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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanunun 18 inci maddesinin tefsirine dair 
mazbata ile 

Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden bir 
kaza kurulması hakkındaki kanuna merbut cetvelin ta
diline ve mezkûr kanuna bir madde tezyiline, 

Bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin yedi 
numaralı fıkrasının tadiline, 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun tadi
line dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildik
ten sonra cumartesi günü toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili 
Esat 

Katin 
Konya , 
Refik 

Kâtip 
Rize 
Ali 

HAVALE EDİLE NEVRAK 
Tezkereler 

1 — Akşehirin Tuzlukçıı nahiyesinin Aşağı mahal
lesinden Osmanoğlu Mustafanın ölüm cezasına çarpıl. 
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi (Adliye encüme
nine) 

2 — Şebin Karahisarm Bülbül mahallesinden Topal 
diğer adı Köleoğullarmdan Memedoğlu Ibrahimin ölüm 

cezasına çarpılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
3 — Şûrayi askerî teşkili hakkındaki kanunun 

1 inci maddesinin A fıkrasının tefsirine dair 3/444 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa encü
meni mazbatası, (Ruznameye) 

B Î R Î N C I C E L S E 
Açılma saati: 15, 15 

REİS — Hasan B. (Trabzon) 
KÂTİPLE: Hamdi B. (Mersin), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 

1 — Macar Mebusan ve Ayanından mürekkep 
heyetin ziyaretini iade maksadilc Macaristana 
gidecek heyet hakkında B. M. M. Riyaseti tes
keresi 

21 - IV - 1934 
Umumî heyete 

Cumhuriyetin onuncu yıl dönümü münasebe-
tile Ankarayı ziyarete gelen Macar Mebusan ve 
Âyanmdan mürekkep heyetin ziyaretini iade 
maksadile aşağıda isimleri yazılı zevattan teşek
kül edecek bir heyetin Macaristana izamı Riya
set Divanınca tensip edilmiştir. 

Keyfiyet Heyeti umûmiyenin tasvibine arzo-
lunur. 

B. M. M. Reisi 
A. Kâzım 

1 - Antalya mebusu Dr. Cemal Bey, 
2 - Bursa mebusu Emin Fikri Bey, 
3 - Balıkesir mebusu Enver Bey, 
4 - Bayazıt mebusu Bayraktaroğlu Halit Bey, 
5 - Giresun mebusu Kâzım Bey, 
6 - Kocaeli mebusu Reşit Saffet Bey, 
7 - Konya mebusu Ahmet Hamdi Bey, 
8 - Malatya mebusu Mahmut Nedim Bey, 
9 - Tokat mebusu Süreyya Tevfik Bey, 

10 - Trabzon mebusu Hasan Bey. 
REİS — Tasvibinize arzediyorum efendim. 

Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

1 — Büyük Millet Meclisi 1934 senesi ikinci 
kânun: mart ayları hesapları hakkında 5/'58 nu
maralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni maz-

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

hatası [1] 

[1] 120 numaralı matbua zaptın sonunda dır. 
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( Mazbata okundu ) 
REİS — Berayi ıttıla okundu. Yapılacak bir 

muamele yoktur. 

2 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 
senesi bütçesinde 800 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/920, İktisat vekâleti 1933 senesi büt
çesinde' 9 500 liralık münakale yapılması hak
kında 1/922, Nafıa vekâleti 1933 senesi bütçesine 
108 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/924, 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1933 senesi 
bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/925, Jandarma umum kumandanlığı 1933 
senesi bütçesinde 18 220 liralık münakale yapıl
ması Jıakkmda 1/928, Dahiliye vekâleti 1933 se
nesi bütçesinde 10 740 liralık münakale yapılması 
hakkında 1/930, Millî Müdafaa vekâletilc Jan
darma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçele
rinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/931, Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 
20 000 liralık münakale yapılması Jıakkmda 
1/933 ve 1933 malî senesi muvazenei umumiye 
kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına 
ve Konya ovası sulama idaresi bütçesinin varidat 
kısmına ilâve edilecek tahsisata dair olan kanuna 
merbut 1 numaralı cetvelde tashiJıat yapılması 
hakkında 1/935 numaralı Jcanun lâyiJıalarile İda
re Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 senesi 
bütçesinde 600 liralık münakale yapılması hak
kında 2/102 ve Büyük Millet Meclisi ve Kiyaseti 
Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 120 liralık mü
nakale yapılması Jıakkmda 2/103 numaralı kanun 
teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası | 1 ] 

REÎS — Bu lâyiha, dün tevzi edilmiştir. Fa
kat müstaceliyetine binaen, kabul buyurulursa 
bu günkü ruznamede müzakere edelim. Bu gün 
müzakere edilmesini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

1933 malî senesi muyazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde yapılacak tadilât hakkında 

kanun 

MADDE 1 — 1933 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasında 83 980 liralık 
münakale yapılmıştır. 

Büyük Millet Meclisi 
Zam 

F. Lira 
15 Matbaa işletme masrafı 600 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka^ 

1] 121 numa-ralı matbua zaptın sonundadır. 

bul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur 
F. Lira 
26 Yaverler tahsisatı ve daire mü

dürlüğü ücreti 120 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

F. Lira 
213 Memurlar harcırahı 800 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti 
F. Lira 

305 885 numaralı iskân kanunu mu
cibince yapılacak sevk, ibate, 
iaşe, teshin ve tedavi masrafları 7 740 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
306 885 numaralı kanun mucibince 

verilecek tohumluk ve alâtı zira
iye ve hayvanların mubayaa 

bedeli 3 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Jandarma umum kumandanlığı 
F. Lira 

361 Merkez müteferrikası 220 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

374 Nakliyat 10 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

377 1475 numaralı kanun mucibince 
verilecek tazminat 3 000 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

F. ' Lira 
387 1861, 1475 ve 1471 numaralı ka

nunlar mucibince 1932 malî sene
si zarfında verilmesi lâzımgelip 
ödenemeyen ikramiye ve tazmi

nat karşılığı 5 000 
REÎS —•„ Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
F. Lira 

485 Memurlar harcırahı 20 000 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

F. 
611 

İktisat vekâleti 

Tenvir 
Lira 
1 000 
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REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

613 işletme SOO 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

618 Defatir ve evrakı matbua 1 200 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
F. Lira 

619 Memular harcırahı 7 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

F. Lira 
712 Nakliyat 10 000 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
F. Lira 

778 Devri çarh 10 000 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

F. Lira 
796 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 1 980 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

799 Mefruşat ve demirbaş 1 794 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

804 Mükâleme bedeli 226 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — 1933 malî senesi Nafıa vekâ

leti bütçesinde (Mütedavü sermayeden Nohap 
şirketine temlik edilen mebaliğ) adı altmda ye
niden açılan 597 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak 108 000 lira konulmuştur. 

JtEİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kai ul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1933 malî senesi Dahiliye ve
kâleti bütçesinin 305 inci iskân masrafı faslı
nın birinci maddesindeki tahsisat hariçten cel-
bedilecek muhacirlerin celp, sevk, ibate, iaşe, tes
hin ve tedavi masraflarına da sarfolunabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2389 numaralı kanunun birinci 
maddesine merbut (1) numaralı cetvelde Millî 
Müdafaa vekâleti Kara kısmı bütçesinden tenzil 
edilen 999 liranm fasıl ve madde numaralan ile 
unvanı aşağıdaki şekilde tashih olunmuştur: 

Fasıl Madde 
708 2 Hayvan yem bedeli 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini yazılı reye arzedeceğim. 

Reylerinizi veriniz. 
3 — İkamet mukavelenamesi aktedilmeyen 

Devletlerle yapılacak muvakkat mukavelename 
hakkındaki kanuna müzeyyel 1/889 numaralı ka
nun lâyiham ve Hariciye encümeni mazbatası. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Vekil B. 
buradalarsa bir sual soracağım. 

REİS — Hariciye vekili Beyefendi teşrif 
etmemişlerdir. Lâyihanın müzakeresini tehir 
ediyorum. 

HALİL B. (İzmir) — Reis Beyefendi» eğer 
vekillerden birisi müdafaayı kabul ederse lâ
yihanın yine müzakere edilebilmesi lâzımgelir. 

REİS — Evet efendim, fakat burada şimdi 
müdafaayı deruhde etmiş kimse yoktur. 

Diğer maddeye geçiyoruz. 
4 — İktisadî buhran vergisi kanununa mü

zeyyel 1/885 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
kanun 

MADDE 1 — 1890 numaralı iktisadî buhran 
vergisi kanununa aşağıdaki hükümler tezyil 
olunmuştur: 

A) 1890 numaralı iktisadî buhran vergisi ka
nununun birinci maddesinde yazık hizmet erba
bı haricinde kalan kazanç vergisi mükellefleri
sin tahakkuk eden kazanç vergilerine mezkûr 

[1] 114 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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Vergilerin beşte biri nisbetinde buhran vergisi 
zammedilmiştir. 

B) Ruhsat ve unvan tezkeresi harçları ve 
karne bedelleri buhran zammına tâbi değildir. 

C) 2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 
üçüncü maddesi mucibince kazanç vergisinden 
istisnası kabul edilmiş olanlar buhran zammın
dan da müstesnadır. 

D) Bu kanun mucibince alınacak buhran 
zammı, kazanç vergisile beraber ve ayni hüküm
lere tevfikan tahsil olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

mazbata muharriri arkadaşımızdan bir kaç nok
tayı anlamak istiyorum. 

Nakabili inkârdır ki, bu kanuna ihtiyaç 
vardı. Buhran vergisi çıktığı zaman, müstah
demlerin, Devletin malî müzayakasına iştirak 
etmesine mukabil, istihdam edenlerin bu iş
tirake lakayt kalmalanndan husule gelen açık 
vaziyet bu gün kapatılmış ve binaenaleyh mem
leketin malî dertlerine alelıtlak herkesin işti
raki temin edilmiş oluyor. Bu noktadan bu 
kanunun esası, hututu umumiyesi müzakere 
olunurken söylediğim noktai nazarın bu gün 
tahakkuk etmiş olduğunu görmekle kendi he
sabıma ve tabiî millet hesabına da memnunum. 
Ancak burada Mazbata muharriri Beyden bir 
noktayı sormak istiyorum: 

1/5 olarak ittihazlarının; yani kazanç ver
gilerinin 1/5 i olarak kabul etmelerinin va
hidi kıy asisi nedir? Bu hususta tenvir edilme
mizi rica ederim. 

İkincisi; buhran vergisi doğrudan doğruya eş
hasın ; maaş, ikramiye, olarak şu veya bu şekilde 
müstahdem olanların, yani almış oldukları pa
radan muayyen bir nisbette vergi olarak if
raz edilen kısımdır. Şimdi ikinci bir formül 
buluyoruz ki, o da kazanç vergisi tahakkuk 
edipte müstahdem olmayanlar şu nisbette buh
ran vergisi vereceklerdir. Bu vergi mükellef
leri arasında şirketler de vardır. Anonim şir
ketlerinde vergiler, şirketlere değil, o şirke
tin hissedarlarına tahmil olunur. Binaenaleyh, 
her hangi bir şirketin almış olduğu kazanç, 
her bir hisseye isabet eden miktarda şürekâya 
tevzi olunur ve şürekâdan kesilmek üzere doğ
rudan doğruya anonim şirketler tarafından bu 
vergi alınır, Maliye vekâletine verilir. Şu tak
dirde şirketin şahsiyeti maneviyesi kazançla 
mükellef olmadığına göre, bu şekildeki vergi 
mükellefleri dahi kendilerine temettü hisseleri 
tevzi olunurken mi vergi alınacak, yoksa şir
ketin şahsiyeti maneviyesinden mi alınacak? 

Sonra, tertibe ait olmak üzere bir ricada 
bulunacağım. Esas itibarile fıkra A. B. C di
ye başladığına göre muayyen bir verginin muh
telif tecelliyat sahası olduğu anlaşılıyor. Hal
buki mesele öyle değildir. Kazanç vergisile mü
kellef olanlar, buhran vergisini şu nisbette 

vereceklerdir. Fıkralar ise müstesnaları göste
riyor. Binanelayeh A, B, C, D fıkralarına lü
zum* yoktur, çünkü yekdiğerine irtibatları yok
tur. 

Tensip buyurursanız ve zannederim ki Bütçe 
encümeni de bu hususu hüsnü telâkki ederler. 
Ricamız, hiç fıkra olmaksızın doğrudan doğru
ya yazmalıdır. (A) dan sonra (D) ve (B) fık
raları yazılmak ve (C) en nihayete kalmalıdır. 
Çünkü istisnaları gösteriyorlar. Sonra, vergi 
alınır ve kanun mucibince tahsil olunur deme
lidir. Ondan sonra müstesnaları yazmalıdır ve 
hiç fıkra yazmağa ihtiyaç yoktur. 

REİS — Bütçe encümenininden sorulan nok
taların tavzihi isteniyor. 

B. E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) — 
Efendim, Kazanç vergisinin mükellefiyet nis-
beti ve mükellef olan şahsın şahsiyeti, bu kanun
la değiştirilmiş değildir. Kazanç vergisine tâbi 
olan ve bu verginin sureti tayinini gösteren hü
kümler kemakân yaşamaktadır. Burada her ne 
suretle olursa olsun tahakkuk eden kazanç ver
gisine buhran zammı namile 1/5 nisbetinde bir 
zam ilâvesinden ibarettir. Fıkralar hakkındaki 
noktai nazarı, muvafıktır. Hakikaten başka 
başka mükellefiyet esasları değildir. (A) fık
rasından sonra (D) fıkrası ve ondan sonra (B) 
ve (O) yazılır ve bu fıkraların basma da bu 
harfleri yazmağa da ihtiyaç yoktur. Buna işti
rak ediyoruz. 

Nisbet üzerinde encümenimiz, esaslı bir tet
kik yapmış değildir. Hükümetten % 20 teklif 
edilmiş, İktisat ve Maliye encümenleri aynen 
kabul etmişler, biz de bu suretle kabul ettik. 
Nisbet üzerinde fazla tevakkuf edilmiş değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
Hükümetten rica ederim. 

REİS — Hükümetten veya Maliye encüme
ninden rica ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Esasen beşte bir denilipte % 20 denmemesinin 
hikmeti mi soruluyor? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Niçin beşte 
bir olmuşta, beşte daha ziyade olmamış? 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Her hangi bir vergi tarholunurken ne kadar 
tahammülü olduğu, ne kadar kabiliyeti ciba-
iyesi olduğu uzun uzadıya tetkik edilir, ona göre 
bir nisbet tayin edilir. Bu da tetkik edilmiştir 
ve tahammül derecesi olarak bu nisbet bulun
muş ve muvafık görülmüştür. Tahsil noktai na
zarından, itirazlarına gelince; anonim şirketler
den ne suretle tahsil edileceğini (D) fıkrasında 
tavzih ediyoruz. (D) fıkrasında diyoruz ki « bu 
kanun mucibince alınacak buhran zammı, ka
zanç vergisile beraber ve ayni hükümlere tevfi
kan tahsil olunur ». 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu sualle
rimi sormaktan maksadım, vazn kanunun kas
tettiği manaların anlaşılmasına medar olması 
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içindir. Malûmu âlileri, buhran vergileri maa-
şattan ve saireden her ay kesilir. Bu kanunun 
ifade ettiği manaya göre senelik olmuştur.* Bi
naenaleyh iki taksitte senelik olarak alınacak
tır. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâzir.) — 
Efendim, Kazanç vergisi ne suretle tahsil edili
yorsa bu da onun hükümlerine tevfikan tahsil 
edilecektir. 

REİS —- Başka söz isteyen yoktur, Yalnız 
fıkraların başından A, B, G, D harfleri kaldırı
lacak ve D fıkrası, A fıkrasını müteakip yazı
lacaktır. 

BÜTÇE En. REİS VEKÎLÎ MÜKERKEM 
B. (İsparta) — Müsaade eder misiniz Seis Bey! 

( MADDE 1 — 1890 numaralı iktisadî buh
ran vergisi kanununa aşağıdaki hükümler tez-
yil olunmuştur: 

Birinci fıkra A, ikinci fıkra D, üçüncü fıkra 
B, dördüncü fıkra C olacaktır). 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci kıraati, müddeti zarfında 
yapılacaktır. 

/7 — Muvazene vere/isi kanununun 10 uncu 
maddesinde yazüı müddetin bir sote daim uza-
tıimasına dair 1/919 mim ar alı kanan tâ irili ası 
ve Maline ve Hütçe ene ibneni eri mazbataları | 1 | 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı efendim? O halde mad
delere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmiş
tir. 

Tayini esami ile reye konulan kanuna reyle
rini vermeyen zevat varsa reylerini istimal bu
yursunlar. 

Muvazene vergisi kanununun 10 uncu madde
sinde yazılı -müddetin bir sene daha uzatılması

na ve birinci maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 1980 numara ve 26 - V -1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun 10 uncu 
maddesinde yazılı olup 2174 numara ve 8-V-1933 
tarihli kanunun birinci maddesile 1933 malî se
nesi nihayetine kadar uzatılan müddet. 1 hazi-

[1] ././,-}' numaralı matbua zaidin sanandadır. 
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ran 1934 tarihinden itibaren bir sene daha uza
tılmıştır. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalea 
var mı efendim? O halde reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edik 
mistir. 

MADDE 2 — Muvazene vergisi kanununun 
istisnaları sayan birinci maddesinin 2 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Umumî müesseseler tarafından müstahdemle
rine verilen hakikî vesaiti nakliye masrafları ta
mamen ve seyahat yevmiyelerinden: 

Umumî müdürlere verilen yevmiyelerin 10, 
Müfettiş ve müdürlere verilen yevmiyelerin 5, 
Müstahdemlere verilen yevmiyelerin 3 lirası 

maktu harcırahlarda, nakil vasıtaları ücretile 
yukarıda gösterilen şekilde, yevmiye isabet eden 
miktar. 

REİS — Madde bu şekilde tadil ediliyor e-
fendim. Söz isteyen yoktur. İkinci maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler ; . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Bu kanunun da ikinci kıraati müddeti zarfın
da yapılacaktır. 

Ruznamenin dördüncü maddesine geçiyoruz 
efendim. 

(i - • Dahili istihlâk rerıjisi hal-kındaki kanu
nun I inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
1/892 mimara!ı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye 
re fiilice encümenleri mazbataları [1 | 

SIRRI B. (Kocaeli) — Hepimiz biliyoruz ki 
kanunların ruhunu . . . 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Bilmiyoruz. 
SIRRI B. (Devamla) — Şimdi öğreteceğim. 

(Gülüşmeler). Kanunların ruhunu, o kanuna dair 
yazılan esbabı mucibede bulmak mümkündür. 
İtiraf ederim ki şimdiye kadar bu fikirle tetkik 
ettiğim esbabı mucibe mazbataları içinde bu 
kanunun esbabı mucibe mazbatası kadar vazıh 
hiç bir misline tesadüf edemedim. Çok temenni 
ederim ki bundan sonra gelecek kanunların es
babı mucibesi de bu kadar vazıh olsun. Hükü
met bu lâyiha ile şekerden kilo başına alınan 
sekiz kuruş istihlâk resmine, dört kuruş daha 
ilâve ile on iki kurusa iblâğını teklif ediyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Bir bu
çuk milyonu ticaretten alsaydı, daha iyi olurdu. 

III 116 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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SIRRI B. (Devamla) — Hükümet bu teklifi, 
kendi tabiri veçhile, muhik ve meşru göstermek 
için pek çok esbabı mucibe serdediyor. Bunları 
Hükümetin kendi teklifini muhik ve meşru 
göstermek için serdettiği esbabı mucibeyi, bu
rada hepimiz birlikte telhis edelim. 

Hükümet; 601 numaralı kanunla her türlü 
rüsum ve tekâliften istisna ettiğini ve inkişa
fını temin ettiği şeker ve şeker müessesatının 
bu sayede aradan geçen sekiz sene zarfında 
tamamile maksada uygun bir hale geldiği ve 
bu müessesatın, imal ettiği şekerlerin de ha
riçten gelen miktara tekabül ettiği, hatta bu 
sene istihsal olunacak şekerin miktarca (60000) 
tonu bulacağı tesbit edilmiştir. Bu itibarla, 
kilo başına sekiz kuruş hesabile alacağımız 
resim 4 400 000 liraya baliğ olacaktır, halbu
ki biz 930 senesinde 17 000 000 lira gümrük rü
sumu alıyorduk, bu rüsum şimdi derece derece 
tedenni ederek 2 750 000 liraya tenezzül et
miştir. 

Böylece istihlâk resminden alacağımız 
4 400 000 lirayı 17 000 000 rüsumdan tenzil 
edince bakiye (13 500 000) lira kalır ki bu 
miktarı rüsumdan kaybetmiş oluyoruz. Ne 
namına? Şekerin memlekette istihsal edilmesi 
menfaatine. Bu bir. 

Yine Hükümet diyor ki, dahilde oktruvayı 
kaldınpta gümrüklere zam yapılmış olma
sından dolayı şeker 2,5 kuruş daha himaye 
görmüştür. 

Kezalik gümrük resimleri maadara alındığı 
için bu yüzden de ayrıca 2 kuruş daha hima
ye görmüştür, yani mecmuan bu iki sebepten 
dolayı 4,5 kuruş daha himaye görmüş oluyor. 
Onun için şu nazariyeye binaen mademki, 
böyle esas hesaptan hariç olarak kilo başına 
4,5 kuruş daha fabrika lehine bir menfaat ha
sıl oluyor; o halde 8 kuruş istihlâk miktarına 
4 kuruş daha zammedecek olursak istiksar edil
memelidir, diyor. Ett i iki. 

Yine Hükümet diyor ki, fabrikaların panca 
ra verdikleri kıymet yarıya yakın derecede azal
mıştır. Amele ücretleri dahi çok tenzil edilmiş
tir. Bu noktalardan da şekerin maliyet fiati, 
kilo başına beş kuruş azalmıştır. Binaenaleyh, 
bu itibarla dahi 8 kuruş istihlâk resmine 4 kuru
şun daha zammı, istiksar edilmemelidir. Ett i üç. 
Yine Hükümet diyor ki - mütehassısların ifade
sine atfen - istihsalât daima artıyor, sü
rüm çoğalıyor, varidat artıyor, binaen
aleyh kazanç ta artıyor, bu hesapla da
hi 8 kuruş istihlâk resmine 4 kuruş daha 

zammetmek muhik ve meşru olur, etti dört. Yine 
Hükümet diyor ki, bu sayılan sebeplere ilâve
ten, şeker fabrikasının tesisi anındaki sabit 
kıymetile bu sene aldığı sabit kıymeti bilhesap, 
üç misli tezayüt etmiştir. Blânçoları tahlil edi
lince, kıymeti sabitenin 6 milyon lirayı buldu
ğu anlaşılmıştır. Aryıca 1 227 416 lira da ihti-

t - 1 9 3 4 C : 1 

yat akçesi ayrılmıştır. Fabrika evvelki 32 se
nesinde ayırdığı ihtiyat akçesinden başka 379 954 
lira safi kâr almıştır. Binaenaleyh, bu gün bu 
fazla temettüden dolayı sekiz kuruş istihlâk res
mine dört kuruşun zammı, muhik ve meşrudur. 

Şimdi Hükümetin her gösterdiği delillere ip-
tiııaen söylediği mütalealan, huzurunuzda bi
rer birer tekrar ettim. Tabiî bunları kendi nok-
tai nazarımıza göre tetkik etmek sırası bize gel
miştir. 

Şüphe yok ki, biz de ayni mülâhazalarla Hü
kümetle beraber sekiz kuruş istihlâk resmine 
bir miktar daha zammedümesine taraftarız, 
fakat dört kuruştan fazla! İşte Hükümetle 
uzl aşamadığım nokta budur. 

Bir kere; fabrikalarımızın mazhar oldukları 
imtiyazlar hasebile daha bidayette kilo başı
na sekiz kuruş istihlâk resmi bilhesap tes
bit edilmişti. Bilâhare oktrovanın kaldırılmasın
dan ve gümrük resmine zam yapılmasından ve 
gümrük resminin dara üzerinden alınmasından 
fabrikalar mecmuan kilo başına 4,5 kuruş daha 
kazanmış bulunuyorlar. Tekrar edeyim ki, bu 
bittabi bidayette dahili hesap edilmiş değildi. 
Binaenaleyh anlaşılıyor ki, böyle Hükümetin it
tihaz ettioi tedbirlerle husule gelen farkı fiatin 
esasen Hükümet lehine alınması icap ederken 
bu cihet düşünülmeyerek bütün faydalar fab
rika lehine kalmıştır. 

Bu mantıkî neticeye göre oktruva resminin 
vazradan sonra, gümrük resminin tezayüdünden 
sonra fabrika lehine haksız olarak fabrikalarda 
kalan miktar hesap edilerek, haklı olarak mec-
muunun Hükümet namına alınması iktifa eder. 
Nasıl ki tramvaylardan bu parayı istirdat et
mek istiyoruz. 

Yine mademki sonradan hadis olan vaziyete 
göre, istihsal arttıkça fabrikaların sarfiyatı ço
ğalıyor, itha]ât azalıyor, gümrük resmi azalı
yor ve binnetice kazanç artıyor, istihlâk res
mine zam icrası memleket menfaati namına za
ruret haline airer. 

Kezalik mademki daha bidayette rençbere 
verilen pancar parası yarı yarıya azalmıştır, 
amele ücreti tenezzül etmiştir ve kilo basma bu 
vüzden de bes kuruş daha fayda hâsıl olmuştur; 
istihlâk resmine zam yapmak hakkı bir kat da
ha tezahür eder. îste bu gibi sebepler ayrı ayrı 
4 kuruş zammı istilzam ederse ayrıca heyeti 
umumivesi hesap edildiği zaman kaç kuruş zam
metmek icap edeceği düşünülmek lâzımdır. 

Görüyoruz ki fabrikaların teessüslerinde he
saba dahil etmedikleri, bilâhare hadis olmuş 
sebeplerle kazançlarında büyük tezayüt hâsıl ol
muştur. Halbuki fabrikalar satış bedellerinden 
bir kuruş bile eksiltmemişîerdir. 

Çok can alacak bir noktaya geldim. Fabrika
larda şekerlerin maliyet fiati, kilo basına 16 ku
ruşu geçemez. Hatta son tenezzülleri dahi düsü-

I nerek hesap edersek, 14 kuruşa kadar mal ola-

— 99 -
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cağı tahmin ediliyor. Böyle 14, 16 kuruş kadar 
olan satış bedeline alman resimler de ilâve edil
dikten sonra satış bedeli arasındaki farkı tesbit 
edecek olursak anlarız ki fabrika % 35-40 derece
sinde temettü temin etmektedir. Bu miktar, 
şüphe yok ki gümrük resminden Hükümetin kay
bettiği para demektir. Fabrikaların teessüsü se-
bebile civardaki, hatta daha uzaktaki köylüle
rin refah bulduğunu, (biraz inşirah duyduklarını 
müdrikim, hatta bundan dolayı da müteşekki
rim. Ticaret sahasında biraz faaliyet görüldü
ğü de inkâr olunamaz. Fakat temettüün taksi
minde gözüküyor ki bir değil, 2 - 3 aslan payı 
fabrikanın kendisine kalmaktadır. 

Bu yaptığım hesap 1932 senesine kadar olan 
muameleye aittir. Şimdij adaşım, Yozgat 
mebusu Süleyman Sırn Beyin dediği noktaya 
geliyorum. 

1933 senesi blânçosunun - ki orada Hükümet 
komiseri dahi bulunmuştur - tetkikinden anlı
yoruz ki fabrika, (1 217 833) lira kâr etmiş
tir. Şimdiye kadar (2 564 526) lira da amor
tisman olarak ayırmıştır. Halbuki fabrikanın 
sermayesi üç milyon liradır. Daha evvelki sene
ler zarfmda yapılan muazzam kârlara nazaran 
bu seneM kâr elbette çok ve pek çok fazladır. Bu 
netayice karşı daha hâlâ Hükümet zam icra 
için esbabı mucibe serdediyor. Şu zammı yapa
cağız amma şu mazeretimizi de kabul ediniz di
yor. 

Arkadaşlar, sosyalistler, sosyalizmin makul 
ve insanî olduğunu anlatmak için sermayenin, 
sâyi nasıl istismar ettiğine dair bir çok deliller 
ve misaller gösteriyorlar. Ben mingayrihaddin, 
tetkik etmekte olduğum iktisadiyat tarihinde 
sermayenin, sâyi bu derece istismar ettiğini 
başka bir misalde göremedim. Eğer Dahiliye 
Vekili Beyefendi burada olsaydılar, iktisadî mez
hepler kitabmm müellifi olmak sıfatile mesele
nin ilmen tavzihini kendilerinden rica ederdim. 

Arkadaşlar, yer yüzünde en az şeker yiyen 
bir millet varsa o da biziz. Fert basma dört 
kilo şeker yiyoruz. Halbu ki bizden sonra arelen 
millet 9 kilo şeker yiyor. Derece derece 55 ki
lo şeker yiyen milletlerde vardır. (Gülüşmeler, 
Allah esirgesin sesleri). Bu o demektir ki tıb
bın tayin ettiği tam gıdayi bizler alamıyoruz. 
Biz bu kadar şeker yemekten mahrum olursak, 
zavallı köylüyü düşünmek lâzımdır. O köylü ki, 
bir okka buğdaya bir kibrit bile alamamaktadır 
(Doğru sesleri). Bu günkü köylü çocukları adeta 
şekerin siyah mı, beyaz mı olduğunu farkede-
miyecek derecede büyümekte olduğunu kabul 
etmeliyiz. 

Yakında bilirim ki Hükümet bir iş kanunu ge
tirecektir. Bu is kanununun esaslarını evvelden 
düşünmek için bazı tetkikat yapıyorum. Bu sıra
da bir istatistik gözüme ilişti; Maden kuyula
rında çalışan Türk amelesi için, Avrupalı maden 
amelesinin verim kuvvetleri noktai nazarından 
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ancak yanda biri kadar verim kuvveti göste
rebildiğini anladım. Çünkü Türk amelesi kâfi 
miktarda şeker ve et yiyemiyor. Şimdi biz köy
lülerimizi bu derece gidadan mahrum oldukla
rını düşündükten sonra, bunun köylü kütlesi
ni nazarı dikkate alarak düşünecek olursak, 
milletin kısmı azaminin verim kuvvetinin ne 
kadar az olduğunu korkarak tahattur edebili
riz. Komşumuz olan Bulgaristanda şeker gayet 
ucuzdur. İstihsal masrafı çok azdır. Cenupta 
yine ucuzdur. Şarkta yine ucuzdur. Bizler 
hep komşularımızın yedikleri şekere bakarak içi 
miz eriyor. Biz enlar kadar şeker yiyemiyoruz. 
Işitmiştik ki, her vekâlet gibi İktisat vekâleti 
de bu iş için Amerikadan mütehassıslar getirt
miştir. Bunlar vaziyeti tetkik ettiler, müşahe
delerini tesbit ettiler ve gördüler ki şeker mü-
essesatından husule gelen menfaatler tamamile 
başka cihetlere gitmekte ve Hükümet bundan 
mahrum bulunmaktadır. Ayni zamanda fiatle-
rin pek gali olması dolayısile halk dahi kâfi mik
tarda şeker yiyemiyor. Onun için dediler ki; 
madem ki bu kadar temettü hâsıl oluyor. Aca
ba Hükümet bu hasılatı kendisi almaktan müs
tağni midir? Bütçenin varidat kısmının biraz 
daha kabarmış olmasına lüzum yok mudur. Fi-
atler tenzil edilse ahali daha fazla gıda alsa, kuv-
vetlense zarar mı olur? Binaenaleyh şimdiki ted
bir katiyen doğru değildir. Hesap edilmeli, Hü
kümet fabrikalara normal bir şekilde, makul 
bir miktarda temettü bıraktıktan sonra bakiye
sini kendisi bütçesine alsın ve ayni zamanda fi-
atleri tenzil ederek halka da kâfi miktarda ucuz 
şeker yedirmek imkânı temin olunsun demişler. 

Ben, ismi (Dor) mu nedir, bu Amerikalı
nın ifadesini gazetede okudum. Mütehassıs ken
disine atfen söylenen bu sözü tekzip etmemiştir. 
Binaenaleyh doğru olduğunu kabul etmek zaru
reti vardır. Mütehassısın tavsiyelerini de mi din
lemeyeceğiz? 

Kabul etmek zarureti vardır. Şüphe yok ki 
arkadaşlarım vaziyetin daha fazla bu yolda 
devam etmesine Heyeti Celileniz de razi ol
mayacaktır. Şimdi bir takrir vereceğim bu 
muazzam temettüden Hükümet için dahi kâfi 
miktarda hisse alınarak fabrikalara normal 
bir şekilde temettü bırakılmasını ve ayni za
manda halkın da, çocuklarımızın da, ensali 
atiyenin de kuvvetli yetişmesi, kâfi miktarda 
gıda almalarını temin ve yerinde bir karar it
tihazı için bu lâyihanın müzakeresine devam 
olunmayarak İktisat, Maliy, Ziraat encümen
lerinden intihap olunacak muhtelit ve binnisbe 
ihtisas erbabı arkadaşlardan mürekkep bir 
encümende mesele müzakere edilsin ve bize 
bu vaziyete göre Hükümet için daha nafi bir 
şekil tesbit ederek teklif etsinler. Ümitvarım 
ki bu takririm Heyeti Celilenizin de mazhan tas
vibi olur. 
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KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 

Sim Bey arkadaşımız beliğ ifadeleri ile me
seleyi tavzih ettiler. Bendeniz de erkamın be-
lâgatine istinaden Yüksek Heyetinize bazı ma
ruzatta bulunmak için çıktım. Hakikaten esba
bı mucibe mazbatası çok kuvvetlidir. Ben bu
nu araştırırken asıl bir noktayı görmek iste
miştim. Bu zammın dört kurusa kasredilme-
sinin hikmeti nedir? Besbelli ki şeker fazla 
miktarda intifa temin ediyor ve Hazineden bir 
çok paranın ziyamı mucip oluyor. Acaba seker 
sanavii yalnız dört kuruş vergiye mi müteham
mildir? Bunu Hükümet esbabı mucibede tas
rih etmemiş. Yalnız dört kuruşsa cok değil de
miş. Simdi biz Hazineyi biraz daha mahrum 
kaldığı hakkında kavuşturmaca çare ve im
kân var mı, onu araştırmak mecburiyetindeyiz. 
Gerçi Bütçe encümeni bu noktava temas etmiş 
fakat Celâl Beyefendinin benüs daha miiteihas. 
sıs raporu almmamıstır. Alındıktan sonra bu 
zemin üzerinde konuşulsun yolundaki bevana-
ft ürerine bu noktavı daha zivade tamik et
mekten ferao-at etmiş ve Hükümetin teklifini 
avnen kabul evlemistir. Halbuki halkm ve 
Hazinenin fedakârlıöile yasavan seker sana
yiimizin hem inkisafrnı temin etmek, hem de 
Hazinenin menfaatini telif etmek için daha 
fazla vergi almaca imkân vardır. Bu imkânı 
ispat için istinat ettiğim noktalar üçtür. 

Birincisi; Hükümetin esbabı mucibe lâvi-
hasıdır. Sırrı Beyin izahlarından anlasıldıSı 
gibi Hükümet pancarların daha ucuz fiatle 
alınmasından dolayı 4 kuruş 47 santim bir 
fark hâsıl olduğunu ve isçilikte ucuzluk temin 
edildiği için de 50 para bir fark husule geldi
ğini ve binaenaleyh 1927 senesindeki maliyet 
fiatine nazaran 5 kuruş fark hâsıl olduğunu tas
rih edivor. Bunu kabul ettikten sonra bir ku
ruşu yine fabrikalara bırakmasının manası ne
dir, soruyorum? 

Sonra 27 senesinde şeker sanavii henüz 
teessüs etmiş bir sanavi idi. teknik cihetleri 
noksandı, istihsali azaldığından, masarifi ida
reden sekerin fiatine isabet eden miktarm nis-
beti daha fazla tutardı. Bütün bunlara 
göre ve bir de yeni teessüs etmiş olan 
seker sanayiini azamî derecede vikave etmek 
için büyük bir himaye göstermişti. Artık o hi
mayeye lüzum kalmadığım hepimiz kabul ede
biliriz. Yani o zamanki himaveyi üc kuruş kabul 
edemez mi idik? Elbette üç kuruş asgarî bir 
haddir. Nasıl ki Hükümet esbabı mucibesi de 
yazıyor. 1927 senesinde bu şirket 237 000 lira 
temettü vermişti. Bu suretle şekere bırakılmış 
olan himayeyi üç kuruş kabul edip bunu 5 ku
ruşa zammedersek Hükümetin dört kuruş olarak 
teklif ettiği zammı 8 kuruşa iblâğ etmenin pek 
adilâne olacağım kabul etmek lâzungelir. İkinci 
mesnedin fabrikalarımızın kendi blânoolandır. 
Gazetelerde mütalea ettik. Alpullu şeker fabri

kasının bu seneki blânçosunda 1 217 000 lira kâr 
var. Kezalik bu fabrika müessesatı, binaları için 
% 10, alât ve edevat için % 20 amortisman ayır
mış. 

Muhterem arkadaşlar, bir kaç gün evvel ka
bul ettiğimiz kazanç vergisi kanunu normal bir 
vaziyette, makul bir şekilde kazanç haddini ta
yin etmişti ve orada blâncoya girebilecek ihti
yat akçesini ve amortismanları kaydetmişti. Bu
nu tabiî bir şekilde ve çalışanları zedelemeyecek 
bir had olarak kabul etmek emri tabiidir. Bunun 
fevkine gittik mi bilhassa bövle buhranlı zaman
larda hiç te doğru olamayacağını elbette herkes 
teslim eder. 

Bu kaidevi esas tutarak yürüdüSümüz tak
dirde sermavenin % 5 i nisbetinde ihtivat akçesi 
ve fabrika binaları için % 4, alât ve edevat için 
% 8 amortisman avırmak icat) ederdi. Bu esastan 
mülhem olarak 1 217 000 lira kâr eden fabrika
nın sermavesi 3 milvon olduğuna, nazaran 150 000 
lira avnlması icap ederdi. Halbuki şirket 874 
bin liravı ihtiyata tefrik edivor, su halde bura
da Hazineve alınmasına imkân bulunan para 
734 bin liradır. Bu şirketin inkişaf etmesi, te
rakki etmesi için çalışılması lâzımtreldiği dü
şüncesi! e % 10 da kendilerine bırakalım. Son
ra tesisat için. fabrika binaları için avnlmış 
amortismanı hesap ettiöimiz zaman, tabiî bun
ları yuvarlak hesaD olarak arzedivorum. Ayır
dıkları amorti tesisatm ve alât ve edevatm kıy
metlerine nazaran 900 000 lira olmak lâzımge-
lir. Halbuki kanunun hükmü dairesinde % 4 ve 
% 8 le iktifa edildiği halde burada 550 000 lira 
kadar fark kalıyor. Evvelki 750 000 lira ite 
mezcedersek 1 296 000 lira bir para kalıyor ki 
17 400 000 kilo şekerden 8 kuruş resim alınma
sına imkân var demektir. 

3 üncü mesnedim; Avrupa ve bilhassa komşu 
memleketlerin seker piyasası ile ve onların ma
liyet fiatleri ile bizi ölçmek olmuştur. Avrupa-
da vasatî olarak şeker 10, 11 kuruşa maloluyor. 
Cavada 4.5 kuruştur. Fakat onlar şeker kamışı 
kullanıyorlarmış, o bizi alâkadar etmez. Diğer 
yerlerde arzettiğim gibi 10,11 kurusa maloluyor. 
Başka memleketlerde ucuza maledilirken bizde 
neden çok fazlaya maledilsin diye düşündüm ve 
bunu düşünürken şekerin maliyet fiatini tayin 
eden anasın da göze almak ve bu hususta ara
mızda fark var mı diye düşünmek lâzımdı. Bu 
bapta yaptığım tetkikatm neticesi şudur: 

Şekerde unsuru aslî pancardır. Çünkü mas
rafın % 67,23 ü pancarm bedeline gidiyor. Hü
kümetin esbabı mucibe lâyihasında da sarih su
rette g-österilmiştir. Ohalde pancarın Avrupa-
daki fiatile bizimki arasında çok mu fark var
dır? 

Çekoslavakya şeker sanayiinin ileride olduğu 
bir memlekettir. Orada şeker pancarmm tonu 
145 - 155 Çek koronudur. Yani bizim paramızla 
955 kuruş eder ki kilo basma kırk para demek-
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tir. Fransada ve Italyada bu 1350-1400 ara
sında seyrediyormuş. Buna nazaran bizim fiat-
leri tetkik ettim; Alpullu fabrikası 45 paraya, 
Eskişehir fabrikası ise beher kilo pancarı kırk 
paraya alıyormuş. Demek ki ya hiç bir fark 
yoktur veya varsa bile 4 - 5 para demektir. Bu 
4 - 5 parayı da randıman farkı bertaraf ediyor. 
Çünkü bizim topraklarımız daha yabis olduğu 
için pancarm şeker cevheri daha fazla imiş. Av-
rupadan azamî % 15 -16 şeker almdığı halde biz
de bu % 19 a kadar çıkıyormuş. Ben Alpullunun 
bu seneki mahsullerini nazan dikkate alarak tet-
kikat yaptım, 220 bin ton pancar işlenmiş; bu
na karşı 30 bin ton şeker istihsal olunmuş. Bu
na nazaran 7 kilo 300 gramdan bir kilo şeker 
çıktığı anlaşılıyor. Fakat Alpullu meclisi idare
sinin raporunda kabul ediliyor ki, bu sene fab
rikanın fevkalâde çalışmasına ve çalışma müd
detinin uzamasına mebni pancardan kâfi derece
de randıman alınamamış. Demek ki kâfi dere
cede randıman alınsa idi yedi kilodan, 6 1/2 
kilodan da bir kilo şeker almak kabil olacaktı. 

Şu halde sekerin malivet fiatını tesbit eden 
nisbetlerden yüzde 67,23 kısmında Avrupa ile 
beraberiz. Bu nisbetlerden % 8 i yerli ücreti 
imiş. Bunda fark elbette lehimizdedir. Avrupada 
bizdeki kadar ucuz isçi zor bulunur. Demek ki 
fiatm % 75 gibi büvük bir kısmında fark yoktur. 
Olsa olsa yerli isletme masrafında fark olabi
lir. Çünkü istihlâk edilen kısımlardan meselâ 
kömürde tabiatile fark bizim aleyhimizdedir. 
Bizde kömür madenleri mebzul bulunmasına rağ
men, Avrupaya verdiğimizden çok üahalıva fab
rikalarımız tarafından alrmnyor. Fakat bu ni
hayet % 10 gibi ufak bir nisbet üzerindedir. Bu
nun tutacağı para Avrupada olduğu gibi sekeri 
11 kurusa kabul edersek % 10 farln kırk. elli 
para eder. Biz zaten fabrikalarımız için büvük 
himaye payı bırakıyoruz. Teklifim kabul edil
dikten sonra dahi kilo başına 16 kuruş himaye 
kalacaktır. Bundan da fazlası fabrikaların ras
yonel çalışmalarına lüzum hissettirmez. Binaen
aleyh çok pahalıya malediyorsak bu rasyonel 
çalışma tarzmı bilmediğimizdendir. Rasyonel 
çalışmaca fabrika ihtivac hissetmez. Nasıl olsa 
bunun kârı vardır. Binaenaleyh her sanat şube
mizi rasyonel bir tarzda çalıştırmak istersek hi
maye derecesini asgarî hadde indirmeliyiz. Me
selâ Avrupada eskiden malivet fiatlan böyle 
ucuz değilmiş. Şeker fiatr tenezzül ettikçe mali
yet fiatını indirmişler. Acaba komşu Hükümet
ler itibarile de fark nedir diye tetkik ettim, o 
hususta da biraz malûmat edindim. Romanyada 
şekeri, fabrikalar, 20 30 leye yani bizim para
mızla 25 kuruşa kadar satıyorlar. Bunun 13 ku
ruş 30 parası Hükümete aittir. 11 ku
ruş 10 parası da fabrikalara kalıyor. 

Sonra, Bulgaristanda, sordum, şeker 23 le
vaya satılmaktadır. Bunun 11,20 levası Hükü
mete, 2 levası belediyeye dir. Yani fabrikalara 

ancak 9,80 leva kalıyor. Türk parasile 34,50 
kuruşa satılan şekerin 19,75 i Hükümete ve bele
diyeye, 14,75 i de fabrikalara kalıyor. Nazarı 
dikkate almak lâzımgelir ki Bulgaristanda bulu
nan 3 ecnebi fabrika istihsalâtmm kısmı azami
ni ihraç etmek mecburiyetindedir. Şimdi insaf 
ile düşünelim. Komşularımız böyle bize nisbet-
le daha ucuz şeker yesinler ve Hazinelerine 
daha çok para girsin, bizim ise aksi şekilde şe
kerimiz, halk ile Hazineye zarar versin. Doğru 
değildir. Fabrikaların mrntakalan itibarile ve 
memleketin iktisadiyatı itibarile çok büyük kâr
ları vardır. Biz yine bu kârlarını temin etmek 
şartile Hükümete, Hazineye verilen parayı ço
ğaltmak imkânı vardır diyoruz. Fabrikaların 
muhitlerine bahşedecekleri faideler de yine ka
lacaktır. Şimdi lâyihanın encümene gitmesi 
ve gelmesi uzun olabilir. Halbuki şeker satılıp 
gidiyor. Bendeniz bu 8 kuruş zam ile kabul 
edilmelidir diyorum. 

Sözüme nihayet vermeden evvel bir noktaya 
temas edeceğim. Bu nokta esbabı mucibe lâyi
hasında yazılıdır. 

Bizim bütün gayemiz, alınacak verginin hal
kın aldığı fiatm yükseltilmemesi şartiledir. 
Yoksa bundan iki sene evvel yaptığımız gibi 
istihlâk resmine iki kuruş zammeder de bu
na mukabil fabrikalar halktan iki buçuk, üç 
kuruş alırlarsa bunun hiç manası kalmaz. Sır
rı Beyin dediği gibi bizim ancak vasati 3,5 
4 istihlâkimiz var, bu çok asgarî bir şeydir. 
Bunu yükseltmek lâzımdır. Halbuki eğer hal
kın bu gün aldığı şeker fiatına zam koyarsak 
o vakit iş zararlı olur. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında fiat 
farketmeyecektir deniliyor. Halbuki Celâl Be
yefendinin Bütçe encümenmdeki beyanatı in
sanı az çok şüpheye düşürecek mahiyettedir. 
Şüphe yok ki şeker kamilen Hükümetin elin
de olsavdı Celâİ Beyefendi sarih bir ifadede 
bulunabilirlerdi ve derlerdi ki; bundan daha 
fazla fiata şekeri sattırmam. Halbuki bu fabri
kaların bir kısmı hususî sermaye ile teşekkül 
ettiği için, bunlar serbesttir, daha fazlaya 
satmaları melhuzdur, ihtimal ki kasıtları budur. 
Fakat bendeniz Hükümetin nazarı dikkatini 
celbetmek ve Meclisi Âlinin bu fikrini şimdi
den izhar etmektense bizim matlubumuz, mak
sadımız bu parayı alırken halka yine bir ver
gi zammetmek şeklinde değildir. Bir defa Hü
kümetin elinde Uşak fabrikası vardır. Bu fab
rika seker fiatini sabit olarak muhafaza etme
li. İkinci derecede hususî fabrikalar fiatlere zam 
şekline yanaşırlarsa hemen kapıları açmalıdır. 
O vakit zam isteyen fabrikalar, bu vaziyet 
karşısında dururlar, zam isteyemezler. Şeker 
fiatinin yükselmemesi, dışarıya para vermemiz
den daha mühimdir. Onun için bunu temin et
meden halka bir vergi daha zammedersek gü
nah olur. Zaten nüfus başına üç buçuk, dört 
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kilo şeker isabet etmektedir. Fakat köyleri
mizdeki halkın bir çok kısmı pekâlâ biliyoruz 
ki şeker yiyemiyecek vaziyettedir. Binaen
aleyh şeker yiyenleri de bir kat daha azalt
mamak üzerimize düşen en büyük bir vazifedir. 
Hükümet bunu temin etmelidir. 

HALİL B. (izmir) — Benden evvelki iki ar
kadaşım fabrikaların hesapları üzerinde durdu
lar ve çok derin tetkiklere istinat eden sözler 
söylediler. Bendeniz hesaplar üzerinde durma
yacağım. Umumî hatlar üzerinde ve umumî sa
nayi siyasetimiz üzerinde durup bazı mühim nok
talar hakkında nazan dikkatinizi oelbetmek is
tiyorum. Geçenlerde muhterem bir zatle görüşü
yordum, buyurdular ki, Viyanayı ziyaret ettim, 
eski topları görmek üzere müzeyi ziyaret ettim. 
Bunların içinde en mükemmelinin bizim toplar 
olduğunu gördüm. İlâve ettiler, dediler 
ki, bazı ecnebi asarında okudum, vaktile mem
leketimiz Avrupaya mensucat ihracatı yaparmış. 
Bunu gördükçe ve bu gibi şeyleri böyle asarda 
okudukça insanm göğsü kabarıyor dediler. Fil
hakika Avrupada büyük sanayi inkişafa baş
lamazdan evvel bizim memleketimizin bütün 
ihtiyacatını dahilde ve kendi tezgâhlarında gö
rüyor ve ecnebi asarm yazdığına göre Avrupaya 
da mensucat ihraç ediyormuş. 

Fakat bir taraftan vaktile padişahların lütuf 
olarak vermiş oldukları iktisadî imtiyazlar mağ
lûbiyet neticesindeki muahedelerle siyasî ve mü
ebbet teahhütler mahiyetini aldıktan sonra ikti
sadî istiklâlimiz tahdit edilmiş ve Avrupanm 
büyük sanayii, inkişaftan sonra, kapılarımızı 
açık bulunca mahsulünü kapılarımıza yığmış ve 
memleketin içinde tabiî o zamana göre iptidaî 
vesaitle olan sanayi hayatım öldürmüş. 

Bu suretle memleketin iktisadî muvazenesi 
bütün bütün bozulmuş ve memleket sırf Avru
paya gıda ve mevaddı iptidaiye yetiştiren ziraî 
memleket haline düşmüş. Esasen Avrupanm ka
pitülâsyon siyaseti ile takip ettiği gaye de bu
dur. Lozanda iktisadî istiklâlimiz istihsal edil
dikten sonra tarihen böyle sürüp gelen 
ve gözümüzün önünde duran feci şeylerini önle
mek için elbette memleketin iktisadî muvazene
sini her şeyden evvel korumağa çalışmak ve 
memleketin şeraiti iktısadiyesinin istilzam etti-
iğ sanayile memleketi teçhiz etmek zarurî idi. 
Binaenaleyh sanayii korumak meselesi memle
ketin mevcudiyeti meselesi, memleketin istiklâ
li meselesidir. Binaenaleyh meseleyi bu ehem
miyeti ile göz önüne aldıktan sonra bu vesile 
ile fabrikalar ve sanayi işini tetkik ederken çok 
tedbirli ve ihtiyatlı olmamız lâzımgelir kanaa
tindeyim. Sanayi böyle memleket için mevcudi
yet, istiklâl meselesi olunca bunu kurduk ve baş
ladık ve şayanı şükrandır ki az zaman zarfmda 
şeker sanayii gibi harice 15 milyon lira para öde
mek zaruretinden memleketi kurtaran bir sana

yi memleketin ihtiyacına kifayet edecek surette 
kurulmuş bulunuyor ve diğer şuabatı sanayi de 
ipek sanayii, kaput bezi sanayii gibi bazı sanayi 
de gene memleketin harice olan ihtiyacını kar-
işılayacak şekilde inkişaf etmiş bulunuyor. Yal
nız şu var. Buhran bizi bu vaziyette gelip yaka
ladı. Himaye tedbirlerile sanayiimizi kurarken 
buhran geldi bizim üzerimize çöktü. Hem müs
tahsil ve hem müstehlik olan çiftçinin kıymetleri 
düşerken muhtaç olduğu masnuatı yüksek kıy
metle almak zaruretini düşündük. Fakat bu bir 
zarurettir ki tahammül edilmek lâzımgelir. Ben
ce şimdi yapılacak mesele mademki sa
nayii himaye yükü memleket için bir fe
dakârlıktır, memleketin asıl müstahsil mesele
si memleketin müstahsil ve müstehlikinin 
tahammül kudreti kriz karşısında zayıflamış ol
duğundan himaye ölçüsü meselesinde çok dik
katli bulunmak ve himaye ölçüsünü hariçten ge
len masnuata karşı yerli fabrikalarımızın reka
bet edebileceği yeni maliyet fiatlerini nazara 
alarak rekabet edebilecek bir şekli makulde tu
tabilmek için himaye, resim muafiyetlerini ona 
göre tahdit etmelidir. Esbabı mucibede şa
yanı teşekkür olarak görüyorum ki İktisat ve
kilimiz mahsusan Amerikalı bir mütehassıs cel-
bederek şekerin maliyet fiatlerini tesbit ettir
meye teşebbüs etmişler. Öyle ümit ederim ki 
bu maliyet tetkiki meselesini diğer kısımlara da 
teşmil edeceklerdir. 

Sonra arzettiğim gibi müstahsil ve müsteh
lik olan çiftçinin tahammül kudreti azalmıştır, 
bu ölçüyü ona göre halletmek zarureti karşısın
dayız. Bunun da en birinci çaresi İktisât Vekili 
Beyefendinin yaptığı gibi maliyet fiatlerinin 
bir mütehassıs tarafından tesbit edilmesidir. 
Çünkü hem müstahsili hem de fabrikaları koru
mak mecburiyetindeyiz. Çiftçi, fabrika mese
lesi mütekabil bir kuvvettir, bunların her iki
sini de himaye etmek lâzımdır, bunların müte-
vazin duruşu memleketin istiklâl ve inkişafı için 
çok lâzımdır. Binaenaleyh arkadaşlar şimdi ar
zettiğim krizin gelip bizi yakalaması, masnua-
tın, müstahsilin düşen kıymetleri karşısında 
yüksek durması memleket için de - nazan dik
katinizi celbederim - fena propagandalara mey
dan vermektedir. 

Bu fena propagandalar halkın kafasını le
jantlar kaplar ve burada söylenirken memleke
tin nizamı içtimaisini nazarda tutmalıdır. Bu 
noktada mebus arkadaşların nazan dikkatini 
celbederim. 

Şimdi bu ciheti bu suretle izah ettikten sonra 
bir noktayi daha nazan dikkatinize arzediyo-
rum. Bu şeker üzerinden istihlâk resmini 12 ku
ruş olarak alıyoruz. Bu demektir ki, şekerin 
gümrük hududundaki himaye resmi 12 kuruş 
inmiştir. Gümrük resmi olduğu gibi dursa bile 
12 kuruştan fazla olan kısmı doğrudan doğruya 
malî resim olarak Hazineye girecektir. Hima-
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ye resmi değildir. Binaenaleyh indirirken bu gün 
dünyanın her tarafında mütekabil tahdidat icra 
edildiğine göre hariçten şeker gelmesini tama-
mile menedebiliriz. Fakat yarm normal bir va
ziyette bahusus karşılıklı alış verişte bulunaca
ğımız Devletlerle konuşacak vaziyete düştüğümüz 
zaman şimdi menettiğimizden dolayı müşkülâta 
uğrarız. Maliyet fiatlerini indirirsek bu mas
raflar Devletin umumî menafiine karşılık gelsin. 
Aksi takdirde Hükümeti çok müşkül vaziyette 
bırakmış oluruz. Binaenaleyh resmi indirmek 
için e sbabı mucibe gösteren ve daha ziyade 
indirilmesi taraftan olan arkadaşlara muaraza 
yapmak istemiyorum. Arzedeceğim bir nokta 
hakkında bilhassa nazarı dikkatinizi celbetmek 
istiyorum. Çok defa tedabiri maliye noktai na
zarından memlekette fabrikalardan istihsal ya
pabiliriz. Fakat serbest ve normal vaziyette müş
külâta düşmemek için hâsıl olan parayı bu gün
kü kriz için sarfı lâzımgelen bir masraf olarak 
telâkki edilmesi lâzımdır demek istiyorum. Çift
çinin vaziyeti sukut etmiştir. Dünyanın sukut 
çerçevesi hafiflemiştir. Fakat tamamile durma
mıştır. Nitekim Cemiyeti Akvam İktisat encü
meninin neşriyatı da bunu göstermektedir. Biz
de sukut durmuş değil, hafiflemiştir. 

Cemiyeti Akvam iktisat encümeninin neşri
yatı da bunu teyit etmektedir. Bizde de sukuta 
durmuş denilemez, hafiflemiş olabilir. Binaen
aleyh hafif te olsa devam edecek demektir. 0-
nun için bu para (4) kuruş alındığına nazaran 
iki buçuk milyon getiriyor. Hükümetin teklifi 
veçhile ve diğer arkadaşlarımızın verdiği izahat 
mucibince artırma cihetine gidecek olursak bel
ki daha ziyade alınabilir. Bendeniz bunun çift
çinin maliyet fiatlerini hafifletecek surette kul
lanmasını teklif ediyorum. 

Evvelki vesilelerle arzetmiştim. Bilhassa mü
nakale tarifeleri, tahmil ve tahliye tarifeleri 
maliyet fiatini indirecek surette tanzim edilme
lidir. İktisat vekili Beyefendi bu nokta üzerin
de durmuşlardır. Gazetelerde beyanatlarım oku
dum. Kendilerile görüşerek hakikati daha iyi 
anlamak istemiştim. Şimdi vesile düştüğü için 
tenvir edilmemi rica ediyorum. 

Varmak istediğim, çiftçinin mahsulâtına daha 
az tarife konulmasıdır. Bundan sonra bir nok-
tayi daha arzetmek istiyorum. İktisat Vekili Bey 
esbabı mucibelerinde buyurdular ki, fiat art
mayacaktır. 

Hüsnü Beyefendi fiatin artmaması Hükü
metin elinde değildir; çünkü burası hususî mües
sesedir, buyurdular. Büyük ve millî müessesat 
bu hususla alâkadardır. Millî müessesat Hükü
metin doğru ve makul bulduğu prensipler üze
rinde yürümeği millî bir vazife sayar. 

İKTISAT VEKILI MAHMÜT CELÂL B. 
(İzmir) — Hesap hususunda Devlet müessesele
rine yaptırdığımı onlara da yaptırırım, buna 
muktedirim. 

HALİL B. (İzmir) — Bunu söyleyeceğindi 
evvelden tahmin ettiğim için önlemek üzere yine 
diyebilirim ki, onların fedakârlığı da Hüküme
tin yaptığı fedakârlıkla beraber yürümek mec
buriyetindedir. 

Yalnız bir noktayi arzetmek istedim. Pan
car, keyfiyeten yükseldiği halde iki kuruş kü
sur tutarken bir kuruş seksene indirilmiştir. Şim
di fabrikaların dördü de fiatlerini yükseltme
yecekler. Fakat çiftçinin pancar kıymeti üze
rinde tenzilât yapmamaları hususunda İktisat 
Vekili Beyefendinin nazarı dikkatlerini celp ve 
teminatlarına intizar ederim. 

Sonra bir ciheti daha arzetmek istiyorum. 
Şeker f abrikalan müterakki ve mütekâmil maki
nelerle kurulmuştur. Biz gibi himaye resmile 
sanayilerini inkişaf ettirmekle mükellef olan 
milletler, ilk evvel şunu nazarda tutmalıdırlar 
ki, sanayide madem ki geridirler, binaenaleyh 
en müterakki ve mütekâmil makinelerle fabrika
larını kurmak vaziyetindedirler. Çünkü himaye 
işi devam ettikçe o memlekette iktisadî muvaze
ne teessüs etmiş olmaz. Demin de arzettiğim 
gibi hariçten geleceği dahildeki pazarda yerli 
masnuatı himayesiz mağlûp edecek vaziyete ge
lirse o zaman iktisadî tevazün tamamlanmış olur. 
Şu halde müterakki ve mütekâmil makinelerle 
sanayiimizi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunu 
yalnız Hükümet fabrikaları değil, hususî fabri
kalar da ehemmiyetle bir millet meselesi olarak 
takip etmelidirler. Yeni kurulacak fabrikalarda 
da bu hususun nazarı dikkate alınacağını ümit 
ederek sözümü bitiriyorum. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 
Halil Beyefendinin bir mütalealan arkadaşların 
zihninde yer tutabilir. Dediler ki biz 8 kuruş 
himaye resminin azalmasını yani 8 kuruş olma
sını teklif ettik. Şimdi kontenjan dolayısile du
rabilir. Fakat yarın açılırsa vaziyet müsait ola
maz. Bunu hatırlatmak istiyorum ki, bu 16 
kuruştan sonra lâyiha esbabı mucibesinde 82 ku
ruş himaye resmi teklif edildiği için daha 16 ku
ruş kalacaktır. Sonra ben Hükümetin tesirile 
şeker bu fiatte tutulamaz demedim. Yalnız Ce
lâl Beyefendi encümende, bu hususta teminat 
veremem demişlerdi, bundan mütehassis olarak 
bu sözleri söyledim. 

HALİL B. (İzmir) — Müsaadenizle cevap ve
reyim. Efendim, ben sözüme başlarken şeker 
fabrikası satışı ile meşgul olmayacağımı söyledim 
ve dedim ki; sanayi siyasetimize umumî bir na
zarla bakacak ve bu hususta düşündüklerim hak
kında nazarı dikkati celbedeceğim, dedim. Yok
sa şeker fabrikaları 5, 6, 7 olunca, kontenjan açı
lınca kapanınca şöyle olur böyle olur diye bu 
mevzua ait bir şey söylemedim. Bunu evvelce 
de söyledim. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. (İzmir) 
— Dahilî siyasetimizde mühim bir mesele hali
ni alan şeker sanayimden ve şeker sanayii si-
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yasetinden, bu kürsüden bahsolunacağzm bi
liyordum ve siz arkadaşlarımı dolayısile mem
leketin efkârı umumiyesini tenvir etmek üzere 
hazırlanıyordum. Çok esef ederim ki hazırlı
ğım bitmemiştir. Fakat hazırlığım bitmemiş ol
makla beraber, muhterem arkadaşlarıma, bu 
kürsüden hiç şüphesiz büyük bir hüsnü niyet
le söyledikleri sözlerin bazılarına cevap ver
mek iktidarına malik bulunuyorum. 

Arkadaşlarım, meseleyi yalnız bir cepheden 
tetkik etmişlerdir ve sırf memleket dahilindeki 
vaziyeti mütalea ederekten bu meselede büyük 
bir kazanç vardır, o kazancı eşhası hususiye-
nin cebine kaptırmayalım, Devlete intikal et
sin mütaleasile meseleyi ele almışlardır. Şüp
hesiz meseleyi bu şekilde ele almakta hakları 
da yok değildir. Fakat şeker sanayiinin, bi
dayeti tesisinden itibaren, bu günkü halile 
beraber, istikbaldeki vaziyetini de mütalea ede
rek umumî bir prensibe varmak zaruridir. Bir 
taraflı dediğim mesele budur. 

Efendiler, şeker sanayii memleketimizde 
yapılmazdan evvel hepimiz büyük bir heyecan 
içerisinde idik. Ben hatırlarım, her hangi bir 
şeker fabrikasının resmiküşadmdan dönen ar
kadaşlarımızda, dindar bir insanın Hicazdan 
geldiği zaman, zemzemle sakalım yıkadığı va
kit duyduğu heyecanı görmüştüm. Elhamdü
lillah bizim de memleketimizde şeker yapılabi
liyormuş, deniliyordu. Evvelemirde, memle
ketimizde şeker yapılmasını, bir kıymet ola
rak kabul ediyorlardı. Bu kıymet sabit oldu 
ve ayni zamanda memleketimizde modern bir 
şeker sanayii teessüs etti. Şeker sanayiinin ay
ni zamanda rantabilite hesapları üzerinde dur
mak zamanı geldi. Ben hatırlıyorum M; ar
kadaşlarımın burada hüsnü niyetle mevzubahs 
ettikleri meseleler, her memlekette şeker sa-
nayininin teessüs ettiği zamanlarda konuşul
muş şeylerdir. Bizim burada şimdi konuştuğu
muz bu meseleleri, bundan yüz sene evvel ko
nuşan memleketler vardır. Hazırlanmadım de
diğimin sebebi şudur ki; onların gittikleri yo
lu tetkik ederek delâili ile huzuru âlinizde ar
zı malûmat edememekten mütevellittir. Eğer 
şeker sanayii bu günkü vaziyetile alâkadarla
rına büyük bir kâr bırakıyorsa, eğer bu günkü 
şeker sanayii Hazineye istediğimiz kadar pa
rayı vermek iktidarını haiz ise, eğer bu günkü 
şeker sanayii müstehliklere daha ucuz şeker 
yedirmek iktidarını haiz ise bundan daha bü
yük bir şey olamaz, hemen yapalım. Fakat 
yapılan hesaplar bu kadar mesut neticeyi ver
miyorsa, şu halde şeker sanayiini zedeleyebi
lecek hareketten içtinap etmekliğimiz lâzımge-
lir. İktisat vekilinz bu mütalea üzerindedir ve 
yalnız şeker sanayiinde değil, umumî sanayi 
siyasetimizde normal kârı alâkadarlara bırak
tıktan sonra, müstehlikin hakkını, Hazinenin 
hakkını almağı esas prensip olarak kabul et

miş bulunuyoruz. İşin prensibini bu suretle te
barüz ettirdikten sonra; hakikaten arkadaşla
rımın iddia ettiği gibi, Hazinenin ve müstehli
kin hakkı mevcut mudur? 

Efendiler, bilmek lâzımdır ki, şeker çok 
risk ve üzerinde çok tehlike taşıyan sanayi
dendir. Biliyorsunuz, Uşak fabrikası he
pimize senelerce ıstırap verdi, Alpullu fabrika
sı kuraklık hasebile senelerce zarar etti. 

Şimdi kâr devresindedirler. Bu seneki kâr 
ise anormal bir kârdır. Yüksek kârından bahset
tikleri Alpullu fabrikasının hissedarlarından 
biri bu yüksek kârdan endişe ediyordu. Bana 
dedi ki; Alpullu fabrikası forse bir travay yap
mıştır. Lüzumundan fazla çalışmıştır. Mesai se
zonunu arttırmıştır. Eğer bu mesai böyle devam 
edecek olursa fabrikaya ayrılmış olan amortis
manın kâfi gelmesi şöyle dursun, yeniden tesis 
masrafı ayırarak fabrikayı kurmak icap edecek
tir. Maliyet fiatı hesapları teknik olduğu kadar, 
sanayii cesimeden olan ve dünyanm her yerin
de büyük sanayiden addolunan şeker sanayii 
üzerinde, kuvvetle karar vermek için, onun tek
niğine vâkıf olmak lâznngelir. Ben itiraf ediyo
rum ki bunun tekniğine vâkıf değilim ve bu iti
barla bunun tekniğini bilen rasyonel mesail 
üzerinde malûmatı vasiası bulunan ve şeker sa
nayiinin beynelmilel vaziyetini bilen bir müte
hassısı buraya davet ettim ve onun bitaraflığına 
güvenerekten kendisine muhtelif sualler tevcih 
ettim. Şimdi huzuru âlinizde o sualleri aynen 
okuyacağım ve bu suallerde görülecektir ki, 
Hükümet ve iktisat vekâletiniz, muhterem arka
daşlarımızdan, mevzuu kavramak ve anlamak 
hususunda daha ileri gitmişlerdir. 

Sorduğumuz sualler: 
1 - Muhtelif Avrupa memleketlerindeki şe

ker sanayii vaziyeti, 
2 - Muhtelif memleketlerdeki pancar fiatla-

rz ve alım satım şeraiti, 
3 - Muhtelif memleketlerdeki şeker kalitesi 

ve dahilî şeker satış fiatlan, 
4 - Muhtelif memleketlerin şeker istihlâkin

de tatbik ettikleri vergi ve rüsuma ait ahkâm ve 
miktarları, 

5 - Muhtelif memleketlerde veya yeniden şe
ker sanayii yapan memleketlerde bu sanayiin 
himaye şekil, şerait ve derecesi, 

6 - Şeker sanayiinde müteamü kâr hatları, 
7 - Türkiye şeker fabrikalarının hali hazır

daki vaziyet ve faaliyetleri* 
8 - Türkiye fabrikalarından istihsal olunan 

şekerin maliyeti ve bunun indirilmesi, 
9 - Türkiyedeki satış fiatlarma ve himaye 

şeraitine göre tatbiki muvafık olacak vergi mik
tarı hakkındaki mütalea. 

Hulâsa: 
Şeker sanayii tesisi için Devletçe himaye 

tedbirleri alınmıştır, bu suretle şeker sanayii 
teessüs etmiştir ve etmektedir. Ancak atifieki 
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maddelerden şikâyetler ne dereceye kadar ye
rindedir? Bu mahzurların nasıl ve ne dereceye 
kadar izalesi veya hafifletilmesi kabildir? 

1 - Şekeri, halk lüzumundan fazla pahalıya 
yiyor, doğru mu? 

2 - Şeker himayesi sebebile Hazinenin güm
rük varidatından kaybettiği miktara mukabil 
aldığı resim azdır, bu resim daha arttırılabilir 
deniyor. Hazinenin kaybettiği varidat israf olu
yor veya haksız yere sanayi kân olarak hususî 
eşhasa veriliyor, doğru mu? Ne dereceye kadar, 
tedbiri nedir? 

Bu sorduğumuz suallerin cevaplarını aldık. 
cevapların tercümesi yapılıyor. Yakında tabet
tirerek memleketin efkarı umumiyesine, olduğu 
gibi, arzedeceğiz. Bütün bunlarm memleketi
miz hakkmda acı veya tatlı neticelerini olduğu 
gibi, çıplaklığı ile göreceksiniz ve kararlarınızı 
elinizi vicdanınız üzerine koyarak huzurla, sü
kûnla vereceksiniz. Mütehassısın salâhiyeti ve 
otoritesi vardır. Her şeyi açık ve doğru söyle
meğe davet edilmiştir. Bununla beraber demek 
istiyorum ki rapor üzerinde münakaşa edilemez. 

Bazı arkadaşlarım vaziyeti bir taraflı görü
yorlar dediğim zaman, misal olarak Bulgaris-
tandan nasıl yanlış bahsettiklerini gösterebili
rim. Hüsnü Bey arkadaşımız sonra, biraz tashih 
etmek istediler. Fakat onun da malûmatı nok
sandır. Malûmu âliniz bu, teknik ve hesap işi
dir. Katî neticeye varmak için gerek encümen 
veya sureti mahsusada seçilmiş bir heyetin, hat
ta her ferdimizin şeker sanayii üzerinde ayrı 
ayn malûmat ve kanaat edinmelerini, daha zi
yade millî menfaat meselesi olarak telâkki 
ederim. Binaenaleyh millî bir mesele üzerinde, 
yani bu raporu esas ittihaz ederekten her han
gi bir şekilde konuşmağı, tekrar ediyorum 
ki, intizar etmekteyim. Şekerde gümrük res
mini kaybediyoruz deniliyor, niçin? Ben böy
le bir sual tevcih edebilirim. Gümrük resmin
den muazzam bir para kaybediyoruz, fakat 
memleketimizde millî bir sanayi vücude getir
meğe karar verdikten sonra, sorarım, bundan 
başka bir tedbir varmı dır? Ya gümrük res
minden istifade için, fabrikaları kapatacağız, 
şekeri herkese ucuza maledeceğiz, fakat bu
nun neticesinde memleketi fakrü sefalete yu
varlayacağız veya gümrükleri kapatacağız; ne
ticede memlekette millî bir sanayi yarataca
ğız, belki biraz sıkıntı çekeceğiz, fakat sonun
da refaha, saadete kavuşacağız. Bu budur, 
arkadaşlar. Memlekette tuttuğumuz yol refah 
yoludur. Ne israf, ne de ihtikâr yoludur. 
Eğer ihtikâr varsa her zaman kırmağa hazrnz 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim; 
bir noktayı tavzih etmek için çıktım. 

Celâl Beyefendi buyurdular M, arkadaşlar 
vaziyeti bir taraflı görüyorlar. Ben; kendi 
namıma, vaziyeti bir taraflı görmediğimi be

yan etmek için huzuru âlinize çıktım. Çünkü 
fabrikaların memlekette ne kadar lâzım oldu
ğunu kavrıyacak kadar fikir sahibiyim. Bina
enaleyh, Hükümet hazinesini dolduralım, bu 
fabrikalar da yansın, diye bir şey söyleyecek 
vaziyette değilim. Benim beyanatım maddiyata 
müstenitti. Bu ifadatım arasında söylemiş ol
duğum şeyi yine de tekrar edebilirim. Fabri
kalara % 10 kazanç kalmak ve ihtiyat akçesi 
makul derecede bulunmak üzere yine sekiz ku
ruş resim alınması kabildir. 

Arzetmek istiyorum ki, fabrikaların baka-
sı lâzımdır. Binaenaleyh teklifim bu noktadan 
dahi makuldür, mutedildir. Celâl Beyefendi
nin sureti katiyede verdikleri izahat karşısın
da, mütehassısların raporunu anladıktan son
ra da teklifte bulunmak şartile şimdilik ikinci 
bir teklif dermeyanından vazgeçiyorum. 

İKTISAT V. MAHMUT CELÂL B. (izmir) 
— Hay, hay efendim. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Sözün alâstikiyeti ol
duğunu kabul ederim, fakat rakamın 
alâstikiyeti yoktur. İki kere iki dört eder, 
dört buçuk edemez. Sözlerimi, Hükümetin ser-
dettiği esbabı mucibeden aldım. Hükümet maz
batasında, eski tâbirle, suğrasını, kübrasını 
yapmıştır. Ben de neticesini söyledim. Eğer 
bu beyanatta şayanı kabul görülmeyen bir nokta 
varsa onun hatasını Hükümetin serdettiği mü-
taleada aramak lâzımdşır. Binaenaleyh Hükü
metin şimdi hulâsa ettiğim esbabı mucibesini ay
nen kabul ederek onun iktizasını yapmak lâzım
dır ve onun iktizasının lüzumunu artırmak için 
de arzettiğim takriri Heyeti celilelerinize tak
dim ediyorum. 

ENVER B. (Balıkesir) — Efendim, Sırrı Be
yefendi esbabı mucibe lâyihasını göz önünde 
bulundurarak beyanatta bulundular. Bendeniz 
ayni esbabı mucibeden ayrılmamak suretile ve 
buyurdukları gibi ayni rakamları almak şekli-
le şurada kısaca bir iki kelime söyleyeceğim. 
Buyurdular ki; Alpullu şeker fabrikası serma
yesi 3 milyon lira olan bir teşekküldür. Bu se
ne yaptığı kâr, 1 milyon 200 bin liradır. Tek
lif edilen kanun lâyihasına göre, şekerin beher 
kilosundan 4 kuruş istihlâk resmi alınacaktır. 
Bu sene tahminen bu fabrika 20 bin ton pancar 
işlemiştir. Hakikî miktarını bilmiyorum, takri
ben 20 milyon kilo şeker, 800 bin lira eder. Bu
nun bir milyon 200 bin lirasmı tenzil edersek 
400 bin lira kalacaktır. 

Hüsnü Beyefendinin dedikleri % 10 sermaye 
kârına gelince; Bunu, lâalettayin riski olmayan 
teşekküller de temin eder. Yüzde 5 amortisini, 
ihtiyat akçesini ayıracak olursak bu üç milyo
nun yüzde 15 ten getirmesi lâzımgelen miktar, 
450 bin lira olması lâzımdır. Halbuki bir mil
yon 200 binden 800 bin larayı tenzil edersek 400 
bin lira kalır. Eo-er DU resmi 4 kuruştan 8 kuru
şa çıkaracak olursak bir milyon 600 bin lira ka-
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dar bir resmi fabrikadan almak lâzrmgelir. Ra- I 
porjlaki 1933 senesinde vapüan ve çok büyük gö
rülen bu kâr miktarını kapatmak kabil olma
yacaktır. 

Binaenaleyh Hüsnü ve Vekil Beyefendilerin 
teklifi veçhile, rapor almdıktan sonra rakam 
üzerinde görüşmek daha muvafık olur. 

RElS — Başka söz isteyen yoktur. Sırrı Be
yefendinin bir teklifi vardır, okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Saydığım sebepler ile şeker resmine 4 kuru

şun zammını az görürüm. Hükümetin gösterdiği 
icaplar ve aldığı neticeye göre miktarının artı
rılması için tktısat, inhisarlar, Maliye, Ziraat 
ve Bütçe encümenlerinden intihap olunacak ze
vattan mürekken muhtelit bir encümene hava
lesini teklif ederim. 

Kocaeli 
Sırn i 

REtS — Efendim, bu takrir bir encümen 
teşkiline ve lâyihanın bu gün müzakeresinin te
hirine dairdir. Bu takriri reyinize arzedeceoim. 
Kabul edenler ... Etmeyenler .... Kabul edilme
miştir. 

Efendim, başka söz isteyen yoksa maddelere 
geçilmesini reyinize arzedeceğim. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel 
kanun 

MADDE 1 — 1718 numaralı dahilî istihlâk 
vergisi kanununun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şe
ker kilosundan 12̂  kuruş istihlâk vergisi alınır. 

Bu kanunun neşri tarihinde faaliyetleri he
nüz bir istihsal senesini tamamlamamış olan 
fabrikalar mamulâtı için bu resim 10 kuruş 
olarak almır. 

Ancak tcra Vekilleri Heyeti 1935 ve müte
akip senelerde bu mahiyetteki fabrikalar ma-
mulâtma ait resmi birinci fıkradaki miktara 
çıkarmağa salahiyetlidir. 

Yukariki fıkralarda yazılı şeker tâbiri küp, 
kare ve toz halinde bilcümle şekerlere şamildir. I 

SIRRI B. (İstihsal senesini geçmeyen fabri
kalar hangileridir? 

RElS — Eskişehirdir. 
SIRRI B. (Devamla) — Encümen cevap ver

sin. 
BÜTÇE E. M. M. İHSAN B. (Bayazıt) — Es

kişehir ve Turhal fabrikalarıdır. 
SIRRI B. (Kocaeli) — Eskişehir istihsal dev

resini geçirmiştir. 
REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 

Söz isteyen yoktur. Tadilname teklifi de yok
tur. Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REtS— Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Malive vekili memurdur. 

REİS — Maddevi kabul edenler ... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
kanunun heyeti umumiyesi reye konmazdan ev
vel bir şey soracağım. 

Elde mevcut şekerlerden istihlâk resmi nasıl 
almaeaktır? 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bu kanunun onlara şümulü yoktur. Çünkü re
sim fabrikalardan şeker satıldığı zaman almır. 
Piyasadaki şekerler ne suretle satılırsa yine ay
ni şekilde satılacaktır. Onlara şümulü yoktur. 

REİS — Müddeti zarfında ikinci müzakeresi 
yapılacaktır. O zaman her hangi bir madde hak
kında tadilname verebilirsiniz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hayır efen
dim malûmat istedim. 

REİS — 1933 malî senesi muvazenei umumi
ye kanununa merbut bütçelerde yapılacak tadi
lât hakkındaki kanuna verilen reylerin netice
sini arzediyorum: (202) zat reye iştirak etmiş
tir. Kanun (202) revle kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü 23 nisan olduğundan tatildir. 
Perşembe günü muayyen saatte toplanılmak 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,15 
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1933 senesi muvazene! umumiye kanununa merbut bütçelerde yapılacak 

tadilât hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade izzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B, 

-

Aza ac edi 
Reye iştirak edenler . 

Kabul edenler . 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

' 317 
202 
202 

0 
0 

114 
1 

Kabul edenler 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
FaikB. 
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Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Münir. B. 
Şevket B. 

Gumüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

) 8 -

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Taşar B. 
Zijraettin Karamursal B 

İzmir 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
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Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâsim B. ^ -

Vasıf B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Osı.ıan B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıiıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 

Ordu 
Ahmet îhsan B. 

Hamdi B. 
ismaii B. 
Şevket B. 

Rize 
AliB. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

J Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Dr. Nazifi Şerif 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. (I. Â.) 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yürük B. 
(Mezun) 
Kâzım Pş. (M. R.) 

Bayazıt 
Ubeydullah B. 

B. Bilecik 
ibrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Emin Fikri B. 
Esat B. (Rs. V.) 
Refet B. (R. V. ) 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 

(Mezun) 
Talât B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

- 1 0 9 -
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Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Hakla Tank B. 
Kâzım B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Dr. ibrahim Tali P>. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. (Mezun) 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Kâmil B. 
Maihmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 

Kars 
Memet Nafiz B. 
zun) 

Kastamonu 
Muhtar B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

(Me-
Malatya 

ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) , 
Kani B. 
Memet Sabrı B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. (t. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi.B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ali Canip B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 

Hasan Cavit B. 
Samsun 

Mm in B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Karahisar 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Faik B. (Mezun) 

Tokat 
Nâzım B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

*>&<( ...... 
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Sıra No 120 
Büyük Millet Meclisi 1934 senesi ikinci kânun : mart ayları 
hesapları hakkında 5/58 numaralı Meclis hesaplarının tetkiki 

encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. fi. T. encümeni 18-IV-934 

Karar No. 5 
Esas No. 5/58 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Lira K. 
140 929 24 1934 senesi ikinci kânun ayının ilk günündeki para 
626 725 79 » » » » şubat ve mart aylarında alınan para 
767 655 03 Yekûn 
715 803 64 1934 senesi ikinci kânun, şubat ve mart aylarında verilen 

51 851 39 » senesi mart ayının son günündeki para 
Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1934 senesi ikinci kânun, şubat, mart ayları hesapla

rına dahi bakılarak bu aylarda alınıp verilen paralar ile mart sonunda Ziraat bankasında kal
mış olan paranın miktarı yukarıda gösterilmiş ve karşılaştırılan evrakı müsbite ve defter bir
birine uygun görülmüştür. 

Heyeti Umumiyeye bildirilmek üzere Yüksek reisliğe arzolunur. 

M. H. T. E. Reisi 
Van 
Hakkı 

M. M. 
Ankara 
Rıfat 

Murakıp 
Denizli 

Mazhar Müfit 

Aza 
Balıkesir 
M. Cavit 

Aza 
Çankırı 
Ziya 





Sıra No 121 
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 800 liralık münakale yapılması hak
kında 1/920, İktisat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/922, Nafıa vekâleti 1933 senesi bütçesine 108 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/924, As
kerî fabrikalar umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 4 000 liralık münakale yapılması hakkm
da 1/925, Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 18 220 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/928, Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 10 740 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/930, Millî Müdafaa vekâletile Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçe
lerinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 1/931, Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesin
de 20 Ö00 liralık münakale yapılması hakkmda 1/933 ve 1933 malî senesi muvazenei umumiye ka
nununa merbut bütçelerde bazı tadilât icrasma ve Konya ovası sulama idaresi bütçesinin varidat 
kısmına ilâve edilecek tahsisata dair olan kanuna merbut 1 numaralı cetvelde tashihat yapılması 
hakkmda 1/935 numaralı kanun lâyihalarile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1933 aenesi 
bütçesinde 600 liralık münakale yapılması hakkmda 2/102 ve Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti 

Cumhur 1933 senesi bütçelerinde 120 liralık münakale yapılması hakkmda 
2/103 numaralı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 800 liralık münakale yapılması hak
kında 1/920 numaralı kanun lâyihası 

T.C. 
Başvekâlet \ . • ' ' 7 -IV -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/771 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 800 liralık 
münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 - IV - 1934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesilc birlikte yüksek, huzurlarına 
sunulmuştur, efendim. , Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Mahallerince tayin ve tahvilleri yapılmış olan bazı tapu memurlarının memuriyet mahallerine gi
debilmelerini mümkün kılambilmek için 213 üncü faslın (birinci memurlar harcırahı maddesine 206 ncı 
faslın ıbirinci maddesinden 150 ve 207 nci faslın 2 ne i maddesinden 100 ve 219 ucu faslın birinci 
maddesinden 100 ve 2 nci maddesinden 300 ve 220 nci faslın birinci maddesinden . 150 lira olmak 
üzere ceman 800 liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve maksadı teminen ilişik kanun lâyihası tanzim 
ve takdim kılınmıştır. 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 1933 malî yılı bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı tapu ve Kadastro umum müdürlüğü bütçesinin muhtelif fasıl ve mad
deleri arasında ilişik cetvelde gösterildiği veçhile 800 liranın münakalesi yapılmıştır. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 —''Bu kanunun ıhükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

2-IV-1934 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 

Mf.V. Na.V. îk.V. S.t.'M.V. G. 1. V. Zr. V. 
Hikmet Ali M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

F. 

213 

M. 
206 
507 
209 
210 
220 

1 
2 
1 
2 
1 

Muhassasatın nevi 

Mefruşat 
Teshin 
Masarifi Kîare ve imtihan masrafı 
Mektebe celbedilecek memurlar masrafı 
Tedavi Ve yöİ rriasrafile devletçe tedavi etti
rilmekte i Ren \fefat edenlerin cenaze masrafı 
Memurlar harcırahı 

Yekûn 

Tenzil 

150 
100 
100 
300 

150 

800 

Zam 

800 
800 

İktisat vekâleti 1933 senesi bütçesinde 9 500 liralık münakale yapılması hakkında 1/922 numaralı 
kanun lâyihası 

T.C.. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/781 

8 -IV - 1934 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İktisat vekâleti 1933 bütçesinin muhtelif fasıl ve maddeleri arasında 9 500 liranın münakalesi 
lıakkında İktisat vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 2 - IV - 1934 te Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlanna sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Maadin ve meslek mektebinin 1933 senesi içerisinde lâğvi dolayısile bu fasla konulan tah
sisattan 6 500 ve diğer madenler tertibine mevzu tahsisattan 3 000 lirasının tasarruf edile
bileceği anlaşılmış olan ceman 9 500 liranın senei maliye nihayetine kadar mevzu tahsisatın 
kifayet etmeyeceği anlaşılan merbut münakale cetvelinde numarası yazılı fasıl ve maddelere 
münakalesine ihtiyaç görülmüştür. 

İktisat vekâleti 1933 mali yılı bütçesinde yapılacak 9500 liralık münakale 
hükktnda kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktisat vekâletinin. 1933 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri 

file:///fefat
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arasında ceman & 500 liranın münakalesi icra kılınmıştır. 

MADDE %— Bu kanun neşri tarihinden, muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurlur. 

2 - IV-1934 . 
Bş.V. 
İsimi, 
Mf. V. 
Hikmet 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 
îfc.V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş+ Kaya, 

S.Î.M,V. 
Dr. Refik 

•Hıu-V. 
Dr. T. Rüştü 

ö l . V. 
AliRana. 

Mal. V. 
Fuat 
Zr.V. 

Muhlis 

F. M. Muhassasatın nevi 

611 
613 
618 
619 
633 
635 

1 
2 
3 
1 
2 
2 

Tenvir 
İşletme 
Defatir ve evrakı matbua 
Memurlar harcırahı 
Maadin meslek mektebi 
Diğer madenler 

Zam Tenzil 

1 000 
300 

1 200 
7 000, 

6 500 
3 000 

Yekûn 9 500 9 500 

Nafıa vekâleti İ933 senesi bütçesine 1Ö8-Û0Ö lirahk tahsisat konulmasına dair İ/924 numaralı ka
nun lâyihası 

T. C> 
İfaşvekâtet 

RamrluT müdürlüğü 
8ay%: 6/785 

8 - ÎV - 1984 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî senesi Nafıa vekâleti bütçesinde açılacak faslı mahsusa fevkalâde tahsisat olarak 
108 000 lira konulması hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 - IV - 1934 te Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mıtcibesile birlikte arzedilmiştir. efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esibabı mucibe 

Fevzipaşa - Diyarbekir ve Irmak - Filyos hatlarının inşası için Nydqvist ve Holm.şitfketileaıktedil-
miş olan 10 - VIII -1928 tarihli mukavelenameye nazaran tediyatın peşin ifası ısuretile inşaatm 1 kâ
nunuevvel 1934 te ikmali muktaızi olduğu halde 1931 senesinden itibaren bütçeye mukavelede der
piş edilen miktar derecesinde talhsisat vazedilmemiş olması yüzünden bir kısım matlubat tediye 
edilmemiş ve işlerin sürat ve kesafeti azaltılmış ve binnetice inşaatın asgarî ıbir sene taahhütlerle 
bitirileceği anlaşılmış ve gerek tediyedeki teahhuratm ve gerek inşaat müddetlerinde yapılması za
rureti hâsıl olan tadilâtın esas mukavelenin şirkete temin ettiği menafi üzerine menfi tesirat icra 
etmekte olduğu tahakkuk ederek şirketin maruz kalacağı zararların telâfisi suretile mukavelede 
bir değişiklik yapılması feshi mukaveleden daha faydalı görülmüş ve bu suretle 1932 malî senesi 
nihayetine kadar olan zarar ve fazla masraflarına mukabil (176 000) lira tazminat itası kabul 
edilmiş ve bunun kabulü mukabilinde bütçe vaziyetlerine uygun bir itilâfname akti mümkün ol -
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inuştu. Ayni sebepten dolayı 1 haziran 1933 ile 31 (kânunuevvel İ935 arasındaki şiflketin fazla 
masarif ve zararlarına mukabil olarak şirkete (3) sene ve müsavi taksitle (324 000) lira itası 
15 - VI -1933 tarihi ile a'ktedilen müzeyyel mukavelenamede kabul edilmiş olup bundan 1 haziran 
1933 tarihinde tediyesi icap eden (108 000) liranın nakten tediyesinde görülen imkânsızlık yü
zünden bu mebaliğin mezkûr şirkete mukavele mucibince 1928 senesinde verilmiş olan (750 000) 
dolarlık mütedavil sermayeden tenzilen ve temliken tediyesi (kararlaştırılmış ve inşaatın hita
mından sonra şirketçe Hükümete iadesi lâzımgelen mütedavil sermayenin bu kadar «bir kısmmm 
daha bu vesile ile vaktinden evvel istirdadı mümkün olmuş ve ancak şirkete temlffik edilen bu 
mebaliğin bütçe harici kalması caiz olmadığından muamelei mahsubiye yapılmak üzere 1933 nafıa 
bütçesinin (mütedavil sermayeden Nohap şirketine temlik edilen mebaliğ) namile açılacak fasla 
(108 000) lira tahsisat vazı merbut kanun lâyihasında derpiş edilmiştir. 

Mütedavil sermayeden iptidaen Ziraat bankasınca şirkete tediye edilerek mukabili Hazine va
ridatından mevkuf tutulmuş olduğu cihetle halen yeniden nakdî tediyat icrası icap eylemektedir. 

1933 malî senesi Nafıa bütçesine faslı mahsus açılması ve tahsisat konulmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Nafıa vekâleti 1933 malî senesi bütçesinde (mütedavil sermayeden Nohap şirketine 
temlik edilen mebaliğ) namile yeniden açılan faslı ımahsuısa fevkaılâle tahsisat olarak (108 000) lira 
konulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. w 
MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

2 - IV -1934 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da.V. Ha. V. Mal. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 

Mf.V. Na.V. îk.V. S . l .M.V. G.Î.V. Zr.V. 
Hikmet Ali M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1933 senesi bütçesinde 4000 liralık münakale yapılması hakkın
da kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 8 - IV - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/787 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 malî yriı Askerî fabrikalar umûm müdürlüğü bütçesinin bazı fasılları arasında 4 000 liranın 
münakalesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2 - IV - 1934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına 
sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 
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Alınacak fasılların erbabı mucibesi 

F. M. 

8İ3 O Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye ve mektep 
masrafları: 
1976 numaralı kanun mucibince bu sene Avrupaya gönderilecek.zabit talebeden an
cak dördü gönderilebileceğinden bütçeye mevzu tahsisattan (3 000) lirası daha 
artacağı anlaşılmıştır. 

815 4 Demirbaş: 
Mubayaaya konan bir takım malzeme daha ucuz temin edilmiş olduğundan bütçeye 
mevzu tahsisattan (1 000) lira tasarruf edilmiştir. 

Verilecek fasıllar 
P, M. 

796 0 Tekaüt ikramiyesi: 
Yeniden bir kaymakam tekaütlüğünü istemiş olduğundan verilecek ikramiyesi için 
1 980 liraya ihtiyaç vardır. 

799 0 Mefruşat: 
Geçen 1932 malî senesinde Maliye vekâleti eelilesinee parası 1933 senesi masraf ter
tiplerinden Maliye vekâleti bütçesinde açılacak bir fasla münakale yapılmak sure-
tile veresiye yazı makinasr verileceği işar kılınmış ve fabrikaların şiddetli ihtiya
cına binaen 10 adet yazı makinesi alınmıştır. Bedelinin ödenmesi için 1794 liraya 
ihtiyaç vardır. 

804 2 Resmî telefon mükâlemesi: 
Bütçeye mevızu tahsisatın sene nihayetine kadar kifayet etmeyeceği anlaşılmış oldu
ğundan 226 liraya ihtiyaç vardır. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Askerî fabrikalar umum müdürlüğü (bütçesinin muhtelif fasıl ve 
maddeleri arasında ilişik cetvelde gösterildiği veçhile 4 000 liranın münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Mf.v.; 
Hikmet 

Ad.V. 
,/Şf. Saraçoğlu 

Na. V. 
Ali 

M.M.V. 
Zekâi 
îk.V. 

M. Celâl 

Da.V. 
Ş. Kaya 

S.Î.M.V. 
Dr. Refik 

2 - IV 
Ha.V. 

Dr. T. Rüştü 
G. t. V. 

Ali Rana 

-1934 
Mal. V. 
Fuat 
Zr.V. 

Muhlis 
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F. M. Muhasaasatın nevi Zam Tenzil 

813 

815 
796 

799 
804 

4 

2 

Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat 
harcırah ve masarifi zaruriyeleri ve mektep 
ücretleri 
Demirbaş, 
1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüt ikramiyesi 
Mefruşat ve demirbaş 
Mükâleme bedeli 

1 980 
1 794 

226 

3 000 
1 000 

Yekûn 4 000 4 090 

Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 18 220 liralık münakale yapılması hakkrnda 
1/928 numaralı kanun lâyihası 

T-C. 
Başvekâlet 10 - IV - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/843 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 18 22Ö liranın müna
kalesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - IV - 1934 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuş
tur. efendim 

Başvekil 
t İsmet 

Esbabı mucibe 

Cumhuriyetin 10 tuncu yıl dönümü (münasebetile Jandarma umum kumandanlık dairesinin dona
tılması için yapılan masrafın müteferrika faslından yapılması zaruretinden bu fasla mevzu tah
sisat bitmiş ve Jandarma umum kumandanlığının 1933 malî senesi nihayetine kadarki ihtiyacı için 
sarfı lâzjmgelen paranın tesviyesine imkân kalmamıştır. Seyyar jandarma taburlarmrn bu sene 
mutattan fazla takip harekatı yaparak tahminden ziyade nakliye için sarfiyatta bulunduklarından 
bu fasla konulan nakliye parası nisan 1934 te yapılacak celp ve terhis işlerine kifayet etmeyecektir. 
Diğer senelere nazaran ziyade yaralı ve şehit olduğu için kanununa tevfikan verilmesi icap eden ik
ramiyeden 1933 bütçesine konulan tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğundan ihtiyaca kâfi gelme
miş ve tahakkuk eden borçlar tesviye edilememiştir. 1932 senesi içinde şehit olan efrat ve zaibitana 
ve telef olan jandarma hayvanatından dolayı sahiplerine verilmesi lâzımgelen tazminat için 1932 se
nesinde karşılıkları olmadığından dolayı tesviye edilememiştir. Gelen düyun ilmühaberlerine naza
ran bu borçların tediyesi zarurî bulunmaktadır. 

Bu ihtiyaçlara karşılık olmak üzere Jandarma umum kumandanlığının 1933 bütçesinin bazı fasıl 
ve maddelerinden yapılacak tasarrufla yukarıda arzedilen fasıllara münakale icrasma mecburiyet 
görüldüğünü arzeylerim efendim. 
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Jandarma umum K. 1933 Malt bütçesinde 18 220 liratik münakale yaptötıtası hakkında kanun 

mmst 
MADDE 1 — 1983 malî yılı Jandarma umum kumandanlığı bütçesinin muhtelif fasıl ve madde

leri arasında ilişik cetvelde yazılı olduğu veçhile 18 220 liranın münakalesi yapîîmışttr. 
MADDE 2 — Bu katoûn neşri tarihinden mut< beîdir. 
MAÖDB 3 — Bu kantmun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
W V. 
îsmet 
m. v. 

Hikmet 

F. M. 

371 1 
373 
361 
374 
377 2 
387 

Ad. V. M. M. Y. Da. V. 
Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Ali M. Oelâl Dr. Refik 

Münakale cetveli 
Muhassasatm nevi 

İaşe bedeli 
Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
Merkez müteferrikası 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

G. î . V. 
Ali Bana 

Tenzil 

9 220 
9 000 

Nakliyat 
1475 Numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 
tS61, -1475,1-471 numaralı kanunlar mucibince 
193-2 malî senesi zarımda verilmesi lâzım ıgelip 
ödenemeyen ikramiye ve tazminat karşılığı 

Mal. V. 
Wmt 

Zr. V. 
Muhlis 

Zam 

220 
10 000 
3 000 

5 000 
Yekûn 18 220 18 220 

Dahiliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 10 7401iralık münakale yapılması hakkında 1/930 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt: Gf$47 

11 - 77 -1984 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1933 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında ( 10 740 ) liralık münakale yapılması 
hakkmda Dahiliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7-IV-1934 tarihinde Yüksek 
Meclîse ar2ı fcMterlaş&rj&iı kânun lâyihası esbabı muoSte»le bİrMkte y&kaek huzurlarına sunulmuştur 
efendim, 

~'"~" Baş^kil 
îsmet 

Esbabı mfceifee 

1933 yılı içinde tahminden çok fazla hariçten muhacir gelmiş olduğundan bunları mürettep yer
lere göndermek ve bilhassa açlıktan kurtarmak zarureti hâsıl olmuştur. Diğer taraftan bunlara to
humluk verecek tahsisat ta kalmadığından bu fasla da para bulmak zarureti belirmiştir. Elde mevcut 
305 ve 306 inci fasılların birinci maddelerindeki tahsisat tamamen bitmiş olduğundan 307 inci fas
lın birinci maddesindeki 10 740 liradan 7 440 lirasının 305 inci faslın birinci maddesine ve 3 000 li-
r^ftınrÖa 506 iner faska birînci maddesine nakli lâzası ve ntuva^-gSpülm^ştür'efendim. 
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Dahiliye vekâleti 1933 malî senesi bütçesinde münakale yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Dahiliye vekâleti bütçesinin 307 nci faslının birinci muhacirler için 
yapılacak evlerin ve köylerin inşa ve tamiır ve arazi bedeli ve masarifi maddesinden 10 740 lira 
tenzili ile 7 440 lirasının 305 inci faslının 885 numaralı islkân kanunu mucibince yapılacak sevk, ibate, 
iaşe, teshin ve tedavi masrafları maddesine ve 3 000 lirasının da 306 nci faslın birinci 889 numa 
ralı kanun mucibince tohumluk ve alâtı ziraiye ve hayvanların mubayaa bedeli maddesine münaka 
leşi yapılmıştır. 

MADDE 2 — 305 inci faslın birinci maddesine « Yapılacak » kelimesinden sonra ve sevk kelime
sinin önüne « hariçten celp ve » ibaresi ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun* hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

7 - IV - 1934 
Ad.V. M.M.V. ; Da.V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Na.V. îk.V. S.Î .M.V. G. î . V. .. Zr. V. 
AU M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Millî Müdafaa vekâletile Jandarma umum kumandanlığı 1933 senesi bütçesinde 20 000 liralık mü
nakale yapılması hakkmda 1/931 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 11 - IV - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/849 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1933 senesi Jandarma umum kumandanlığı ile Millî Müdafaa vekilliği bütçelerinde münakale 
yapılması hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 7 • IV - 1934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Bu sene deniz kuvvetlerimizee yapılan talim ve manevralar ve şarkta yapılan tatbikatlar sebebile 
nakliyât tahsisatımız pek daralmış ve nakliye faslımızın şedit ihtiyacına karşı vekâletimiz bütçesinin di
ğer fasıllarından münakale imkânı da bulunamayarak pek nıuztar vaziyette kalınmıştır. 

Bu sıkıntıyı velev kısmen olsun bertaraf etmek için Jandarma bütçesinin 371 inci faslınm bi
rici iaşe maddesinden 12 000 ve 372 nci faslının birinci melbusat maddesinden 8 000 ki ceman 20 000 
liranın vekâletimiz bütçesine nakli mümkün olduğu anlaşıldığından bu paradan 10 000 lirasının 
712 nci nakliyat faslına ve 10 000 lirasının da deniz bütçesi 778 inci faslmın ikinci devriçark madde
sine münakalesi için ilişik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1933 senesi Jandarma umum kumandanlığı ile Millî Müdafaa bütçelerinde münakale 
yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Jandarma umum kumandanlığı 1933 bütçesi 371 inci faslının 1 inci iaşe maddesin-

Bş.V. 
ismet 

M İ V. 
Hikmet 
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den 12 000 ve 372 nci faslın 1 inci melbusat maddesinden 8 000 lira ki ceman 20 000 lira indirile
rek 10 000 lirasının Millî Müdafaa vekâleti Kara bütçesinin 712 nci nakliyat faslına ve 10 000 li
rasının da Deniz bütçesi 778 inci faslının 2 nci devri çark maddesine münakalesi yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri me

murdur. 
7-IV-1934 

Bş.V. Ad.V M.M.V. Da.V. Ha.V. Mal.V. 
tsmet Ş. Saraçoğlu Zekât Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 

Mf.V. Na.V. îk.V. S.Î.M.V. G. î. V. Zr.V. 
Hikmet Ali M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkmda 1/933 numaralı 
kanun lâyihası 

TC-
Başvekâlet 12 - IV - 1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/853 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adliye vekâleti 1933 malî yılı bütçesinin 493 üncü faslmm 1 inci maddesinden 20 000 liranın 485 
inci faslın 1 nci maddesine münakalesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye
tinin 9 - IV - 1934 tarihli toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
tsmet 

Esbabı mucibe 

1933 malî senesi bütçesile Adliye vekâleti kadrosuna yeniden ilâve olunan raportörler, icra me
murları ve saire gibi bir çok memurların kendilerine ve ailelerine verilen harcırah bir hayli yekûn 
tutmuş olmakla beraber vefat ve .askere gitmek gibi esbap yüzünden inhilâl eden hâkimliklere kadro
da hâkim muavini tahsisatı bulunmamasından salâhiyet verilmek suretile etraftan gönderilenlere büt 
çe kanunu mucibince ita olunan yol masrafı ve ikamet yevmiyesi de tahminin fevkinde zuhur etmiş 
olduğundan bütçeye mevzu memurlar harcırahı tahsisatı ihtiyacı temin edememiştir. Yeni af kanunu 
dolayısile hapishaneler masrafının tayinat maddesinden tasarruf olunabileceği anlaşdan meblâğdan 
20 000 liranın memurlar harcırahı maddesine nakline zaruret görülmüştür. 

Adliye vekâleti 1933 malı yılı bütçesinde 20 000 liralık münakale yapılması hak
kında kanun lâyilıası 

MADDE 1 — 1933 malî yılı Adliye vekâleti bütçesinin 493 üncü faslmm birinci tayinat madde
sinden 20 000 liranm tenzilile 485 inci faslm birinci memurlar harcırahı maddesine münakalesi ya
pılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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MADBE-3—Bu:kansnun hifektatinü icraya Maliye vefeili menra*dur. 

Bş. V. 
îsmet 
Mf.V. 
Hikmet 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na>V. 
Ali 

m M;V. 
Zekâi 
lk.V. 

M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S.Î.M.V. 
Dr. Refik 

9* IV-1934 
Ha. V. Mal. V, 

Dr. T. Rüştü Fuat 
G,t.V. Zr.V. 

Ali Rana Muhlis 

1983 malî senesi muvaaenei» umumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât icrasma ve Konya 
ovası sulama idaresi bütçesinin varidat ktsmma ilâve edüeoek tahsisata dâir olan kanuna merbut 

(1) numaralı cetvelde tashihat yapılması hakkmda 1/935 numaralı kanun lâyihası 

T. G. 
Başvekâlet 14-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/861 

Büyük Millet Meclilisi Yüksek Reisliğine 

2389-sayılı kanuna bağlı ( 1 ) numaralı cetvelde tashihat yapılması hakkında Millî Müdafaa ve
kâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 11 - IV -1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
* îsmet 

Esbabı mucibe 

2389 numaralı kanuna merbut (1) numaralı cetvelde Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesinden 
münakalesi yapılan 999 liraya ait 704/1 numaralı memurlar harcırahı faslının 708/2 yem maddesine 
tashihi için kaleme alınan kanun müsveddesi leffen takdim kılınmıştır. Aynen kabulünü arz ve tek
lif eylerim efendim. 

2389 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde tahsisat yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2389 numaralı kanuna merbut (1) numaralı cetvelde M. Müdafaa vekâleti kara 
bütçesinden münakalesi yapılan 999 liraya ait 704 üncü faslın 1 inci memurlar harcırahı maddesi ? 
708 inci faslın 2 inci hayvan yem bedeli maddesi olarak tashih edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hümkünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 
Mf.V. 
Hikmet 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
Ali 

M. M. V. 
Zekâi 

&.V. 
M. Celâl 

Da. V. 
Ş. Kaya 

S.I.M.V. 
Dr. Refik 

11-
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
G.Î.V. 

Ali Rana 

• IV -1934 
Mal. V. 
Fuat 
Zr.V. 

Muhlis 



îdare heyetinin, B. M. M. bül^esindejfiOûiliraiıkumtuıalaıJe jyapılması hakkında 2/102 numaralı 
kanun teklifi 

T.ıB.M, M. 
İdare Amirliği 10 -IV -1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1356/ 5799 

Yüksek Reisliğe 

1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi bütçesinin 15 inci matbaa işletme faslına mevzu tahsisa-
tmsşşeae ı^ayetipaerMar ki&yet.,e^e:ytf(^^anlaşı$ığ^ 21 nci iaslmın 
tedavi ve ,yol ms#r#feter^bin^en (ÇÖO)Ji?a,tenzil edilmek mezkûr f a s k a m ; ve, ilâvesi için^tideki 
mevaddı ^nuniyerûn -kabulisaü: arz ve teklif eyle riz. 

îdare Âmiri İdare Amiri îdane )Âmiri 
/. Ferit M. Mi 

MADDE 1 — 1933 senei maliyesi Büyük Millet Meclisi büAşesimm 21 aei faslımnl inci-maddesin
den (600) lira tenzil edilerek ayni sene büfcçesâaadın 15 inci matbaa işletmek faslına zaan-ve.ilâve "edil
miştir. 

MADDE'2 — B u kanun »taıiıi neşrimden-muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafm^aniera olunur. 

İdare Heyetinin, B. M. M., Riyaseticümhur 1933 senesi bütçelerinde 120 liralık münakale ya
pılması hakkında 2/103 numaralı kanun teklifi 

T. B. M. M. 
îdare amirliği 10-IV-1934 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 1359/5772 

Yüksek J to i İ^e 

1933 senei maliyesi Riyaseticümhur bütçesinm 26 neı - yaverler tahsisatı ve daire müdürlüğü 
ücreJi^JöiajpçLevau tsıii«§atin,(12Q).liça,noksan vazedildiği anlaşıldığından.mezkûr ,(12.Q) liranm 
karşılığı 1933 senei maliyesi Meclis bütçesinin 21; iuçi, faslının .1 inci.itedavi ve ,yoLmasraf i faslından 
tenzili suretiie zam~ve-ilâvesi-içmâtMeki^mevaddı Jtowiy#ıinjtabulünü arz vıe teklif eyleriz: 

îdftpe-4miri îdare âmiri îdare âmiri 
t Fent M.Ali 

MADDE 1 — 1933 seneivSa&JIyesi M«eüs bütçesinin 21 inci faskam 1 inci ınaddesitfden (120) 
lira tenzilr^dîieîtk^Rİîate^KÜmhBr bütçesinin 26 ncı yaverler tahsisatı ve Daire-müdürlüğü^ücrtti-'fas-
lına zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu fernun- tarihi neşrinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meeliei ,tarjtfpada&.icr,a olunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 -IV -1934 

M. No. 76 
Esas No. 1/920,922,924, 
925,928,930,931,933,935 

2/102,103 
Yüksek Reisliğe 

1933 malî senesi umumî muvazenesine dahil 
bazı daire bütçelerinin fasılları arasında müna
kale icrasına ve Nafıa vekâleti bütçesinde yeni
den açılacak bir fasla fevkalâde tahsisat konul
masına ve 2389 numaralı kanuna (merbut cetvel
de tashih yapılmasına dair olup muhtelif tarih
lerde encümenimize havale buyurulan 11 adet ka
nun lâyihası alâkadar memurları hazır olduk
ları halde ayrı ayn tetkik ve müzakere edildi. 

Bu lâyihalarla istenilen münakale yekûnu 
83 980 liradan ibaret olup esbabı mucibelerinde 
yazılı mütalealara binaen kabul edilmiştir. 

Nafıa vekâleti bütçesine istenilen 108 000 li
ralık fevkalâde tahsisat ise Fevzipaşa - Diyarbe-
kir ve Irmak - Filyos hatlarının vaktinde inşa 
edilememesi dolayısile şirkete, lâyihaya merbut 

MADDE 1 —- 1933 malî senesi muvazenei 
umumiyesine dahil daire bütçelerinin merbut 
cetvelde yazılı fasılları arasında 83 980 liralık 
münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — 1933 malî senesi Nafıa vekâ
leti bütçesinde (Mütedavil sermayeden Nohap 
şirketine temlik edilen mebaliğ) adı altında ye
niden açılan 597 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak 108 000 lira konulmuştur. 

MADDE 3 — 1933 malî senesi Dahiliye ve
kâleti bütçesinin 305 inci iskân masrafı faslı
nın birinci maddesindeki tahsisat hariçten cel-
bedilecek muhacirlerin celp, sevk, ibate, iaşe, tes-

esbabı mucibede izah olunduğu şekilde verilecek 
tazminata ait olup bu para şirkete evvelce ve
rilmiş olan mütedavil sermayeden mahsup su
reti ile tediye edileceği cihetle bu lâyihanın da
hi kabulü zarurî görülmüştür. 

Lâyihalar birleştirilmiş ve yeniden hazırla
nan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olun
muştur. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta. Bayazıt, Takat 

M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya 
Bursa Erzurum İstanbul Kayseri 
Dr. Galip Asım Sadettin A. Hilmi 

Kırklareli Konya Srvas Yozgat 
M. Nakit A. Muzaffer M. Remzi S. Sırrı 

hin ve tedavi,masraflarına da sarf olunabilir. 

MADDE 4 — 2389 numaralı kanunun birinci 
maddesine merbut (1) numaralı cetvelde Millî 
Müdafaa vekâleti Kara kısmı bütçesinden tenzil 
edilen 999 liranın fasıl ve madde numaralan ile 
unvanı aşağıdaki şekilde tashih olunmuştur: 

Fasıl Madde 
708 2 Hayvan yem bedeli 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanu
nuna merbut bütçelerde yapılacak tadilât 

hakkında kanun lâyihası 
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CETVEL 

Muhasaasatm nevi Tenzil 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

21 1 Tedavi ve yol masarifi ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 720 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

206 1 Mefruşat 

207 2 Teshin 

219 Tapu ve kadastro tatbikat kursu masrafı 
1 Masarifi idare ve imtihan masrafı 
2 Mektebe celbedilecek memurlar masrafı 

220 1 Tedavi ve yol masarifi ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken vefat 
edenlerin cenaze masrafı 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

307 1 Muhacirler için yapılacak evlerin ve köylerin inşa ve tamir ve 
arazi bedeli ve masarifi 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

371 1 İaşe bedeli 

372 1 Melbusat 

373 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

ADLİYE VEKÂLETİ 

İKTISAT VEKÂLET! 

493 1 Tayinat 

633 2 Maadin meslek mektebi 

635 2 Diğer madenler 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

813 Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah ve 
masarifi zaruriyeleri ve mektep ücretleri 

150 

Fasıl yekûnu 

lmekte iken vefat 

100 

100 
300 

400 

150 

10 740 

21 220 

8 000 

9 000 

20 000 

6 500 

8 000 

3 000 

Zam 

815 4 Demirbaş 1 000 
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P. M. Muhassasatm*j»evi - Tenzil Zam 

BÜYÜK MÎLLET MEüBt&t 

İ5 Matbaa işletme masrafı 600 

26 Yaverler tahsisatı ve daire müdürlüğü ücreti 120 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

213 1 Memurlar narcırahı ' 800 

DAHÎLîm VEKiÂIiBTt 

305 1 885 numaralı iskân kanunu mucibine^ y^^aca^:Jrşe>;^,ril3^^ 
iaşe, teshin ve tedavi masrafları 7 740 

306 1 885 aumatalı-kanun mucibince verilecek tohumluk ve alâtı 
ziraiye ve hayvaıılann-mubayaa bedeli 3*000 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

361 Merkez müteferrikası 220 

374 NafeHvat 

377 2 1475 numaralı kanun mucibince verilecek tazminat 

387 1861, 1475 ve 1471 numaralı kanunlar mucibince 1932 malî 
senösî zf rfında verilmesi lâzımgelip ödenemeyen ikramiye ve 
tazminat karşılığı 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

485 1 Memurlar harcırahı 

İKTISAT VEKÂLET! 

611 1 Tenvir 

613 2 İşletme 

618 3 Def atir ve evrakı matbua 
fit-* \ n 

619 1 Memurlar harcırahı 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

712 Nafc^yaJ 

10 000 
3 000 

5 000 

20 000 

1 000 
300 

1200 
7 000 

10 000 
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F. M, Muhassasatm nevi Tenzil Zam 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 
778 2 Devri çarh 10 000 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 
796 1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince verilecek 

tekaüt ikramiyesi 1 980 
799 Mefruşat ve demirbaş 1 794 
804 2 Mûkâleme bedeli 226 

YEKÛN 83 980 83 980 

- ) «>m<( 





fktısadî buhran vergisi kâttumjfia friOseyyil 1/885 tmmafilı 
karnin tâyihasr ve İktisat 'Maliye ve Bütçe encümenleri 

ıtia*bâtatarı 

r. c. 
Başvekâlet ^ T 1-IU-Î934 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6)491 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1890 numaralı İktisadî buhran vergisi kanununa zeyil olarak Maliye Vekilliğince,,-hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-H-934 Saplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Safvddl 
İsmet 

1890 numaralı üfftsadî bahrari-vergisi kanununa.! mfizeyyel kanun esbabı ıtttMâbe'îâyikası 

- Epeyce zamandan beri devam eden dünya buhranının tesirlerinden memleketimizin de uzak 
kalamadığı malûmdur,; Buhran; tesirile her memlekette olidiığu ğîbi memleketimizde de alınması
na mecburiyet hissedilen kontenjan ve gümrük himaye sistemi ve kambiyo- tahdidatı gibi tedbir
lerin, hassaten rgüıurü)k varidatı ve muamele vergisi üzerinde vukua getîraiği' tenezzüllere, sair 
(varidat membalarroda husule gelen tenakusların da inMmâanı, amme nizmelîeriniri hüsnti'^suret-
le ifa ve bütçe tevazününün idame edilebilmesi zaruret ve müîâhazalârile 1931 senesinde İ89Ö Müma-
ralı kanunla umumî ve hususî müessesat memur ve müstahdemlerinin maaş ve ücretîeri'* üzerine 
mevzu ve,iktisadî buhran vergisi hâmile muvakkat bir vergi inhası "M&İisî Âlice kabul've tas
vip buyurulmuştu. 

Ancak memleketin umumî hayatı- iktısadiyesi üzerinde tesirleri görünen buhranm millete tah
mil ettiği fedakârlıkların, yalnız bir kısım vatandaşlara yükletilmiş olması, bu kısım vatandaşlar 
buhranm tesirlerinden en az zarar gödenler olmakla beraber,, hem istihdaf olunan gayeyi temine 
kifayet edememiş ve hem de içtimaî: tesanüt müîâhazalârile pek te kabili telif bulunmamıştı. 

Bu-noktalan nazari dikkate -alan Hükümet, bu mi&iellefiyeti buhranm tesirinden binnisbe 
biraz daha- fazla tafttöŞssir olan (birkısmı vatandaşlar» 4a ;tahmil etmeği muvafık bulmuş ve 
Meclisi Âlice tasvip buyurulan bu mülâhazaya müsteniden 1996 numaralı kanunla 932 sene
sinden itibaren buhran vergisi, bina vergilerine de teşmil edilmişti. 

Halen dünya iktisadiyatını sarsan buhranm tesirleri, bütün müşterek ve beynelmilel gayret
lere rağmen, izale edilememiştir. Menabii serveti, millî paralan ve halkmm tediye kabiliyetleri 
daha yüksek olan bir çok memleketlerin bütçeleri büyük açıklar verdiği günlerde memleketimiz, 
vatandaşl arm ibraz ettiği büyük ve anlayışlı fedakârlıklarla bütçesini daima mütevazin tutmağa 
muvaffak olmuş memleketler arasında bulunmaktadır. Ancak buhranlı günlerin devamı, milleti
mizin son senelerde büyük gayretlerle elde ettiği vaziyeti haleldar olmaktan Ikorumak için va-
tandaşlan biraz daha fedakârlığa daveti icap ettirmektedir. îçtimaî tesanüdün icabatma da uy-
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gun ve bütçe tevazününü koruyacak olan bu fedakârlık vatandaşların buhrandan müteessir olduk
ları nisbette küçük olacaktır. 

Bu gün yüksek tasvibinize arzolunan kanun lâyihası işte bu mülâhazalarla vücude getirilmiş ve 
1890 numaralı kanun hükümleri haricinde .kalan ticaret ve sanayi erbabmın kazanç vergilerine 
beşte bir nisbetinde buhran zammı tatbik edilmiştir. 

Kanun lâyihası tanzim- olunurken, Meclisi Alinin yüksek düşüncelerle esasen kazanç vergi
sinden istisna etmiş olduğu ticaret ve sanat erbabı, bu zamdan da müstesna tutulmuştu. Bu ver
ginin, aslı olan kazanç vergisinin tahakkuk tarzlarına tebean tahakkuk ettirilerek, kazanç vergi-
sile beraber tahsil edilmesi münasip görülmüş ve maddei kanuniye o suretle tertip olunmuştur. 

tktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 1/885 

7-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

1890 numaralı iktisadî buhran vergisine zey-
lokoıak üzere Maliye vekâletince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 28 - II -1934 toplantı
sında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası encümenimize havale edilmekle Maliye 
vekili Fuat Beyefendinin huzurile tetkik ve. mü 
zakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde de izah edil
diği veçhile kazanç vergisine munzam bir kesir 
mahiyetinde teklif edilen bu vergi dünya bu'ı-
.rannun bütün şiddetile devam ettiği bu zaman
da memleketimizin bu buhrandan azade kalmadığı 
ve bunun neticesi olarak hidematı umumiyenin 
sarsıntısız ifasında büyük müşkülâta maruz kal
mak gibi milletimizin menafii ammesini halel
dar edecek vaziyetlere meydan vermemek için 
halkımızın şimdiye kadar göstermekten geri 
kalmadığı yüksek fedakârlıklar cümlesinden 
olarak bu verginin teklifine zaruret hâsıl oldu
ğu anlaşılmış, bundan başka iki seneden beri bu 
vergi müstahdemlerden almdığı halde bunları 
istihdam eden müesseselere teşmil edilmemesi 

arada müessese sahipleri lehine bir adaletsizlik 
doğurmuş olduğundan encümenimiz bu noktai 
nazardan lâyihanın heyeti umumiyesini kabule 
şayan görmüştür. Ancak lâyihanın (D) fıkrası 
hükmü vazıh görülemediğinden esas hükmü de
ğiştirmemek üzere bu fıkra tavzih edilmiştir. 

1890 numaralı kanunun icrasına îcra Vekil
leri Heyeti memur olmasına nazaran mezkûr ka
nuna zeyledilen yeni kanunda da ayni hükme 
binaen üçüncü madde değiştirilmiştir. 

Havalesi mucibince ait olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

M. M. Kâtip 
Şebin Karafhisar A. Karahisar 

Ismaü 
Aza 

îstanbul 
M. Yaşar 

Aza 
Bursa 
Rüştü 

İktisat En. Reisi 
Edirne 
Şakir 

Aza 
îstanbul 
-Alâettin 

Aza 
Bolu 
Şükrü 

Aza 
Bursa 

Dr. Rasim Ferit 
Aza 
îzmir 

M. Sadettin 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Maliye encümeni 
Karar No. 21 
Esas No. l/m 

10-IV -1934 

Yüksek Reisliğe 

1890 nmaaralı iktisadî buhran vergisi kanu
nuna zeylolarak Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 
6/491 numaralı tezkeremle Meclise verilip encü
menimize havale buyuruları kanun lâyihasile es
babı mucibesi ve İktisat encümeninin bu baptaki 
mazbatası Maliye vekili Fuat Beyefendi hazır ol
duğu halde mütalea olundu. 

İktisadî buhran vergisinin hakikî kazanç er
babına da teşmili prensipi encümenlmizce muva
fık görülmüş havalesi mucibince Bütçe encüme
nine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe tak

dimine karar verilmiştir. 

Maliye E. Reisi M. M. 
Gümüşane 
B. Fehmi 
Aza 

İzmir 
Kâmü 
Aza 
İçel 

Emin 

İsparta 
Kemal Turan 

Kâtip 
Aydm 
Adnan 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
3>iyarbekir 

Zülfü 

Aza 
İstanbul 

Hamdi M. 
Aza» 

Urfa 
Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M.Nû.74 
Esas No. 1/885 

15-IV-1934 

Yüksek Reisliğe 

1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanu
nuna zeylolarak Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/491 nu
maralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderilerek 
İktisat ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize tevdi kılmam kanun lâyihası 
Maliye Vekili Fuat Beyin huzurile tetkik ve mü
talea edildi. 

Hizmet erbabı haricinde kalan kazanç vergisi 
mükelleflerinden de iktisadî buhran vergisi alın
masına dair olan bu lâyiha İktisat encümeninin 

tadilâtı dairesinde encümenimizce de aynen ka
bul olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine ar-
zolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim ojunur. 

kâ. Reis 
Burdur 

M. Şeref 
Bursa 

Dr. Galip 
Konya 

A. Muzaffer 

ReisV, 
İsparta 

Mükerrem 
Çorum 
Mustafa 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

İstanbul 
Sadettin 

Kayseri Kırklareli 
A. Hümi Şevket 

Tokat 
Süreyya 
Giresun 

Kaztm 
Sivas 

M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1890 numaralı iktisadî buhran vergisi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1890 numaralı iktisadî buhran 
vergisi kanununa aşağıdaki hükümler tezyil 
olunmuştur: 

A) 1890 numaralı ktısadî buhran •vergisi 
kanununun birinci maddesinde yazılı hizmet 
erbabı haricinde kalan kazanç vergisi mükel
leflerinin tahakkuk eden kazanç vergilerine 
mezkûr vergilerin beşte biri nisbetinde buhran 
vergisi zammedilmiştir. 

B) Ruhsat ve unvan1 tezkeresi harçları ve 
karne bedelleri buhran zammına tâbi değildir. 

G) 2395 numaralı kazanç vergisi kanunu
nun 3 üncü maddesi mucibince kazanç vergi
sinden istisnası kabul edilmiş olanlar buhran 
zammından da müstesnadır. 

D) Bu kanun mucibince alınacak buhran 
zammının tahakkuk ve tahsilinde kazanç vergi
si kanunu hükümleri caridir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur . 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekât 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

Ali M. Celâl 
S. İ M . V. G. l .V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

. . . . > M . 

1890 numaralı iktisadî buhhın vergisi kanu
nuna müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1890 numaralı iktisadî buhran 
vergisi kanununa aşağıdaki hükümler tezyil 
olunmuştur 

A) 1890 numar&fc iktisada buhran vergfisi ka
nununun birinci maddesinde yazılı hizmet erba
bı haricinde kalan kazanç vergisi mükellefleri
nin tahakkuk eden kazanç vergilerine mezkûr 
vergilerin beşte biri nöbetinde buhran vergisi 
zammedilmiştir. 

B) Ruhsat ve unvan teskeresi harçları ve 
karne bedelleri buhran zammına tâbi değildir. 

O) 2395 numaralı kazanç Vergisi kanununun 
üçüncü maddesi mucibince kazanç vergisinden 
istisnası kabul edilmiş olanlar buhran zammın
dan da müstesnadır. 

D) Bu kanun mucibince alınacak buhran 
zammı, kazanç vergisile beraber ve ayni hüküm
lere tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun hükmü 1 haziran 
1934 tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekillrei Heyeti memurdur. 



Sıra No 115 
Muvazene vergisi kanununun 10 uncu maddesinde yazılı müd
detin bir sene daha uzatılmasına dair 1/919 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

7\ C. 
Başvekâlet 21-IV-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/773 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1980 sayılı muvazene vergisi kanununun ı o uncu maddesinde yazılı müddetin bir sene 
daha uzatılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 2-IV-934 
te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzur
larına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Madde 1 — 1932 senesi bidayetinde, bütçede tevazün temin edebilmek üzere alınan ted
birler arasında bir sene müddetle ihdas edilen muvazene vergisinin müddeti, görü
len lüzum ve zaruret üzerine bir sene daha uzatılmıştır. Ayni lüzum ve zaruretin devamı do-
layısile müddetin yeniden bir sene daha uzatılması için işbu lâyiha hazırlanmıştır. 

Madde 2 — Muvazene vergisi kanununun birinci maddesinin 2 numaralı fıkrası, hususî 
müesseseler tarafından müstahdemlerine verilen (hakiki yol masraflarını) vergiden istisna etmek
tedir. Fıkradaki istisna hükmü, hakikî yol masraflarına hasredildiği için, bunlara verilen seyahat 
yevmiyeleri muvazene vergisine tâbi tutulmaktadır. Halbuki bu yevmiyeler yemek ve yatak 
gibi zarurî masraflara karşılık olarak verilmektedir. Muvazene vergisi kanunu, zarurî masrafları 
vergiye tâbi tutmayı istihdaf etmemiş ve ancak bankalar, imtiyazlı anonim şirketler gibi büyük 
mali müesseselerin memur ve müdürlerine hakikî ve zarurî ihtiyacın fevkinde verdikleri günde 
15, 20, 30 üra gibi yüksek yevmiyelerin de mukannen aylık istihkaka munzam bir istihkak 
teşkil ettiği düşünülerek bu kabil yevmiyelerin vergi mevzuu haricinde kalmamasını teminen 
maddeye kayit konulmuştur. Bu kaydin yol masrafları olarak vukubulacak tediyatın hakikî 
masraflara tekabül eden kısmı, şeklinde yazılmış olması ve bu kısmın nerede başlayıp nerede 
biteceğini tayin edecek elde sabit bir mikyas da bulunmaması hasebile tatbikatta beklenilen 
faide hâsıl olmamıştır. Bu itibarla mezkûr fıkranın Devlet memurları yevmiyelerine kıyas edi
lerek tavzih olunmasını teminen maddenin tadiline lüzum görülmüştür. 

Diğer cihetten Devlet memurlarına verilen harcırah yevmiyeleri de bu vergiden istisna 
edildiğine göre, hususî müesseseler tarafından müstahdemlerine verilen seyahat yevmiyelerinin 
vergiye tâbi tutulmasından mütevellit adaletsizliğin de bu tadilâtla izalesi istihdaf olunmuştur. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 22 

11 -IV - 1934 

1980 sayılı muvazene vergisi kanununun 10 
uncu maddesinde yazılı müddetin bir sene daha 
uzatılması hakkmda Başvekâletin 7 - IV -1934 ta
rih ve 6/773 numaralı tezkeresile Meclise verilip 
encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Maliye vekili Fuat Beyefendi hazır olduğu hal
de müzakere ve tetkik olundu: 

Bu hususta Hükümetin esbabı mucibesinde 
yazılı mütalea encümenimizce de muvafık görü
lerek lâyiha aynen kabul edilmiş olmakla hava
lesi mucibince Bütçe encümenine tevdi olunmak 

Yüksek Rejsjiğe 

üzere takdim kılındı. 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 
H. Fehmi 
Aza 

İzmir 
Kâmü 
Aza 
İçel 

Emin 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 
Aza 

Balıkesir. 
Pertev 
Aza 

Diyarbekir 
Zülfü 

Kâtip 
Aydın 
Adnan 

Aza 
İstanbul 

Hamdi M. 
Aza 
Urfa 
Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 73 
Esas No. 1/919 

Yüksek Reisliğe 

15 -IV -1934 

1980 sayılı muvazene vergisi kanununun 10 
um>u maddesinde yazılı müddetin bir sene daha 
uzatılmasına ve mezkûr kanunun (birinci madde
sinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilmesine dair 
olup Başvekâletin 7-IV-1934 tarih ve 6/773 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise, gönderilen 
kanun lâyihası Maliye encümeni mıaabatasile 
birlikte encümenimize tevdi edilmekle Maliye 
Tekâleti Müsteşarı Faik Reyin httzurile , tetkik 
vermütalea edildi 

Teklif olunan kanun lâyihası esbabı mumbe-
sine ıbinaen encümenimizce de aynen kabul edil

miştir. Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 

Kâtip 
Tokat 

Süreyya 
İstanbul 
Sadettin 
Kayseri 
A> Hilmi 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 

Bursa 
Dr. Galip 

Giresun 
Kazım 

Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Bayazıt 

ihsan 

Çorum 
Mustafa 

Konya 
A. Muzaffer 

Sivas 
M. Remzi 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1980 numaralı muvazene vergisi kanununun 
10 uncu maddesinde yazılı müddetin bir sene 
daha uzatılmasına ve birinci maddesinin tadi

line dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1980 numaralı ve 26 - V -1932 
tarihli muvazene vergisi kanununun 10 uncu 
maddesinde yazılı olup 2174 numara ve 8-V-1933 
tarihli kanunun birinci maddesile 1933 malî se
nesi nihayetine kadar uzatılan müddet, 1 hazi
ran 1934 tarihinden itibaren bir sene daha uza
tılmıştır. 

MADDE 2 — Muvazene vergisi kanununun 
istisnalan sayan birinci maddesinin 2 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Umumî müesseseler tarafından müstahdemle
rine verilen hakikî vesaiti nakliye masraflan ta
mamen ve seyahat yevmiyelerinden: 

Umumî müdürlere verilen yevmiyelerin 10, 
Müfettiş ve müdürlere verilen yevmiyelerin 5, 
Müstahdemlere verilen yevmiyelerin 3 lirası 

maktu harcırahlarda, nakil vasıtaları ücretile 
yukanda gösterilen şekilde, yevmiye isabet eden 
miktar. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2-IV-1934 
Bş.V. 
İsmet 
Da,V. 

Ş. Kaya 
Mf.V. 
Hikmet 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Na.V. 
AU 

Ö.I.V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 

îk.V. * 
M. Celâl 

Zr.V. 
Muhlis 





Sıra No 116 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun I inci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında I 892 numaralı kanun lâyihası ve 

İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r c ; - • • . 
Başvekâlet 11-İlI iç34 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/571 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1718 sayılı Dahilî İstihlâk vergisi hakkındaki kanuna zeylen Maliye Vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 5-M-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununa müzeyyel kanunu esbabı mucibe lâyihası 

1934 senesi bütçesinin tevazününü temin etmek üzere Hükümetçe araştırılan varidat mombaları 
arasında en mühimlerinden birisini şekerden alınan dahilî istihlâk vergisine yapılacak -zam teşkil et
mektedir. Hükümeti, ıbu zammın icrasına sevkeden mülâhazat ve esbap aşağıda arzolunımuştur: 

Malûm olduğu üzere 1926 senesinden itibaren memleketimizde ıtesis olunan ziraî sanayi şubesin
den en mühim bir tanesini şeker sanayii teşkil etmektedir. Grümrük resimlerinin azamî derecede 
tezyidi ve 601 numaralı kamında her nevi rüsum ve tekâliften istisnası suretile Hükümetçe bu sa
nayie en yüksek bir himaye bahşedilmiş ve şeker fabrikalarının inkişafını temin için hiç bir fe
dakârlıktan çekinihnemiştir* Bu himaye, feyizli neticelerini vermekte gecikmemiş ve takriben 
sekiz sene zarfında, dahilî fabrikalardan istihsal olunan şeker miktarı, tedricen yükselmek sure
tile elyevm ithalât miktarına çıflonış ve hemen de dahilî piyasanın ihtiyacını tatmin edecek mik
tarı bulmuştur. Aşağrdaki erkam bunu vazıhan gösterir: 

Seneler İthalât Dahilî -imalât 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

62 900 
61 500 
63 500 
68 600 
63 300 
44 350 
29 350 
10 000 

— . Tan hesabile 
5 000 
5 200 
8 050 

13 130 
22 600 
27 550 
55 000 (takriben) 

/Geçen sene Eskişehirde yapılan yeni fabrika dahi faaliyete başladığı gibi, Turhal fabrikasının 
da önümüzdeki sene içinde faaliyete geçeceği tabiidir. Sanayi umum müdürlüğünden alman malû-
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mata nazaran, fabrikaların normal faaliyetleri ve normal pancar istihsalâtile randımanları şöyle ol
ması lâzjragelmektedir. 

Alpullu : 15 000 Ton 
Uşak 8 000 » 
Eskişehir : 15 000 » 
Turhal : 15 000 » 
Yekûn 53 000 

Uşak fabrikası da tesisatını tevsi ettiği cihetle onun da 1934 senesinde (15 000) ton olarak is
tihsal âtta buluna'bileceği anlaşılmıştır. 

Bu şerait altında 1934 senesi istihsalâtı 60 000 tona baliğ olacak demektir. Memleket istihlâkâtı 
takriben (50 000 - 55 000) ton olduğuna göre, fabrikalar, aralarında istihsalât tahdidi yapma
dıkları takdirde fazlai istihsale girilmesi çok tabiî bir netice olacaktır. 

Dahilî istihsalâtın bu suretle tezayüdü ve hemen 'memleket ihtiyacını tatman edecek miktara 
yükselmesi, Hazinece şekerden alınmakta olan gümrük varidatının seneden seneye azalmasını intaç 
etmiş ve bu miktar 1930 senesinde (17) milyon lirayı mütecaviz iken 1931 senesinde (12) milyon 
liraya, 1932 senesinde (8) milyon liraya tenezzül etmiş olup 1933 senesinde de tahminî ithalât mik
tarının on bin ton olarak hesabı mümkün olduğuna göre bu sene alınacak varidatın 2 750 000 li
radan fazla olmaması lâzımgelir. Ayni seneler zarfında dahilde alınan istihlâk resmi miktarları da 
sırasile (1 050 000), (1 808 000), (2 204 000) liradan ibaret olup 1933 senesinde takribi is
tihsal miktarı 55000 ton farzolunur ise bu sene de 4 400 000 liraya baliğ olacaktır. Görülü
yor ki gümrük varidatının tenakusu karşısında dahilî istihlâk vergisinden elde edilen varidat 
pek cüzî kalmaktadır. Memleketin bütün şeker ihtiyacı hariçten tedarik olunsaydı gümrük vari
datı her) sene 15 - 16,5 milyon liradan eksik olmayacaktı. Gerçi dahilî fabrikaların teessüsünden 
.memleket ziraati ve ticaret sahasında mühim istifadeler temin etmiş olmakla bu işi münhasıran 
malî cepheden mütalea etmek muvafık değilse de Hazinenin bu sıkışık günlerinde şeker sanayii
nin himayesi emrinde yapılan fedakârlıklara mukabil, bu membadan Hazinenin de kaybettiği va
ridatı az da olsa telâfi etmesi çak •mulhik ve meşru telâkki edilmek icap eder. 

Elyevm alınmakta olan kiloda 8 kuruş dahilî istihlâk vergisine bu mülâhazalara müsteniden 
yapılan Ikanun lâyihasile dört kuruş daha zammedilmektedir. Ancak dahilde tesis olunan fabri
kaların kâffesi ayni derecede inkişaf etmiş olmadıkları ve bazılarının henüz teessüs devresinde 
bulundukları da nazarı dikkate alınarak, bu kaibîl yeni fabrikaların da istihsalâtı önümüzdeki 
sonelerde göstereceği inkişaf ve faaliyete intizaren daha az resme tâbi tutulmuştur. 

Kilo başına yapılan ıbu izamlar, şeker sanayiini hiç bir suretle haleldar etmeyecek ve satış 
fiatlanna zam yapmalarına mahal kalmadan tahammül edilebilecek bir haddedir. Filhakika da
hilde oktruvanın ilgaslile gümrük resmine zammı yüzünden şeker sanayii kiloda 2,5 kuruş mun
zam bir himayeye mazhar olduktan başka şeker gümrük resminin maa dara alınmasından dolayı 
bu resim kilo başına 27,5 değil (belki 30 kuruşa gelmektedir. Filhakika 50 kiloluk bir sandık şeke
rin resmi 13,75 liradır. Bu miktar içinde takriben 7r5 kilosu sandık darasıdır. Binaenaleyh haki
katte 13,75 lira resmi 42,5 kilo şeker ödemekte ve bu suretle kilo başına, küsurattan sarfınazar 
edilir ise 32 kuruş isabet etmekte ve bu suretle dahilî şekerler bu yüzden de kilo başına 2 kuruş 
miktarında ikinci bir munzam himayeye mazhar bulunmaktadır. Yapılan dört ve iki kuruşluk zam, 
esasen gümrükteki karşılığa tekabül edebilecek bir miktardadır. Şu hesapların delâlet ettiği ma
na, şekerin dahilî istihsal fiatile satış fiatlan arasındaki farkın gittikçe fabrikalar lehine inkişaf et
tiğidir. 

Son senede istihsalâtı memleket ihtiyacatını tatmin edecek miktara yükselten hu sanayiin, istih
salât yükseldikçe maliyet fiatlarmda temin edeceği tenezzüller de düşünülür ve artık memlekete 
hariçten şeker ithalâtmm hemen hemen durmuş olacağı da nazarı itibare alınırsa bu zammın istik-
sar edilecek bir hadde bulunmadığı ve atiyen dahiHazinenkı bu membadan istifade etmesini müm
kün kılacak mutedil derecede oldmğu kolaylıkla anlaşılır. Bu hususta daha sarih bir fikir vermiş 
olmak için bir şeker fabrikasının bir kaç senelik blânçolan üzerinden yapılan tetkikatta muhtelif 



— 3 — 
kıyemi sabitenin 1926 senesine îıazart» 1932 senetlide 3, 4* misline yükseldiği. 

926 senesi 1932 senesi 
blânçosuna göre blânçosuna göre Tezayüt miktarı 

1 708 585 3 944 022 2 235 437 
124 378 254 153 129 775 
165 395 2 475 104 2 309 709 
120 805 396 994̂  276 109 

2 119 243 7 070 273 4 951 030 
(törükmiştür. Banlardan fabrika ve tesisat bedelinden 1 227 416 lirasmm da itfa edilmiş olduğu 
nazarı dikkate alınır ise sekk sene zarfında kıyemi sabite miktarında 6 178 446 lira yani umum 
yefcûtta nazaran üf misli bir tezayüt vaki olduğu anlaşılır. 

Müessesenin' iborçlarile alacaklarım karşılaştırmak suretile tevzi ettiği kâr miktara 1927 senesin
de 272 449 lira, 1929 senesinde 291 696 lira, 1931 senesinde 320 549 lira, 1932 senesinde 379 954 
liradır. Müessesenin ıbu seneler zarfında ayırdığı ihtiyat akçeleri de 1929 senesinde 27 444, 1931 
senesinde 69 353, 1932 senesinde 358 709 liraya baliğ olmuştur. 

Görülüyor ki, müessese tesisatını sekiz sene zarfında iki misline iblâğ ettiği her sene vasatı 
300 000 lira raddesinde kâr tevzi etraaş ve buna yakm miktarda ihtiyat sermayesi teşkil eylemiştir. 

Zammın muhik ve mutedil olduğunu göstermek için en faideli bir nokta da şekerin maliye* ve 
satış fîâtlerini tetkik etmek olacağı aşikârdır. Şekerin maliyeti şu anasırdan terekküp etmektedir: 

% 67,23 Pancar bedeli ve masrafları 
% 10 İşletme malzemesi yerli 
% 7,99 işçilik 
% 5,18 Müteferrik masraflar 
% 7,61 İşletme malzemesi (ecnebi) 
% 1,99 İşçilik (ecnebi) 

100,00 
Bu anasırı tahlil edelim: 
1927 senesinde pancarın fabrikaya maliyet fiati, kilo başına (2,45) kuruş iken 1932 senesinde 

kilo başına (1,85) kuruşa düşmüştür. Vasatı sekiz kilo pancardan bir kilo şeker alındığına göre 
927 senesinde bir kalö şeker için, müessese (19,27) kuruş pancar bedeli verirken 1932 senesinde ayni 
miktar için, (14,80) kuruş,vermektedir ki aradaki fark müessese lehine (4,47) kuruşa baliğdir. 

Mamul şeker maliyeti içinde yerli isletme malzemesi ile amele ücretlerinde de 1927 senesine na
zaran bu gün şayanı dikkat bir derecede tenakus olduğundan (4,47) nisbetindeM1 farkın en mü
sait bir hesapla kilo başına (5) kuruş tutabileceği neticesine varmaik doğru olur. Bu itibarla 
şekerin kilo başına maliyet fiati 1927 senesine nazaran 5 kuruş azalmış bulunduğundan mevcut 8 ku
ruş resmin 4 kuruş zam ile 12 kuruşa çıkarılması lüzumlu ve adilâne olur. 

Arzolunan mülâhaza ve sdbepler, dahilî şeker istihlâk resminin en az dört kuruş bir zamma 
tâbi olmasını mümkün kıldığı cihetle bu esaslar dahilinde kanun lâyihası ve esbabı mucibesi tanzim 
kılınmıştır. 

Kıyemi sabite 
Fabrika ve tesisat bedeli 
Demirbaş eşya bedeli 
Ambarlar mevcudu 
Emlâk ve arazi 



_ 4 _ 
iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 7 .jy. 193,1 

Karar No. 15 
Esas No. 1/892 

Yüksek Reisliğe 

Şekerden alınmakta olan 8 kuruş istihlâk 
resminin 12 ıkuruşa çıkarılması zrmnında 3718 
sayılı dahilî istihlâk vergisi kanununa zeylol
mak üzere hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
5 - III -1934 içtimaında kabul ve Yüksek Mecli
se arzedilen kanun lâyihası encümenimize havale 
Duyurulmakla Maliye vekili Fuat Beyin huzuri-
le tetkik ve.müzakere olundu. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de izah edildi
ği veçhile şeker sanayii dahilde imale başlan
dığı 1927 senesinden bu güne kadar yüksek te
rakki ve inkişaf eseri göstermiştir. Şeker sana
yiinin dahilde memleket ihtiyacını tamamen te
mine matuf olan bu terakki ve inkişafı her ne 
kadar gümrük resmi cephesinden her sene büt
çe muvazenesinde büyük 'bir açığa meydan ver
miş ise de iktisadî cepheden memleket dahilin
de - bilhassa fabrikaların bulunduğu muhitler
de - köylü halk üzerinde büyük bir refah ve te
rakki âmili olmuştur. 

İlk tesis senelerine nazaran bu gün ekim saha
larında pancar ziraatinin her sene geçirdiği tekâ
mül istihalesi ve bununla mütenaslben fabrika 
imalâtında gösterilen yüksek dikkat ve ihtimam 
neticesi bir taraftan pancarın evsafı ıslah ve 
randımanı arttırıldığı gibi diğer taraftan imal 
masarifi de indirilmeğe başlamıştır. 

Bu lâyiha ile arttırılmak istenen dahilî istih
lâk resminin memleketin iktisadî vaziyeti itiba-
rile satış fiatları üzerinde tesir yapıp yapmaya
cağı noktasına gelince: Fabrikaların senelerden 

beri geçirdiği terakki ve inkişaf dolayısile bu 
farkın fabrikaların satış fiatl arını hemen bu 
nisbete yakın bir derece de indir ilm/ek sureti! e 
halk üzerinde müessir olmayacağı neticesine vâ
sıl olunmuş ve ibu noktai nazara göre encüme
nimiz lâyihanın kabulünü muvafık bulmuştur. 

Müzakere esmasında şeker ile büyük bir alâ
kası olan glükoz üzerinde de encümenimiz te
vakkuf etmiş ve bu gün hemen tamamile dahil
de istihsal edilen bu maddenin şeker istihlâki ü-
zerinde menfi tesir yaptığı neticesine vâsıl ol
muştur. Binaenaleyh iktisadî tesirinden sarfına
zar sıhhî noktai nazardan dahi sarf ve istih
lâki kontrol edilmeği icap eden glükozun Hükû-
•m|et tarafından tetkik edilmesi ve alınacak neti
ceye göre istihlâk resminin bu maddeye dahi 
teşmili muvafık olacağı kanaatine vâsıl olmuş
tur. 

Lâyihanın maddeleri aynen kabul edilmiş ol
makla havalesi mucibince ait oldukları encü
menlere tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
takdim olunur. 

iktisat En. Reisi M. M. Kâtip 
Edirne Ş. Karahisar 
Şakır îsmail 

Aza Aza Aza 
Bursa Bursa . İstanbul 

7?. Ferit Rüştü M. Yaşar 
Aza Aza Aza 

izmir istanbul Bolu 
M. Sadettin Alâettin Şükrü 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 10-IV -1934. 
Karar No. 23 
Esas No. 1/892 

Yülksek Reisliğe 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Baş
vekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/571 numaralı 
tezkeresile Meclise verilip encümenimize hava
le olunan kanun lâyihasile esibabı mucibesi ve 
İktisat encümeninin ıbu hususa jdair mazbatası 
Maliye vekili Fuat ve İktisat vekili Celâl Beye
fendiler hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi: 

Bu hususta dermeyan olunan esbabı mucibe 
encümenimizçe varit görülerek lâyiha esas iti-
barile fcaibul edilmiştir. Ancak lâyihanın ikinci 
fıkrasına İktisat ve Maliye vekili Beylerin ver-
4Meri izahattan hâşa! olan maksat ve gayeye 
göse vusnih verilmek istenilmiş ve icabında ka-

1718 sayılı dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 
kanuna zeylen Maliye vekilliğince hazırlanıp Baş
vekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/571 numaralı 
tezkeremle. Yüksek Meclise gönderilen ve İktisat 
ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte en
cümenimize tevdi buyurulan kanun lâyihası İk
tisat vekili Mahmut Celâl ve Maliye vekâleti 
müsteşarı Faik Beyler hazır oldukları halde en-
cümenimizce de tetkik ve mütalea olundu.. Şe
ker fabrikalarının kâfi istihsal kabiliyetile dahil
de teessüs-' etmesi bu maddenin hariçten ithali 
zaruretini bertaraf etmiştir. Ancak hariçten it
hal olunduğu müddetçe bilhassa dahilde teessüs 
etmiş ve edecek olan fabrikaların himayesi mak-
sadile alınmakta olan gümrük resminin de bun
dan böyle artık gümrük varidatı arasında yer 
tutamayacağı tabiidir. Varidatın bu suretle ek-

nun tedvinine lüzum kalmadan resmin arttırıl
ması için bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe takddmine karar 
verildi. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Güımüşane İsparta Aydın 
H. Fehmi Kemal Turan Adnan 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
İçel 
Emin 

.Asa 
Balıkesir 
Pertev 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

Aza 
İstanbul 

ffamdi M. 
Aza 
Urfa 

Behçet 

silmesi fabrikaların teessüâ itibarile iktisadî ba
kımdan memlekete gerek ziraî sahada, gerek tica
rî sahada temin ettikleri faydalarla bihakkın 
karşılaştınlmış. olur. Diğer taraf tan da .şekerin 
dahilî istihsali üzerinden alınmakta olan istihlâk! 
resminin arttırılması da zarurî görünür. Ancak 
bu arttırmanın nisibeti bir taraftan teessüs eden 
fabrikanın yaşama ve inkişaflarına mâni olma
mak ve diğer taraftan da fiatın arttırılması su
reti le müstehlik üzerine rüçu etmemek icap eder. 
Bu hususların katı surette halli memleketimizde 
yetişen şekerin maliyet fiatmın en gerçek ve doğ
ru bir surette bilinmesine bağlıdır. Halbuki İk
tisat vekâleti elindeki anasır ile bu hususu temin 
edemeyeceğini kestirerek ecnebi bir mütehassıs 
getirtmiş ve meseleyi onun yapacağı tetkiklerin 
mevzuu arasına koymuştur. Ancak Hükümetin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni. 15 - ÎV -1934 
M. No.'72 
Esas No. 1/892 

"Yüksek Reisliğe 
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esbabı mucibesinde beyan edildiği veçhile şekerin 
kilo başına maliyet fiatı 1927 senesine nazaran 
beş kuruş azalmış bulunduğundan mevcut se
kiz kuruş resmin dört kuruş zammile on iki ku
ruşa çıkarılması istiksar edilecek bir hadde bu
lunmayıp atiyen dahi Hazinenin bu membadan 
istifade etmesini mümkün kılacak mutedil, lü
zumlu ve âdilânedir. İktisat Vekili Beyefendi de 
mütehassısının raporunu almadan katı maliyet 
fiatı üzerine vaktinden evvel bir hüküm vermeği 
iltizam etmemekle beraber çok galip ihtimale 
göre yapılan yeni zammın Hazineye fabrikatör
lerin kârlarından ayrılarak verilip müstehlik üze-

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1718 numaralı dahilî istihlâk 
vergisi kanununun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şeke
rin beher kilosundan 12 kuruş istihlâk vergisi 
almır. 

Henüz bir istihsal devresini ikmal ile senelik 
blânçosunu tanzim etmemiş olan fabrikalar ma-
mulâtı için bu resim on kuruş olarak almır. 

Yukanki fıkralarda yazılı şeker tabiri küp, 
kare ve toz halinde bilcümle şekerlere şamil
dir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

28-11-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mf. V. Na. V. Îk. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

rine tesir ettirilmeyeceğini beyan etmiştir. Şu 
(mülâhazalara binaen lâyihanın heyeti umumiye-
si muvafık görülerek Maliye encümeninin tadili 
veçhile kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olundu. 

Reis ReisV. M. M. Kâ. 
Burdur İsparta Bayazıt Tokat 

M. Şeref Mükerrem İhsan Süreyya 
Bursa Çorum İstanbul Giresun 

Dr. Galip Mustafa Sadettin Kâzım 
Konya Kayseri Kırklareli Sivas 

A. Muzaffer A. Hilmi Şevket M. Remzi 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİL t 

1718 numaralı dahilî istihlâk vergisi kanununa 
Müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1718 numaralı dahilî istihlak 
vergisi kanununun birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şe
ker kilosundan 12 kuruş istihlâk vergisi alınır, 

Bu kanunun neşri tarihinde faaliyetleri he
nüz bir istihsal senesini tamamlamamış olan 
fabrikalar mamulâtı için bu resim 10 kuruş 
olarak alınır. 

Ancak İcra Vekilleri Heyeti 1935 ve mü
teakip senelerde bu mahiyetteki fabrikalar ma-
mulâtına ait resmi birinci fıkradaki miktara çı
karmağa salahiyetlidir. 

YukarıM fıkralarda yazdı şeker tâbiri küp, 
kare ve toz halinde bilcümle şekerlere şamildir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 -* Hükümetin teklifi aynen. 


