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I : 4 2 0 - 1 1 - 1 9 3 3 C : 1 
1 — SABIK ZABIT I HULÂSASI 

Elâziz mebusluklarına seçilen Fuat ve Fuat Ziya 
Beylerin intihap mazbataları tasdik olundu. 

1326 tarihli kanunun beşinci maddesini tadil eden 
kanunun birinci maddesinin tefsirine mütedair maz
bata ile, 

Posta, telgraf ve telefon, İstatistik ve Devlet de. 
miryollan ve limanları umum müdürlükleri 1933 se
nesi bütçelerinde münakale icrasına, 

Türkiye Cümhuriyetile Yunanistan Hükümeti ara
sında aktolunan ikamet, ticaret ve seyrisefain muka
velenamesinin tasdiki hakkındaki 1758 numaralı ka
nuna müzeyyel kanun lâyihasile, 

Tütün inhisarı kanununun 33 üncü maddesinin so
nuna bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası 

müzakere ve kqbul edildi. 
Müzayede, münakaşa ve ihalât kanununa müzeyyel 

kandın lâyihasile, 
Tahsilat ve vergi komisyonlarında bulunacak gay-

rim^ıvazzaf azaya huzur ücreti verilmesine mütedair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı. 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
dahjl bütçelerde bazı tadilât icrasına mütedair kanun 
lâyihası dahi müzakere ve kabul edildikten sonra pa-
zartjesi günü toplanılmak üzere mikada nihayet ve
rildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
I Refet Yozgat Rize 

Avni Doğan Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1933 senesi büt
çesinde 26 857 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (Bütçe encümenine) 

2 — İstanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif 
vekâletince yeni bir üniversite kurulmasına dair olan 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
$ — Polis teşkilâtı kanununun 39 uncu madde

sinde değişiklik yapılması hakkında 1/649 numaralı 
kanjun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (Ruz-
nan^eye) 

Muhtelif 
4 — Cevizli harikzedegâm namına Sıtkı imzasile 

gelen şükran telgrafı. 
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B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati i 14 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER : Refik B. (Konya), Ali B. (Rize) 

RİYASET DİVANININ HEYETİ füMUMÎYEYE MARUZATI 

12 REİS — Celse açılmıştır efendim. 
REİS — Üç tane kanun lâyihası vardır. Hü

kümet bunları geri istiyor. Henüz ruznameye 
alınmamıştır. 

1 — Evkaf umum müdürlüğünün 1926 senesi 
bütçe kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerinin 
tadiline dair olan kanun lâyihasının geri veril
mesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 4 üncü 

ve 5 inci mıaddelerinin tadiline dair olup 14 -
VI -1932 tarih ve 6/1621 sayılı tezkere ile Yük
sek huzurlarına sunulmuş olan kanun lâyihası
nın geri alınması, Evkaf umum müdürlüğünün 

- XI -1933 tarih ve 135102/173 sayılı tezkere
si ile istenmiştir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasrnm geri gönderil
mesine müsaade Duyurulmasını rica ederim efen
dilin. 

Başvekil 
İsmet 

I REİS — Usulen iade ediyoruz efendimi. 
; 2 — Evkaf umum müdürlüğü 1926 senesi büt-
kanununun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi-çe 

ne dair olan kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. 

\ Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
i 1926 senesi Evkaf bütçe kanununun 16 mcı 

midesinin değiştirilmesine dair olup 25 - V -
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1933 tarih ve 6/1597 sayılı tezkere ile Yüksek 
Meclise arzedilen ve halen Bütçe encümeninde 
tetkik edilmekte bulunan kanun lâyihasının, 
tetkik edilmek üzere geri alınmasına lüzum gö
rüldüğünden iadesine müsaade buyurulmasmı 
rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 
3 — Tahlisiye umum müdürlüğü müstahdemi

nim verilecek tayin ve elbise bedelleri hakkında
ki kanun lâyihasının geri verilmesine dair Başve

kâlet tezkeresi. 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tahlisiye umum müdülüğü müstahdeminine 
verilecek tayin ve elbise bedelile melbusat 
hakkmda olup 26 - II -1931 tarih ve 6/570 sa
yılı tezkere ile Yüksek Meclise arzedilmiş olan 
kanun lâyihasının tekrar tetkikine lüzum gö
rüldüğünden iadesine emir ve müsaade buyurul-
masmı rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Usulen iade ediyoruz efendim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — Hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu 

maddesinin 2 inci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında 1/648 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenin mazbataları fil 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı efendim? (Hayır sesleri) Maddele
re geçilmesini reyi âlinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1839 numaralı ve 6 - VII -1931 tarihli hayvanlar 
vergisi kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci 

fıkrasının tadili hakkında kanun 
BİRİNCİ MADDE — 1839 numara ve 

6-VII-1931 tarihli hayvanlar vergisi kanunu
nun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda 
yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

( Her mahallin yoklamasının hitamından son
ra, 18 inci madde mucibince tayin olunan taksit 
müddetlerinin nihayetine kadar geçecek müddet 
içinde kayit harici kaldıkları anlaşılan hayvan
lar mektum addolunarak beş misli vergiye tâbi 
tutulur. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Maliye vekili Be
yefendiden bir sual soracağım efendim. 

Hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu mad
desinde mektum tutulan hayvanların, tadat ne
ticesinde anlaşılan miktarına göre, beş misli üze
rinden vergiye tâbi tutulması kaydi esasen mev
cuttur. Bunun bir ikinci defa tadiline neden lü-

[1] 2 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

zum görülmüştür? 
MALİEY VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-

LİK B. (Çankırı) — İM madde arasmda taaruz 
vardır. 

Birisine göre küçük davarların yoklama ve 
taksit müddeti 10 temmuzda bitiyor. Halbuki bu 
tarihte büyük hayvanlardan bir kısmmm taksit 
müddetleri henüz gelmemiş olduğundan, yokla
ma eylül ve hatta domuzunla teşrinievvel ayla
rında başlıyor. Burada iki madde tearuz etti
ği için o suretle tashih ve tavzihini arzetmiştik. 
Encümen de bu suretle kabul etmiştir. Yokla
ma müddeti bittikten sonra çıkacak şeyler kaçak 
addolunur. 

REİS — Birinci madde hakkmda başka mü-
talea var mı? (Yok sesleri). Maddeyi kabul 
edenler .... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir . 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizdıe müzakere edilecek başka mad

de yoktur. Perşembe günü saat 14 te toplanılmak 
üzere celseye nihayet veriyorum efendim. 

Kapanma saati: 14,10 
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Sıra Ng 2 
Hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında 1/648 numaralı kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 30-IV-1933 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1247 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

O-VII-931 tarihli ve 1839 sayılı hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26-IV-933 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur 
efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1839 numaralı ve 6 - VII - 1931 tarihli hayvanlar vergisi kanununun birinci maddesinin ikinci 
fıkrasında (bu kanun mucibince mükellefiyet, her sene kayit müddetinin hulûlile terettüp eder ve 
taksit müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan hakkında mektum muamelesi tatbik olunmaz) 
denildiği halde cezalara ait olan 19 uncu maddesinin İkinci fıkrasında (yoklama müddetinden temmu
zun onuna kadar geçecek müddet içinde kayit harici kaldıkları anlaşılan hayvanlar mektum addoluna
rak beş misli vergiye tâbi tutulur) hükmü mevcut bulunmaktadır. 

Kanunun, taksit müddetlerini tayin eyleyen 18 inci maddesi ise, davar ve develer için birinci tak
siti haziranın birinci haftası ve ikinci taksiti temmuzum birinci hıaftası, sığır, manda, at, iğdiş, kısrak, 
katır ve eşekler için birinci taksiti eylülün birinci haftası ve ikinci taksiti teşrinievvelin birinci 
haftası, domuzlar için birinci taksiti teşrinievvelin birinci haftası ikinci taksiti de teşrinisaninin 
birinci haftası olarak tayin eylemektedir. 

Taksitlerin bu suretle tayin ve tesbit edilmiş bulunmasına göre, kanunun birinci maddesinin ikinci . 
fıkrasındaki «taksit müddetlerinin hitamından sonra hiç bir hayvan hakkında mektum muamelesi tat
bik edilemez hükmünü, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki temmuzun onuna kadar geçecek müddet 
içinde kayit harici kaldıkları anlaşılan hayvanlara tatbik olunacak hükmü takyit etmektedir. Halbu
ki 10 temmuz tarihi ancak davar ve develer için tayin olunan taksit müddetlerinin hitamı tarihine mü
sadif olmakta ve büyük hayvanların taksit müddetleri de mezkûr tarihte henüz hulul eylememiş bu
lunmaktadır. 

Kanunun birinci maddesinin 2 nci fıkrası esas hükmü muhtevi olduğuna ve 19 uncu maddenin 
ikinci fıkrası hükmü aynen kaldrğnıa göre büyük hayvanların henüz taksit müddeti gelmemiş olduğu 
bir tarihten itibaren kaydi yapılmamış olanlar için de mektum muamelesi tatbik olunamamak neticesi 
hâsıl olmaktadır ki maksadın bu olamayacağı bedihidir. 

Tatbikatta, kanunun birinci maddesile 19 uncu maddesi arasındaki bu tehalüf ve ceza tatbikatı için 
sarahate lüzum bulunduğu nazarı dikkate alınarak 10 temmuz tarihinden sonra kayit harici kalan 



büyük hayvanlardan da cezasız vergi alınmak cihetine gidilmekte ise de, kanunun 19 uncu maddesi 
hükmü, birinci maddesindeki esas hükme göre tadil 'edilmek ve hükümler arasında tenazur vücude 
getirilmek zarurî görüldüğünden lâyiha bu ciheti temin edecek surette hazırianmıştrı, 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 6-VI-1933 
Karar No. 61 • 
Esas No. 1/648 

Yüksek Reisliğe 

6 - VII -1931 tarih ve 1839 numaralı ıkaııunun 19 uncu maddesinin ilkine! fııkrasmm tadili 
hıaıklkında Başvekâletin 30 nisan 1933 tarih ve 6/1247 numaralı tezkeresi ile meributu Maliye ve
kâletinin te/jkere ve esbalbı ımuci'basi sureti encümenimize havale edilmekle Varidat tınman müdü
rü Cezmı.i Bey hazır olduğu halde ınıüzaikere ve tetikiık olundu: 

Esas «resele Hükümetin eslbabı ımucibesimdc do izaih edildiği veçhile mı ülke İle l! ve Haizine leıh 
ve laleyllıine /bir ıhükmü muJhtevi olmayıp ıbir sehvim, tashihinden ibaret olmasına ıbinaeıı bu bapta 
serdedilen oıütalea 'encümenimize e de varit görü'erelk lâyihanın aynen ıkaıbulüııe ika ıvır veırilnı iştir. 

Havalesi mucibince Bütçe 'encümenine verikneik üzere Yükseık Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Burdur Bayazıt İsparta istanbul Balıkesir Balıkesir Manisa İzmir 

M. Şeref Kemal Turan Hamdı M. Enver Pertev Tahir Kâmil 

Bütçe encümeni mazbatası 

15 - XI - 1933 

Yüksek Reisliğe 

1839 saydı hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının tadili hakkında 
olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kdınan kanun lâyihası Maliye 
vekâletinden memuren gönderilen Cezmi B. hazır olduğu halde tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümetten gönderilen esbabı mucibe lâyihasında da tafsil edildiği üzere 1839 numaralı hay
vanlar vergisi kanununun (birinci maddesinde mükellefiyetin, kay it müddetinin hulul i Le terettüp 
edeceği ve taksit müddetlerinin hitamından sonra mektum muamelesi tatbik olunamayacağı ve 1<S inci 
maddesinde dahi davar ve develer için birinci taksitin haziran ve ikinci taksitin temımuz, sığır, at, 
kısrak ve eşekler için birinci taksitin eylül, ikinci taksitin ağustos ve domuzlar için de 1) irine i tak
sitin teşrinievvel ve ikinci taksitin teşrinisani aylarının birinci haftaları nihayetine kadar tahsil 
edileceği zikredildiği halde 19 uncu maddede yoklama müddetinin hitamından itibaren temmuzun 
onuna kadar kayit harici kaldığı anlaşılan hayvanların mektuım ad dil e bunların beş misil üzerinden 
vergiye tâbi tutulacağı gösterilmektedir. 

Yukarda arzolunduğu üzere bazı hayvanların vergilerinin son taksit miadı temmuzun birinci 
haftası nihayetinde hitam bulduğu gibi diğer bazı hayvanların vergilerinin taksitleri de ağustos, 
eylül ve hatta teşrinievvel ve sani iptidalarında hulul etmekte olması itbiarile mektum muamele-

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 4 
Esas No. 1/648 
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»inin tatbiki için 10 temmuz tarihinin kabulüne maddeten imkân yoktur. 

Pek zahir ve aşikâr olan ıbu taaruzun bertaraf edilmesi için tanzim ve teklif olunan kanun lâyihası 
encümenimizce de muvafık görülerek aynen kabul edilmiştir. Umumî heyetin yüksek tasvibine arzo-
lunur. 

Reis 
Burdur 
!f. Şeref 

İstanbul 
Sadettin 

Nokt 

R. V. M. M. Kâtip 
Konya İsparta Tokat 

K. Hüsnü Mükerrem Süreyya 

Kayseri Kırklareli 
A. Hilmi M. Nahit 

Yozgat 
ai nazarıma muvafık değildir. 

8. Sırrı 

Bursa 
Dr. Galip 

Kırklareli 
Şevket 

Çorum Elâziz Erzurum 
Mustafa H. Tahsin Asını 

Sivas Sivas 
Rasim M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1839 numaralı ve 6- VII -1931 tarihli hayvanlar vergisi kanununun 19 uncu maddesinin 2 nci 
fıkrasının tadili hakkında kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 1839 numaralı ve 6 - VII -1931 tarihli hayvanlar vergisi kanununun 19 
uncu maddesinin 2 nci fıkrası aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

( Her mahallin yoklamasının hitamından sonra, 18 inci madde mucibince tayin olunan tak
sit müddetlerinin nihayetine kadar geçecek müddet içinde kayit harici kaldıklan anlaşılan hay
vanlar mektum addolunarak beş misli vergiye tâbi tutulur. ). 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 
24 - IV -1933 

Mf. V. Na. V. 
Dr. Reşit Galip Hilmi 

Bş. V. 
îsmet 

Ik. V. V. 
Muhlis 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. V. 
Zekai 

G. 1. V. 
Ali Rana 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
AV. Kaya Ş. Kaya M. Abdülhalik 

Zr. V. 
Muhlis 
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