vasıtasiyle 
tetkik edilerek ticarethanenin mevkii, şeref ve ehem
miyeti ve o seneye mahsus ahvali ticariye ve tesiratı 
»iktisadiye nazarı dikkate alınarak ve emsali ticaret-
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gâtiiarın icarlariyle mukayese edilerek icabı hale gö
re tenzil veya tezyit olunarak takrir ve tespit olunur. 

Otuz sekizinci maddei muaddile — Aynen kabul 
edilmiştir. 

Altmışıncı maddei muaddile — Kazançları beyan
name ile bildirilen hususî şirketler ve ticaretgâhlar ve 
emsali teşebbüsatı ticariye müstahdeminine ait olup, 
58 ve 59 ncu maddeler veçhile tahsil ve teslim edi
lecek olan vergiler mukabilinde mecmu teslim atları 
itibariyle müessese namına yalnız bir esas makbuzu 
ita edilir. İşbu teslimat her ay yerine peşinen olmak 
üzere üç veya daha ziyade aylık olarak kabul oluna
bilir. 

Altmış dördüncü maddei muaddile — Aynen ka
bul edilmiştir. 

Altmış altıncı maddei muaddile — Kazançlarını 
beyanname ile ihbara meobur olan üçüncü maddede 
muharrer mükellefinden birinci ve ikinci fıkralardaki 
şirketler işbu kanunun mevkii tattbike vazolunduğu 
tarihten itibaren kâtibiadilden veya ticaret odaların
dan musaddak Türkçe olmak üzere Ticaret Kanunu 
mudibince defatiri .ticariyeîerini tesis etmeye ve üçün
cü maddenin. 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralarında muharrer 
erbabı ticaret ise işbu kanunun mevaddı mahsusasın-
dalki tarifat dahlil'inde kanunu ticaretin emrettiği def
terleri veya muamele ve satış defatirini Türkçe ola
rak tutmağa ve muamelâtı mesleki yelerinin bilcümle 
netayici maliyesini bu defatire kayda mecburdurlar. 
Hilâfına hareketi tebeyyün edenler hakkında vergiye 
ilâve olunacak zamaimden başka on liradan yüz lira
ya kadar cezayı nakdî hüküm ve tekerrürü halinde 
bu ceza taz'if olunur. İM sene zarfında aynı halin 
vukuu tekerrürden maduttur. 

Yetmiş -birinci muvakkat maddei muaddile — Ay
nen kabul edilmiştir. 

İkindi madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde — Aynen kabul edilmiştir. 

Adlîye Encümeninin Tadili! 
Madde 1. — (Ticaret Encümeninin teklifi aynen) 
Üçüncü maddei muaddile — (Ticaret Encümeni

nin teklifi aynen) 
Altıncı maddei muaddile — (Ticaret Encümeni

nin teklifi aynen) 
Dokuzuncu maddei muaddile — İtaya mecbur ol

dukları beyannameleri miadında vermeyen mükellef
lerin vergisi yirmi ikinci maddeye tevfikan tebeyyün 
ettirilir. Bu suretle tebeyyün ettirilen vergi ilk defa
sında iki, müteakip senede tekerrürü halinde dört ve 

yine bunu takip eden üçüncü senede tekerrür ettiği 
takdirde beş kat olarak tahsil olunur. Ancak müte-
vali surette üçüncü defa beyannamesini vermeyen 
mükelleflerin Kazanç Vergisi beş kat yerine bir kat 
olarak tahsil edilmek şartiyle ticaretgâhlarının altı ay 
müddetle ve bilâ hüküm şeddi caizdir. Müstahdemi
ne ait beyannamelerin verilmemesinden mütevellit 
zamlar asıl mükelleflere hakkı rücuu olmamak üzere 
istihdam edenlere raci olur. Ancak, bu gibi ahvalde 
sed kararı tatbik olunmaz. Üçüncü maddenin altıncı 
fıkrasında muharrer mükelleflere beyannameye tabi 
oldukları tahakkuk idarelerince Şubat zarfında ihbar 
edilmek şart olup aksi halde bu kısım mükellefler 
hakkında beyannamelerini vermediklerinden dolayı 
işbu madde ahkâmı cari olamaz. 

Onuncu maddei muadile — (Ticaret Encümeninin 
teklifi aynen) 

On beşindi maddei muaddile — (Ticaret Encürne-
niinin teklifi aynen) 

On yedinci maddei muaddile — (Ticaret Encüme
ninin teklifi aynen) 

Yirmi altıncı maddei muaddile — (Ticaret Encü
meninin teklifi aynen) 

Altmışıncı maddei muaddile — (Ticaret Encüme
nin teklifi aynen) 

Altmış dördüncü maddei muaddile — (Ticaret 
Encümeninki aynen) 

Altmış altıncı maddei muaddile — Kazançlarını 
beyanname ile ihbara mecbur olan üçüncü maddede 
muharrer mükellefinden birinci ve ikinci fıkralardaki 
şirketler işbu kanunun mevkii tatbike vazolunduğu 
tarihten itibaren kâtibüadilden veya ticaret odaların
dan musaddak' olmak üzere Ticaret Kanunu muci
bince defatiri ticariyeîerini tesis etmeye ve üçüncü 
maddenin 3, 4, 5 ve 6 ncı fikralarında muharrer er
babı ticaret ise işbu kanunun mevaddı mahsusasın-
daki tarifat dahilinde muamele ve satış defatirini tut
maya ve muamelâtı meslekiyelerinin bilcümle neta-
yidi maliyesini bu defatire kayda mecburdurlar. Hi
lâfına hareketi tebeyyün edenler hakkında vergiye 
ilâve olunacak zamaimden başka on liradan yüz lira
ya kadar cezayı nakdi hüküm ve tekerrürü halinde 
bu ceza tazîf olunur. İki sene zarfında aynı halin 
vukuu tekerrürden maduttur. 

Yetmiş birinci maddei muaddile — Ticaret En
cümeninin teklifi aynen. 

İkinci madde — Aynen, 
Üçüncü madde — Aynen, 
Dördüncü madde — Aynen, 
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Maliye Encümeninin tadili 
Üçüncü maddei muaddile — 1, 2, 3, 4, 5, 6, ay

nen kabul. 
7/ Ticaret Kanununun on üçüncü maddesinde 

muharrer ve ticaretleri nakdî sermayelerinden ziyade 
bedenî sâylarına müstenit ve kârü ke&ibleri ancak 
ma'ışötlerin'i temine kâfi olacak derecede cüzi olan 
küçük tacirler müştereken çalışsalar dahi beyanname 
vermekten müstesnadırlar. 

Altıncı maddei muaddile — Beyannameler her se-
nei maliyeye takaddüm eden Mart ayı zarfında tan
zim olunup, mükellefin mensup olduğu maliye tahak
kuk idarelerine makbuz mukabili ita olunur. 

Beyannamelerin taahhütlü olarak posta ile irsali 
de caizdir. Bu takdirde po&tahaneye teslim tarihi ta
hakkuk idaresine teslim itibar olunur. Beyanname 
itasına mecbur olan mükellefin senei ticariyelerini 
takvim senesine ircaa mecburdurlar. Ancak senei 
ticariydlerinin takvim seftesi nihayetinde kapatılması 
imkânı olmadığını ispat eden erbabı ticaretin sendi 
ticariyesi mebdei MaTt olmak üzere kabul olunabilir. 

Dokuzuncu maddei muaddile — Aynen kabul. 
Onuncu maddei muaddile — Aynen kabul. 
On birindi maddei muaddile — Aynen kabul. 
On beşinci maddei muaddile — Aynen kabul. 
On yedinci maddei muaddile — Aynen kabul. 
Yirmi dördüncü maddei muaddile — Aynen ka

bul. 
Yirmi altıncı maddei muaddile — Aynen kabul. 
Yirmi yedinci maddei muaddile — Bir bina da

hilinde icrayı ticaret ve sanat edip, üçüncü maddenin 
şümulü haricinde kalan mükellefin icrayı ticaret ey
ledikleri mahallerin icarei seneviyelerine göre vergi
ye tabi tutulurlar. 

'Bu kabil erbabı ticaret her senei maliyeye takad
düm eden Kânunusani ayı zarfında hükümetçe ihzar 
ve biîâ bedel tevzii edilecek olan bir beyannameyi 
'imlâ ve pulsuz olarak mensup olduğu maliye tahak
kuk idaresine İtaya mecburdurlar. Bu beyannameler
de ticarethanenin mevki ve numarası ve mutasarrıfı
nın ismi, tahrir kıymeti, müstecir ise bedeli icarı, un
vanı ticareti, istihdam ettiği amele, çırak ve sair müs
tahdeminin adet ve hüviyetleri irae edilir. Bu ticaret
hanelerin icareleri her mahalde Şubat zarfında en bü
yük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatın 
riyaseti altında M tahakkuk memuru ile ticaret oda
sından ve belediyeden müntehap birer azadan ve ti
caret odası bulunmayan yerlerde belediyeden mün
tehap iki azadan mürekkep bir heyet vasıtasiyle tet

kik edilerek ticarethanenin mevkii, şeref ve ehemmi
yeti ve o seneye mahsus ahvali ticariye ve tesiratı ik
tisadiye nazarı dikkalte alınarak ve emsali ticaretgâh-
ların icarlariyle mukayese edilerek icabı hale göre 
tenzil veya tezyit olunarak takrir ve tespit olunur. 

Otuz .sekizinci maddei muaddile — Aynen kabul. 

Altmışıncı maddei muaddile — Kazançları beyan
name ile bildirilen hususî şirketler ve ticaretgâhlar ve 
emsali teşebbüsatı ticariye müstâhdemihine ait olup, 
elli sekiz ve elli dokuzuncu maddeler veçhile tahsil 
ve teslfeı edilecek olan vergiler mukabilinde mecmu 
teslimatları itibariyle müessese namına yalnız bir esas 
makbuzu ita edilir. İşbu teslimat her ay yerine peştin 
olmak üzere üç veya daha ziyade aylık olarak kabul 
olunabilir. 

Ancak vergileri peşin tesviye edilen müddet zar
fında müstahdeminin gerek adet ve gerek ücretlerin-
ce vaki olacak her nevi tahavvülât on gün zarfında 
mensup oldukları dairdi maliyeye bildirilecdk ve te-
zayüt vaki olmuş ise vergi farkı tesviye, tenakus vaki 
olmuş ise tenzili talep olunacaktır. 

Altmış dördüncü maddei muaddile — Aynen ka
bul; 

Altmış altıncı maddei muaddile — Kazançlarını 
beyanname ile ihbara mecbur olan üçüncü maddede 
muharrer mükellefinden birinci ve ikinci fıkralardaki 
şirketler işbu kanunun mevkii tatbike vazolunduğu 
tarihten itibaren kâtiibiadilden veya ticaret odaların
dan musaddak olmak üzere Ticaret Kanunu muci
bince defatiri ticariyelerini tesis etmeye ve üçüncü 
maddenin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralarında muharrer er
babı ticaret ise işbu kanunun mevaddı mahsusasın-
daki tarifat dahilinde muamele ve satış defatirini 
Türkçe tutmaya, ve muamelâtı meslekiyelerinin bil
cümle ndtayidi maliyesini bu defatiri kayda mecbur
durlar. Hilâfına hareketi tebeyyün edenler hakkında 
vergiye ilâve olunacak zamaimden başka on liradan 
yüz liraya kadar cezayı nakdî hüküm ve tekerrürü 
halinde bu ceza taz'if olunur, iki sene zarfında aynı 
halin vukuu tekerrüründen maduttur. 

Yetmiş birinci maddei muaddile — tşbu kanunun 
ahkâmı üçüncü maddenin birinci ve ikinci fıkraların
da muharrer şirketler ve beyanname esasına tabi tu
tulan memurin ve müstahdemin ile beyannameye tabi 
olmayan ikinci kısma dahil bilcümle mükellefin' hak
kında 1926 senei mal'iyesinden itibaren aynen tatbik 
olunur. Bunların haricinde kalan ve beyanname usu
lüne tabi tutulan mükellefin bu kanunun ilk senei 
ta'tbikiyesiyle 1927 - 1928 seneleri Mart ayları zar-
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fmda beyanname vermedikleri takdirde ve mükelle
finin bu müıddöt zarfında vaziyeti ticariyelerinde bir 
güna tebeddül vuku bulmadığı halde 1341 senesi te
mettü vergilerinin üç misli ve tebeddül vukuunda 
mülga Temettü Kanununun 1341 senesindeki ahkâmı 
umuimiyesine göre kendilerine yeniden temettü ver
gisi tarh olunarak; bunun keza üç mislini tediyeye 
mecburdurlar. 

İkinci madde — Aynen 'kabul. 
Üçüncü madde — Aynen 'kabul. 
Dördüncü madde — Aynen kabul. 

Bütçe Encümeninin! Tadili 
Kazanç Vergisi Kanununun Bazı Maddelerini 

Muaddil Kanun Lâyihası 
Birinci madde — Kazanç Vergisi Kanununun 3, 

6, 9, 10, 11, 15, 17, 24, 26, 27, 37, 38, 64, 66 ve 71 
nci maddeleri ve 14 ncü maddenin üç numaralı fık
rası berveçhizîr tadil edilmiştir. 

Üçüncü madde — Atide muharrer mükellefler ka
zançlarını beyanname ile ihbara mecburdurlar: 

L Envai ve mevzuları Ticaret Kanununda mu
harrer kollekitiif, komandit, limitet, anonim ve koope
ratif şirketler ve bunların şubeleri (Esas mukavelele
rine nazaran sermaye üzerine temettü tevzi etmeyen 
İstihsal ve istihlâk kooperatifleri hariçtir.) 

2. Merkezleri ecnebi memleketlerde kâin bilu
mum şirketlerin Türkiye'de çalışan şubeleri. 

3. Doktorlar, diş tabipleri, baytarlar, avukatlar, 
dava vekilleri, mühendisler, mimarlar, kâtibiadiller, 
gazete sahipleri ve emsali meziyatı ilmiye ve sanat-
kâraneleriyle gerek evlerinde gerek muayenehane, 
yazıhane ve idarehanelerinde kazanç temin eden ser
best meslekler erbabı. 

4. Ticaretleri mütedavil sermayeye ihtiyaç gös
termeyen teşebbüsaıtı ticariye erbabından idarehane 
sahibi komisyoncular, simsarlar, eşya nakline tavas
sut eden emanetçiler ve sigorta muamelâtiyle iştigal 
edenler ve vapur ve hacmi istiabı elli tonilâtodan 
fazla sefain işletenler ve karada eşhas ve eşya nak
line hadim her nevi vesaiti nakliye işleten ticaretha
neler ashabı ve dört beygir kuvvetinden yukarı ku-
vayı muharrike ile müteharrik her nevi fabrika ve 
matibaa ve imalâthane işletenler, tiyatro, sinema, 
dans ve konser" vesair temaşa yerlerini ve kapalı veya 
açık eğlence ve yarış ve tenezzüh mahallerini işleten
ler, ilânat, icar ve isticar, alım ve satım ve seyahat 
umuruna tavassut eden idarehaneler eshabı ve şehir 
ve kasabalardaki hanları ve apartmanları toptan is
ticar edip perakende surette ahar icar edenler, mülte
zimler, her nevi >otel işletenler. 

5. Mütedavil sermaye üzerine icrayı ticaret eden 
teşebbüsatı ticariye erbabından ikraz ve istikraz ve 
banka muamelâtiyle iştigal edenler ve kambiyo ve 
nukut ve mücevherat üzerime iş yapanlar ve bilumum 
eczalhaneler ve müteahhitler. 

•6. Frkaratı ânifede münderiç olmayıp, her sene 
kânunusani iptidasında icarı senevisi beş yüz lira ve 
daha fazla olan mahallerde icrayı ticaret eden sair 
bilcümle teşebbüsatı ticariye erbabı ile icarı senevisi 
bin lira ve daha fazla olan hamamları ve adi su de^ 
ğirmenlerini işletenler (Ticaretleri nakdî sermayele
rimden ziyade bedenî sâylerine müstenit tacirler müş
tereken çalışsalar dahi bu fıkra hükmüne dahildirler.) 

Altıncı Madde — Beyannameler her senei mali
yeye takaddüm eden mart ayı zarfında tanzim olu
nup, mükellefin mensup olduğu maliye tahakkuk ida
relerine makbuz mukabili ita olunur. Beyannamelerin 
taahhütlü olarak posta ile irsali de caizdir. Bu tak^ 
dirde postahaneye teslim tarihi tahakkuk idaresine 
teslim itibar olunur. Beyanname itasına mecbur olan 
mükellefin senei ticariyelerini takvim senesine ircaa 
mecburdur. Ancak, senei ticariyelerinin takvim senesi 
nihayetinde kapatılması imkânı olmadığını ispat eden 
erbabı ticaretin senei ticariyesi mebdei mart olmak 
üzere kabul olunabilir. 

Dokuzuncu Madde — itaya mecbur oldukları be-
yanin'ameleri miadında vermeyen mükelleflerin ver
gisi 22 nci maddeye tevfikan tebeyyün ettirilir. Bu 
suretle 'tebeyyün ettirilen vergi ilk defasında iki, mü
teakip senede tekerrürü halinde üç ve yine bunu ta
kip eden üçüncü sene tekerrür ettiği takdirde •beş kat 
olarak tahsil olunur. Mütevali surette üç defa beyan
namesini vermiyen mükelleflerin kazanç vergisi beS 
kat yerine bir kat olarak tahsil edilmek şartiyle tica-
retgâhlarıının altı ay müddetle ve bilâ hüküm şeddine 
Maliye Vekâleti salâhiyettardır. 

Müstahdemine ait beyannamelerin verilmemesin
den mütevellit zamlar asıl mükelleflere hakkı rücuu 
olmamak üzere istihdam edenlere raci olur. Ancak bu 
gibi ahvalde sed kararı tatbik olunmaz. 

Üçüncü Maddenin , altıncı fıkrasında muharrer 
mükelleflere beyannameye tabi oldukları tahakkuk 
idarelerince şubat zarfında ihbar edilmek şart olup, 
aksi halde bu kısım mükellefler hakkında beyanna
melerini vermediklerinden dolayı işbu madde ahkâmı 
cari olamaz. 

Onuncu Madde — Üçüncü maddede muharrer 
bilcümle mükellefin beyannamelerinde isim ve un
vanı ticaretlerini ve mahalli ticaret ve ikamet ve nevi 

117 — 



t : 69 19 . 5 . 1927 C : 1 

iştigallerini ve vergiye matrah ittihaz edilmek üzere ı 
mevaddı atiyeddki tarifat dahilinde tayin edilecek 
kazançlarımı tespit eylemeye mecburdurlar. 

On Birinci Madde — Üçüncü maddenin birinci 
ve ikinci fıkralarında muharrer şirketler ve şuabatı-
nın verecekleri beyannamel'er gayrisafi kazançları 
ydkûnıilyle bu kazançtan mevaddı atiyede tenzil olu
nacağı gösterilen mebaliği muhltevi bulunur. Ve bu 
iki yekûn arasındaki fark verginin matrahını teşkil 
eder. 

Şu kadarki, koliektif şirketlerden maada bu kısım 
mükellefin beyannamelerine ayrıca bilânçolariyle kâr I 
ve zarar hesaplarının müfredatlı bir cedvelini de rap- I 
tetmek mecburiyetindedirler. I 

On dördüncü maddenin üç numaralı fıkrası — I 
Nizamname! dahilileri hükümetçe musaddak olan I 
şirketler nizamnamelerimde muayyen had dahilinde I 
hâsılatlarından ihtiyat akçesi tefrik ve düiyunat kıs- I 
mına ithal edebilirler. Sair şirketlerin tefrik edecek- I 
leri ihtiyat akçelerine senevi yüzde beşten fazla ol- I 
marnak ve mecmuu sermayelerinim yüzde yirmi beşini I 
tecavüz etmemek şartiyle kabul olunur. I 

Şirketlerin işbu fıkra ile salâhiyettar oldukları I 
miktarlardan fazla hâsılattan ifraz edecekleri ihtiyat I 
akçeleri kârdan madult ve vergiye tabidir. I 

Kezalik şirketlerin salâhiyetleri dahilinde tefrik 
ettikleri ihtiyat akçeleri her ne suretle olursa olsun I 
hissedarana tevzi olunur veyahut şirketin ta'sfiyesi ic- I 
ra edilirse vergi alınır. I 

Kanunun neşrime kadar müterakim ihtiyat akçe- I 
leri Kazanç Vergisine tabi olmadıkları gibi Kazanç | 
Vergisi verilerek ihtiyat akçesi kısmına naklolunmuş I 
mebaliğden müteakip senelerde artık vergi alınmaz. I 

On Besinci Madde — Üçüncü maddenin üç ve 
dört nüm'arah fıkralarında muharrer serbest meslek 
erbabiyle mütedavil sermayeye ihtiyaç göstermeyen 
ticaret ashabı beyannamelerinde gayri safi kazançla- I 
riyie masarifi umumiyelerini tespit ederler. Bunların I 
gayri safi kazançları İfa eyledikleri hidemat mufcabi- I 
linde ahzeylediikleri mebailiğ mecmuundan ibaret olup, 
masarifi umurnliyeleri de müstahdemine verdikleri 
maaşat ve ücurat vesaik aidat ile icrayı sanat ve ti- I 
daret ettikleri mahalle raoi icare, tenvir ve teshin ve I 
muhabere ve ilân masarifi ve sanat ve ticaretlerine I 
muktazi eşyamn harik ve sigorta masrafı ve sanaıtle- I 
rînıin ve ticaretlerinim icabımdan olan siair vergi ve I 
masarifi zaruriyeden ibarettir. Bunlar safi temettü
den % 5 nispetinde ihtiyat akçası tefrik edebilirler. I 
Bu sınıf mükellefinin mecmu tnehuzatlarıoı ihtiva I 

ı 
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i eden mebaliğ ille masarifi umumiye yekûnları bey-
I nindeki fark safi kazançlarını teşkil edip, vergiye 
I matrah ittihaz olunur ve kendilerinden başkaca bi-
I lânço ve kâr ve zarar hesabı talep edilmez. 

I Üçüncü maddenin beş numaralı fıkrasında mu-
I harrer olanlar beyannamelerinde atide tarif olundu-
I ğu şekilde hâsılat ve satışlarımın bir senelik miktarını 

irae ederler, işbu miktar mükellefin senei ticariyesi 
mebbeinden nihayetime kadar bir senei kâmilede ve 
yeni işe başlamış olanların tarihi' mübaşeretinden bi-
litibar ticarî senesi nihayetine değin geçen müddet 

I Zarfındaki bilumum muamele ve satışlarından aldık
ları mebailiğin heyeti mecmuasıdır. 

Bu sınıf mükellefin beyannamelerine rapten o sene 
zarfındaki bilumum mehuzat ve mevcudatını mübey-
yin bir de hulâsaii hesabiye itasiyle mükelleftirler. Bu 
suretle tespit edilen satış ve muamele yekûnları üze^ 
rinden mükellefin gayri safi kazancı her senei mali
yeye takaddüm eden mart ayı zarfında mahallin en 
büyük Malmemurunun veya tevkil edeceği zatin ri
yaseti. altımda mahallî ticaret odasından ve Ticaret 
odası bulunmayan yerlerde belediyelerden intihap 
olunacak erbabı vukuftan iki zattan mürekkep bir 
heyet marifetiyle tertip ve tanzim edilen emsal cet
veline göre tayin olunup, vergiye matrah ittihaz edi
lir. 

Üçüncü maddenin altıncı fıkrasında muharrer 
olanlardan mütedavil sermaye üzerine ticaret edenler 
beş numaralı fıkrada muharrer olanlar misillu ve ti-

I daretleri mütedavil sermayeye ihtiyaç göstermeyenler 
I üç ve dört numaralı fıkralarda muharrer olanlar mi-
I silki beyannameye tabidirler. Şirketlerden malada 
I üçüncü maddenin 3, 4 ve 5 ve 6 ncı fıkralarında mu

harrer mükellefin her senei ticarfiyesi mebdeinde tec
dit edilmek ve mensup olduğu Tahakkuk idarelerin
ce musaddak olmak şartiyle bir kazanç muamele ve 
satış defteri tutmak ve bu deftere her günkü muame
le satışlarını kaydetmek ve senei ti'cariyeleri nihaye
tinde mütedavil sermaye ve mevcudatım yeni defte
re devretmekle mükelleftirler. 

Ticaret Kanununun tarifi veçhile muntazam def
ter tutanlar ayrıda kazanç, muamele ve satış defteri 
tutmaktan varestedirler. 

Kollektif şirketlerle üçüncü maddemin 3, 4, 5 ve 
6 numaralı fıkralarında muharrer mükelleflerden Ti
caret Kanunu mucibince kâtibiadüİden musaddak de-
fatiri ticariye tuttuğunu ispat edenler şirketler misil-
lu bilanço ita ederek onlar gibi vergiye tabi tutulma
larını talep edebilirler. 
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On Yedinci Madde — Maliye Tahakkuk idare
leri her senei maliyeye talkaddüm eden niisan ayının 
iptidasından itibaren bir hafta zarfında beyanname 
vermekle mükellef iken, vermeyenlerin esamisini ve 
müteakiben verilen beyannamelerin sıhhatini tebey-
yün ettirmeğe mecburdur. Beyannamelerde münde-
riç kazancılar indettetkik noksan görülmedikçe vergi
ye esas olarak kabul edilir. 

Yirmi Dördüncü Madde — Üçüncü maddenin 
bir, -ilkü, üç ve dört numaralı fıkralarında muharrer 
mükellefin için bittetkik veya resen tebeyyün ettiri
len safi kazancın : 

5 000 liraya kadar olan kısmından % 6, 
50 01 ilâ 10 000 liraya kadar olan kısmından 

% 8 
10 001 ilâ 20 000 liraya kadar olan kısımdan 

% 10 
20 001 ilâ 50 000 liraya kadar dan kısımdan 

% ıa 
50 001 liradan fazlasından % 15 nisbetinde ver

gi alınır. 
Saüfüzzikir üçüncü maddenin beşinci fıkrasında 

muharrer erbabı ticaretin tebeyyün ettirilen gayri sa
fi kazançlarından: 

3 000 liraya kadar olan kısmından % 3 
3 001 ilâ 10 000 liraya kadar olan kısmından 

% 4, 
10 001 ilâ 20 000 liraya kadar olan kısımdan 

% 5, 
20 001 ilâ 50 000 liraya kadar olan kısımdan 

% 6, 
50 001 liradan fazlasından % 7,5 nispetinde ver

gi alınır. 
Üçüncü maddenin altıncı fıkrasında muharrer 

olanlar on beşinci maddede mezkûr hükme tevfikan 
beyanname itibariyle ilhak olundukları sınıfa naza
ran işbu maddedeki nîsbetlere tabidirler. 

Yirmi Altıncı Madde — Eshamlı şirketlerde ver
gi nispeti safi kârın heyeti mecmuasına tabi olmayıp, 
nizamname ve bilançoları mucibince her hisseye 
isabet ve tevzii takarrür eden miktarın yüzde artışı
dır. 

Gerek nama muharrer bulunsun, gerek hamiline 
ait olsun her hisseye isabet eden vergi miktarı hisse-
darana hini tevziinde mahsup edilmek üzere bilanço
nun tasdikini müteakip tahakkuk ettirilerek Haziran 
ayı zarfgında b'ir bordro veya beyannameye müste
niden mensup buluniduğu Maliye tahakkuk dairesne 
şirketlerce toptan tesviye ve ita olunur. 

Haziran nihayetine kadar tesviye edilemiyen bu 
kabil vergiler % 10 fazlasiyle Tahsili Emval »Kanu
nuna tevfikan şirketten istİyfa edilir. 

Yirmi Yedinci Madde — Bir bina dahilinde icra
yı ticaret ve sanat edip, üçüncü maddenin şümulü 
haricinde kalan mükellefin icrayı ticaret eyledikleri 
mahallerin icarei seneviyelerine göre vergiye tabi tu
tulurlar. Bu kabil erbabı ticaret her senei maliyeye 
takaddüm eden kânunusani ayı zarfında hükümet
çe ihzar ve bilâ bedel tevzi edilecek olan bir beyan
nameyi imla ve pulsuz olarak mensup olduğu Ma
liye tahsil idaresine itaya mecburdurlar. Bu beyanna
melerde ticarethanenin mevkii, numarası ve mutasar
rıfı ise ciheti mülkiyeti ve tahrir kıymeti, müs'tecir 
ise mutasarrıfın ismi ve verdiği bedeli icarı, unvanı 
ticareti, istihdam e'tltüği amele, çırak vesair müstah
deminin adet ve hüviyet ve ücretleri irae edilir. Bu ti
carethanelerin icareleri her mahalde Şubat zarfında 
en büyük mülkiye memurunun veya malmemurların-
dan gayri tevkil edeceği zatin riyaseti altında iki 
matmemuriyle ticaret odasından ve belediyeden inti
hap edilecek birer azadan ve Ticaret odası bulun
mayan yerlerde belediyeden müntehap iki azadan mü
rekkep bir heyet vaısı'tasiyle tetkik ve ticarethanenin 
mevkii, şeref ve ehemmiyeti ve o seneye mahsus 
ahvali ticariye ve tesiratı iktisadiye nazarı dikkate 
alınarak ve emsali ticaretgâhların icarlariyle muka
yese edilerek icabı hale' göre tenzil veya tezyit sure
tiyle takrir ve tespit olunur. 

Otuz Yedinci Madde — işbu kanun memurin ve 
müstahdeminden maada bilumum Kazanç vergisine 
tabi olan hakiki ve hükmi her şahıs ister birinci, is
ter ikinci kısma dahil bulunsun, bir ruhsat veya un
van tezkeresi almaya mecbur ve bunlar için tezkere-
siz icrayı ticaret ve sanat memnudur. Sene içinde 
icrayı ticaret ve sanata başlayan bu misillu mükelle
fin dahi tarihi mübaşaretlerinden itibaren bir ay zar
fında teşebbüslerini mensup oldukları mahal Maliye 
idarelerine tahriren ihbar ile ruhsat veya unvan tez
keresi istihsaline mecburdurlar. î'şlbu tezkereler her 
sene tecdit olunur ve hükmü bîr senei maliye için 
muteberdir. 

Bunlar haricindeki mükellefin ruhsat veya unvan 
tezkeresine tabi değillerdir. Ruhsat veya unvan tez
keresi almaksızın icrayı ticaret ve sanat edenlerden 
tezkeresiz icrayı ticaret ve sanat ^ettikleri her ay için 
tezkere harçlarına % 20 zam ve tahsil olunur. 

Otuz Sekizinci Madde — Ruhsat ve unvan tezke
releri damga resminden muaf olduğu halde berveçhi-
a'ti derecat üzerine resme tabidir: 
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1. İşbu kanunun 34 ncü maddesinde muharrer 
işçilerden yirmi beş kuruş (Rüsumu Bahriye Kanu
nu mucibince tayfa tezkeresi alanlar müstesnadır.) 

•2, işbu kanunun 34, 32, 33 ncü maddelerinde
ki kazanç erbabından yarım lira, 

3. Beyannameye tabi bulunmayan ticaretgâh 
esbabından birer lira, 

4. Kanunun üçüncü maddesinin 3, 4 , 5 ve 6 
numaralı fıkralarında muharrer beyanname ashabın
dan iki lira. 

5. Üçüncü maddenin birimci ve ikinci fıkraların
dan mezkûr şirketlerden beşer lira. 

Altımışıncı Madde — Kazançları dördüncü mad
de mucibince beyanname ile bildirilen müstahdemi
ne ait olup, elli sekiz ve elli dokuzuncu maddeler 
veçhile tahsil ve teslim edilecek olan vergiler muka
bilinde mecmu teslimatları itibariyle müessese na
mına yalnız bir esas makbuz İta edilir. İşbu teslimat 
her ay yerine peşin olmak üzere üç veya daha ziya
de aylık olarak kabul edilebilir. Ancak, vergileri pe
şin tesviye edilen müddet zarfında müstahdeminin 
gerek adet, gerek ücretlerince vaki olacak her nevi 
tahavvülât on gün zarfında mensup oldukları Dai-
rei maliyeye bildirilir. Ve tezayü't vaki olmuşsa vergi 
farkı (tesviye, tenakus vaki olmuşsa tenzili talep olu
nur. 

.Müstahdemine ait vergileri ledelhace Maliye Ve
kâleti müessese yerine doğrudan doğruya mükellef 
olan müstahdeminden talep ve tahsile salâhiyattar-
dır. 

Altmış Dördüncü Madde Senei maliyenin hita
mından itibaren üç sene zarfında tahakkuk ettiriîmi-
yen ve müddeti mezkûre zarfında tahakkuk ettirilip 
de kesbi katiyet 'ettiği tarihten itibaren beş sene zar
fında tahsil •edilmeyen Kazanç vergisi müruru za
mana uğrar. Tahakkuk için müruru zaman müddeti 
olan üç sene nihayetine kadar mektumen tahakkuk 
ettirilen vergiler % 40 zammiyle tahsil olunur. 

Altmış Altıncı Madde — Kazançlarını beyanna
me ile ihbara mecbur olan üçüncü maddede muhar
rer mükellefinden birinci ve ikinci fıkralardaki şir
ketler işbu kanunun mevkii tatbike vazorunduğu ta
rihten itibaren kâti'biadilden veya Ticaret odaların
dan musaddak 'olmak üzere Ticaret Kanunu muci
bince defatiri ticariyelerini tesis ^etmeye ve üçüncü 
maddenin 3, 4, 5 ve 6 neı fıkralarında muharrer er
babı ticaret ise kanunu ticaretin emrettiği defterleri 
veya işbu kanunun mevaddı mahsusasındaki tarifat 
dahilinde Türkçe olarak muamele ve satış defatirini 

I tutmaya ve muamelâtı meslekiyelerinin bilcümle ne-
tayici maliyesini bu defatire kayda mecburdurlar.' 

I Hilâfına hareketi tebeyyün edenler hakkında vergiye 
I ilâve olunacak zamairnden başka on liradan yüz li

raya kadar cezayı nakdi hüküm ve tekerrürü halin-
I de bu ceza taz'if olunur. İki sene zarfında aynı halin 
I vukuu tekerrürden maduttur-

I Yetmiş Birinci Madde — İşbu kanunun ahkâmı 
I üçüncü maddenin birinci ve ikinci fıkralarında mu-
I harrer şirketler ve beyanname esasına tabi tutulan 
I memurin ve müstahdemin ile beyannameye tabi ol-
I mayan ikinci kısma dahil bilcümle mükellefin hak-
1 kında 1926 senei maliyesinden itibaren aynen tatbik 

olunur. Bunların haricinde kalan ve beyanname usu
lüne tabi tutulan mükellefin 19126 - 1927 ve 1928 se
nei maliyeleri zarfında beyanname vermek istedikle-

I ri ve bu müddet zarfında vaziyeti ticariyelerinde bir 
I güna tebeddül vuku bulmadığı takdirde 1341 senesi 
I temettü vergilerinin üç mislini tediyeye mecburdur

lar. 
I İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 ta-
I rihinden muteberdir. 

j Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
I Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret Vekilleri rae-
I murdur. 
I REİS — Efendim, lâyiha tevzi edilmiştir. Okun-
I masına lüzum var mı? (Hayır sesleri) Maddelere ge

çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et-
I rniyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 
I (Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini mu-
I addil Kanun 
I Birinci Madde — Kazanç Vergisi Kanununun 

3, 6, 9, 10, 11, 15, 17, 24, 26, 27 37, 38, 60, 64, 66 ve 
I 71 nci maddeleri ve 14 ncü maddenin üç numaralı 
I fıkrası berveehizir tâdil edilmiştir. 

I Üçüncü Muaddel Madde — Atide muharrer mü-
I kellefier kazançlarını beyanname ile ihbara mecbur-
I dur. 
I il. Envai ve mevzuları Ticaret Kanununda mu-
I harrer kollekt'if, komandit, limitet, anonirn ve k'oo-
I peratİf şirketleri ve bunların şubeleri. (Esas mukave-
I lelerine nazaran sermaye üzerine temettü tevzi etme-
I yen istihsal ve istihlâk kooperatifi eri hariçtir). 
I 2, Merkezleri ecnebi memleketlerde kâin bilu-
I mum şirketlerin Türkiye'de çalışan şubeleri. 
I 3. Doktorlar, diş tabipleri, baytarlar, avukatlar, 
I dava vekilleri, mühendisler, mimarlar, kâti'biadiller, 
I gazete sahipleri ve emsali meziyatı ilmiye ve sana't-
| kâranel'eriyle gerek evlerinde, gerek muayenehane, 
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yazıhane ve idarehanelerinde kaçanç temin eden ser
best meslekler «rbabı. 

4. Ticaretleri mütedavil sermayeye ihltiyaç gös
termeyen teşebbüsatı ticariye erbabından idarehane 
sahibi komisyoncular, simsarlar, eşya nakline tavas
sut eden emanetçiler Ve sigorta muamelâtiyle iştigal 
edenler ve vapur ve hacmi istiabı elli tonilâtodan faz
la sefain işletenler ve karada eşhas ve eşya nakline 
hadim her nevi vesaiti nakliye işleten ticarethane
ler ashabı ve dört beygir kuvvetinden yukarı kuva-
yı muharrike ile müteharrik her nevi fabrika ve mat
baa ve imalâthane işletenler, tiyatro, sinema, dans ve 
konser vesair temaşa yerlerini ve kapalı veya açık 
eğlence ve yarış ve tenezzüh mahallerini işletenler, İlâ-
nat, icar ve isticar, alım ve satım ve seyahat umu
runa tavassut eden idarehaneler ashabı ve şehir ve 
kasabalardaki hanları ve apartmanları toptan isticar 
edüp, perakende surette ahara icar edenler, mütezim-
ler, her nevi otel işletenler. 

5. iMiİtedavil. sermaye üzerine icrayı ticaret eden 
teşebbüsatı t̂icariye erbabından ikraz ve istikraz Ve 
banka muamelâitiyle iştigal edenler ve kambiyo ve 
nukut ve mücevherat üzerine iş yapanlar ve bilumum 
eczahaneler Ve müteahhitler. 

6. Fıkaratı ânifede münderiç olmayıp, her se
ne kânunusani iptidasında icarı senevisi beş yüz lira 
ve daha fazla olan mahallerde icrayı ticaret eden sair 
bilcümle teşebbüsatı ticariye erbabı ile icarı senevisi 
bin lira ve daha fazla olan hamamları ve adi su de
ğirmenlerini işletenler. (Ticaretleri nakdi sermaye
lerinden ziyade bedeni sâylerine müstenit tacirler 
müştereken çalışsalar dahi bu fıkra hükmüne dahil
idirler.) 

REİ1S — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) Üçüncü maddenin bu Suretle tadilini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul jetmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Altıncı 'Muaddil Madde — Beyannameler 
her sene maliyeye takaddüm eden mart ayı zar
fında tanzim olunup, mükellefin mensup ol
duğu Maliye tahakkuk idarelerine makbuz mu
kabili ita olunur. Beyannamelerin taahhütlü ola
rak poista ile irsali de caizdirV, Bu 'takdirde 
postahaneye teslim tarihi tahakkuk idaresine teslim 
itibar olunur. Beyanname itasına mecbur olan mükel
lefin senei tücariyelerini takvim senesine ircaa mec
burdur. Ancak, senei ticariyelerinin takvim senesi 
nihayetinde kapatılması imkânı olmadığını ispat eden. 
erbabı ticaretin şenel ticariyesi mebdei mart olmak 
üzere kabul olunabilir. 
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RJEIÎİS — Efendim, Söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) Altıncı maddenin bu suretle tadilini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu Muaddel Madde — İtaya mecbur 
oldukları beyannameleri miadında vermlyen mükel
leflerin vergisi yirmi ikinci maddeye tevfikan tebey-
yün ettirilir. Bu suretle tebeyyün ettirilen vergi ilk 
defasında iki, müteakip seneler tekerrürü halinde üç 
ve gene bunu taklip eden üçüncü sene tekerrür ettiği 
takdirde beş kat olarak tahsil olunur. Mütevali su
rette üç defa beyannamesini vermeyen mükellefle
rin kazanç vergisi beş kat yerine bir kat olarak tah
sil edilmek şartiyle ticare'tgâhlarının altı ay müddetle 
ve bilâ hüküm şeddine Maliye Vekâleti salâhiyettar-
dır. 

'Müstahdemine ait beyannamelerin verilmemesin
den mütevellit zamlar, asıl mükelleflere hakkı rü-
cuu olmamak üzere, istihdam edenlere racl olur. An
cak, bu gibi ahvalde sed kararı tatbik olunmaz, 

Üçüncü maddenin altıncı fıkrasında muharrer 
mükelleflere beyannameye tabı oldukları tahakkuk 
idarelerince şubat zarfında ihbar edilmek şart olup, 
aksi halde bu kısım mükellefler hakkında beyanna
melerini vermediklerinden dolayı işbu madde ahkâ
mı cari olamaz. 

RElS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Onuncu Muaddil Madde — Üçüncü maddede 
muharrer bilcümle mükellefin beyannamelerinde 
isim ve unvanı ticaretlerini ve mahalli ticaret ve ika
met ve nevi iştigallerini ve vergiye matrah ittihaz 
edilmek üzere mevaddı atiyedeki tarifat dahilinde ta
yin edilecek kazançlarını tespit eylemeye mecburdur
lar. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? '(Hayır ses
leri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmi
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiışltir. 

On Birinci Muaddil Madde — Üçüncü madde
nin birinci ve ikinci fıkralarında muharrer şirketler 
ve şuabatının verecekleri beyannameler gayri safi ka
zançları yekûniyle, bu kazançtan mevaddı atiyede 
tenzil olunacağı gösterilen mebaliği muhtevi bulu
nur. Ve bu iki yekûn arasındaki fark verginin mat
rahım teşkil öder. 

Şu kadar ki kollektif şirketlerden maada bu kısım 
mükellefin beyannamelerine ayrıca bilânçolariyle 
kâr Ve zarar hesaplarının müfredatlı bir cedvelini de 
raptetmek mecburiyetindedirler. 
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lOn Dördüncü Maddenin üç numaralı fıkrası — 
Nizamname! dahilileri hükümetçe musaddak olan 
şirketler nizamnamelerinde muayyen had da
hilinde hasılatlarından ihtiyalt akçesi tefrik ve düyu
na* kısmına ithal edebilirler. Sair şirketlerin tefrik 
edecekleri ihtiyat akçeleri de senevi yüzde beşten 
fazla olmamak ve mecmuu sermayelerinin yüzde yir
mi beşini tecavüz etmemek şartiyle kabul olunur. 

Şirketlerin işbu fıkra ile salâlhiyattar oldukları 
miktarlardan fazla hasılattan ifraz edecekleri ihtiyat 
akçeleri kârdan maduit ve vergiye tabidir. 

IKezalik, şirketlerin salâhiyetleri dahilinde tefrik 
ettikleri ihtiyat akçeleri her ne suretle olursa olsun 
faiîssedarana tevzi olunur veyahut şirketin tasfiyesi 
icra edilirse vergi alınır. 

Kanunun neşrine kadar müterakim ihtiyat akçe
leri Kazanç vergisine tabi olmadıkları gibi, Kazanç 
vergisi verilerek ihtiyat akçesi kısmına naklolunmuş 
mebaliğden müteakip senelerde artık vergi alınmaz. 

REİS — Reye arz ediyorum efendim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul „*etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

On Beşinci Muaddil Madde — Üçüncü madde
nin üç ve dört numaralı fıkralarında muharrer ser
best meslek erbabiyle mütedavlil sermayeye ihtiyaç 
göstermeyen ticaret eshabı beyannamelerinde gayrı 
safi kazançlarıyla masarifi umumiyelerini tespit eder
ler. Bunların gayri -safi kazançları ifa eyledikleri 
hidemalt mukabilinde ahzeyiedikleri mebaiiğ mec
muundan İbaret olup, masarifi umumiyeleri de müs
tahdemine verdikleri maaşait ve ücuraıt vesa'ir aidat 
İle icrayı sanat ve ticaret ektikleri mahalle raci ica-
re, tendir ve teshin ve muhabere ve ilân masarifi ve sa
nat ve ticaretlerine muktazi eşyanın harik ve sigorta 
masrafı ve sanatlarının ve ticaretlerinin icabından 
olan sair vergi ve masarifi zaruriyeden İbarettir. Bun
lar safi temettüden % 5 nispetinde ihtiyalt akçesi 
tefrik edebiHirler. Bu sınıf mükellefinin mecmu me-
huzatlarını ihtiva eden mebaiiğ ile masarifi umumi
ye yekûnları beynindeki fark safi kazançlarını teşkil 
edip, vergiye matrah İttihaz olunur Ve kendilerinden 
başkaca bilanço ve kâr ve zarar hesabı talep edilmez. 

Üçüncü maddenin beş numaralı fıkrasında mu
harrer olanlar beyannamelerinde, atide tarif olun
duğu şekilde, hâsılat ve satışlarının bir senelik mik
tarını irae ederler. îşbu miktar, mükellefin senei ti-' 
cariyesi mebdeinden nihayetine kadar bir senei kâ-
milede ve yenii işe başlamış olanların tarihli müba
şeretinden billtibar ticari senesi nihayetine değin ge-

| çen müddet zarfındaki bilumum muamele ve satış
larından aldıkları mebaliğin heyeti mecmuasıdır, 

I Bu sınıf mükellefin beyannamelerine rapten o se-
I ne zarfındaki bilumum mehuzat ve mevcudatını mü-

beyyin bir de hülâsai hesabiye itaıs'iyle mükelleftirler. 
I Bu suretle tespit edilen satış ve muamele yekûnları 
I üzerinden mükellefin gayri safi kazancı her senei 
I maliyeye takaddüm eden Mart ayı zarfında mahallin 
I en büyük malmemurunun veya tevkil edeceği zatin 
I riyaseti altında mahalli Ticaret odasından ve Tica-
I ret odası bulunmayan yerlerde belediyelerden inti-
I hap olunacak erbabı vukuftan iki zattan mürekkep 
I bir heyet marifetiyle tertip ve tanzim edilen emsal 
I cdtveline göre tayin olunup vergiye matrah ittihaz 
I edilir. 

I Üçüncü maddenin albncı fıkrasında muharrer 
I olanlardan mütedavil sermaye üzerine ticaret eden-
I 1er beş numaralı fıkrada muharrer olanlar miısiillû 
J ve ticaretleri mütedavil sermayeye ihtiyaç göst'ermi-
I yenler üç ve dört numaralı fıkralarda muharrer olan-
I 1ar misillu beyannameye tabidirler. Şirketlerden 
I maada üçüncü maddenin üç, dört ve beş ve altıncı 
I fıkralarında muharrer mükellefin her senei ticari-
I yesi mebdeinde tecdit edilmek ve mensup olduğu 
I tahakkuk idarelerince musaddak olmak şartiyle bir 
I kazanç, muamele ve satış defteri tutmak Ve hu def-
I tere herigünkÜ muamele satışlarını kaydetmek ve 
I senei ticariyeleri nihayetinde rhütedavil sermaye ve 
I mevcudatını yeni deftere devretmekle mükelleftir

ler. 

I Ticaret Kanununun tarifi veçhile muntazam def-
I ter tutanlar ayrıca kazanç, muamele ve satış defteri 
I tutmaktan varestedirler. 

I (Kollek'tif şirketlerle üçüncü maddenin uç, dört, 
I beş ve altı numaralı fıkralarında muharrer mükellef -
I lerden Ticaret Kanunu mucibince kâtibiaidilden mu-
I saddak defaitiri ticariye tuttuğunu ispat edenler 
I şirketler mlsillu bilanço İta ederek onlar gibi vergiye 
I tabi tutulmalarını talep edebilirler. 

I REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. ' 

»MOSTAıRA ıFEVZI BEY (Konya) — Müsaade 
I buyurulur mu efendim? Malumu âliniz bu kanun 
I bugün tevdi edildi. Kısmen okuduksa da tamamen 
I okuyamadık. Bir fikir edinebilmek için tehirini rica 
I ediyorum. 

I RlElS — Efendim, bu kanun evvelki gün tabı ve 
I tevzi ediılmişitJr. Mamafih reyinize arz ediyorum. 
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Riyaseti Celifeye 
iBu kanun layihası bugün tevzi edildiği cihetle ta

mamen okumak kalbi! olamamıştır. IKanunu okuyup, 
bir fikir edinmek üzere bundan sonraki maddelerin 
gelecek içtü'mada müzâkere olunma'k üzere tehirine 
karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya 
Mustafa Fevzi 

'SÜLEYMAN SIRRI BBY (Bo'Zok) — Bir kanu
nun müstaceliyetle ve takdimen müzakeresi usulü
nün kabulü kırk sekiz saat müddeti tâl'il edemez ve 
ondan sonra taltbik edilir. 

ŞİAKİR BBY (Çatalca) — 17 Mayısta tevzi edil
diğini Makamı Riyaset beyan buyurdular. Binaen
aleyh kıfk selkiiz saat geçmiş ve nizamname muci
bince asıgari müddeti tamam olmuştur. Bu noktaî 
nazardan müzakeresinde mahzur yoktur. 

'REİ!S — Şu halde takriri reye arz edemeyece
ğim, başka taraftar da yoktur. Maddeyi reye arz edi
yorum. Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen d kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

On Yedinci Muaddil Madde — Maliye tahakkuk 
idareleri her senei maliyeye takaddüm eden n'isan 
ayının iptidasından itibaren bir hafta zarfında be
yanname vermekle mükellef iken, vermeyenlerin 
esamisini ve müteakiben verilen 'beyannamelerin 
sıhhatini telbeyyün esirmeye mecburdur. Beyanna
melerde m'ünderiç kazançlar indeftetkik noksan gö
rülmedikçe Vergiye esas olarak kalbul edilir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kalbul edenler lüt
fen öl kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
ışın... Kabul edilmiştir. 

Yirmi Dördüncü Muaddil Madde — Üçüncü 
maddenin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında muhar
rer mükellefin içlin bittetkik veya resen tebeyyün et
tirilen safi kazancın : 

5 000 liraya karar olan kısımdan % 6, 
3 001 ila 10 000 liraya kadar olan kısmın

dan |% '8, 
10 001 ila 20 000 liraya kadar olan kısmın

dan ı% 10, 
20 00İ! ila 50 000 liraya kadar «olan kısmın

dan l% 12, 
, 50 001 liradan fazlasından % 15 nispetinde ver-

Iği alınır. 
iSalifüzzilkir üçüncü maddenin beşinci fıkrasında 

muharrer erlbabı ticaretin tebeyyün ettirilen gayrisafi 
kazançlarından : 
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3 CC0 liraya kadar olan kısmından % 3, 
3 001 ila 10 00 liraya kadar olan kısmın

dan i% 4< 
10 001, ila 20 000 liraya kadar olan kısmın

dan \% 5, 
20 001 ila 50 000 liraya kadar olan kısmın

dan ı% 6, 
50 C01 liradan fazlasından % 7,5 nispetinde ver

gi alınır. 

Üçüncü maddenin altıncı fıkrasında muharrer 
olanlar on beşinci maddede mezkûr hükme tevfikan 
beyanname itibariyle ilhak olundukları sınıfa naza
ran işbu maddedeki nispetlere tabidirler. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bunun aslı 
ne idi, fer'i nedir? Bunun hakkında izahat versinler. 

IMIUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Reis 
IBeyefendi, istirhamım vardır. Meclisite ekseriyet kal
mamıştır. Devamı müzakere gayri kabildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AIBDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, aslı karşısında yazılıdır. 
Müsaade buyurursanız sayfanın birinci sütununda, 
ıgeçen sene kalbul buyurulan kanun nispetleri tama
men gösterilmiştir. Yeni teklifatımız igeçen senekin-
den daha fazladır. Bu kanun, haziran geliyor diye 
erbabı mükellef daha az mükellef olmak için takdim 
edilmiştir. Ne kadar tehir edilirse mükellefler o ka
dar zarar göreceklerdir. Gerek bu ve gerekse mua
mele vengjisi nispetleri karşısında birinci göslteriliyoır. 
İzalhat arzu buyurulursa bunları izalh edeyim. Geçen 
sene ne idi, karşısında birinci maddeyi görürseniz üç 
bin liradan % 6 alırken, bu seferki teklifimizde bu
nu Ibeş bin liraya kadar mükellef lehine tezyit et
tik. İkincisi üç binden beş bin liraya kadar kısımdan 
yüzde yedi alırken, beş binden on bine çıkardık. Bu 
suretle ayrı ayrı mükelleflerin lehine birtakım tekli-
ifalt yapılmıştır. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir. 

Yirmi Altıncı Muaddil Madde — Eshamlı şir
ketlerde Vergi nispeti safi kârın heyeti mecmuasına 
ta'bi olmayıp, nizamname ve bilançoları mucibince 
her hisseye- isalbet ve tevzii takarrür eden miktarın 
% 6'sıdır. 

Gerek nama muharrer bulunsun, gerek hamiline 
ait olsun her hisseye isabet eden vergi miktarı his-
sedarana hini tevziinde mahsup edilmek üzere bilan
çonun tasdikini müteakip tahakkuk ettirilerek ha
ziran ayı zarfında bir bordro veya beyannameye 
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müsteniden mahsup bulunduğu maliye tahakkuk dai
resine şirketlerce toptan tesvııye ve ita olunur. 

Haziran nihayetine kadar tesviye edilemeyen bu 
kalbi'l vergiler % 10 fazlasıyla Tahsili Emval Kanunu
na tevfikan şirketten istiıyfa edilir. 

REİS, — KaJbul edenler lütfen ©1 kaldırsın... Ka-
Ibu'l etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Yirmi Yedinci Muaddil Madde — Bir bina da
hilinde icrayı ticaret !ve sanat ediip, üçüncü madde
nin şümulü haricinde kalan mükellefim icrayı tica
ret eyledikleri mahallerin icarei s'eAeviyelerine göre 
vergiye tahi tutulurlar. Bu ka'hil erba'bı ticaret her 
şenel maliyeye takaddüm eden kânunusani ayı zar
fında hükümetçe ihzar Ve bilâ bedel tevzi edilecek 
•olan 'bir beyannameyi imla ve pulsuz olarak mensup 
olduğu maliye tahakkuk idaresine iltaya mecburdur
lar. Bu beyannamelerde ticarethanenin mevkii, nu
marası ve mutasarrıf ise ciheti mülkiyeti ve tahrir 
kıymeti, müstecir İse mutasarrıfın ismi ve verdiği 
ibedeli icarı, unvanı ticareti istihdam ettiği amele, çı
rak vesair müstahdeminin adet ve hüviyet ve ücret
leri irae edilir. Bu ticarethanelerin iieareleri her ma-
halde şubat Zarfında en büyük mülkiye memurunun 
veya malmemurlarından gayri tevkil edeceği zatin ri
yaseti altında iki mal'memuruyla ticaret odasından 
ve 'belediyeden intihap edilecek birer azadan ve ti
caret odası bulunmayan yerlerde belediyeden münte-
ıhap iki azadan mürekkep bk heyet vasıtasıyla tet
kik ve ticarethanenin mevkii, şeref ve ehemmiyeti 
Ve o sene'ye mahsus ahvali ticariye ve tesiratı ikti
sadiye nazarı dikkate alınarak ve emvali ticare!tlgâh-
ların i'carlarıyla mukayese edilerek icalbı hale göre 
tenzil veya tezyit suretiyle takrir ve tespit olunur. 

REİS — Ka!bul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
'bul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Otuz Yedinci Muaddil Madde — İşbu kanun 
memurin ve müstahdeminden maada bilumum ka
zanç (vergisine talbi ollan hakiki ve hükmi her şahıs 
ister birinci, ister ikinci kısma dalMl bulunsun birer 
ruhsat veya unvan tezkeresi almaya medburdur. Bun
lar için tezkeresiz icrayı ticaret ve sanat memnudur. 
(Sene içinde icrayı ticaret ve sanata başllayan bu mi-
fsdlu mükellefin dahi tarihi mübaşeretlerinden İtiba
ren bir ay zarfında teşebbüslerini mensup oldukları 
mahal malîye idarelerine tahriren ihbar ile ruhsat 
veya unvan tezkeresi Mihsaline mecburdurlar. İşbu 
tezkereler her sene tecdit olunur ve hükmü bir senei 
maliiye için (muteberdir. 

Bunlar haric'indeki mükellefin ruhsat veya unvan 
tezkeresine talbi değillerdir. Ruhsat veya unvan tez
keresi almaksızın icrayı ticaret ve sanat edenlerden 
tezkeresiz icrayı ticaret ve sanat ettikleri her ay için 
tezkere harçları yüzdle yirmi zam ve tahsil edilir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... (Ka
'bul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Otuz Sekizinci Muaddil Madde — Ruhsat ve un-
'van tezkereleri damga resminden muaf dlduğu halde 
ıberveçhia'ti derecat üzerine resme tâbidir : 

1. ıt'şjbu kanunun 34 ncü madde'sinde muharrer 
işçilerden yirmi beş kuruş (Rüsumu Bahriye Kanu
nu mucibince Hayla tezkeresi alanlar müstesnadır) 

2. Işhu kanunun 31, 32, 33 ncü maddelerindeki 
kazanç erbabından yarım lira. 

3. 'Beyannameye talbi bulunmayan ticaretgâh es
hamından birer lira. 

4. Kanunun üçüncü maddesinin 3, 4, 5 ve 6 nu
maralı fıküa'larda muharrer beyanname eshalbından 
İki lira. 

5. Üçüncü maddenin 'birinci ve ikinci fıkrala
rında mezkûr şirketlerden beş lira. 

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

Alltmuşıncı Muaddil Madde — 'Kazançları dör
düncü madde mucibince beyanname ile bildirilen 
müstahdemine ait olup, 58 ve 59 ncu maddeler veç
hile tahsil ve teslim edilecek olan vergiler mukabi
linde mecmu teslimatları İtibariyle müessese namına 
yalnız bir esas makbuz ita edilir. İşbu teslimat her 
ay yerine peşin olmak üzere üç veya daha ziyade ay
lık olarak kalbul edilehlir. Ancak, vergileri peşin' tes
viye edilen müddet zarfında müstahdeminin gerek 
adet, ıgerek ücretlerince vaki olacak her nevi tahav-
vülat on gün zarfında mensup oldukları dairei ma
liyeye bildirilir ve tezayüt vaki olmuşsa vergi farkı 
tesviye, tenakus vaki olursa tenzili talep olunur. 

Müstahdemine ait vergileri ledelhace Maliye Ve
kâleti müessese yerine doğrudan doğruya mükellef 
olan müstahdeminden talep ve tahsile saJahiyettardır. 

REİS — Reye arz ediyorum. Ka'bul edenler lüt
fen el kaldırsın... Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... 
Ka'bul 'edilmiştir. 

Altmış Dördüncü Muaddil Mladde — Senei ma
liyenin hitamından itibaren üç sene zarfında tahak
kuk ektirilmeyen ve müddeti mezkûre zarfında ta
hakkuk ettidlipte keslbi katiyet ettiği tarihten itiba
ren beş sene zarfında tahsil edilmeyen kazanç vergi
si müruru zamian'a uğrar. Tahakkuk için müruru <za-
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man müddeti olan üç sene nihayetine kadar mek-
itunnen tahakkuk ettirilen vergiler yüzde kırk zam 
ile tahsil olunur. 

REltS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul edilmiş
tir. 

Alltmış Altıncı Muaddil Madde — Kazançlarını 
beyannlame ile ihbara mecbur olan üçüncü maddede 
muharrer mükellefimden birinci ve ikinci fıkralardaki 
şirketler işbu kanunun mevkii tatbike vazolunduğu 
tarihten itibaren kâtibi adilden veya ticaret odaların
dan musaddak olmak üzere Ticaret Kanunu muci
bince deMiri ticairiyelerini tesis etmeye ve üçüncü 
maddenin 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkralarında muharrer er
babı ticaret ise kanunu ticaretin emretitiği defterleri 
veya işbu kanunun mevaddı mahlsusasmdaki tarifat 
dahilinde Türkçe »olarak muamele ve satış defaltürini 
tultma'ya ve muamelatı meslekiyelerinıin bilcümle ne-
tayiei maliyeîsini bu defatire kayda mecburdurlar. 
Hilafına hareketi tebeyyün edenler hakkında vergiye 
ilave olunacak zamaimden başka on liradan yüz 
liraya kadar cezayı nakdi hüküm ve tekerrürü ha
linde bu ceza taız'if olunur. İki sene zarfında aynı 
halin vukuu tekerrürden maduittur. 

ıRBİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
(Kaibuî etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yetmiş Birinci Muaddil Makide — İşbu kanunun 
ahkâmı, üçüncü maddenin birinci ve ikinci fıkraların
da muharrer şirketler ve beyanname esasına tabi tu
tulan memurin ve müstahdemin ile beyannameye ta
bi olmayan ikinci kısma dahil bilcümle mükellefin 
hakkında 1926 senei maliyesinden itibaren aynen 
tatbik 'olunur. Bunların haricinde kalan ve beyanna
me usulüne tabi tutulan mükellefin 1926 - 1927 ve 
1928 senei maliyeleri zarfında beyanname vermek is
tedikleri bu müddet zarfında vaziyeti ticariyelerinde 
bir gûnâ tebeddül vuku bulmadığı takdirde 1341 se
nesi temettü vergilerinin üç mislini tediyeye mecbur-
duriiaır. 

(BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BBY (Ça
talca) — Bir (ive) lazımdır. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — «Vermek is
tedikleri ve bu müddet zarfında vaziyeti ticariyele
rinde bir gûnâ tebeddül vuku bulmadığı» suretinde 
olacalkır. Yani istediıkierinden sonra bir (ye) ilave edi
lecektir. 

REİS -— Bir (ve) ilave ediyoruz. IBu suretle ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Bu kanun 1 Haziran 1927 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul buyuranlar ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, demin arz 
etmiş olduğum 'üzere maddelerin taaddüdü, kanunun 
tertibinde yanlış tefdhhümü mucip olacaktır. Yukarı
dan beri tadil edilen maddeleri daima madde'i muad-
dile şeklinde arz ediyoruz. Sebkürapta ait olmak üze
re şimdiden arz ediyorum. 

Üçüncü Madde — Bu kanunun hükmünü icraya 
Adliye, Dahiliye, Mâliye ve Ticaret vekilleri memur
dur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umümiyesini açık reye arz edi
yorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Ruznamenin dokuzun
cu maddesindeki layihanın müzakeresi için Nafıa 
Vekili Bey burada yoktur. Onuncu maddedeki Mua
mele Veııgilsi Kanununun müzakeresine geçilmesini 
rica ©derim. 

RiBİS — Ruznamenin dokuzuncu maddesindeki 
Devlet Demiryolları ve limanları îdarei Umumiyesi-
nin Teşkilat ve Vazaifi Hakkındaki Kanunun müza
keresi için Nafıa Vekili veyahut vekil bir zatın bu
lunması lazımdır, yoktur. Binaenaleyh ruznamenin 
onuncu maddesindeki layihanın müzakeresine geçi
yoruz. 

10. — Muamele vergisi hakkında (1 /1002) numa
ralı kanun layihası ve Maliye, Adliye, Ticaret ve 
Bütçe encümenleri mazbataları. 

R1EİS — Okutuyorum. 

Muamele Yengisi Hakkında (1/10O2) Numaralı Ka
nun Layihası ve Maliye, Adliye, Ticaret ve Bütçe 

Encümenleri Mazbataları 
Türkiye Cumhuriyeti 

(Başvekâlet 18 Teşrinisani 1926 
Kalemi (Mahsus 'Müdiriyeti 

Adet-: 6/4357 
IBüyük Millet 'Meclisi Riyasetine 

Umûmi istihlak vergisi hakkındaki 10 Şubat 1926 
tarih ve 735 numaralii Kanun ile 9 Haziran 1926 ta
rihli zeylini tadilen Maliye Vekâletince tanzim edi
len ve İcra Vekilleri Heyetinin 14 Teşrinisani! 1926 
tarihli içtıimaında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tas
vip olunan kanun layihasıyla Esbabı Mucibe Maz
batasının musaddak sureti Iefifen takdim olunmu t̂UTi-
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Muktezasınrn ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyu rulm asını rica eylerim efendim. 

(Başvekil 
İsmet 

Muaddel Umumi İstihlak VengM Hakkındaki 
[Kanunun Erbabı Mucibe Layihası 

15 Şubat 1926 tarihli ve 735 numaralı Umumi 
İstihlak Vergisi Kanunu aşarın yerine kaim olan 
mahsulatı arzliye vergisini ilga ederek 'bütçeye on beş 
milyon lira varidat getireceği tahmin edilen Umu
mi İstihlak Vericisini ikame etmişti. 

1 Mayıs 1926 tariiinden itibaren cibayetine haş
lanılan bu yeni istihlak vergisi Avrupa'nın ekseri ma-
halinde alış veriş muamele (şifr dater) (chiffre d'af-
faires) namiyle tesis edilen ve oralarda da tatbikat 
sahalarında muhtelif istihaleler geçiren veriğinin bir 
şekli 'mualddilidir. 

İBu verginin geçirdiği altı, yedi aylık eşkali tat-
Ibikiyesıinden ist'inbat olunan nötayiç itibariyle ah
kâmı umulmiyeslnin memleketin teşjkilatı içtimaiye ve 
liktisadiyesiyle daha mütenazır bir surette müştekimi 
tadilat olduğu birçok nıkatı nazardan tezahür etmiş
tir. Filhakika bu vergiye ait kanunun mecmuası tah
lil edilince görülür ki mükellefiyetin kime raci oldu
ğu bile katiyetle taayyün etmeksizin bayi ile müşteri 
arasında muallak: kalmaktadır. Kanunun bir madde
sinde Verginin müşteriye muzaf olduğu mezkûr ise 
de müşteri hiçbir noktada mesul olmayıp, kanun 
münhasıran bayii nevama bir cibayet memuru vazi
yetine ika etmiş ve kendisine musadda'k defter tut
mak ve her muameleyi deftere yazmak ve mukabi
linde pul vermek, pusula tanzim etmek ve makamaltı 
maliyenin daimi kontrolü altında bulunmak gibi, 
pek külfeltli ve bilhassa bizde erbabı ticareti taciz 
eden pek müfredatı mecburiyetlerle mahmul bulun
durmuş olduğu halde yine müşterinin ödediği vergi
nin tamamen Hazineye rücuunu müemmen esbap 
Ve müeyyedatı ihzar edememiştir. Ezcümle acil ve 
ufak tdfek alış verişlerde müşteriyi mukabilinde is
tihlak pulu almak için üzücü vaziyetler. 'Ve intizara 
«avkeden muamelat ve teferruatı tatbikiye alelekser 
Ihma! ile karşılanmakta ve tahsil edilen verginin 
yüzde otuzunun ve belki daha fazlasının bayiin 
yedi ketminde kalmasını intaç etmekte olduğu gibi 
büyük muamelâtta hem bayii ve hem de müşteriyi 
müşterek menafi ile alâkadar eylediği için bittabiî pek 
çok miktarda vergilerin müşareketi menfaat ile mek-
tumiyetini icabettirmekte bulunmuştur. Gerçi 9 Hazi
ran 1926 tarihli zeyli kanun ile bir kısım mükellef î-
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I nin maktuiyete raptı suretiyle bu vergide mahsus sui-
I istimalin önüne geçilmesi teemmül edilmiş ise de bu

nunla da matlup gayeye vasıl olunamamıştır. Zira de-
lâili takdiriyeye müsteniden tarhedilen bu vergiler ne 

I Hazine ve ne de halk için adaleti teklifiyeyi temin 
edemeyerek taraf taraf pek çok haksız muamelelere 

I sebebiyet vermiştir. Bahusus maktuiyete raptolunan 
müessesatta satışlar alelekser rekabeti ticariye tesira-
tiyle vergi nispetinde zamaime müsait olmadığından 
bu vergi binnetice mükellef üzerinde bilâvasıta ağır 
bir teklifi malî mahiyetine inkılâp ederek mükellefi
nin bihakkın şikâyetlerini tevlit etmiştir. 

Hele kazanç vergisi on liradan dûn olan mükelle
finin bu vergiden muafiyeti, meselâ yan yana iki dük
kândan aynı ticareti icra eden esnafın birinin ka
zanç vergisinin on bir lira olmasiyle şehrî yirmi, otuz 
lira maktu vergiye tabi tutulmasını ve diğerinin ise 

I dokuz lira kazanç vergisine tabi olmasiyle maktu is-
I tihlâk vergisinden istisnaiyetini mucip olup, binnetice 

aralarında ticaret ve kazanç itibariyle pek cüzî fark 
bulunan bu iki esnafın mühim adaletsizliklerle kar
şılaştırılmasını istilzam eylemiştir. İşte bu kanunun 
tadiliyle yeniden muaddel muamele vergisi kanun lâ
yihasının tanzimine memleketin ahvali iktisadiye ve 
muamelâtı ticariyesindeki hususiyetlere nazaran bit-
tecrübe sabit olan adaletsizliklerin ref'i gibi esaslı 
avamil saik olmuştur. 

'Muaddel Kanunun şümulü mükellefiyeti ihtiva 
eden her bir maddesinin amili tedvini olan esbap ise, 
berveçhizîr arz olunur : 

İşbu verginin (Şifr dafer) mukabili ve binaenaleyh 
tamamen muamele vergisi olduğu halde istihlâki umu
mî vergisi unvaniyle tedvini diğer istihlâk vergileriy
le iltibası badi olduğundan mahiyeti ile müterafik ol
mak üzere (Muamele vergisi) namiyle tevsimi müna
sip görülmüştür. 

Kanunun birinci maddesinde verginin şümulü dört 
noktai esasiyeye istinat etmiştir. 

Şöyle ki : Memleketimiz dahilinde muamelâtı ti-
cariyeye vasıta olan bilumum mevaddın evvelâ top
tan birinci bayie, saniyen toptancı bayiden birinci de
rece tüccarlara, salisen ve rabian daha küçük esnaf 
tarafından müstehliklere kadar mütemadi devir ve 
intikallere maruz bulunması her nevi eşyayı ticariye-
nin bu suretle laakal üç «ve bazen dört, beş defa de
virlerine mukabil her hatvei intikalini takipteki müş
külâttan kat'ı nazar mütevaliyen tezayüt eden satış 
kıymetlerinden alınan yüzde iki buçuk vergiler bazen 

I yüzde onu tecavüz etmesiyle bizzarur tüccar devirleri 
j mümkün mertebe taksir etmekte ve bu suretle hare-
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kâtı iktisadiye mühim suretle duçarı zaif olmakta ve 
bu yüzden pek çok mektumat ve suiistimalâta mey
dan açmakta olduğu bittecrübe sabit olmasına binaen 
bu veçhile Türkiye'de ilk muamelei ticariyeden son 
satışa kadar mütevali ve müteakip devirlere muka
bil en son istihlâk devresine kadar aledderecat müş
terilerine bir nispeti mütezayidede aksedecek olan 
üç dört misil vergi yerine bir defa da mebde' ve 
mem'balarında vergi alınması mazbutiyeti, suhuleti ve 
bilhassa mükellefini iz'aç etmeksizin verginin tevzini-
ni ve harekâtı iktisadiyenin tevessünü kâfil en emin 
bir sureti cibayet telâkki edilmekle bu prensip dahi
linde olmak şartıyla; 

Evvelâ - Memleket dahilinde mütenevvi muame
lâtı ticariyeye mevzu teşkil eden ve dahilde imal edi
len mevaddm başlıca ve toplu olarak mahalli istih
sali olan fabrika ve imalâthanelerle mezbahalardan, 

Saniyen - Dahildeki fabrika ve imalâthaneler ma-
mulâtına mütenazır olmak üzere hariçten gelen ma
mul mevaddan yüzde altı nispetinde vergi ahzı muva
fık görülmüştür. 

Salisen - Gerek dahilde fabrikalarda imal edilen ve 
gerek hariçten mamul olarak gelen mevaddın gayrı-
mamul mevaddan olup, dahilde müteferrik su
rette sarfolunan mevaddan vergi ahzi teşkilât 
masrafına ve ihtiyar olunacak hidemata rağmen pek 
mahdut kalacağından bu gibi mevad harice çıkarken 
bir defaya mahsus olarak yalnız yüzde iki buçuk 
nispetinde vergiye tabi tutulmuştur. 

Gerçi dahilde kaç defa satış ve devre tabi olursa 
olsun en son satış itibariyle bir defaya mahsus olarak 
ihracatta alınacak yüzde iki buçuk verginin ihracat 
mevaddımıza suitesiri ihtimali varidi hatır olabilirse 
de bu nispet kanun inikası mucibince müstahsile ka
dar aledderecat rücu edeceğinden ve halbuki müstah
silden bu gibi mevad için senelerce aşar namiyle yüz
de on iki buçuk vergi alınmış olması ve pek mühim 
miktarda mültezimlerin istifadelerinin de müstahsile 
yüklenmiş bulunması mukayese edilirse yüzde iki bu
çuk miktarındaki muamele vergisinin gerek ihracat ti
caretimize ve gerek müstahsile kadar akseden dahilî 
satışlarımıza derecei tesiratı halledilmeyecek kadar 
ehemmiyetsiz kalacağı varestei külfeti izahtır. 

Rabian - Hidematı umumiyeye ait muamele ver
gisinin küçük erbabı saya teşmili külfetiyle mütena
sip neticeler bahsetmedikten başka mevaddı salifede 
maruz mütalâata göre hükümet için pek mudil teda-
bir ittihazını ve halk için de müz'iç vaziyetler ihda
sını badi olmakta bulunduğundan yalnız cibayet ve 

tafhı sehil olduğu kadar menafii şamil bulunan ban
ka ve sigorta müessesatının bu vergiye tabi tutulması 
takip edilen gayeye vusul için kâfi addedilmiş ve bu 
suretle şirket halinde ifa edilen banka ve sigorta mua
meleleri dolayısiyle alınan iskonto, faiz ve emsali alel-
umum gayrisafi kârlar yüzde iki buçuk nispetinde 
vergi ile mükellef tutulmuştur. 

Kanunun ikinci maddesiyle bazı istisnalar vaz'ı 
icabı halden görülmüştür. 

Bvvelen — Satış ve imali ve ithali kavanin ve 
mukavelatı malhsusa ile tahdit edilmiş olan mevaddı 
inhisariyenin muhtelif satış ve devirleri zamaim ic
rasına müsait bulunmadığı aşikâr bulunmakla istis
naları zaruri addedilmiştir. 

Saniyen alelumum tek taşlı su ve yel değirmen
leri muamelatı ancak müstahsillerin kendi ihtiyaç ve 
istihlâklerine münhasır kalacağından vergi şümulün
den hariç tutulmuştur. 

Salisen cevahiri madeniyenin ihraç ve bey'i Tica
ret Kanunu mucibince umuru adiyeden olup, ticaret 
mahiyetinde bulunmadığı ve nadiren vuku bulacak 
ticari ve devir ve satışlarının takibi esbabını bir ta
kım hilelere imale ettirdikten maada bir taraftan 
da maden ve kömür ihracatımızı takyit edeceğinden 
istisnası münasip görülmüştür. 

Rabian — İhraç ve ithal edilen mevaddın şamil 
olduğu manayı umumiden bazı yolcuların eşyayı za-
tiyesiyle müstamel eşyayı beytiyesinin tefriki kanu
nun istihdaf ettiği gayeye göre elzem bulunmakla bir 
fıkra ile bu lüzum temin edilmiştir. 

Hamıisen — Süfera ve konsoloslar vesair zevatı 
siyasiyenin getirecekleri ve envai Gümrük Tarife Ka
nununda muayyen bazı eşyanın mütekabiliyet noktai 
nazarından hariçte bulunan süferamızın ve memu
rini siyasiyemizin mazhar oldukları teshilata bir 
muamelei mütekabilei cemilekârı olarak istisnası la-
zimeden addedilmiştir. 

işte şu suretle hututu umumiyesi tespit edilen işbu 
muamele vergisinin tarzı tahakkuk ve cibayetine ait 
mevaddı saireşinin tanzimi de mükellefin tahriri be
yanatına ve ibraz edeceği vesaika istinat edilmek ve 
bu muamelat mukabil murakabe ile tevsik edilmek 
suretleriyle gerek mükellefin ve gerek hükümet için 
en basit ve en müfit tedabiri ihtiva eylemesine bil
hassa nasbi nazarı ehemmiyet verilmiştir. 

— 227 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maliye Encümeni 21.12.1926 

Karar Numarası 11 
Kayıt Numarası 1/1002 

Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Umumi istihlak vergisi hakkındaki 10 Şubat 1926 

tarih ve 735 numaralı kanun ile 9 Haziran 1926 ta
rihli zeylini tadilen Maliye Vekâletince tanzim ve 
İcra Vekilleri Heyetince tasvip olunarak Heyeti Umu-
miyeden tevdi kılınan kanun layihası Maliye Vekili 
Abdülhalik Beyefendinin huzuriyle encümenimizde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde mufassalan zik-
redildiği veçhile umumi istihlak vergisi hakkındaki 
kanun hem müşteri ve hem bayii külfet ve zahmet 
İhtiyarına mecbur etmekte olmasına rağmen Hazine
ce matlup fayda temin edilememektedir. 

Çünkü, küçük alış verişlerde müşteriyi mukabilin
de istihlak pulu almak için üzücü vaziyetlere ve in
tizara sevk eden muamelat alel ekser pul ilsakını ih
mal eylediği ve tahsil edilen verginin mühim bir kıs
mının bayiin yedi ketminde kalmasını mucip olduğu 
gibi büyük alış verişlerde bayi ile müşterinin müş
terek menfaatleri pek çok vergilerin mektum kalma
sına sebep olmaktadır. 

Bir kısım mükellefinin maktuiyete raptı suretiyle 
müziç vaziyetleri azaltmak ve mahsus suiistimalin 
önüne geçmek istenilmiş ise de matlup gayeye vasıl 
olunamamış ve birtakım yanlış ve haksız muamelele
re sebebiyet verilerek adaleti teklifiye temin edile
memiştir. 

Binaenaleyh üzücü olmakla beraber birinci bayi
den müstehliklere kadar bazen dört beş defa vergi 
istiyfasını ve bu sebeple her tarafta ademi hoşnudiyi 
mucip olan İstihlak Vergisi Kanununun ilgasiyle ye
rine memaliki ecnebiyeden mamul olarak memleke
timize ithal edilen bilumum mevad ilev dahilde fab
rika Ve imalathanelerden çıkan ve dahilde sarf edilen 
mevaddan ve mezbahalardan kıymetleri itibariyle 
bir defaya mahsus olmak üzere % 6 ve mamul ve 
gayrı mamul mahsulatı dahiliyemizin memaliki ecne-
biyeye ihracında yalnız yüzde ikibuçuk vergi alınma
sını ve dahilde fabrikalarda imal edilen ve hariçten 
mamul olarak gelen mevaddın gayrımamul ve gayrı 
mamul dahilde müteferrik surette sarf olunan, me
vaddan vergi alınmamasını istihdaf eden bu layiha! 
kanuniye esas itibariyle encümenimizce memnuniyet

le kabul edilmiş ve maddelerde berveçhiati bazı ta
dilat yapılmıştır. 

Birinci maddenin birinci satırındaki tabii kelime
sinden sonra (Hava, su) ve suni kelimesinden sonra 
da (Elektrik, buhar) kelimeleri ilave ve bir kaç yerde 
tekerrür eden nispetinde kelimesi tayyedilerek kabul 
edilmiştir. 

>Bu maddeye göre, dahilddki fabrika ve imalatha
nelerimizden çıkan mevaddın bir kere satışında kıy
metlerine göre yüzde altı ve bir defa da memaliki ec-
ne'biyeye ihracında yüzde ikibuçuk muamele vergisi
ne tabi olarak alakadaranı mutazarrır edeceği naza
rı dikkate alınmış ve dahilde imal edilip, yüzde altı 
muamele vergisi istiyfa edilmiş olan mevaddın harice 
ihracında alınan mezkûr yüzde altı verginin üç buçu
ğunun sahibine iadesi muvafıkı madelet olacağı te
emmül edilmiş ve ikinci madde bu maksadı temin-
nen tanzim ve ilave olunmuştur. 

Layihanın ikinci maddesi encümenimizin üçüncü 
maddesini teşkil, etmiş ve muaf kelimesi müstesnaya 
tahvil ve çift taşlı adi su ve yel değirmenlerinin fab
rika mahiyetinde telakkisi ashabının zararını mucip 
olacağı teemmül edilerek istisnaiyetin tek ve çift taş
lı değirmenlere dahi teşmili muvafık görülmüş ve (B) 
fıkrası ona göre tadil edilmiştir. 

(D) fıkrasındaki yolcular kelimesiyle hariçten ge
len ve harice giden yolcular kastedilmiş olduğuna gö
re bir güna yanlışlığa mahal kalmamak üzere o su
retle tasrih edilmiş ve (H) fıkrasının nihayetine de 
(Muamelei mütekabile şartiyle) ibaresi ilave olun
muştur. 

Türkiye dahilindeki fabrika ve imalathaneler es
babının mal dairelerine verecekleri beyannamenin 
usulüne muvafık olmadığı itirazına uğramamasını te
min için bu beyannamenin matbu olarak mal daire
lerinden fabrika ve imalathane ashabına tevdi ve 
tevzi olunması tensip edilmiş ve layihanın üçüncü 
maddesi olan dördüncü maddemiz bu şökilde tespit 
edilmiştir. Layihanın dördüncü maddesinde (Sajahi-
yattar mal memurlukları) tabirinden hangi memurla
rın kastedildiği anlaşılamamasına ve memurini mali
yeden bir çoklarının bu salahiyeti istimal iddiasında 
bulunacakları varit görülmesine mebni mezkûr ibare 
(Rüesayı memurini maliye) şeklinde tadil ve encü
menimizin beşinci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Layihanın beşinci maddesi ibareye ait ufak bir 
tadil ile altıncı ve yedinci ve sekizinci maddeler de 
yedinci, sekizinci, dokuzuncu madde olarak aynen 
kabul olunmuştur. 
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Layihanın dokuzuncu maddesinde intihap edile
cek ehli hibreye ehlivukuf denilmiş ve bu ehlivuku
fun ne suretle intihap edileceği gösterilmemiş olma
sına mebni Ticaret Odasınca ve bulunamadığı tak
dirde belediyece müntehap olması münasip görülerek 
o yolda tadil edilmiş ve bu ehlivukufun vereceği ka
rar aleyhine vukubulacak itiraz müddetinin nereden 
başlayacağı zikredilmemiş olduğundan tarihi tebli
ğinden itibaren on beş gün zarfında itiraz edilebil
mesi muvafık görülerek bu veçhile ilave yapılmış ve 
onuncu maddemiz bu tadillerle tespit olunmuştur. 

Layihanın onuncu ve on birinci maddeleri ibare
ye müteallik bazı tadilatla on birinci ve on ikinci 
madde olarak kabul edilmiş ve layihanın on ikinci 
maddesinde taksite rapten tecil edilen vergiler vak
tinde tediye edilmediği takdirde henüz vakti gelme
yen taksitlerle beraber tamamı yüzde on fazlasıyla 
tahsil edileceği zikredilmiş ise' de taksidi vaktinde 
tediye edilemeyen müeccel deynin kesbi muacceli yet 
etmesi kâfi ve yüzde on fazlasiyle tahsili zait görül
müş ve mezkûr maddedeki (yüzde on) ibaresi tayye
dilmek suretiyle on üçüncü madde olarak kabul olun
muştur. 

Layihanın on üçüncü maddesindeki ehlihibre ke
limesi (ehlivukufa) tashih edilerek on dördüncü ve 
on dört," 15, 16, 17 nci maddeleri de 15, 16, 17 ve 
18 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş olmakla 
bermucibi havale -adliye, ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine tevdi olunur. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Beyazıt 
Şefik 

Kâtip 
Diyarbekir 

Cavit 

Aza 
Saruihan 

Kemal 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Ankara 

İhsan 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adliye Encümeni 9.1.1927 

Adet 
Karar Numarası : 27 
Kayıt Numarası : 5 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Umumi istihlak vergisi makamına kaim olan mu
amele vergisine mütedair kanun layihası ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası encümenimize havale 
buyurulmakla mütalaa ve tetkik kılındı. 

Halen tatbik edilmekte olan istihlak vergisinin 
tevlit ettiği mehazir Maliye Vekili Beyefendinin mü-
şahadei hadisatı istisnaî eden mufassal izahatlarından 
anlaşılmış ve yeni şeklin teklifine saik olan esbabı 
mucibe encümenimizce dahi tasvip edilmiştir. 

Hükümetin layihasının hemen aynı olan kavani
ni Maliye Encümeninin maddeleri esas ittihaz edile
rek onuncu maddedeki (Sulh hâkimleri ve bulunma
yan yerlerde mahakimi asliye) cümlesi yerine aynı 
mefhumu' daha kuvvetle ifade eden sulh mahkeme
leri terkibi konulmuş ve on ikinci maddedeki (irsal) 
kelimesi yerine. (tebliğ) kelimesinin vazı daha müna
sip olacağı teemmül edilerek şu suretle eşkali ibare 
üzerinde yapılan ufak tashihat ile layihayı mezkûre 
aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Mustafa Fevzi 

Kâtip 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

Mazbata Muharriri 
Ali Nazmi 

Aza 
Antalya 

Ahmet Saki 

Aza 
Karasi 

Osman Remzi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Karar Numarası : 41 
Kayır Numarası : 1/1002 

Riyaseti Celileye 
Umumi istihlak vergisi makamına kaim olan mua

mele vergisi hakkındaki kanun layihasının evvel emir
de Ticaret Encümenince tetkiki encümeniimlizin 
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13 Kânunusani 1927 tarihli içtimamda muvafık gö
rülmüş olmakla mezkûr layihai kanuniyenin Ticaret 
Encümenine havalesine müsaade buyurulmaısı müte-
mennadır efendim. 13 Kanunusani 1927 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Çatalca Mebusu 
Şakir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ticaret Encümeni 28.3.1926 

Karar Numarası: 10 
Esas Numarası : 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Umumi istihlak vergisi makamına kaim olan mu
amele vergisine mütedair kanun layihasiyle Kavanini 
Maliye ve Adliye Encümenleri mazbataları encüme
nimize havale buyurulmakla mütalaa ve tetkik olun
du. 

Heyeti umumiyesiyle encümenimizce dahi sayam 
kabul görülen işbu layihai kanuniyenin birinci mad
desinde tabii veya suni kuvayı muharrike ile müte
harrik olan fabrika ve imalathaneler denilmekte olup, 
bundan insan ve hayvan kuvvetleriyle işleyen imalat
hanelerin hariç tutulması muvafık görülüp bu sebep
le imalathaneler kelimesi dahi kaldırılmış ve banka
cılık, sigortacılık kelimelerinin yanına, (imtiyazlı, im
tiyazsız) kaydı ilave olunmuştur. 

İşbu maddede encümenimizin nazarı dikkatini 
celbeden en mühim nokta muamele vergisine esas 
olacak kıymetin takdirinde olup, ilk nazarda bu kıy
metin satış kıymeti olarak nazarı itibare alınması ha
tıra gelmektedir. Yani hariçten mamul olarak mem
leketimize ithal edilen eşyadan nasıl kıymetleri üze
rinden alınıyorsa dahildeki imal edilenlerden de öyle 
alınması matlup bulunduğu anlaşılmaktadır. Halbu
ki hariçten mamul olarak mesela kumaş gelmiş olsa 
işbu kumaşın kıymeti üzerinden bir defa yüzde altı 
alınmakla iktifa olunduğu halde dahilde kumaş ya
pan ve fakat mevaddı iptidaiyesini yine dahildeki fab
rikalar mamulatından olarak tedarik eden bir mües
sesenin işbu mevaddı iptidaiyeyi alırken muamele 
vergisine tabi tutulacağı ve bu suretle bir fabrikanın 
eşyayı mamulesinden olduğu halde doğrudan doğru
ya istihlak piyasasına sevk edilmeyip diğer bir fab
rikada yeni bir takım ameliyata duçar olması itiba
riyle o fabrikanın mevaddı iptidaiyesi hükmünde 
olan bu kısım mevad için fabrikadan fabrikaya do

laştıkça her defasında yüzde altı muamele vergisine 
tabi tutulması sanayii dahiliyemiz için pek ağır bir 
yük olacaktır. Esasen diğer bir fabrikaya satılıp ora
da başka bir tahavvüle uğratılan eşya mamul olsa 
bile henüz verginin fatbiki noktai nazarından istihlak 
edilmiş demek değildir ve bu yeni mamul şeklinde 
tekrar istihlak piyasasına sevk olunacaktır. Bu hale 
göre istisnaen yazılan maddeler meyanında ikinci 
maddeye «Fabrikaların diğer bir kısım sanayii için 
mevaddı iptidaiye olarak satacakları eşyayı mamule-
leri) fıkrasının ilavesi münasip görülmüştür ki, bu 
meyanda halı imalatında müstamel mevad da bittabi 
istisnalar meyanına girmiş oluyor demektir. Diğer ta
raftan imalat vücuda getirmeyerek, nam, nimamul 
veya mamul eşyanın bazı şerait altında havassı hike-

'miye ve kimyeviyelerini değiştiren veyahut evsafını 
tevsi eden veyahut temizleyen müesseseler için kıy
metin nasıl takdir olunacağı mülahazası da varit gö
rülmüş ise de kanunun ruhunda eşyayı mamuleden 
vergi alınacağı musarrah olmasına ve halbuki bu 
gibi müesseseler imalatında bulunmadıklarından bit
tabi verginin dairei şümulüne girmeyeceği düşünüle
rek bu nokta varit görülmemiştir. İkinci maddenin 
(B) fıkrası alelumum ekmek imal edilen hububat de
ğirmen fabrikalarında öğütülen mevad «C» fıkrası 
da her nevi ham ve külçe halinde cevahiri madeniye 
ile, hasebi ve madeni kömürler tarzında tadil edile
rek birinci ve ikinci madde merbut layihadaki mu
addel şeklinde kabul edilmiştir. 

Balâda maruz esbap dolayısıyla birinci maddede 
imalathane kaydı tayyedilmiş olduğundan işbu kayıt 
aynen üçüncü maddeden de tayyedilmiştir. Keza üçün
cü maddede fabrikalarda vukubulacak tebeddülatın 
on beş gün zarfında ihbarı müddet itibariyle az gö
rülmüş olduğundan işbu müddet bir aya iblağ edil
miştir. Beşinci maddede muharrer ve tahakkuklar 
için esas ittihaz olunacak beyannamelerin ayda iki 
defa itası müesses atı fazla işgal edeceği nazarı dik
kate alınarak ayda bir defa beyanname itası müna
sip görülmüş ve «Her ayın birinci ve on altıncı gün
leri» suretinde muharrer kayıt «Ayın birinci günü» 
suretinde kaibul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddede ehlihibre teşkili hakkındaki 
kayıt her hangi bir tereddüde ve ihtilafa mahal bı
rakmayacak bir şekilde ifade edilerek »... müntehap 
ve münhalif ehlihibre» kaydından evvel mahalli Ti
caret odasınca' bulunamadığı takdirde mahalli bele
diyesince kaydı ilave olunmuş ve işbu maddenin son 
fıkrasıiyle onuncu, on birinci ve on ikinci maddeler 
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aynen Kavanini Maliye Encümeninin tadil ettiği şe
kilde kabul olunmuştur. 

Reis Mazbata Muharriri 
Konya M araş 

Kâzım Hüsnü 
Kâtip Aza 

Karalhisarışarki Zonguldak 
İsmail Yusuf Ziya 

Aza Aza 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Aza Aza 
İçel 

Emin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni 

Adet 
Karar Numarası : 129 

Kayıt Numarası : 1/1002 

Bütçe Encümeni Mazıbaltası 
Riyaseti Cei'ileye 

'Umumi İstihlâk, vergisi makamına kaim olma'k 
üzere tanzim olunan muamele vergisi hakkında Baş
vekâletten varit olup, 22. 11 . 1926 tarihinde Maliye, 
Adliye ve Bütçe encümenlerine havale buyurulan ve 
muahharan Ticaret Encümenince de tetkik olunan ka
nun lâyihası Maliye, Adliye ve Ticaret encümenleri 
mazbatalar'iyle birl'i'k'üe encümenimize tevdi kılınmış 
olmakla bu meyan'da bu kanun lâyihasına dair bazı 
ım'ütalaatı havi vürut eden raporların cümlesi birlaş-
ttiriterelc Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Bey hazır 
dlduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Umûmî İstihlâk Vergisi Kanunu geçen sene malî 
zaruret nazarı itibare alınarak kabul edilmiş ve ta'ilbi-
Ikaidta görülen lüzu'm üzerine kısa bir müddet sonra 
bazı ahkâmı tadil edillmıdk mecburiyeti hâsıl olmuştu. 
ıHir seneden beri devam eden tecrübeler bu verginin 
Itaihalkkük ve tahsilinde mucip olduğu müşkülâtı te
barüz ektirmekle beralber hükümetlin esbabı mucibe-
•slinıde tadat olunduğu veçhile mükelleflere ağır bazı 
medburiyelHler tahm'i'l etmesine mukabil kaçakçılığa 
pdk müsait olmak ve mükelleflerin kesesinden vergi 
Hamiliyle çıikan paranın mülhim bir kı'smı Hazineye 
ginmelkslizin ziyaa uğramak gibi mahzurları hakikaten 
teemmlülb alınacak bir mahiyet iktisap eylemiştir. 

Bu eslbalbı mucibey© binaendir 'k!i, hükümetçe Umu
mî İstihlâk VergM Kanununun acilen tebdili zarurî 

görüil'müş ve M'ecli'sl Âliye muamele vergisi ihdasına 
dair olan işbu lâyihai kanuniye takdim edilmiştir. 

Yeni Vergi umumî istihlâk vergisi makamına kaim 
olmak ve aynı varidatı temin etmek üzere ithalât ve 
ihracat ve imalât ve bazı nevi muamelât üzerinden 
'bir defa alınacak ve tahaik'kuk ve dibayet itibariyle 
hem mükellefe, ham Hazineye kolaylı'k temin edecek 
'bir 'Şekildedir. G'ereJk esas, gerdk tatbikatında bir ço'k 
şayanı tercih cihetleri olmakla beralber bu verginin 
de adall'clLi tdk'i'ifiye nio'kltaii nazarından taıma'm'en mu
vafık olduğu iddia edilemez. 

Bu vergi il/e de bazı Iküçük sanayiin ve ihracat me-
vaddının az ço'k mütes'sir olacağı 'şüphesizdir. Lây'ilha'i 
ıkanuniyenin tdtlkik edildiği muhtelif encümenlerde 
malhâzîrin taihfif >ve 'izalesi için bazı itaidilât nazarı iltü-
bara alındığı gibi, eruCümen'ümizce de umumî istihlâk 
vergfeine nispetle aynı varidatı temin edecelk ve mü-
'kdJlefinıi dalha az 'tazyik 'evliyecek maıhiydtllerii iti
bariyle yeni şeklin esas itibariyle tercihi muvafık görü
lerek lâyihai kanunliyede varüt görülen bazı malhâzî
rin bertaraf edilmesine çalışılmıştır. 

Bu nevi vergi 'kanunlarının vazında en kıuvve'tli 
esbabı mucibe zarureti Maliye olmaMa lâyihai ikanu-
riiyenin bu dairede 'mütallaasını encümenimizde za
rurî alddetmiış Ve Ticaret, Malliye ve Adliye encümen
lerince yapılan tadilât ve muhtelif müessesalttan varit 
olan mütalaalt nazarı itibare alınarak encüırmni'mizce 
de lâyihai kanuniyede bazı tadilât icra kılınmıştır. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi tatbikat itiba
riyle mudi'bü suhulet olmak., masarifi asgad bir mik
tara indirmıeic ve mükellefleri mümkün mertebe izaç 
'e?memdk malksadiyle 'toplu olara'k icra ed'ilmdk'te olan 
dört nevi muameleden vergi alımmasını emreyleme'k-
!tedir. Hükümetin e:babı mucibesin'de bu maddenin 
sebep ve sureti vazı İta'fsil'en beyan edilrruişjüisr. Madde
nin tadilâtı cümlesinden olmalk üzere ıfltabiî veya sunî) 
tabiri zait addedilmiş ve Maliye Encümeni tarafından 
ilâve olunan (su ve ıhava - buhar ve elektrik) kelimeleri 
ve Ticaret Encümenince ilâve edilen (insan ve hayvan 
kuvveti ıhariç) tabiri ile 'kaydolunan tarifat ve takyidat 
tamamen temin edilerniyeceğind>en bu tabirlerle bera
ber (fabrika ve imalâtlhaneler 'kelimeleri de 'kaldırıla
rak yerine Teşvükü Sanayi Kanununda dalha esaslı bir 
surette tarif ve tavsif olunacak bulunan (Sınaî mües
seseler) tabirinin Ikonülima'sı terdiih edilmişitir. 

Esasen maddenin birinci fı'krasiyle mükellefiyeti 
'kaisdolunan mevad kuvayı muharrike ile işleyen sı
naî müesseselerde imal edilerdk dahilde sarfedilenller 
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olmakla Teşviki Sanayi Kanunumun ıkalbul ett'tüği (ku-
vayı muharrike ve sınai müessese) tabirleri 'meiflhumu 
maksadı izaha 'kâfi görülmıüşş ve Ticaret Encümeni 
tarafından ıMâve olunan (ve ii'sltfihlâlk) kelimesi talkip 
olunamayacalk bir hükme delâlet ettiği ve 'malksadı 
teminde 'kasır bulunduğu için Ikaldırılimuştır. 

Ticaret Encümeni istihlâk 'kaydiyle dahildeki sar
fiyatın bazen diğer bir fabrika ıimalâtın!da m'evaddı ip-
tida'iye şevklinde olabileceğini nazarı di'klka'te alaraik bu 
ımaiksadı. bu 'kelime ile takyit etımıdk 'mültaılaaısmdadıır. 
Encümenimizce de aynı ndktai nazar esas itlbar'iyle 
'kabul edilmekle beraber hükmün sarahaten kanuna 
derci şayanı tercih görülmüş ve bu 'maksatla ayrı bir 
madde lerlip edikrvişıt'ir. 

Mezbahalarda kesilen hayvanattan vergi alınması 
(keyfiyetinin; 

1. Tatbikatta bir ço'k müşkülâtı d'aî bulunduğu, 
2. Memur ve kontrol masrafları elde edıilecdk 

varidata nispetle d'alha ziyade alacağı, 
3. Mezbahalardan baiş'ka yerlerde kesilip getiril

mek gibi sıhhî ve içtimaî mahzurları davet edeceği, 
4. !Sulistimalâta yol açacağı, 
'Düşünüleıreik mezbalhallaırda kesilen hayvanat mua-

'miell'e vergisi mıevzuundan. çıkarılmıştır. 

Vergiye mevzu'olaralk zikredilen ikinci kısmı mevad 
hariçte imal edilip 'memlelkeltiırhize İthal olunanîardıt'ki 
altîyen 'transit ırnevaridalt diolayısiyle müşkülâta uğrat
mamak üzere (gelen) tabiri yerine (İthal 'edilen) tabi
rinim ikamesi muvafık görülmüştür. 

Dördüncü m'evzu ş'irikelt 'halinde bankacî'hk, sigor-
tacılik ödenilenn ifa eyledikleri muamelelere atfedil
miş ve buradaiki şirket halinde tabiri bazı encümenler-
ce muini tacı tavzOh görülmüştür. Encümenimiz aldMlak 
şlir'kat olsun, efrat olsun bu muamelâtı ifa edenlerin 
rnükellleıfiyd İlerini iltizam edendik madde metninden 
şirlkelt halinde ,kaydının kaldırılmasını tercih eftımişDir. 

Bu tadilâttan maada bu maddede Maliye ve Ti-
carcı: encümien'lerin'in ;ka!bül atltikleri bazı tashliıha;!: ve 
iialvalt encümen im ize s de Ikalbul edilmiştir. 

İlkinci Madde — Muamele vergisinin ciheti aidii-
yj'Anl tayin için encümen'im'izce ilâve edilmiş olup, 
muamelât veya mukavtlâtta aksine şerait Ve taısr'Iıalt 
bulunmadıkça ımnıa'müe vergisinin müşteriye ve an
cak ihraç veya dâhilde imalı edilen mevad için ihraç 
veya imal edenlere ait olacağı hükmünü havlidir. 

Üçüncü Madde — Mu'male vergisinden istisnası 
icap eden muamelât ve husu'satı göstermektedir. Me-
vaddı İnhisaı iyeden ayrıca inhisar resmi alındığı ci

hetle bunların istisnalar meyanına Itlhaîi talbiî görül
müş ve ancak (ithal ve limaıl ve bey'i ve .ihırajcı) şeklin
de olan ifadeyle her dört muamelenin bir arada bu-
tundurullması şaritiyle bu miövaddın muafiyetle daJh'il 
olabileceği gibi bir mana anlaşılması varit olduğun
dan ve (halbuki yalnız ithal veya ihracı inhisara tabi 
mövad dalbi mevcut bulunduğundan birincii fıkranın 
(ithal veya imal veya bey ve furulht veya ihracı) sök
üne 'kadb'i tensip edilmiştir. 

İkinci istisna fı'krası un değirmenleriyle un teşkil 
etmektedir. 

Hükümetin iteklilfi nde 'tek taşlı su ve yel değirmen
le:1!' 'istisna edilmiş, Ticaret Encümenince ise iki taşlı
lar da buraya ilâve olunimuşur. Su ve ye! değirmenleıri-
nlin iki veya üç taşlılarını tefrik öfcrmek 'muvafilkı ma-
delet olmadığı ve ikiden ziyade taşlı olan değirmen
lerin adedi pek az bulunduğu gibi vergi alınacak de-
ğirmen.lıere memur koymak masrafı daha çok bir kül
fet delakkl edilmiş ve bu itibarla 'maddeten tefriki nis
petten 'kolay olan düz lu'r'ma un İşleyen diğer 'küçük 
fabrikaların da istisnası muvafık görülmüşirjür. 

Bu 'sunetüe yan yana çalışan ve masrafları ve şe
raiti itibariyle birbirinden tefriki doğru olmayan ateş 
ve su değirmenlerinin arasında yüzde altı derecesinde 
bir vergi farkı ihdası gibi, zararların önüne geçilmiş 
olacaktır. (B) fıkrası bu izahata göre tadil olunmuş
tur. 

Ekmek ve imalatından vergi alınması havaıyıci za
ruriye üzerimde pahalılık ihdas edeceğinden bu cihet 
asla düşünülmemiş olmakla beraber ük'mdk fabrika-
larının istisnalar meyanında tasırilh edilmesi icap et
tiğinden (C) ftkra'sı bunu temin için ilâve olunmuş
tur. 

(D) fıkrası yıkanmış ve yıikanimamış maden kö-
rnürlerine ve kok ve briıket ve odun kömürlerine şâ;-
mil olacaik şe'kilde tadil edilmiştir. Bu m'evad vergiye 
mtJfelhamımi'i oltnadığı gibi, esasen umıumî iıs-îllhlâ'k 
vergisine tabi bulunmamakta idi. 

Bl ile imal edilen ikilim ve halıların ihraç ©diilJrken 
vergiye tabi tutulması bu ticaretimiz üz-erirıde çdk 
zararlı ıtesirler yapacaktır. Trarisilt vesair suretlerle 
halı ticaretin1!n Türkiye'de temerküz ettiri'J'mesi çare
leri aranmak lâzım gelirken bunu ihracat vergisiyle 
bütün tazzik ötmek tecviz edilmemiş ve bu sebeple 
(H) fıkrası konulmuştur. 

Gazete, risale ve 'kitaplardan gerök ihraç edilirken 
ve gerekse ithal esnasında vergi alınması ımalksut ol
mamakla beraber bunların mamul maddeler arasında 
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sayılıp sayı'lmaima'sı hususunda hasti olacak tereddüdü 
(izale içlin (V) fılkrası 'ilâve olunmuştur. 

Lâyihai kanuniyede müsitesniyat meyanında tadalt 
olunan ve yolcuların beraberinde götürecekleri veya 
getirecekleri eşyayı zaltiye veya müstamel eşyayı bey-
'tiye ile Gümrük Tarife Kanunu mucibince muafiyeti 
rüsümliyeye mazhar olan sefarethanelerlie 'memurinli 
siyasiye vesak zevata ait mevaddı muhtevi fıikraüar 
muhtelif encümenlerde bazı kuyuıt ile ikmal edilm'iş 
olmakla beraber Tarife Kanunu ve 'kavanini saire ile 
muafiyeti rüsumiyeye mazhar olan zevat ve mevad bu 
!M fı'krada zikredilenlerden ibaret olmadığı cihetle 
hükmü tevs'ian 'bu iki fıkra yerine Gümrük ve Tarife 
Kamınu ve 'kavanini saire mucibince 'muafiyeti rüsu-
tmiyeye mazhar olan, zevata ait mevad ile bu muafiyete 
tabi diğer bilumum mevad ve eşya suretinde (Z) fık
rası tertip edilmiş ve bu suretle hem hariçten gelen, 
'hem harice gid'en yolcuların ve erbabı fen ve sana-
'tin, amelenin ve Tarife Kanunu ile kavanini sairede 
'mlezikûr diğer kimselerin 'beraberlerinde götürüp ge-
€receiideri mevad ile muafiyeti rüsum iyeye mazhar 
olan sefarethaneler, memurinli siyasiye vesair zevata 
müteallik mevad ve numuneler vergisi meVzuundan 
hariç burakıl'mıştır. 

Dördüncü Madde — Bu maddenin dahildeki sı
naî müesseseleri himaye noktai nazarından lâyihaya 
ilâve edilimesi endümeniimizce muvafık görülmüş'bür. 
Dahilde İmal olunan mevaddın muamele vergisi işbu 
mamulâtın mevaddı iptidaiyesinden evvelce hini itha
linde veya hini imalinde ayrıca muamele vergileri 
âİırtmış olacağı nazarı itibare alınarak mükerrer 
mükellefiyete meydan vermemek için son ima-
lâltın mevaddı iptidai yeisinden evvelce alınmış vergi 
varsa bunların tenzili temin edffimdk maksadiyle bi
rinci fikra tertip edilmiştir. 

tkinci fıkraya gelince: Mevaddı mamule ihracatı
mızı siyanet noktai nazarından bu mevaddın imal do-
layi'siyle muamele vergisi alınmış olanlarından harice 
sevkolunanlarin yeniden ihraç itibariyle muamele 
vergisine tabi tutulmayacağını müeyilttir. 

Bu madde, birinci madde esbabı mucibesinde te
mas edildiği vdçhle mamülâtı dahiliye mevaddı ipti-
daıyesi meyanında olup, evvelce muamele vergisi te
diye ötmiş olan mamul aksamı istisna etmektedir. Bu 
madde diğer ilki encümence kısımen düşünülmüş olan 
hükümleri dahi ibltüva etmektedir. 

Besinci Madde — Memalîki ecnebiyeden ithal olu
nan mevaddan alınan muamele vergisinin bu mevad 

1 tekrar harice sevk olunduğu suretle yeniden ihraç iti
bariyle muamele vergisine tabi tutulmayacağını ve 
hatta evvelce bu mevaddan hini ithalde alınmış mua-

i mele Vergileri varsa yüzde üç buçuğunun iade edile-
| ceğinıi ve hariçten muvakkaten ithal edilmiş olup, 
i tek'rar ihracında gümrüğü iade olunan mevaddın mua-
I mûie vergisi de Kini ithalinde alınaraik ihracında iade 
i olunacağını ihtiva etm'ek üzere encümenimiace iüâve 
j kılınımştır. 

î Altıncı Madde — (İşbu vergi ile mükellef olan) 
| ikaydı ile bilcümle sınai müesseselerin mükellef ol'ma-
| dığını bir daha tösrilh eylemek ve beyanname itası 

husu'sunda temini sühuklt olunimak üzere beyanname
lerin tertip ve tanzim edilmesi 'külfeti malimemuTİarına 

i 'tahmil edilerek bu suremle bir çok ihtilâfların dahi 
j bertaraf edileceği düşünülmüştür. Maliyece tertip olu-
| nacalk matbu beyannamelerde her nevi malumatı elde 
i edebilmek üzere tafsilât bulunabileceğinden maddede 
i bu cihetlerin ayrıca 'zikrine lüzum his'solunımamış ve 
| müddetler hususunda mükellefin© sühuletbahş olmak 

| üzere daha geniş hükümlerin kabulü tercih edilerek 
Ş madde buna göre tadil olunmuştur. Yalnız kanunun 

ilk tatbikatı olmak ve mükelleflerden hiç biıfeinin ha-
i riç 'kalmasına meydan vermemek maksadlyle gösterilen 
i suhuletlere mukabil 'kendilerine matbu beyanname 
î ver ilmiyen bu vergi ile mükellef sınaî müessese es-
I babının Maliye dairelerine tahriren keyfiyeti ihbar ve 
I vesika ahzetmeîeri yolunda mecburiyeti havi bir fık-
\ ra ilâve edilmişir. 
İ 
| Yedinci Madde — Bu vergiyle mıükellef olan mü-
! essesat eahabına haziran iptidasında defterlerini tecdit 
i mecburiyeti tahmil etmek bunları ilki defa muamelâtı, 
; hesabiye ile işgal eylemek ve fazla defter tutturmak 
i gibi müşkülâta maruz kılacağı ve verdilerin ayda bir 
i cibayet olunmasına nazaran defatiri s'enai maüiye bi-
! dayetine göre tanzimde bir zaruret bulunamayacağı 
| cihetle Kânunusani iptidasında tecdit hususu muva-
| fı'k gönül'müş ve salâhiyettar malm'dmurlükları yerine 
S 'mahalleri Maliye memurları rüesasının defterleri teıf-
| itiş ve murakabe etmeleri m'üe'ise^slerin hukuku muha-
I faza için tercih olunmuş ve imalât ve satış maluma-
j tiyle beraber mevaddı iptidaiye malûmatının da tet-
i kike tabi tutulması mevaddı iptidaiye için derpiş edi-
i len bazı mu afiyetlere mukabil zarurî görüldüğü cihetle 
j maddeye bu cihet dahi ilâve olunmuştur. 
| Sekizinci Madde — Lâyihai kanuniyedeki beşinci 
I madde olup, şeklî tadilât ile kabul edilmiş ve lâyiha-
1 daiki altıncı madde mezbahalarda kesilen hayvanatın 
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etlerinden alınacak muamele vergisine müteallik ol
makla birinci maddede izah edildiği veçhile 'bu kısım 
•muamele vergisi nneıvzuundân çıkarıldığından madde 
tayyolunmuş, 'dokuzuncu madde lâyihanın yedinci 
maddesine ait olmak üzere kezalik şdki'le ait bazı ta-
dilâltı cüziye ile kabul edillmiilşltir. 

Onuncu Madde — Lâyihai kanuniyenin dokuzuncu 
maddesinde ithalât ve ihracata ai't olmak üzere der
piş ödilen vaziyeti yalnız ithalât noktai nazarından 
ayrı bir madde göstermek daha muvafık olacağı mü-
lâhazasııyle lâyihanın dokuzuncu maddesi esaisı daire
sinde encümenliiTitiızee tertip olunmuş, yalnız ilhal edi
len mövaddın beyannamel'efde mevzu kıymetlerine 
mal'memurlarınca kanaait hâsıl olmadığı zaman vergi 
Mi'.yfası tedabiri temin edilmekle beraber malın sıev'k 
ve iimrarınida rhüşlkülâlt hususuna meydan bırakılma-
malk üzere bazı Ikuyüt ilâvesi tensip edilmiştir. 

On Birinci Madde — Lâyihanın dokuzuncu mad-
idesünde mevzubahis ihracalt mevaddının tabi olacağı 
muameleyi tespit etmek üzeıre lâyihanın sekizlindi 
maddesiyle tevhiden ahkâmı ihtiva edecek şekilde ter
tip ediilmiş ve ihracalt eşyasının beyannameye ithal 
olunacak kıymetleri hangi mahallin fiyatı olduğunu 
tasrih eylemek iktiza ettiğinden, bu eşyanın çıkarıl
dığı gümrük dairelerinin tabi bulunduğu Kaza fiyatı 
hakikate en yakın olmak ve ihtilâfatı bertaraf etmek 
itibariyle buna göre sarahat vazedilmiştir. Yine sıh
hat ve suhulet temini maksadıyle fiyatlar emsalinin 
tayini borsa, Ticaret odaları ve belediyelerden sıra 
ile hangi müessese mevcut ise oma havale olunmuş 
ve be her ay için ayrıca fiyat Üstesi tanzim ve ilan 
edilmek ve bu listelere herhangi taraftan olursa ol
sun itiraz vukuunda vilâyet heyeti idareleri tarafın
dan hallolunmak esası kabul edilmiştir. 

İhracat mevaddindan olan yaprak tütün muame
le vergisinin sureti tahakkuk ve cibayeti istisnaî bir 
şekilde nazarı it ibare alınmlak encümeninıizce tütün 
ticaretin1)n hususiyeti itibariyle muvafık görülmüş ve 
tülüün'ün hini ihraçta muamele vergisiyle mükellef tu
tulması tütünün dahilde işlenerek terbiye edilmesi ve 
bu yüzden bir çok işçilerin müstefit olması gibi me-
nafii haleldar edebileceği hitteemmül ihracat mevad
dindan olan yaprak tütünlerin muamele vergisinin ilk 
satışta transfer muamelesinin vukuu zamanında ma
hallerinde alınması şayanı tercih görülerek bu daire
de tertip edilen madde lâyihaya on iki rakkamiyle 
ilâve edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — Lâyihai Kanuniyenin onun
cu maddesi olup, birinci madde mülâbesesiyle arz 

I edildiği veçhile 'bankacılık, sigortacılık edenlerin şir
ket halinde olmaları bir sebebi mükellefiyet addedil
mediğinden bu kaydın tayyı ve muamele vergisi def
terinin her sene haziran iptidasında tecdit edileceği
ne dair hükmün takvim senesine ircaı ve prim keli
mesinin ilâvesiyle beraber maddede bundan evvelki 
mevad ile mütenazır olacak surette bazı tadilâtı cü
ziye icrasiyle kabul edilmiştir. 

On Dördüncü Madde — Lâyihai kanuniyenin on 
birinci maddesi olup, Adliye Encümenimin tadilâtı 
esas addedilerek ancak sekizinci ve on üçüncü mad
delerde muharrer teehhürler İçin ayrı ahkâmı teyidi-
ye kabul ediilmiş olmasına mebni bu cihetlerin istis
nasına ait bir kayıt ilâvesiyle kabul olunmuştur. 

On Beşinci Madde — Lâyihanın on ikinci mad
desi olup, vergisi tecil olunupta vaktinde tediyei de
yin etmeyen mükellef hakkında muacceliyet kabul 
edilmiş olmakla tecil hakkından mahrumiyet cezası
nı ademi tediyede tekerrür vukuuna talik etmek daha 
münasip olacağı kanaatiyle ve şeklî bazı tadilât ile 
tespit olunmuştur. 

On Altıncı Madde — Lâyihanın on üçüncü mad-
I desi olup, encümenlerin tadilâtı veçhile aynen kabul 

edilmiştir. 
On Yedinci Madde — Lâyihanın on dördüncü 

maddesi olup, damga resminden muafiyet meyanına 
altıncı maddede mezkûr olan vesikaların da ithali ve 
bazı cüzî tasbihat icrası suretiyle kabul olunmuştur. 

18, 19 ve 20 nci maddeler lâyihadaki1 16 ve 17 
nci maddeler olup, yalnız 16 mcı maddedeki hükmün 
bir haziran 1927 tarihine tadili suretiyle kabul edil
mişlerdir. 

Lâyihaya ilâve edilen muvakkat maddelerden bi
rincisi, kanunun tatbiki ahkâmı için bütçede fusulü 
müteallıikasında mevcut tahsisat kifayet etmediği su
rette Maliye Vekâletince bazı teşkilât vücude getir
mek lâzım geleceği mütalaasına müsteniden 1927 büt
çesinde tahakkuk, ettirilecek tasarruf attan azami 
2CjC| 000 liralık bir tahsisatın bir fasih mahsusa nlalk-
li ile bu tahsisattan 1927 kadrosu nazarı itıibare alın-

j maksızın icap eden teşkilâtın tcra Vekilleri Heyeti Ka
pariyle yapılabilmesi ve sarfiyatın İcrası maksadına 
matuftur. 

Maliye Vekâletinin 1927 kadrosunda bu verginin 
tahakkuk ve cibayeti muamelâtını takip için teşkilât 
nazarı iti'bare alınmadığı cihetle ilâyiba'da bu noksa
nın temini zarurî görülmüş ve yeniden 1927 bütçesi
ne tahsisatı munzamma itasından ise mevcut tahsisat 

i dahilinde idarei temin edecek bir çare tercih olun-
} muştur. 
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İkinci muvakkat madde, lâyihanın 7 ve 13 ncü 
mad'delerinde münderiç mükellefinin 1927 senesine 
ait olmak üzere tutacakları mevaddı iptidaiye, satış, 
imalât ve muamele defterlerinin bu sene hazirandan 
başlaması zarurî olacağına göre kanunun mevkii me
riyete vazından itibaren an beş gün zarfında bu kı
sım mükellefinim defterlerini mensup oldukları Ma
liye dairelerine müracaatla tasdik ettirmeleri ve aksi 
halde on dördüncü madde ahkâmının haklarında tat
bik edilmesi zaruri görülerek ona göre tanzim kılın
mıştır. 

Üçüncü Muvakkat Madde — Depolarda mevcut 
olup, umumî istihlâk vergisi tediye edilmiş olan me-
vadd'an tekrar hini ihracında veya imalinde muame
le vergisi alınmak muvafık olamayacağından kanu
nun ilk tatbikinde hudusu muhtemel bu gibi mesaili 
tanzim etmiş olmak üzere ahkâm vaz'ı ve bu meyan-
da yaprak tütünlerin muamele vergisi ilk transferde 
alınacağı cihetle ilk transfer muamelesi yapılmış fa
kat henüz umumî istihlâk vergisi verilmemiş olan 
depolarda mevcut yaprak tütünlerin İnhisar idaresi
nin 1926 vasati mübaya fiyatı üzerinden bu vergiye 
taibi olacağının tasrihi iltizam ve madde ona göre 
tanzim kıîınmıştır. 

Berveçhibâlâ maruzat dairesinde ihzar kılınmış 
olan Muamele Vergisi Hakkındaki Kanun Lâyihası 
teroihan ve müstacelen müzakeresine müsaade bu-
yurulmak üzere Heyeti Umumiyeye arz olunmuştur. 

Reis 
Çatalca 

Şakir 

Kâtip 
Konya 

Fuat Bey 
Hini imzada bulunamadı. 

Aza 
Bozok 

İstihlak vergisi cezalarının 
affı hakkında bir madde 
daha ilâvesi reyindeyim. 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

16 Mayıs 1927 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ali Cenanı 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza Aza 
İstanbul Konya 
Ali Rıza Ticaret Encümenince yapı

lan tadilâta muvafık olma
yan tadilâta muhalifim. 

Kâzım Hüsnü 

Hükümetin Teklifi 
10 Şubat 1926 tarihli Umumî İstihlâk Vergisi ma

kamına kaim olan Muamele Vergisi Kanunu 
Madde 1. — Türkiye dahilinde tabiî veya sunî 

kuvayı muharrike İle müteharrik bilumum fabrika 
ve imalâthanelerde imal edilip, dahilde sarf edil en 
mevad ile mezbahalarda zebhed'ilen hayvanattan ve 
hariçte imal edilip Türkiye'ye gelen meva'ddan kıy
metleri itibariyle •% 6 nisbetinde ve harice sevkedi-
lecelk bilcümle mevaddan kıymetleri itibariyle % 2,5 
nisbetinde ve şirket halinde bankacılık, sigortacılık 
edenlerin ifa eyledikleri muamele sebebuyle faiz, ıs
konto ve acyu gibi her ne nam ile olursa olsun al
dıkları mebaliğden de keza yüzde iki buçuk nispe
tinde Muamele vergisi istiyfa olunur. 

Madde 2. — Atideki mevad ve muamelât Mua
mele vergisinden muaftır. 

A) İthal ve imal. ve bey'ü ihracı tahtı inhisarda 
bulunan mevad, 

B) Aîelumum tek taşlı su ve yel değirmenlerin
de tahnedilen mevad, 

C) Her nevi ham cevahiri madeniye, 
D) Yolcuların beraberinde götürdükleri veya ge

tirecekleri eşyayı zatiye veya müstamel eşyaVj bey-
tiye, 

H) Gümrük Tarife Kanunu mucibince muafiye
ti rüsumiyeye mazhar olan sefarethanelerle memurini 
siyasiye vesair zevata ait mevad. 

Tarzı Tahakkuk ve Cibayet 
Madde 3. — Türkiye dahilinde müesses fabrika 

ve imalâthaneler ashabı işbu kanunun neşrini mütea
kip tabi oldukları Mal dairelerine bir beyanname 
itasiyie mükelleftirler. Bu beyannamelere fabrika ve 
imalâthanenin mevkii, mevzuu iştigali ve vesaiti mi-
hanikiyesinin mahiyet, adet ve kudreti istihsaliyesi ve 
talimatnamede tayin edilecek evsaf ve hususatı saire-
si dercolunur. Hususatı mezkûrede atiyen vaki ola
cak tebeddülatın kezalik on beş gün zarfında ihbarı 
lâzımdır. 

Madde 4. — İşbu müessesat eshabı Maliye dai
relerince her sene haziranında tecdit edilmek üzere 
musaddak bir ve icâbına göre müteaddit (İmalât ve 
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satış) defteri tutmağa ve imalât ve satış evrafkı müs-
pitesini sene hitamından itibaren bir sene müddetle 
hüsnü, muhafazaya mecburdurlar. Defatir ve evrakı 
mezkûre Maliye Müfettişleriyle salâbiyaıttar Malme-
murluklannın tetkik ve murakabesine tabidir. 

Madde 5. — Anifüzzikir müessesata aiıt muamele 
vergisi fiiılen satış vukuu ile tahakkuk ederek tutu
lan deftere nazaran her ayın birinci ve on altıncı 
günü Mal dairesine verilecek bir beyanname üzerine 
istiyfa olunur. Beyanname itasından on günden ziya
de teahhür vukuu halinde; kuyut ve vesaik üzerin
den tahakkuk ettirileceik verginin yüzde on fazlas'iy-
le ve Tahsilli Emval Kanununa tevfikan istiyfası müs-
telzemdir. Verilen pey akçeleri kati satış bedelline 
mahsup edilmedikçe vergiye tabi olmaz. 

Madde 6. — Mezbahalarda kesilen hayvanattan 
alınacak vergi mezbahalarca ashabı namına tanzim 
olunacak tahakkuk pusulalarına nazaran toptan sa
tış fiyatı itibariyle istiyfa olunur. Mezbahalarla Mal 
daireleri arasında tahkikata müteallik olarak cereyan 
edecek muamelâtın teferruatı ve verginin tarzı istiy
fası talimatname ile tayin olunur. 

Madde 7. — Hariçte imal edilip, Türkiye'ye ithal 
edilmiş olan mevaddın vergisi ithalât ashabının veya 
bunlar namına hareket eden komisyoncu veya vekil
lerinin alâkadar Maliye dairelerine verecekleri be
yannameler üzerine tahakkuk ettirilir. 

tşlbu beyannamelerde eşyanın nevi, mahiyeti, ev
safı, orjinal faturanın kıymetiyle mevridine kadar 
ihtiyar edilen kâffei masarif ve rüsumun yekûnu irae 
olunur ve yekûn muamele vergisine matrah ittihaz 
edilir. 

Gümrüğe verilen ithalât beyannamesinin bir nüs-
haı musaddakasiyle orjinal faturanın aslı veya sureti 
berayı tevsik beyannameye raptolunur. 

Madde 8. — İhracat mevaddındain alınacak vergi 
mal sahiplerinin veyahut bunların namına hareket 
eden vekil veya komisyoncuların gümrüğe mutî ih
racat beyannamesine mutabık ve rüsumat idaresince 
musaddak olarak Maliye dairesine verecekleri beyan
nameler üzerine tahakkuk ettirilir. 

'Madde 9. — Gerek ithalât ve gerek ihracat eşya
sına ait olarak mükellefin tarafından verilen beyan
namelerde münderiç kıymetlere Malmemurlarınca 
kanaat hasıl olmadığı takdirde bu husus için münte-
hap ve muhallef bir ehli hifbrenin tetkikiyle kıymet
ler tespit olunur. Ehli hibrenin bu kararı beyanname 
ashabına tahriren tebliğ edilmekle beraber bir sure
ti de mahallin en büyük Malmemuru on beş gün 
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zarfında itiraz edebilir. İtirazat ve emtia mahallin 
en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 
zatin tahtı riyasetinde biri rüesayı memurini maliye
ce ve 'biri Ticaret odasınca ve bulunamadığı takdirde 
'belediyelerce müritehap üç zattan mürekkep Temyiz 
Heyeti tarafından otuz gün zarfında tetkik ve sureti 
nihaiyede intaç ve karara raptolunur. Şu kadar ki: 
Takdir Heyetinin tetkikatı eşyanın gümrük muame
lesini ve sevk ve ihracını tehir edemiyeceği gibi, iş
bu heyetin kararlarına vaki olacak itirazat verginin 
cfbayetine de mani olamaz. 

Madde 10ı. — Şirket halinde bankacılık ve sigor
tacılık edenler her sene Haziran iptidasında tecdit 
edilmek üzere bir muamele vergisi defteri tutmakla 
ve komisyon, faiz, Iskonto ve acyo gibi her ne nam 
ile olursa olsun aldıkları me'baliğ miktarına göre ta
hakkuk eden Muamele vergisini yevmiye ve müfre
dat üzerine kaydetmekle mükelleftirler. Bu deftere 
nazaran ay gayelerinde tahakkuk eden vergiler ertesi 
ayın nihayet onuncu gününe kadar bir irsaliyeye it-
halen Mal sandığına teslim olunur. Verginin tediye
sinde vaki olacak teahhürat mahallinde ikuyut ve 
vesaik üzerinden verginin tahakkukunu ve yüzde 
on fazlasiyle Tahsili Emval 'Kanununa tevfikan is-
tiyf asını müstelzimdir. 

'Maliye Müfettişleriyle salâhiyattar memurini ma
liye bu müessesata ait muamele vergisi defterleriyle 
bunu tevsik eden evrak ve defafciri tetkik edebilirler. 

Madde 11,. — Bu kanun ahkâmına muhalefet vu
kuunda bu muhalefetin mahiyet ve derece ve netayi-
cine göre yirmi beş liradan beş yüz liraya kadar ce
zayı nakdî tatbik edilmek üzere keyfiyet Sulh mah
kemelerine ve olmayan yerlerde Mahâkimi asliyeye 
tevdi olunur Mal dairelerince vergi ziyaı tahakkuk 
ettirildiği takdirde tahakkuk eden bu miktarın iki 
misli tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil edilir. 

Madde 12. — İthalât ve ihracat mevaddına ait 
verginin teminata ve üç müsavi taksite rapten üç ay 
zarfında müccelen istiyfasına Maliye Vekâleti mezun
dur. Taksite rapten tecil edilen vergiler vaktinde te
diye edilmediği takdirde henüz vakti gelmiyen tak
sitlerle beraber tamamı yüzde on zammiyle tahsili 
Emval 'Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

İBu suretle vergisini tekasiti muayyenesinde eda 
etmiyen mükellefe bir daha tecil müsaadesi verilmez. 

Madde 13. — Ehli hibre ile Temyiz Heyetine 
ita edilecek ücreti huzur Maliye Vekâletince takdir 
olunur. 
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Madde 14. — Bu 'kanun mucibince verginin ta
hakkuk ve istiyfasına müteallik tanzim edilecek •be
yannamelerin aslı, mefbuıtatı ve tebliğname ve irsa
liyeler damga resminden muaftır. 

Madde 15. — 10 Şubat 1926 tarihili ve 735 nu
maralı Umumî İstihlâk Vergisi Kanunu ve 9 Haziran 
1926 tarih ve 924 numaralı mevaddı müzeyyelen in 
Umumî istihlâk vergisine raci ahkâmı mülgadır. 

Madde 16. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 17. — Bu kanunun icrasına Adliye, Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 14 teşrinisani 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Hariciye Vekâleti Vekili 
Recep 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Maliye Encümeninin Tadili 

1Q Şubat 1926 tarihli Umumî İstihlâk Vergisi Ma
kamına Kaim Olan Muamele Vergisi Kanunu 

Madde 1. — Türkiye dahilinde tabiî (hava, su) 
veya sunî (elektrik, buhar) kuvayı muharrike ile mü
teharrik bilumum fabrika ve imalâthanelerde imal 
edilip, dahilde sarfedilen mevad ile mezbahalarda 
zehhedilen hayvanattan ve hariçte imal edilip, Tür-
kiyeye gelen mevaddan kıymetleri itibariyle yüzde 
altı ve harice sevkedilecek bilcümle mevaddan 
kıymetleri itibariyle yüzde iki buçuk ve şir
ket halinde bankacılık, sigortacılık edenlerin ifa 
eyledikleri muamele sebebiyle faiz, iskonto ve 
acyo gibi her ne nam ile olursa olsun aldık
ları mebaiiğden de yüzde iki buçuk Muamele 
vergisi istiyfa olunur. 

Madde 2. — Birinci madde mucibince dahilde 
imal edilip, yüzde altı Muamele vergisi alınmış olan 
mevaddın harice ihracında yüzde üç buçuğu iade 
edilir. 

Madde 3. — Atideki mevad ve muamelât Mua
mele vergisinden müstesnadır. 

A) İthal ve imal ve bey ve ihracı tahtı inhisar
da bulunan mevad, 

:B) Alelumum tek ve çift taşlı su ve yel değir
menlerinde tahnedilen mevad, 

C) Her nevi ham cevahiri madeniye, 
D) Hariçten gelen veya harice giden yolcuların 

eşyayı zatiye veya müstamel eşyayı beytiyeleri, 
H) Gümrük Tarife Kanunu mucibince muafiye

ti rüsumiyeye mazhar olan sefarethanelerle memu
rini siyasiye vesair zevata ait mevad (Muamelei mü
tekâbile şartiyle) 

Tarzı Tahaikfcuk ve Oiıbayöt 
Madde 4. — Türkiye dahilinde müesses fabrika 

ve imalâthaneler eshabı işbu kanunun neşrini müte
akip mensup oldukları Mal dairelerince kendilerine 
matibu olarak tevzi edilen beyannameyi bir hafta 
zarfında imlâ ve vesika mukabilinde iade ile mükel
leftirler. Beyanname muhteviyatında ati yen vaki 
olacak tebeddülatın on 'beş gün zarfında ihbarı mec
buridir. 

Madde 5. —• İşbu müessesat eshabı Maliye dairelerin
ce her sene haziranında tecdit edilmek üzere musad-
dak bir ve icabına göre müteaddit (imalât ve satış) 
defteri tutmağa ve imalât ve satış evrakı müsbitesini 
sene hitamından itibaren bir sene müddetle hüsnü 
muhafazaya mecburdurlar. Defatir ve evrakı mezkû-
re Maliye müfettişleriyle rüesa ve memurini maliye
nin tetkik ve murakabesine tâbidir. 

Madde 6. — Anifüzzikir müessesata ait Muamele 
vergisi fiilen satış vukuu ile tahakkuk ederek tutulan 
deftere nazaran her ayın birinci ve on altıncı günü 
Mal dairesine verilecek bir beyanname üzerine istiy
fa olunur. Beyanname itasında on günden ziyade 
teehhür vuku bulduğu takdirde mahallinde kuyut ve 
vesaik üzerinden tahakkuk ettirilecek yergi yüzde on 
fazlasiyle ve Tahsili Emval Kanununa tevfikan alı
nır. Verilen pey akçeleri katî satış bedeline mahsup 
edilmedikçe vergiye tabi olmaz. 

Madde 7. — Altıncı madde, yedinci madde olarak 
kabul. 

Madde 8. — Yedinci madde, sekizinci madde ola
rak aynen kabul. 

Madde 9. — Sekizinci madde, dokuzuncu madde 
olarak aynen kabul. 

Madde 10. — Gerek ithalât ve gerek ihracat eş
yasına ait olarak mükellefin tarafından verilen beyan
namelerde münderiç kıymetlere Malmemurlarınca 
kanaat hasıl olmadığı takdirde bu husus için mahallî 
Ticaret odasınca, bulunamadığı takdirde belediyesin-
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ce müntehap ve muhallef bir ehlivukufun tetkikiyle 
kıymetleri tespit olunur. Ehlivukufun bu karan be
yanname ashabına tahriren tebliğ edilmekle beraber 
Ibir suret ile mahallin en büyük Mal memuruna irsal 
edilir. Bu karara tarihi tebliğinden itibaren gerek 
mükellef ve gerek mahallin en büyük Malmemuru 
on beş gün zarfında itiraz edebilir. îtirazatı vakıa 
mahallin en büyük mülkiye memurunun veya tevkil 
edeceği zatin tahti riyasetinde 'biri rüesayı memuri
ni maliyece ve diğeri Ticaret odasınca ve bulunama
dığı takdirde belediyelerce müntehap üç zattan mürek
kep Temyiz Heyeti tarafından otuz gün zarfında 
tetkik ve sureti nihaiyede intaç ve karara raptolunur. 
Ehlivukufun kararına vuku bulan itiraz malın ihracı
na ve rüsumun cibayetıne mani olamaz. 

Madde M. — Şirket hallinde bankacılık ve sigor
tacılık edenler her sene hazirrm iptidasında tecdit 
edilmek üzere 'bir Muamele vergisi defteri tutmakla 
ve komisyon, faiz, ıskonto, acyo gibi her ne nam 
ile olursa olsun aldıkları mebaliğ miktarına göre ta
hakkuk eden Muamele vergisini yevmiye ve müfre
dat üzerine kaydetmekle mükelleftirler. Bu deftere 
nazaran ay gayelerinde tahakkuk eden vergiler ertesi 
ayın nihayet onuncu gününe kadar bir irsaliye ima
len Mal sandığına teslim olunur. Verginin tediyesin
de teahhurat vaki olduğu takdirde mahallinde ku-
yut ve vesaik üzerine vergi tahakkuk ettirilerek yüz
de on fazlasiiyle tahsili Emval Kanununa tevfikan 
dstiyfa olunur. Maliye müfettişleriyle rüesayı memu
rini maliye bu müessesata ait Muamele vergisi def-
terleriyle bunu tevsik eden evrak ve defatiri tetkik 
edebilirler. 

Madde 12. — Bu kanun ahkâmına muhalif hare
kette 'bulunanlar hakkında memurini maliyece vuku 
Ibuian müracaat üzerine Sulh Kanununa tevfikan 
fSulh hakimlerince ve bulunmayan yerlerde Mahaki-
mi asliyece fiilin mahiyet ve derecesine göre yirmi 
beş liradan iki yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî 
ahzolürimakla beraber vergi ziyaı sabit olduğu tak
dirde ziyaa uğrayan vergi miktarı dahi iki kat ola
rak hükmolunur. 

Madde 13. — İthalât ve ihracat mevaddına ait 
verginin teminata ve üç müsavi taksite rapten üç ay 
zarfında müeceelen istiyfasına Maliye Vekâleti me
zundur. taksite rapten tecil edilen vergiler vaktinde 
tediye edilmediği takdirde henüz vakti gelmiyen tak
sitlerle beraber tamamı Tahsili Emval Kanununa 
tevfikan tahsil olunur. Bu suretle vergisini tekasiti 
muayyenesinde eda etmiyen mükellefe bir daha te
cil müsaadesi verilmez. 

| Madde 14. — Ehlivukuf ile Temyiz Heyetine 
I ita edilecek ücreti huzur Maliye Vekâletince takdir 

olunur. 
Madde 15. — Ondördüncü madde, on beşinci 

madde olarak aynen kabul. 

Madde 16. — On beşinci madde, on altıncı mad
de olarak aynen kabul. 

Made 17. — On altıncı madde, on yedinci mad
de olarak aynen kabul. 

Madde 18. — Onyedinci madde, on sekizinci 
madde olarak aynen kabul. 

Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 10. — Gerek ithalât've gerek ihracat eş

yasına ait olarak mükellefin tarafından verilen beyan
namelerde münderiç kıymetlere Mal memurlarınca 
kanaat hasıl olmadığı takdirde bu huşu için mahallî 
Ticaret Odasınca, 'bulunmadığı takdirde belediyesin
ce müntehap ve muhallef 'bir ehlivukufun tetkikiyle 
kıymetleri tespit olunur. 

Ehlivukufun bu kararı beyanname ashabına tah-
î riren tebliğ edilmekte beraber sureti de mahallin en 

büyük Malmemuruna tebliğ edilir, tlh... 

Madde 12. — Bu kanun ahkâmına muhalif ha
rekette bulunanlar hakkında memurini maliyece vu
ku 'bulan müracaat üzerine Sulh mahkemelerince fii
lin mahiyet ve derecesine göre yirmi beş liradan iki 
yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî ahzolunmakla 
beraber vergi ziyaı sabit olduğu takdirde ziyaa uğ
rayan vergi miktarı dahi iki kat orak hükmolunur. 

Ticaret Encümeninin Tadilâtı 
Muamele Vergisi Kanunu 

Madde 1. — Türkiye dahilinde tabiî veya sunî 
(insan ve hayvan kuvvetleri hariç) kuvayı muharri
ke ile müteharrik bilumum fabrikalarda imal edilip, 
dahilde sarf ve istihlâk edilen mevad ile mezbahalar
da zebhedilen hayvanattan ve hariçte imal edilip, 
Türkiye'ye gelen mevaddan kıymetleri itibariyle yüz
de altı buçuk nispetinde ve harice sevkedilecek bil
cümle mevaddan kıymetleri itibariyle yüzde iki bu
çuk nispetinde ve imtiyazlı imtiyazsız bankacılık, si
gortacılık edenlerin ifa eyledikleri muamele sebebiy
le prim, faiz, Iskonto ve acyo gibi her ne nam ile 
olursa olsun aldıkları mebaliğden de keza yüzde iki 
buçuk nispetinde muamele vergisi istiyfa olunur. 

Madde 2. — Atideki mevad ve muamelât muame
le vergisinden muaftır. 

A) ithal, imal ve bey' ve ihracı tahtı inhisarda 
bulunan mevad. 
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•B) Alelumum ekmek imal edilen hububat değir
men ve fabrikalarında öğütülecek mevad. 

C) Hernevi ham ve külçe halinde cevahiri ma
deniyle ile hasebi ve madenî kömürler. 

T) Fabrikaların diğer 'bir kısım sanayi için me-
vaddı iptidaiye olarak satacakları eşyayı mamuleleri. 

D) Yolcuların beraberinde götürdükleri veya ge
tirecekleri eşyayı zatiye veya müstamel eşyayı beytiye. 

H) Gümrük Tarife Kanunu mucibince muafi
yeti rüsumiyeye mazhar olan sefarethanelerle me
murini siyasiye vesair zevata ait mevad. 

Tarzı Tahakkuk ve Cibayet 
Madde 3. — Türkiye dahilinde müesses fabrika 

ve imalâthaneler eshabı işibu kanunun neşrini müte
akip taibi oldukları Mal dairelerine bir beyanname 
itasiyle mükelleftirler. Bu beyannamelere fabrikanın 
mevkii, mevzuu iştigali vesaiti mihanikiyesinin ma
hiyet, adet ve kudreti istihsaliyesi ve talimatnamede 
tayin edilecek evsaf ve hususatı sairesi dercolunur. 
Hususatı mezkûrede atiyen vaki olacak tebeddülatın 
kezalik bir ay zarfında ihbarı lâzımdır. 

iMadde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Anifüzzikir müessesata ait muamele 

vergisi fiilen satış vukuu ile tahakkuk ederek tutulan 
deftere nazaran her ayın birinci günü Mal dairesine 
verilecek bir beyanname üzerine istiyfa olunur. Be
yanname itasından on günden ziyade teehhür vukuu 
mahallinde kuyut ve vesaik üzerinden tahakkuk 
ettirilecek verginin yüzde on fazlasiyle ve Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan istiyfasını müstelzimdir. 
Verilen pey akçeleri katî satış bedeline mahsup edil
medikçe vergiye tabi olmaz. 

Made 6. — Aynen kabul. 
'Made 7. — Aynen kabul. 
ıMade 8. — Aynen kabul. 

Maidde 9. — Gerek itba'lâit ve gerök ihracat eşya
sına ait olarak mükellefin tarafından verilen beyan
namelerde münderiç kıymetlere Mal memurlarınca 
kanaat hasıl olmadığı takdirde bu husus için mahallî 
Ticaret ve Sanayi odasınca, bulunamadığı takdirde 
mahallî belediyesince müntehap ve muhallef ehlihib
renin tetkıikiyle kıymetler tespit olunur. Ehlihibrenin 
bu kararı beyanname ashabına tahriren tebliğ edil
mekle Iberâber bir sureti de mahallin en büyük Mal 
memuruna irsal edilir. Bu karara gerek mükellef ve 
gerek mahallin en büyük Mal memuru on beş gün 
zarfında itiraz edebilir. İtirazatı vakıa mahallin en 
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatin 
tahtı riyasetinde biri rüesayı memurini maliyece ve 

biri Ticaret odasınca ve bulunamadığı takdirde bele
diyelerce müntehap üç zattan mürekkep Temyiz He
yeti tarafından otuz gün zarfında tetkik ve sureti ni-
haiyede intaç ve karara raptolunur. Şu kadar ki: Tak
dir heyetinin tetkikatı eşyanın gümrük muamelesini 
ve sevk ve ihracım tehir edemi yeceği gibi, işbu he-

> yetin kararlarına vaki olacak itirazat verginin oibaye-
tine de mani olamaz. 

Madde 10. — Kavanini Maliye Encümeninin tes-
• pit ettiği aynen kabul. 

Madde 11. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen kabul. 

Madde 12. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen kabul. 

Madde 13. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen kabul. 

'Madde 14. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen kabul. 

Madde 15. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen kabul. 

Madde 16. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen ka'bul. 

Madde 17. — Kavanini Maliye Encümeninin tes
pit ettiği aynen kabul. 

Bütçe Encümeninin Tadili 
Muamele Vergisi Hakkında Kanun 

İBirinci Madde — Türkiye dahilinde ıkuvayı mu
harrike ile müteharrik bilumum sınaî müesseselerde 
imal edilip, dahilde sarfedilen mevad ile hariçte Amal 
edilip, Türkiyeye ithal edilen mevaddan kıymetleri 
itibariyle '<% 6 ve harice sevkedilecek bilcümle me
vaddan kıymetleri itibariyle j % 2,5 ve bankacılık, si
gortacılık edenlerin ifa eyledikleri muamele sebebiy
le, faiz, iskonte, acyo ve prim gibi her ne nam ile 
olursa plsun aldıkları mebaliğden de keza yüzde iki 
buçuk nispetinde 'Muamele vergisi istiyfa olunur. 

İkinci Madde — Muamelât veya mukavelâtta ak
sine şerait ve tasrihat bulunmadıkça Muamele ver
gisi ilk müşteriye aittir. Ancak, ihraç veya dahilde 
imal edilen mevad için vergi, ihraç veya imal eden
lerden alınır, 

Üçüncü Madde — Atideki mevad ve muamelât 
Muamele 'vergisinden müstesnadır: 

A) ithal veya imal veya bey' ve füruht veya ih
racı tahtı inhisarda bulunan mevad. 

B) Vals ve elek tertibatı olmayıp, münhasıran 
düz kırma imal eden adi değirmenler mamulâtı, 

C) Ekmek fabrikalarında imal olunan ekmek. 
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D) Her nevi ham ve külçe halinde cevahiri ma
deniyle ile yıkanmış ve yıkanmamış maden kömür
leri ve kok ve briket ve odun kömürleri. 

H) El ile imal olunan kilim ve halılar. 
V) Gazete ve risale ve kitaplar. 
Z) Gümrük Tarife Kanunu ve kavanihi saire 

mucibince muafiyeti rüsumiyeye mazhar olan zevata 
ait mıevad ile bu muafiyete tabi diğer bilumum me-
vad ve eşya (Muafiyeti rüsumiyeye mazhar olan se
farethanelerle memurini siyasiye ve sair zevata ait 
mövad muamelei mütekabile şartiyle.) 

Dördüncü Madde — Dahildeki sınaî müesseseler
de imal olunan mevaddın Muamele vergisi, işbu mu
amelâtın mıevaddı iptidaiyesinden evvelce hini itha
linde veya hini imalinde alınmış olan muamele ver
gilerinin tenzili suretiyle hesap ve istiyfa olunur. 

İmal dolayısiyle muamele vergisi alınmış olan 
mevad harice sevkolünduğu surette yeniden ihraç 
itibariyle Muamele vergisine tabi değildir. 

Beşinci Madde — Mıemaliki ecnebiyeden ithal 
olunan mevaddan alınmış olan muamele vergisi, rne-
vaddı mezkûre tekrar harice sevkolünduğu surette 
yeniden ihraç itibariyle muamele vergisine tabi olma
yacağı gibi evvelce bu mevaddan hini ithalde alın
mış olan muamele vergisinin yüzde üç buçuğu ihraç
ta iade olunur. Hariçten muvakkaten ithal edilmiş 
olup, tekrar ihracında gümrüğü iade olunan mevad
dın muamele vergisi de hini ithalinde alınarak ih
racında iade edilir. 

Altıncı 'Madde — Türkiye dahilinde bulunan ve 
işbu vergi ile mükellef olan sınaî müesseseler eshabı 
işbu kanunun neşrini müteakip mensup oldukları 
Maliye dairelerince kendilerine matbu olarak tevzi 
edilen beyannameleri bir hafta zarfında imlâ ve ve
sika mukabilinde aynı Mal dairelerine tevdi ile mü
kelleftirler. 

Kanunun neşrini takip eden bir ay nihayetine kadar 
kendilerine matbu beyanname verilmiyen bu vergi ile 
mükellef sınaî müesseseler ashabı mensup oldukları Ma
liye dairelerine keyfiyeti tahriren ihbar ve vesika ah-
zederler. 'Bu kabil müessesatın beyannamelerinde mu
harrer vaziyetlerinde atiiyen vaki olacak tebeddüla
tın ve işbu vergi ile mükellef olmak üzere yeniden 
teessüs edecek sınaî müessesatın da eshabı tarafından 
bir ay zarfında mensup oldukları Maliye dairelerine 
tahriren 'bildirilmesi mecburudir. 

Yedinci Madde — Bu vergi ile mükellef sınai 
müesseseler eshabı Maliye dairelerince her sene kâ
nunusanide tecdit edilmek üzere musaddak bir ve 

icabına göre müteaddit meva'dı iptidaiye imalât ve 
satış defterleri tutmağa ve bu defterleri evrakı müs-
pitelefiyle beraber sene hitamından itibaren bir 
sene müddetle muhafazaya mecburdurlar. 

Defatir ve evrakı mezkûre Maliye müfettişleriyle 
mahalleni maliye memurları ve rüesasının tetkik ve 
murakabesine tabidir. 

Sekizinci Madde — Sınaî müesseselere ait mua
mele vergisi, tutulan defterlere nazaran sattıkları me-
vaddı mamule kıymetleri üzerinden hesap olunur. 
Ve her ayın birinci günü müesseselerin mensup ol
dukları Maliye dairesine verecekleri bir beyanname 
üzerine tahakkuk ettirilir. Beyanname itasında on 
günden ziyade teehhür vukubulduğu takdirde vergi 
mahallinde kuyud ve vesaik üzerinden resen Maliye 
dairelerince yüzde on fazlasiyla tahakkuk ettirilerek 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan alınır. Verilen pey 
akçeleri katî satış bedeline mahsup edilmedikçe ver
giye tabi olmaz. 

Dokuzuncu Madde — Hariçte imal edilip, Türki
ye'ye ithal edilmiş olan mevaddın vergisi, ithalât es
babının veya bunlar namına hareket eden komis
yoncu veya vekillerinin lalâkadar maliye memurla
rına verecekleri beyannameler üzerine tahakkuk etti
rilir. 

İşbu beyannamelerde eşyanın nevi, mahiyeti, evsa
fı, orjinal faturanın kıymetiyle mevridine kadar ihtiyar 
edilen kâffei masarif ve rüsumun yekûnu îrae olunur 
ve işbu yekûn muamele vergisine matrah ittihaz edilir. 

Gümrüğe verilen ithalât beyannamesinin bir nüs-
haı musaddakasiyle orjinal faturanın asıl veya sure
ti berayı tevsik beyannameye rapt olunur. 

Onuncu Madde — İthalât eşyasına ait olarak do
kuzuncu maddede mezkûr mükellefin tarafından yeri
len beyannamelerde münderiç kıymetlere Malmemur-
larınca kanaat hâsıl olmadığı takdirde eşyayı mezkûre-
nin sevk ve imrarına mümanaat edilmeksizin vergisi 
beyannamede muharrer kıymet üzerinden alınarak ve 
ihtilaflı olan miktarı teminata raptedilerek kıymetin 
tetkik ve takdiri mahalli Ticaret ve Sanayi odasınca 
ve bulunmadığı takdirde belediyelerce münttftap ve 
muhalle! üç kişilik ehlivukufa tevdi olunur. Bu suretle 
teşekkül edecek ehlivukufun ittihaz edeceği karar be
yanname esbabına tahriren tebliğ edilmek'le (beraber 
bir sureti de malhallin en büyük Malmömuruna irsal 
edilir. Bu karara gerek mükellef ve gerek mahallin en 
büyük Malmemuru tarihi tebliğinden itibaren on beş 
gün zarfında itiraz edebilir. İtirazatı vakıa malhallin 
en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği za
tin tahtı riyasetinde biri rüesayı memurini maliyece ve 
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bîri Ticaret ve Sanayi Odasınca ve bulunamadığı 
takdirde belediyelerce müntehap üç zattan mürekkep 
Temyiz Heyeti tarafından otuz gün zarfında tetkik 
ve sureti nihaiyede intaç ve karara raptolunur. İşbu ka
rarı nihaiye göre taha'kkuk eden vergi farkı beyanname 
esbabından tahsil olunur. 

On Birinci Madde — İhracat mevaddından alına
cak vergi mal sahiplerinin veyahut bunların namına 
hareket eden vekil veya 'komisyoncuların gümrüğe ver
dikleri ihracat beyannamesine mutabık ve rüsumat 
idarelerince musaddalk olarak Maliye dairesine vere
cekleri beyannameler üzerine tahakkuk ettirilir. İşbu 
beyannamelerde gösterilen eşya fiyatları mahreç güm
rük dairesinin merbutu bulunduğu kaza merkezinde--
ki fiyatlar olup, bu fiyatlar o mahalde borsa varsa 
(borsa fiyatına, borsa yoksa veya mevzubahis eşya 
borsaya tab'i değilse Ticaret odalarınca ve Ticaret 
odası olmayan mahallerde 'belediye idarelerince her 
ay için tanzim ve ilan edilecek aylık vasati fiyatlara 
göre tespit ve vergi bu fiyatlar üzerinden istiyfa olu
nur. 

Ticaret odasınca veya belediye idarelerince tan
zim olunan fiyat listeleri aleyhinde gerek alâkadarlar, 
gerek Mal'memurları vilâyet idare heyetleri nezdinde 
hakkı itiraza malik olup, idare heyetlerinin kararı 
katidir. Şu kadar ki, fiyat listelerine vaki olacak iti-
razat ihracatı tehir edemez. 

On İkinci Madde — İhracat mevaddından olan 
yaprak tütünün muamele vergisi istisnaen hini ihraç
ta alınmayıp, mahallerinde ilk transferde müşterilerin 
Tütün İnhisarı İdarelerince müsaddakan Maliye daire
lerine verecekleri beyannameler üzerine tahakkuk et
tirilerek istiyfa olunur. 

On Üçüncü Madde — Bankacılık ve sigortacılık 
edenler her sene kânunusani iptidasında tecdit edilmek 
üzere bir 'Muamele vergisi defteri .tutmakla ve ko
misyon, faiz, is'konto, acyo ve prim gibi, her ne nam 
ile olursa olsun aldıkları mebaliğ miktarına göre ta
hakkuk eden muamele vergisini yevmiye ve müfre
dat üzerine kaydetmekle mükelleftirler. Bu deftere 
nazaran ay gayelerinde tahakkuk eden vergiler ertesi 
ayın nihayet onuncu gününe kadar bir irsaliyeye it-
halen Mal sandığına teslim olunur. Verginin tediyesin
de teahhürat vaiki olduğu takdirde Maliye dairelerin
ce mahallinde kuyut ve vesaik: üzerinden vergi resen 
tahakkuk ettirilereik yüzde on fazlasiyle tahsili Emval 
'Kanununa tevfikan istiyfa olunur. 

Maliye müfettişleriyle mahalleri Maliye memurla
rı rüesası bu müessesata ait Muamele verıgisi defter -
leriyle buna ait vesaiki tetkik edebilirler. 
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On Dördüncü Madde — Sekizinci ve on üçüncü 
maddelerde muharrer teehhürler hariç olmak üzere 
bu kanun ahkâmına muhalif harekette bulunanlar 
hakkında memurini maliyece vukubulacak, müracaat 
üzerine Sulh mahkemelerince fiilin mahiyet ve dere
cesine göre yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar ha
fif cezayı nakdi ahzolunma'kla beraber vergi ziyaı sa
bit olduğu takdirde ziyaa uğrayan vergi miktarı dahi 
iki kat olarak hükmolunur. 

On Beşinci Madde — İthalât ve ihracat mevaddına 
«ait vergi teminata rapten üç müsavi taksitte ve üç ay 
zarfında müeccelen istiyfa edilebilir. Bu suretle tecil 
olunan vergiler va'ktinde tediye edilmediği takdirde 
teehhür eden taksit yüzde on fazlasiyle ve henüz vak
ti gelmeyen taksitlerle birlikte Tahsili Emval Kanunu
na tevfikan tahsil olunur. Vergisini tayin edilen tak
sit müddetlerinde tediye etmemekte tekerrürü görülen 
mükellefe bir daha tecil müsaadesi verilmez. 

On Altıncı Madde — Ehlivukuf ile Temyiz He
yetine ita edilecek ücreti huzur Maliye Vekâletince 
takdir olunur. 

On Yedinci Madde — Bu kanun mucibince vergi
nin tahakkuk ve istiyfasına müteallik. tanzim edilecek 
beyannamelerle merbutat ve müteferriatı ve tebrikna-
me ve irsaliyeler ve vesikalar damga resminden muaf
tır. 

On Sekizinci Madde 10 Şubat 1926 tarih ve 735 
numaralı İstihlâk Vergisi Kanunu ve 9 Haziran 1926 
tarih ve 924 numaralı mevaddı müzeyyelenin Umu
mi İstihlâk Vergisine raci ahkâmı mülgadır. 

On Dokuzuncu Madde — Bu kanun 1 Haziran 
1927 tarihinden muteberdir. 

Yirminci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Muvakkat Birinci Madde — Bu kanunun tatbiki 
ahkâmı için mevcut tahsisat kifayet etmediği takdir
de M'aliye Vekâleti 1927 bütçesinin muhtelif fasıl ve 
maddelerinde tahakkuk ettirilecek tasarrufattan azami 
200 000 liralık miktarının bir faslı mahsusa nakliyle 
bu tahsisattan 1927 kadrosu nazarı itibara alınmak
sızın İcra Vekilleri Heyeti karariyle icap eden teşki
lâtın icrasına ve masarifin ifasına Maliye Vekili 
mezundur. 

Muvakkat İkindi Madde — Yedinci ve on üçün
cü maddelerde mükellefiyetleri gösterilenler kanunun 
mevkii meriyete vazından itibaren on beş gün zarfın
da mensup oldukları Maliye dairelerine müracatla 
1927 senesine ait defterlerini tasdik ettirmeye mecbur
durlar. Defterlerini muayyen müddet zarfında tasdik 



î : 69 19 . 5 . 1927 C : 1 

ettirmeyenler hakkında On dördüncü madde ahkâmı 
tatbik olunur. 

Muvakkat Üçüncü Madde — Bu kanunun mevkii 
»meriyete vazı tarihinde depolarda mevcut olup, Umu
mi istihlâk vergisi tediye edildiği kuyut ve vesaiki 
lâzımesiyle ispat edilen mevaddan ayrıca Muamele ver
gisi alınmaz. Ancak bu kabil mevaddın on beş gün 
zarfında mahalli maliye dairelerine bir beyanname 
ile bildirilmesi meşruttur. Depolarda mevcut olup, 
ilk transfer muamelesi yapılmış ve fakat Umumi is
tihlâk vergisi tediye edilmemiş bulunan yaprak tütün
ler, Tütütn İnhisar İdaresinin 1926 vasati mubayaa 
fiyatı üzerinden bu vergiye talbi tutulur. 

REİS — Lâyiha tab ve tevzi edilmiştir. Okunma
sına lüzum görüyor musunuz. (Hayır sesleri.) Heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri.) Maddelere geçilmesini kalbul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

ıMuamele Vergisi Hakkında Kanun 
Birinci Madde — Türkiye dahilinde kuıvayı mu

harrike ile müteharrik bilumum sınai müesseselerde 
imal edilip, dahilde sarfedilen mevad ile hariçte imal 
edilipte Türkiye'ye ithal edilen mevaddan kıymetleri 
itibariyle % 6 ve harice sevkedilece'k bilcümle mevad
dan kıymetleri itibariyle (% 2,5 ve bankacılık, sigor
tacılık edenlerin ifa eyledikleri muamele sebebiyle, 
'faiz, ıskonto, acyo ve prim gibi her ne nam ile olursa 
'olsun, aldıkları mebaliğden de keza yüzde iki buçuk 
nispetinde muamele vergisi istiyfa olunur. 

REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Muamelât veya mükavelâtta ak
sine şerait ve tasrihat. bulunmadığı takdirde Muamele 
vergisi müşteriye aittir. Ancak, ihraç veya dahilde 
(imal mevad için vergi, ihraç veya imal edenlerden 
alınır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, bu ikinci mad
dede muamele vergisi müşteriye aittir deniliyor. Müş
teri mutlak olarak mevzubahis edildiği için ilk ithal 
eden müşteri sattıktan sonra bir tekerrürü istilzam ede
bilir. Binaenaleyh buraya Muamele vergisi kelimesin
den sonra «İlk ithal eden müşteriye» fıkrası konulur
sa zannederim tereddüde mahal kalmaz ve encümen 
de muvafakat eder (Muvafık sesleri.) 

SAKİR BEY (Çatalca) — (İlk müşteri) şeklini 
kalbul ediyoruz. Fakat müsaade buyurursanız arz 
edeyimki: Lâyihai kanuniyenin müteakip maddelerin

de esasen alınacak şekiller tayin edilmiştir. Ancak, 
İsmet Beyefendinin bu madde dolayısiyle vaki olan 
beyanatına encümeniniz de iştiraki münasip görmek
tedir. Esasen bu maddede kastedilen mana, diğer 
maddelerdeki tarifatın hulâsatan zikridir. İlk ithal 
eden, ilk imal eden ilk ihraç edenlere ait ohnak üze
re (İlk. kaydını kâfi görmekteyiz. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — İhraç sondur, 
son ihraçtır. İlk kaydından bunu kastediyoruz. 

REİS — Efendim, (Muamele vergisi) nden sonra 
(ilk) kelimesi ilave edilecektir. Bu suretle maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Atideki mevad ve muamelât 
Muamele vergisinden müstesnadır : 

A) İthal veya imal veya bey ve füruht veya ih
racı tahtı inhisarda bulunan mevad. 

B) Vals ve elek tertibatı olmayıp, münhasıran 
düz kırma imal eden adi değirmenler. 

C) Ekmek fabrikalarında imal olunan ekmek. 
D) Her nevi iham ve külçe halinde cevahiri ma

deniye ile yıkanmış ve yıkanmamış maden kömürleri 
ve kok ve birik et ve odun kömürleri. 

H) El ile imal olunan kilim ve halılar. 
V) Gazete ve risale ve kitaplar. 
Z) Gümrük Tarife Kanunu ve kavanini saire 

mucibince muafiyeti rüsumiyeye mazhar olan zevata 
ait mevad ile bu muafiyete talbi diğer bilumum mevad 
ve eşya '(Muafiyeti rüsumiyeye mazhar olan sefaret
hanelerle memurini siyasiye vesair zevata ait mevad, 
muamelei mütekabile şartiyle.) 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, bu
rada <(B) fıkrasında (Düz kırma imal eden adi değir
menler) den sonra (mamu'lâtı) kelimesi ilave oluna
caktır. 

REİS — Değirmenler kelimesinden sonra (mamu
lâtı) kelimesi ilâve olunacaktır. Yani (Değirmenler 
mamulâtı) olması teklif olunuyor. Bu suretle ilâve edi
yoruz. Üçüncü maddeyi bu suretle kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Dahildeki sınai müesseselerde 
imal olunan mevaddın Muamele vergisi, işbu muame
lâtın mevaddı ipfcidaiyesinden evvelce hini ithalinde ve
ya hinli imalinde alınmış olan Muamele vergilerinin 
tenzili suretiyle hesap ve istiyfa-olunur. 

İmal dolayısiyle Muamele vergisi alınmış olan 
mevad, harice sevkolunduğu surette yeniden ihraç iti
bariyle Muamele vergisine tabi değildir. 
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REtS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edillmiştir. 

Beşinci madde — Memaliki ecnebiyeden ithal 
olunan mevaddan alınmış olan Muamele Vergisi me-
vaddı mezikûre tekrar harice sevk olunduğu surette 
yeniden ihraç itibariyle muamele vergisine tabi olma
yacağı gibi, evvelce bu mevaddan hini ithalde alın
mış olan Muamele Vergisinin yüzde üç buçuğu ih
raçta iade olunur. Hariçten muvakkaten ithal edil
miş ,olup, tekrar ihracında gümrüğü iade olunan me-
vaddın Muamele Vergisi de hini ithalinde alınarak 
ihracında iade edilir. 

REİS — Beşinci maddeyi reye arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — Türkiye dahilinde bulunan ve 
işbu vergi ile mükellef olan sınai müesseseler esbabı, 
işbu kanunun neşrini müteakip mensup oldukları 
Maliye dairelerince 'kendilerine matbu olara'k tevni 
edilen beyannameleri bir hafta zarfında imlâ ve ve
sika mukabilinde aynı mal dairelerine tevdi ile mü-
kelleiftirler. 

'Kanunun neşrini takip eden bir ay nihayetine ka
dar kendilerine matbu beyanname verilmeyen bu ver
gi ile mükellef sınaî müesseseler ashabı mensup ol
dukları Maliye .dairelerine 'keyfiyeti tahriren ihbar ve 
vesika ahzederler. Bu kabil müessesatın beyanname
lerinde vaziyetlerinde âtiyen vaki olacak tebeddüla
tın ve işbu vergi ile mükellef olmak üzere yeniden 
terssüs edecek sınaî müessesatın da ashabı tarafından 
bir ay zarfında mensup oldukları Maliye dairelerine 
tahriren bildirilmesi mecburidir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — (Sınaî müesseseler) 
tâbirini encümen izah eder mi? Derecei şümulü ne
dir? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Esbabı mucibe mazbatasında «Sınaî mües 
sese» tabirini niçin şayanı tercih gördüğü hakkında 
encümeniniz arzı mütalâat etmiştir. Lâyihai kanuni-
yenin ilk gelen şeklinde «Fabrika ve imalâthaneler» 
suretinde ifade edilmişti. «Fabrika ve imalâthaneleri» 
tabirinin şümulü daha ziyade tereddüdü mucip ola
cağını nazarı itibara aldık. Sınaî müesseseler Teşviki 
Sanayi Kanununda ayrıca tarif edilmiş olduğundan 
buradaki hüküm ile oradaki hükmü, tariften istifade 
etmek suretiyle, sınaî müessese şeklinde ifade etmeyi 
daha ziyade faydalı mütalâa ettik. Sınaî müesseseler
den kastettiğimiz, TeşViki Sanayi Kanununun ilk 
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maddesihdelki tarif müeddasınca fabrikalar ki, kuva-
yı muharrike ile işleyen fabrikalardır. 

REİS — Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedine1; madde — Bu vergi ile mükellef sınaî mü
esseseler ashabı maliye dairelerince her sene Kânunu
sanide tecdit edilmek üzere musaddak bir ve icabına 
göre müteaddit mıevaddı iptidaiye, imalât ve satış 
defterleri tutmaya ve bu defterleri evrakı müspiltele-
riyle beraber sene hitamından itibaren bir sene müd
detle muhafazaya mecburdurlar. 

Defatir ve evrakı mezikûre Maliye müfettişleriyle 
mahalleri Maliye memurları rüesasının tetkik ve mu
rakabesine tabidir. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... 'Kabul edilmiştir, 

Sekizinci madde — Sınaî müesseselere ait Mua
mele Vergisi tutulan defterlere nazaran sattıkları me-
vaddı mamule kıymetleri üzerinden hesap olunur. Ve 
her ayın birinci günü müesseselerin mensup oldukları 
Maliye dairesine verecekleri bir beyanname üzerine 
talhalkkuk ettirilir. Beyanname itasında on günden zi
yade teehhür vuku bulduğu takdirde vergi mahalîin-
da kuyut ve vesaik üzerinden resen Maliye dairele
rince yüzde on fazlasiyle tahakkuk ettirilerek Tahsilli 
Emval Kanununa tevfikan alınır. Verilen pey akçe
leri katî satış bedeline mahsup edilmedikçe vergiye 
tabi olmaz. 

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

Dokuzuncu madde — Hariçte imal edilip, Tür
kiye'ye ithal edilmiş olan mevaddın vergisi, ithalât 
ashabının veya bunlar namına hareket eden komis
yoncu veya vekillerinin alâkadar Maliye memurları
na verecekleri beyannameler üzerine tahakkuk ettiri
lir, 

İşbu beyannamelerde eşyanın nev'i, mahiyeti, ev
safı, orijinal faturanın kıymetiyle mevridine kadar ih
tiyar edilen kâffei masarif ve rüsumun yekûnu irae 
olunur ve işbu yekûn Muamele Vergisine matrah it
tihaz edilir. 

Gümrüğe verilen ithalât beyannamesinin bir nüs-
hai musaddakasiyle orijinal faturanın asıl veya su
reti berayı tevsik beyannameye raptolunur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi reye vazediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Onuncu madde — tîhalât eşyasına ait olarak do- j 
kuzuncu maddede mezkûr mükellelfîn tarafından ve- j 
rilen beyannamelerde miünderıiç kıymetlere mal me- f 
murunca kanaat hâsıl olmadığı takdirde eşyayı mez- jj 
kürenin seVk ve imrarına muhalefet edilmeksizin ver- j 
ğisi beyannamede muharrer kıymet üzerinden alına- | 
ra!k ve ihtilaflı olan miktarı ıteminata raptedilerek \ 
kıymet'in tetkik ve takdim' mahallî Ticaret ve Sanayi 
odasınca ve bulunmadığı takdirde baleciiyeterce mün-
tehap ve muhalîef üç kişilik ehlivukufa, tevdi olunur. ! 
Bu suretle teşekkül edecek ehlivukufun İttihaz ede
ceği karar beyanname ashabına tahriren tebliğ edil
mekle beraber bir sureti vde mahallin en büyük mal 
memuruna irsal olunur. Bu karara gerek mükellef ve 
gerek mahallin en büyük mal memuru tarihi tebli
ğinden itibaren on beş gün zarfında itiraz edebilir. 
îtirazatı vakıa mahallin en büyük mülkiye memuru
nun veya tevkil edeceği zatın tahtı riyasetinde biri 
rüesayı memurinli maniyece ve biri Ticaret ve Sanayi 
odasınca ve bulunamadığı takdirde belediyelerce 
müntehap üç zattan mürekkep Temyiz Heyeti tara
fından otuz gün zarf nda tetkik ve sureti nJbaiyede 
intaç ve karara raptolunur. îş'bu kararı nihaiye göre 
tahakkuk eden vergi farkı beyanname esbabından 
'tafci'l olunur. 

REÎS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

On bilinci madde — İhracat mevaddından alına
cak vergi mal sahiplerinin veyahut bunların namına 
hareket eden vekiil veya komisyoncuların gümrüğe , 
verdikleri ihracat beyannamesine mutabık ve Rüsu- , 
mat idarelerince musaddak olarak Maliye- dairesine i 
verecekler1! beyannameler üzerine tahakkuk ettirilir, i 
tşbu beyannamelerde gösterilen eşya fiyatları mahreç j 
Gümrük dairesinin merbutu bulunduğu kaza merke
zindeki fiyatlar olup, bu fiyatlar o mahalde Borsa 
varsa Borsa fiyatına, Borsa yoksa veya mevzuubahis 
eşya Borsaya tabi değilse Ticaret odalarınca ve Tica
ret odası bulunmalyan mahallerde belediye idarele
rince her ay için tanzim Ve ilân edilecek aylık vasati 
fiyatlara göre tespit ve vergi bu fiyatlar üzerinden 
istiyfa. olunur. I 

Ticaret odasınca veya belediye idarelerince tanzı'm I 
olunan fiyat listeleri aleyhinde gsrek alâkadarlar, ve I 
gerek mal memurları vilâyet idare heyetleri nezdinde I 
hakkı itiraza mâlik olup, idare heyetlerinin kararı I 
kafidir. I 

Şu kadar ki fiyat listelerine vaki olacak i tir azat I 
ihracatı tdhir edemez. 1 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

On ikinci madde — İhracat mevaddından olan 
yaprak tütün Muamele Vergisi istisnam hinıi ihraç
ta alınmayıp, mahallerinde ilk transferde müşterek 
Tütün tnihisan tdareller'ince musaddakan Maliye dai
relerine verecekleri beyannameler üzerine tahakkuk 
ettirilerek istiyfa olunur. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Benim bildiğim, ifa 
dede sakatlık vardır.. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaildırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
ediîm iştir. 

On üçüncü madde — Bankacılık ve sigortacılık 
edenler her sene Kânunusani iptidasında tecdit edil
mek üzere bir Muamele Vergisi defteri tutmakla ve 
komisyon, faiz, Iskonto, acyo ve prim gibi, her ne 
nam ile olursa olsun aldıkları mebaliğ miktarına göre 
tahakkuk eden Muamele Vergisini yevmiye ve müf
redat üzerine kaydetimekle mükelleftirler. Bu deftere 
nazaran ay gayelerinde tahakkuk eden vergiler ertesi 
ayın. nihayet onuncu gününe kadar bir irsaliyeye it-
halen Mâl sandığına teslim olunur. Verginin tediye
sinde teahhürât vaki olduğu takdirde Maliye dairele
rince mahallinde kuyut ve vesaik üzerinden vergi re
sen tahakkuk ettirilerek yüzde on fazlasüyîe Tahsili 
Emval Kanununa tevfikan istiyfa olunur. 

Maliye müfettişleriyle mahalleri Maliye memur
ları rüesası bu müessesata ait Muamele Vergisi def-
terleriyle buna ait vesaiki tetkik edebilirler. 

REİS — Efendim reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul" etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmisjtiir. 

On dördüncü madde — Sekizinci ve on üçüncü 
maddelerde muharrer teehhürler hariç olmak üzere 
bu kanun müracaat üzerine Sulh mahkemelerince 
fiilin mahiyet ve derecesine göre yirm'i beş liradan 
iki yüz liraya kadar hafif cezayı nakdî ahzomnmakla 
beraber vergi ziyaı sabit olduğu takdirde ziyaa uğra
yan vergi miktarı dâhi iki kat olarak hükmolunur. 

REÎS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmliştir. 

On beşinci madde — İthalât ve ihracat mevad-
drna ait vergi teminata rapten üç müsavi taksitte ve 
üç ay zarfında müeccelen istiyfa edilebilir. Bu suretle 
tecil olunan vergiler vaktimde tediye edilmediği tak
dirde teehhür eden taksit yüzde on fazlasiyle ve he-
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nuz vakti gelmeyen taksitlerle binlikte Tahsili Emval 
Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Vergisini tayin edilen •taksit müddetlerinde tediye 
etmemekte tekerrürü görülen mükellefe bir daha te
cil müsaadesi verilmez. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen le kaldırsın... Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

On altıncı madde — Ehlivukuf ile Temyiz He
yetine ita edÜlecek ücreti huzur Maliye Vekâletince 
takdir olunur. 

REİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el 'kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

On yedinci madde — Bu kanun mucibince ver
ginin tahakkuk ve istiyf asına müteallik tanzim edi
lecek beyannamelerle merbutat ve miiteferriatı ve 
tebliğnaime ve irsaliyeler ve vesikalar damga resmin
den muaftır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu kanunun /müzakeresi dolayısiyle, bendeniz kanun 
nihayetime bir madde ilâvesini teklif ettim. Müzake
renin sonunda bulunduğum için encümene takdim 
edemedim. Onun için mazbatada da işaröî elifim. 

<Malümu âliniz istihlâk Vergisinin suret;! tatbiki 
dolayısiyle birçok yanlışlıklar oluyor, birçok cezalar 
verilmiştir. Bu yüzden ufak sermayeli birçok esna
fın terki ticaret ederek dükkânlarını kapadığı hepi
mizin malumudur. Mademki kanunu tebdil ediyoruz, 
îsfMâk Vergisi ortadan kalkıyor, binaenaleyh bu ka
nunun ilgası dolayısiyle bendeniz evvelki kanunun 
cezalarının da affını Meclisli Âlinin adalet ve merha
metinden rica ediyorum ve bu hususta bir de takrir 
takdim ediyorum. (Cok doğru sesleri) j 

I 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABD ULH ALIK 

BEY (Çankırı) — B'ir kısım cezaların alınıp, bir kıs
minin alınmaması, vergiler hakkında halkta başka te-

^ sirier hâsıl eder kanaatindeyim. Yani zamanında ka
nun mucibince cezayı vermek bir kabahat olacak, 
vermiş olanlar vermiş ve geçmiş olacaktır, vermeyen
ler de affolunacaiktır. Bu suretle hareket etmek doğru 
değild i r kan aatindeymı. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Veremeyen
ler fıkaradiTj 

REÎS — Efendim, Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
okunacaktır. 

Riyaseti Cel ileye 
İstihlâk Verğisli Kanununun yanlış anlaşılması ve | 

tamamiyle tatbik edilememesi yüzünden birçok erbabı i 

ticaretin bir hayîi cezayı nakdiye mahkûm ve bu yüz
den bir takım erbaibı sayin terki mesaiye mecbur 
oldukllan dolayısiyle bu kabil kimselerin maruz bu
lundukları cezaların affi de muktezayı adalettir. Bi
naenaleyh atideki maddenin kanuna on yedinci mad
de olarak kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

Madde 17. —• istihlâk Vergisi Kanunu ve mevad-
dı müzeyydes'ine göre takdir olunan cezalar affolun-
mu'Ş'tuv. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Alınmış 
olanları da iade mii edeceğiz? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Efendim, 
kanunun ne şeikilde tatbik edildiğini, temas ettiğiniz 
'bütün esnaflardan haber alıyorsunuz. Bendeniz bin
lerce misal gösterebilirim. Kanunun sureti tatbiki me
muru mesulünden sorulmuş, o memurun irae ettiği 
yolda yürüyen bir esnaf birkaç defa kontrola tabi 
tutulmuş, üç gün teftiş eden bir müfettiş diye ceza 
yazmıştır. Binaenaleyh bendenizoe bu doğru değil
dir, teklifim muvaifıkı adalettir, kabulünü rica edi
yorum. Memurun hatası yüzünden esnafa ceza yazı
lıyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Efendim, bu iki türlü olabilir. Bir 
ceza verilmiş, tahsil edilmiştir. Biri ceza verilmiş, fa
kat tahsil edilmemiştir. Verilmiş ve tahsil edilmiş elan 
ceza varidata girmiştir, verilmemiş olan hesaba gir
miştir. O zaman şu mesele hâsıl olmuştur. Kanuna 
itaat etmiştir, cezasını vermiştir, o muaf değildir. Di
ğerini cezasını vermediği için affediyoruz. Demekki, 
bundan sonra her kanunda vesaiti takyidiye ve ceza 
olarak koyduğumuz müeyyideyi kimse yapmayacak
tır. Bir gün gelecek bu ceza affedilecektir, vergimi 
vermeyeyim diyecektir. Binaenaleyh vergi mesailin
de çok müsamaJhakârane davranıîmamalıdır. O ka
nun mucibince icra edilmiş muamelâttır. 

T \ L Â T BEY (Ardahan) — Alınan cezayı nakdî 
vergiriin üç misl'idir. 

AHMET REMZİ BEY (Gazian'tep) — Müsaade 
buyurulursa kısaca söyleyim. Esasen affı icap e'tiren 
esbabı mucibe olsa bile, onun yeri bu kanun değil
dir. Af fin bir takım şeraiti vardır. Kimlere ne cihet
ten tatbik olunacaktır, nispeti nedir, bütün bunlar 
bir madde ile kabul edilirse işin içinden çıkılmaz. 
Eğer arkadaşlarımızın tespit ettikleri hâdiseler varsa 
o hâdisder bir kanun mevzuudur, o şekilde teklif 
buyursunlar. 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Encümen 
isterse maddeyi alır ve teükikait yapar. 

REİS — Efendim, teklif edilen maddeyi tekrar 
okuyalım. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan

lar lütfen d kaldırsın... Nazarı dikkate aılmayanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

On Yedinci Madde okunmuştur efendim, reyimize 
arz ediyorum. On yedine? maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın,.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

On Sekizinci Madde — 10 şubat 1926 tarihli ve 
735 numarâli İstihlâk Vergisi Kanunu ve 9 haziran 
1926 tarihli ve 924 numiaralı mevadldı müzeyyeleni'n 
Umumî İstiiMâk vergisine raei (ahkâmı mülgadır. 

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

On Dokuzuncu Madde — Bu kanun 1 haziran 
1927 tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi1 reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler di ıkaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Yirminci Madde — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekili eri memurdur. 

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

Muvakkat Birinci Madde — Bu kaınunun tatbiki 
ahkâmı için mevcut tahsisat kifayet etmediği takdir
de Maliye Vekâleti 1927 bütçesinin muhtelif fasıl 
ve maddelerinde tahakkuk ettirilecek tasarruf attan 
azamî 200 000 liralık milfctarının bir faslı mahsusa 
nakliyle bu tahsisattan 1927 kadrosu nazarı itibare 
alınmaksızın, İcra VekMleri Heyeti karariyle, icap 
eden teşkilâtın icrasına ve masarifin ifasına Maliye 
Vekili mezundur. 

REİS — Muvakkat birinci maddeyi kabul eden
ler el 'kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat İkinci Madde — Yedinci: ve on üçün
cü maddelerde mükellefiyetleri gösterilenler kanunun 
mevikii meriyete yazından itibaren on beş gün Zar
fında mensup oldukları Maili ye dairelerine müracaat
la 1927 senesine ait defterlerini tasdik ettirmeye mec
burdurlar. Defterlerini muayyen müddet zarfında 
tasd'ik ettirmeyenler hakkında on dördüncü madde 
ahkamı tatbik olunur. 

REİS — Muvakkat İkinci maddeyi kabul eden
ler el kallidirsin... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat Üçüncü Madde — Bu kanunun mev
kii meriyete vazı tarihinde depolarda mevcut olup, 
Umumî istihlâk vergisi tediye edildiği Ikuyut ve va-
saiki lâzimesiyle ispat edilen mevaddan ayrıca Mu
amele vergisi alınmaz. Ancak bu kabil mevaddın on 
beş gün zarfında mahallî Maliye dairelerine bir be
yanname ile bildirilmesi meşruttur. Depolarda, mev
cut olup, ilk transfer muamelesi yapılmış ve fakat 
Umumî istihlâk vergisi tediye edilmemiş bulunan 
yaprak tütünler, Tütün İnhisar İdaresiinin 1926 vasa
ti mubayaa fiyatı üzerinden bu vergiye tabi tutulur. 

REİS — Muvakkat üçüncü maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaUdırsın... Ka
bul edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bir kelime
nin tashihini rica ediyorum. Onuncu maddenin altın
cı satırında {muhalefet) kelimesi vardır. Onun yeri
ne (mümanaat) feelimesihıln konulmasını rica ediyo
rum. 

REİS — Efendim, onuncu maddenin altıncı satı
rında (muhalefet) kelimesi var. Bu muhalefet ıkeli-
mesi yerine (mümanaat) kelimesini teklif ediyorlar, 
bu suretle tashihi ediyoruz. Kabul edenler el kaldır
sın,.. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini açık reye 
arz ediyorum. 

Efendim, dikkat buyurunuz reyleri toplanmış olan 
lâyiha vardı. Şimdi dolaştırılan Muamele Vergisi Ka
nunudur. 

Kazanç Vergisi için reyini istimal buyurmayan 
rüfeka lütfen reylerini istimal buyursunlar. 

Efendim, ikinci lâyiha için rey vermeyen arka
daşlar lütfen reylerini versinler. Rey istihsali hitam 
bu'îmuştur, neticei arayı iarz ediyorum; : 

Kazanç Vergisi Kanununun bazı maddelerini mu-
•add'M kanuna (127) zat iştirak etmiş, (122) kabul, (5) 
müstenkif vardır. Muamele tamam değildir, ikinci 
defa reye vazedilecektir. 

Muamele Vergisi Kanununa (112) zat iştirak et
miş, (107) kabul, (5) müstenkif vardır. Muamele ta
mam değildir. İkinci defa reye vazedıilecekitir. 

Müzakere edilecek başjka mevad yoktur. İnikada 
nihayet veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,30 
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Kazanç Vergisi Kanununun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun Neticei Ârûsı 

(Nisap yoktur.) 

. ' 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

' AMASYA / 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
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 
127 

122 

— 
5 

159 

1 

[Kabul Edenler] 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B.' 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 

j İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

DİYAR1BEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZURUM 
Halet B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

1 GAZİAYINTAP , 
1 Ahmet Remzi B. 

Ali Cenanı B. 
Ferit B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Şevket B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İÇEL 
Dr. Tarık B. 

1 Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
İhsan Paşa 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 

i Münir B. 

1 KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLAREI 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B, 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B, 
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ORDU 
Faik B. 
Hamdı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RrZE 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B, 

Yaşar B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 

Recep Zühtü B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 

Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 

Bekir Sami B. 
Emin B. 

[Müstenkifler] 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

EDİRNE 
Cafer Tayya r Paşa 

ERZURUM 
Raif B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Dr. Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Sadık B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B.; 
Dr. Reşit Galib B. 

Mithat B. 
Tahsin B. 

BEYAZID 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfi B. (M.) 

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.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. (M.) 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi 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.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Cazim B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAYINTAP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. (M.) 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B, 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı iŞnasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
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Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad 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 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (M.) 

Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp 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. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
Kemal B/ 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Nafiz B. 

SİİRD 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rasim B. (İ. M.) 
Şemsettin B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Rıza B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Saffet B. 

VAN 
Hakk B. 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Ragıp B. _ 
Tunah Hilmi B. (M.) 
Yusuf Ziya B. 
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Muamele Vergisi Hakkındaki Kanunun Neticei Ârâsı 

(Nisap yoktur.) 

ADANA 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BEYAZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller : 

287 
112 

107 

— 
5 

174 
1 

[Kabul Edenler] 

| ÇANKİRİ 
Mustafa Abdülhatik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim R 
AVCI 3111i JJ. 

ERZURUM 
Halel B -X Acil t /1 XJ, 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Fmin R 
M—ı 1 1 1 1 1 1 D * 

GAZİAYINTAP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. 

1 GENÇ 
1 Muhittin B. 
1 GİRESUN 
1 Kâzım B. 
1 Şevket B. 
1 Tahir B. 

HAKKÂRİ 
1 Asâf B. 
1 Nazmi B. 
1 İSPARTA 
1 Hüseyin Hüsnü B. 
1 İbrahim B. 
1 Mükerrem B. 

İSTANBUL 
1 Akçoraoğlu Yusuf B. 
1 İhsan Paşa 
1 Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KOCAELİ 
Ragıp B. 

| KONYA 
1 Kâzım Hüsnü B. 
j Mustafa B. 

Tevfik Fikret B. 
KOZAN 

Ali Sadi B. 
KÜTAHYA 

Faik B. 
MALATYA 

Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

M ARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Ethem B, 
Yaşar B. 

Sİ İR D 
Halil Hulki B. 
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SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

Mahmut B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAP 
Bekir Sami B. 

Emin B. 
TRABZON 

Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 

Refet B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERZURUM 
Raif B. 

[Müstenkifler] 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

KAYSERİ 
Zeki B. 

MERSİN 
Besim B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
Kâmil B. (M.) 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali Furt Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDİN 
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.) 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
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. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. (M.) 

Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. (M.) 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. (M.) 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (M.) 
Sabit B. 

ERZURUM 
Bahri B. 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. (M.) 

GAZİAY1NTAP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Hakkı Tarık B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
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. 
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KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. (M.) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Halit B. 
Mehmet Fuat B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. (M.) 
Refik İsmail B. (M.) 
Yahya Galip B, (M.) 

KOCAELİ 
ibrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B, 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Eyüp Sabri B. (M.) 
Fuat B. (M.) 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp 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. 

I MENTEŞE 
i Esat B. (M.) 
I Şükrü Kaya B. 
I Yunus Nadi B. 

MUŞ 
I İl yas Sami B. 
I Rıza B..( M.) 
I NİĞDE 
I Galip B. 
I Halit B. 
I ORDU 
I Halil Sıtkı B. (M.) 
I RİZE 
I Ali B. 
E Ekrem B. 
I Esat B. 
| Fuat B. 

I SARUHAN 
I Dr. Saim B. 
I Kemal B. 
I Mehmet Sabri B. (V.) 
E Mustafa Fevzi B. 
[ Nafiz B. 

I SİİRD 
f^ Mahmut B. 
| SİNOP 
E Dr. Rıza Nur B. 
| Yusuf Kemal B. 

1 SİVAS 
I Dr. Ömer Şevki B. 
I Muammer B. 
I Rasim B. (I. M.) 
j Şemsettin B. (M.) 
I SİVEREK 
I Halil Fahri B. 
I ŞARKİ KARAHİSAR 
I Ali Rıza B. 
I İsmail B. 
I Mehmet Emin B. 
I TOKAD 
I Kâmil B. (M.) 
[ Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
E Ahmet Muhtar B. 
I Hasan B. 
I Nebizade Hamdi B. 

Şefik B, (M.) 
URFA 

I Dr. Refet B. 
I Saffet B. 
j VAN 
I Hakkı B. 
I Münip B. (M.) 
I ZONGULDAK 
I Halil B. . 
1 Ragıp B. 
J Tunah Hilmi B. (M.) 
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