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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
Birinci celse 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine dair 
II. M. M. Reisliği tezkeresi kabul edildikten ve içel me
busu Ferid Celâl Güvenin Riyaset Divanı kâtibliğin-
den istifasına dair takriri okunduktan sonra 

1935 yılı muvazenei umumiye kanunu lâyihasının 
müzakeresine başlanarak heyeti umumiyesi bir müd
det konuşulduktan sonra teneffüs için celse tatil 
edildi. 

Lâyihalar 
1 — Askerî şahıslarla ailelerine karşı seferberlik

te işlenen suçların takibi ve hukuk davalarının görül
me tarzı ile kira ve tasarruf haklarının korunması hak
kında kanun lâyihası (1/221) (Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenlerine) 

2 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı deniz bütçe
sinde 11 684 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/218) (Bütçe encümenine) 

3 — Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı hava bütçe
sinde 2 800 liralık münakale yapılması hakkında ka
nun lâyihası (1/219) (Bütçe encümenine) 

4 — Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı büt
çesinde 50 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/220) (Bütçe encümenine) 

5 — Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Hüküme
ti arasında aktedilen afyon anlaşmasının tasdikma 
dair kanun lâyihası (1/217) (Hariciye ve tktısad 
encümenlerine) 

Tezkereler 
6 — Balıkesir mebusu Hayrettin Karanın teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi (3/110) (Adliye ve teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümene) 

tkinci celse 
Muvazenei umumiye kanunu lâyihasının müzake

resine devam edildikten sonra fasıllara geçilmiş ve 
B. M. Meclisi, Riyaseti Cumhur, Divanı muhasebat, 
Başvekâlet, Şûrayı devlet, İstatistik umum müdürlüğü 
ve Diyanet işleri reisliği bütçeleri kabul edilmiş ve 
perşembe günü toplanılmak üzere inikad bitirilmiştir. 

Başkan Kâtib Kâtib 
Abdülhalik Renda Balıkesir Çoruh 

Sabiha Gökçül Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK EDİLEN EVRAK 
I Mazbatalar 

7 — Adliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 36 500 li-
I ralık münakale yapılmasına dair 1/170, Sıhhat ve 
I içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 6 300 

liralık münakale yapılmasına dair 1/175, Ziraat ve-
! kâleti 1934 yılı bütçesinde 4 350 liralık münakale ya-
I pılmasına dair 1/177, tktısad vekâleti 1934 yılı büt

çesinde 500 liralık münakale yapılmasına dair 1/189, 
I Millî Müdafaa vekâleti kara ve Askerî fabrikalar 
I umum müdürlüğü 1934 yılı bütçeleri arasında 35 648 
I liralık münakale yapılması hakkında 1/190, Askerî 
I fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde l 250 

liralık münakale yapılmasına dair 1/193, Millî Mü
dafaa vekâleti 1934 yılı bütçesinde 11 684 liralık mü-

I nakale yanılmasına dair 1/218, Millî Müdafaa ve-
i kâleti 1934 yılı hava bütçesinde 2 800 liralık müna-
j kale yapılması hakkında 1/219 ve Jandarma umum 
j kumandanlığı 1934 yılı bütçesinde 50 000 liralık mü-
| nakale yapılması hakkında 1/220 sayılı kanun lâyi-
j halan ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 
! 8 — Türkiye ile Almanya arasında aktolunan ti-
! cadet mukavelenamesine ek olarak 15 nisan 1935 ta-
| rihindc imzalanan anlaşmanın tasdikma dair kanun 
i lâyihası ve Hariciye ve tktısad encümenleri mazbata-
i lan (1'hJO) (Ruznameye) 



B Î R Î N G Î C E L 8 İ 
Açılma saati: 14,5 

BAŞKAN — Hasan Saka 

KÂTÎBLER — Ali Zırh (Çoruh), Sabiha Gökçül (Balıkesir) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. ! vekâletlerle mütenazır her encümenden ikişer 
Memurin kanununa ek yeni bir lâyiha gel- i aza seçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 

mistir. Memurin kanununun aslı, vekâletlerle i edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. O 
mütenazır encümenlerden ikişer aza seçilmek j halde lütfen vekâletlerle mütenazır encümenler 
suretile Muhtelit bir encümende tetkik edilmiş- I bu Muhtelit encümene intihab edecekleri arka-
ti. Bu ek lâyihanın da ayni suretle tetkiki için | daşlan bir an evvel intihab etsinler. 

3 — İNTİHABLAR 

1 — Riyaset divanı katibliği intihabı j cakıtr. Lütfen reylerinizi veriniz. Kutular gez-
BAŞKAN — Riyaset Divanının bir katibliği ! dirilecektir. Bir taraftan da ruznameye geçiyo-

inhilâl etmiştir. Yerine bir kâtib intihab oluna- I ruz. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

/ — Adline vekâleti 1931 yılı bütçesinde | nesine giren bir kısım daire bütçelerinin ilişik 
3G 500 liralık münakale, yapılmasına dair 1/170, \ cetvelde gösterilen fasılları arasında 83 298 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı \ liralık münakale yapılmıştır. 
bütçesinde (i 300 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/175, Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinde 
4 3:10 tindik münakale yapılmasına dair 1/177, 
İktisad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 300 liralık 
mihuvkale yapılmasına, dair 1/189, Millî Müda
fiin vekâleti Kara ve Askerî fabrikalar ımıuın 
müdürlüğü 1934 yılı bütçeleri arasında 35 618 
liralık münakale yapılması hakkında, 1/190, As
kerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı büt
çesinde 1250 liralık münakale yaapûınasına dair 
1'193, Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı bütçe
sinde 11 68i liralık •münakale yapılmasına dair 
1/218, Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı Hava 
bütçesinde 2 800 liralık münakale yapılması hak
kında 1/219 V( Jandarma umum kumandanlığı 
1934 yılı bütçesinde 50 000 liralık münakale ya
pılması hakkında 1/220 sayılı kanun lâyihaları 
ve Hütee encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? Söz isteyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muvaze-

[1] 122 sayılı basmayazı zabtın sonun d ad ir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 
F. Zam 

485 Sarî ve salgın hastalıklarla müca
dele masrafı 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

487 Zührevî hastalıklarla mücadele 
masrafı 2 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti 
517 Vilâyat mefruşat ve mebirbaşı 32 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

519 Vilâyat müteferrikası 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

524 Cürmü meşhuda gidecek adlî me
murların ve tabiblerin harcırahı, 
ehli vukuf ve ehli hibre ve şahid-
lerin yol masrafları ve ücretleri ve 
fethi meyit masrafları ve cürmün 
zahire ihracı için ihtiyarı lâzımge-
len sair masraflar 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İktisad vekâleti 
676 Defatir ve evrakı matbua 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

189 — 
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ftiraaf vekâleti 

J?\ Lira 
718 2233 numaralı kanun mucibince as

kerlik dersleri muallimlerine veri
lecek ücret 50 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

719 Mefruşat ' ' 2 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

720 Tenvir 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Merkez müteferrikası 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

728 Masarifi tesisiye 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
763 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 34 648 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

787 Tamir ' 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunu açık reye arzediyorum. Kutular gez
dirilecek reylerinizi veriniz. 

2 — Posta, lelyraf re telefon umum. •müdür
lüğü 1934 yılı bütçe açığına karşılık olmak üze
re 200 000 liralık istikraz akline dair kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni m^azbatası (1/181) \l\. 

BAŞKAN — Encümen, bunun müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. 

Evvelâ müstaceliyet teklifini reyinize arze-
deceğim. Kabul edenler.. Etmeyenler... Müsta
celiyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

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

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
bütçe açığına karşılık olmak üzere 200 000 li

ralık istikraz akdine dair kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 senesi bütçe açığına karşılık 

[\]127 sayılı matbua zaptın son un ela dır. 

olmak üzere iki yüz bin liralık istikraz akdi için 
Nafıa vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz 
isteyen yoktur. Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu istikraza kefalete Maliye 
vekili mezundur. 

BAŞKA N— Maddeyi kabul edenler.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu istikraz 1935 malî senesi 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü büt
çesinin Nafıa vekâletince gösterilecek tertible-
rinden yine mezkûr idare bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tahsisat nakli suretile en geç teşrinisani 1935 
nihayetinde ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
Etmeyenler . . . Kabul edilmşitir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
Etmeyenler . . . Kabul edilmşitir. 

Bu kanunu da açık reye arzediyorum. 

3 — İktisadı buhran reryis! kanununa 'kii 
2Î16 sayılı kanunun değiştirilmesine dair kanun 
lâyihası re Iklısad, Maliye ve liüiçe encümenle
ri -mazbataları (1/64) [ 1 ! 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

İktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
2416 sayılı kanunu değiştiren kanun 

MADDE 1 — İktisadî buhran vergisi ka
nununa müzeyyel 2416 sayılı kanunun birinci 
maddesnie aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

A) 2395 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 
4 ncü ve 5 nci fıkrasına dahil olanlar; 

B) Yalnız mukavelelernide hiç bir suretle 
vergi alınmayacağı veya ileride ihdas edilecek 
vergilerden müstesna tutulacağı zikredilmiş olan 
usulüne tevfikan tesis edilmiş imtiyazlı şirket
ler hariç olmak üzere 2395 sayılı kazanç vergisi 
kanununun 3 ncü maddesinin 21 nci fıkrasında 
sayılanlar kazanç vergisi muafiyeti baki kalmak 
şartile buhran zammına tabidirler. Bu mükellef
lerden Maliye dairelerine kazanç beyannamesi 
vermeyenler buhran vergsi tahakkuku için ka
zançlarını bir beyanname ile bildirmeğe mecbur
durlar. Bu beyannamelerin tanzimi, verilmesi, 

| 1 ] Birinci müzakeresi 2T> nci inik ad zapUnda-
dıı\ 

— 190 — 
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tetkiki ve beyanname vermeyenlere tatbik edile
cek muamelelerle itiraz ve temyiz talebleri hak
kında 2395 sayılı kazanç vergisi kanunu hüküm
leri aynen tatbik olunur. 2510 sayılı iskân ka
nunundaki muafiyetler mahfuzdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname yok
tur. Birinci maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, 1934 kazancı esası 
üzerinden 1935 malî yılında alınacak vergilere 
tatbik edilmek üzere neşri tarihinden muteber-
teberdir. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Bu hususta bir tadilname-
miz var. 

Yüksek Reisliğe 
iktisadî buhran vergisi kanununa ekli 2416 

sayılı kanunun değiştirilmesine dair olub 
4 - V - 935 tarihli mazbatamızla Umumî heye
tin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek maka
mınıza sunulmuş olan kanun lâyihasının ikinci 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
teklif ederim. 

MAûEE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Trabzon 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Encümen namına verilen bu ta
dil teklifini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Madde 
(Bu kanun neşri tarihinden muteberdir) şeklin
de tashih edilmiştir. Maddeyi bu şekilde kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. Kutular gezdirilsin. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI — Ruznameye 
dahil olan kazanç vergisine aid kanunla bazı 
maddelerden istihlâk resmi alınmasına dair 
iki kanun lâyihası vardır. Bunlar iki defa mü
zakereye tâbi mevaddandır. Fakat her ikisi
nin de bütçe ile alâkadar olması itibarile bun
ların müstaceliyetle müzakeresini teklif ederim. 

BAŞKAN — Bu iki lâyihanın bütçe ile alâ
kası olduğundan müstaceliyetle müzakeresi tek
lif ediliyor. Teklifi kabul edenler... Etmeyenler... 
Müstaceliyetle müzakereleri kabul olunmuştur. 

4 —• Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve îklısad. Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/94) [1]. 

[1]110 say ıh matbua zaptın sonuna adi-r. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
j üzerinde söz açıktır. Söz isteyen olmadığına 

göre maddelere geçilmesini reyinize koyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna 
I ek kanun 

MADDE 1 — 22-111-1934 tarih ve 2395 sayılı 
kazanç vergisi kanununun 6 ve 7 inci maddele
rinde yazılı mükelleflerle mezkûr kanunun 47 nci 
maddesi mucibince beyanname vemeyi tercih 
eden mükellefler aşağıda yazılı esaslar dairesin-

| de zahirî karineler üzerinden asgarî mükellefi-
I yete tabidirler. 

Betyannamelerinde safî kârları olmadığını 
, veya zarar ettiklerini gösteren mükellefler hak

larında tahakkuk ettirilmiş olan asgarî mükelle-
| fiyetin varidat idaresine verecekleri ayrı bir be-
| yanname ile müteakip senenin umumî masraf -
I larına idhal edileceğini bildirebilirler. Bu be-
| yannameler de 2395 sayılı kazanç vergisi kanu-
| nunun kazanç beyannameleri hakkında tayin et-
I tiği itiraz ve temyiz hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — Birinci madde budur. Söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri).. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun tatbiki zımnında, 
şehir ve kasabalarda sair mahaller, ihtiva et
tikleri nüfus sayısına ve sahil olub olmadıkla
rına göre 6 sınıfa ayrılmıştır: 

Birinci sınıf - İstanbul (Belediye sınırları 
içindeki yerler, 

ikinci sınıf - Ankara, İzmir, 
Üçüncü smıf - Nüfusu elli bin birden yukarı 

yerler ile 20 001 den 50 000 e kadar olub sahil 
olan yerler, 

Dördüncü sınıf - Nüfusu 20 001 den 50 000 e 
kadar olub sahil olmayan yerlerde 5 001 den 
20 000 e kadar sahil olan yerler, 

Beşinci sınıf - Nüfusu 5 001 den 20 000 e 
kadar sahil olmayan yerler, 

Altıncı sınıf - Nüfusu 5 000 ve daha aşağı 
yerler. 

Nüfusun tayininde yeni nüfus sayımı yapı
lıncaya kadar 927 senesi nüfus sayımı esastır. 
Yeni nüfus sayımı yapıldığı takdirde sayım ne
ticelerinin Hükümetçe resmen ilân edildiği malî 
yılı takib eden malî yıldan itibaren bu kanunun 
tatbikrnda yeni sayım neticeleri nazarı dikkate 
alınır. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu maddeden evvel Maliye encümeninin 2 nci 
maddesinin okunmasını encümen namına rica 
ediyoruz. Bu ikinci maddeden sonra da şimdi 
okunan maddeyi 3 ncü madde olarak teklif 
ediyoruz. Bu ikinci madde, kazanç kanununun 

i 3 ncü maddesindeki muafiyetlerin bu kanunda 
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da muaf olduğuna tasammun etmektedir. Bu 
ibare Maliye encümeni tarafından ilâve edilmiş
tir. Bizim teklifimizde bu yapılmamıştır. Fakat 
kanunda sarahat temini arzu edilirse Maliye en
cümeninin 2 nci maddesi şimdi okunan 2 nci 
madde olarak okunsun, şimdiki ikinci madde de 
3 ncü madde olarak düzeltilsin. 

BAŞKAN — Bu maddenin yerini değiştirme
ğe lüzum yok. Muafiyet maddesi 3 ncü madde 
olarak kalabilir. 

SIRRI DAY — O da olur. 
BAŞKAN — Söz isteyen var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bütçe encümeni 

pek doğru olarak yapmış olduğu şeyden niçin 
rücu ettiğini anlryamadım. Maliye encümeni ile 
Bütçe encümeni arasındaki fark şudur: Kanu
nun 1 nci maddesi diyor ki : Kazanç kanununun 
6 ve 7 nci maddelerinde yazılı mükelleflerle 
mezkûr kanunun 47 nci maddesi mucibince be
yanname vermesi tercih eden mükellefler... ver
giye tâbidir). Binaenaleyh doğrudan doğruya 
kimlerin mükellef olacakını yazdıktan sonra 
yazılmayanların bu mükellefiyete dahil olmadı
ğı açıkça tezahür eder. Bu bir... 

İkincisi; Mali ve encümeni (A) fıkrasında 
diyor ki : Kazanç kanununun 3 ncü maddesinde
ki müstesnalar müstesnadır. 

Kazanç kanununun üçüncü maddesinde ka
zanç vergisinden müstesna olanlar tabiatile 
müstesnadır. Çünkü bu kanunun ruhu, canı yal
nız ve yalnız beyannameye tâbi olanların beyan
namelerine itimad etmekten mütevellid zararın 
önüne geçmek için bulunan acık karinelere na
zaran müstesnaları burada zikretmece dairdir. 
Binaenaleyh Sırrı Dayın, namına söylediği en
cümeninin mütaleası doğru değildir. 

(B) fıkrasına gelince: 2395 numaralı kazanç 
vergisi kanunu/mm 8 nci. maddesinin bir numo.-
rah fıkrası mucibince vergilerin tedive sırasında 
kesilen v* isleri münhasıran taahhütten ibaret 
olan şahıslar. 

Arkadaşlar, kazanç kanununda bu adamlar 
beyanname vermeğe tâbi değillerdirki, kanunun 
esası beyannameye tâbi olduğu halde, bundan 
müstesnadır, demeğe lüzum olsun. Binaenaleyh 
buradaki kayid dahi yerinde değildir. 

Ancak (C) fıkrasında bankalar tabiri, 
yalnız ziraî ikrazatta bulunan bankaların müs
tesna olması keyfiyeti nazarı dikkate alınacak 
olursa onların istisnası hakkında bir madde ko
nabilir. Bu maddenin yeri de, müstakil ola
rak değil, ancak birinci maddeye (Münhasıran 
ziraî ikrazatta bulunan bankalar bundn hriçtir) 
şeklinde ilâve edilebilir. Kazanç kanununun 6 
nci ve 7 nci maddesinde (Beyannameli mükellef
ler ve bu kanuna tevfikan beyanname vermeği 
tercih edenler dahildir) deriz ve bu suretle müs
takil madde yapmaktan da kurtulmuş oluruz. 

Zannederim, Sırrı arkadaşımız da buna işti- j 
rak ederler. ' 

BAŞKAN — Rey vermeyen arkadaşlar lüt
fen reylerini versinler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SIRRI DAY 
(Trabzon) — Arzettiğim gibi ileride tatbikatta 
bir tereddüdü mucib olmamak için bu şekilde 
müzakere edilmiş ve hatta zapta geçmiş bulun
ması dahi maksadı temin eder. Binaenaleyh mad
denin içerisinde bulunmakla bulunmaması ara
sında büyük bir fark kalmıyor. 

Banka meselesine gelince: bu, mühim bir şey 
değildir. Binaenaleyh maddenin heyeti umu-
miyesi kalkınca (yalnız ikrazatla meşgul olan 
bankalar müstesnadır) şeklinde konulabilir. 

BAŞKAN — O halde Maliye encümeninin 
ikinci maddesini mi madde olarak teklif ediyor
sunuz? 

SIRRI DAY (Trabzon) — Hayır. 
BAŞKAN — O halde ikinci madde üzerinde 

başka söz isteyen var mıdır? 
Başka söz olmadığına göre ikinci maddeyi 

reye koyuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeye geçmeden evvel kâtiblik 
intihabı için yapılan intihabın neticesini anla
mak üzere kura ile bir komisyon seçeceğim: 

Nedim Bozatık (Kocaeli), 
Halid Bayrak (Bayazıd\ 
Ziya Karamursal (İstanbul). 
Kâtiblik için verilen reyleri tasnife memur 

komisyon bunlardan ibarettir. 

MADDE 3 — Beyanname usulü ile kazanç 
vergisine tâbi mükellefler bu kanunun tatbiki 
noktasından 4 kısma ayrılmıştır: 

Birinci kısım : Bankalar, bankacılık işlerile 
iştigal eden şirketler, tasarruf ve teavün san
dıkları, bankerler ve bankerlik muamelelerile 
uğraşan sarraflar, borsa acentaları ve mubayaa
cıları ve simsarları, ikracatcılar ve her nevi si
gorta şirketleri, sigorta acentaları ile sigorta mu
kavelenamelerini akid ve imzaya mezun sigorta 
komusyoncuları, ithalât ve ihracat ve beynel
milel nakliyat komusyoncuları, konsinyasyon 
üzerine iş yapan komusyoncular, ticaret ve fab
rika mümessilleri, toptan ecza tacirleri, noterler, 
noter muavinleri ve noterlik vazifesini ifa eden 
adiye mensubları; 

İkinci kısım : Her nevi fabrikalar ve matba
alar: 

Üçüncü kısım : Beheri 300 ton ve daha ziyade 
vapur işletenler, transit depoları ve antrepola
rını işletenler, sahib oldukları madenleri, dal
yanları ve voli mahallerini kiraya verenler, nü
fusu 10 000 ve daha ziyade olan mahallerdeki 
hanlarla şehir ve kasabalardaki apartımanları 
toptan kiraladıkları halde doğrudan doğruya 
işletmeyib parça, parça kiraya verenler ve mül
tezimler ; 

Dördüncü kısım : Bina vergisi kanunu mu
cibince gayrisafi iradları 2 000 lira ve ondan 
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fazla olan mahallerde ticaret ve sanat yapanlar 
ve kazanç vergisi kanununun 47 nci maddesi mu
cibince beyanname vermeyi tercih edenler. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Şimdi arkadaş
lar, bu kanunun bütün encümenlerden geçen ve 
Hükümetten gelen esbabı mucibesini nazarı dik
kate alacak olursak, gayesi iradı gayrisafi üze
rinden vergi verenlerle, beyannameye tâbi olan
ların verdikleri veya arasındaki adaletsizlik, 
kazandığı halde vergiden kaçmak yolunu 
bulan bazı ahlâksız adamların ahlâksız
lığının önüne geçmek için konulmuş bir 
siperdir. Elbette ki, bu şekildeki ahlâksız
lıkla mücadele etmek prensibini kabul ve va
tandaşlar arasında müsavi mükellefiyet tat
bik etmek yolunda istihdaf edilen bu maksad 
çok doğru ve yerindedir. Yalnız bir noktayı 
muhafaza etmek lâzımdır. Bunların içerisinde 
bir tasarruf ve teavün sandıkları var. Bir 
de noterler. Benim bildiğim, sandık namı 
altında ki her teşekkül mutlaka ucu Devletin 
teşkilâtına veyahud Devletin murakabesine tâ
bi olan müesseselerdir. Binaenaleyh kanunun 
esbabı mucibesini teşkil eden vergiden kaçak
çılığı, keyfiyeti, Devletin mütemadi muraka
besi altında bulunan ve her zaman için cezaî 
mesuliyet altında bulunan tasarruf ve teavün 
sandıkları ki zannediyorum; heyeti mecmuası 
resmî sıfat erbabından mürekkeb olan ve ayda 
% 1, 2, 3 gibi ayırabildikleri paraların toplan
masından hâsıl olan bir sandıktır ve bu mües
seselerin memurlarını yine kendileri tayin eder
ler. Ayni resmî müesseselerin mesuliyetine ve 
hatta murakebeleri de Devletin kanunlarına tâ
bidir. Böyle müesseseler için vergi kaçakçı
lığı zannetmek doğru değildir. Ayni mesele ol
mak üzere noterler için dahi bu noktai nazar 
varid olabilir. Hatta Maliye encümeni arka 
daşlarımız, amme müessesesinden olan ve sened-
leri ve bütün dairelerce, yapılan mukaveleleri 
tevsik eden, mahkemelerce her yaptığı işlere 
doğrudan doğruya kıymt verilen ve bir mahke
me ilâmı gibi tevsik olunan bazı senedleri ya
pan ve kanunun verdiği salâhiyet dairesinde 
bir hak almakta, muayyen bir nisbette bir harç 
almakta ve bu sebeble maliye müfettişlerinin, 
Adliye müfettişlerinin indelhace ve daima müd
deiumumilerin murakabesi altında bulunan Dev
let müessesatının, yani Maliyenin bir dairesin
den farkı olmayacak kadar emniyet ve itimada 
lâyik olan noterlerin, yanlış beyanname verecek
lerini zannederek kendilerini, bulundukları yer
de istihdam ettikleri adama, şehire göre mak
tu, nisbi vergiye tâbi tutmayı Maliye encümenin-
deki arkadaşlarım gibi ben de muvafık görmü
yorum. Yani resmî diyebileceğimiz bu kabil 
yerlerde şu veya bu şekilde entrikalar yapıla
cağını ifade etmemek bendenizce hakikate daha 
çok yakınlaşmış olur. Binaenaleyh, hususî ve 
mütemadi, murakabe altmda bulunan bu tasar

ruf sandıkları ile noterlerin buradan çıkarılma
sında Maliye encümenindeki arkadaşlarımın 
noktai nazarlarına iştirak ediyor ve bu şekil
de olmak üzere bir takrir veriyorum. Takdir,., 
Heyeti Celilenizindir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Esasen bu kanuna - adı üstünde-
asgarî mükellefiyet kanunu diyoruz. Yani doğru
dan doğruya çalışsın çalışmasın, kâr etsin etme
sin, bunlar mevzubahs olmaksızın maktu ver
giyi vermekle mükelleftir. Mühim bir kısmı da 
kazanç vergisine taallûk eder, bir de beyanname
ye tâbi olanlar vardır. Bu ikinci kısmı asgarî bir 
vergiye tâbi tutalım dedik, fakat esbabı mucibede 
denmişki, bunlar arasından bazıları yanlış defter 
tutuyorlar, kazançlarını gizliyorlar, bu itibarla 
vergi kaçıyor, bunlar da yok değil. Fakat doğ
rudan doğruya kanunun teklifi sebebi, mükel
lefler kârlarını saklıyorlar, kârları olduğu hal
de kendilerini zararlı gösteriyorlar, bunun önü
ne geçmek için bir kanun yapmak değildir. Her 
kesin asgarî derecede mükellefiyetini tesbit et
mek ve onun haricinde, onun fevkinde bir ka
zancı varsa ondan da ayrıca vergi almak için 
bu kanun teklif olunmuştur. Noterler dürüst 
hareket ederler, ona hiç şüphe yok, fakat def
terleri doğru tutan yalnız noterler değildir. 
Bankalarımızın hiç birisi de bunun aksi bir şey 
yanmaz, bankalarımızın hepsi de bu vaziyette
dirler ve doğru defter tutarlar. Hiç bir bankada 
hilafı hakikat tak*dd teessüs edemem. Bunun ya
nında eşhas elindeki bir cok müesseseler de 
doğru defter tutarlar. Bu itibarla prensib nok
tasından biz noterleri, asgarî mükellefiyetten is
tisna esasını doğru bulmadık. Malive encümeni
nin noktai nazarından ayrıldık. Nitekim banka
lar inin Malive encümeni de asları mükellefiyet 
esasını kabul etmiştir. Binaenalevh hic bir va
kit noterlerin hilafı hakikat kavi d tutmaları 
hatırınızdan geçmiş değildir. nrensib noktasın
dan bevannameve tâbi olan bütün müesseselerin 
asgarî mükellefiyete tâbi tutulması düşünüldü
ğü ioin noterler de bunların içine alınmıştır. 

HÜSNÜ KlTABCI MuS-lal — Maddede bir 
kac noktayı muhtacı tashih dördüm. Onları ar-
zedecepim. Evvelâ «bankalar» deniyor, sonra 
«bankacılık silerile istical eden şirketler» deni
yor. Bir kere kazanç verdisi kanununca şirket
lerle efrad arasmda bir fark yoktur. Yalnız be
yannameyi vermek hususunda bir fark vardır. 
Simdi burada «bankalar» denivor zaten ekseri
yetle şirkettir. Binaenalevh «Bankacılık islerile 
istical eden şirketler» dive ilâve etmenin fav-
dası nedir? Sonra birinci fîkranın sonunda. «Ti
caret ve fabrika mümessilleri» diye yazılıdır. 
Bunun aslı kazanç kanununda, komüsyon 
üzerine muamele yapan fabrika ve mümessil
leri diye yazılıdır. Kazanç kanununda beyanna
me vermek, her hangi bir ticarethaneye de» 
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ğil de komüsyon üzerine muamele yapan fab
rika ve mümessillerine aiddir. Ümid ederim ki 
burada bir zühul vardır. Bunun ilâvesi doğru 
olur. 

Sonra üçüncü kısım var. Orada deniliyor 
ki, nüfusu 10 bin ve daha ziyade... Halbuki 
bunun aslı şehir ve kasabalarda toptan kira
layanlar filân diye yazılıdır. Yani kazanç ka
nunundaki şehir ve kasabalarda apartıman... ta
birinin,. nüfusu 10 binden ziyade olan yerler
deki hanlar şeklinde değiştirilmesinde encüme
nin bir kasdı mahsusu var mıdır? Varsa izah 
etsinlerde öyle kabul edelim. 

MALtYE En. BAŞKANI HASAN FEHMÎ 
(Gümüşane) — Kanunun ismi kazanç vergisi 
kanunudur. İster hakikî kazancından olsun, 
isterse mefruz kazancından olsun, vergiler her 
halde kazançtan alınacaktır. Asgarî mükellefi
yet kanununu esas itibarile kabul ettik. Fakat 
bu asgarî mükellefiyet kanununun esasını ka
bul etmek, bazı mükellefler, diğerlerine nis-
beten daha az vergi vermek vaziyetinde bu
lunduklarından bunlardan da bir vergi alalım 
nazariyesi mevcud olmakla beraber hiç şüphe 
yoktur ki Hükümetin de esbabı mucibesinde 
az çok işaret ettiği şekilde beyanname üzerin
den vergi almaktaki müşkülât binnetice beyan
nameler üzerinden alman vergilerdeki isabet
sizliğe sebeb olmaktadır. Bunun içindir ki millî 
bankaların beyannamelerinde ve blânçolarmda 
bu esbabı mucibenin varid olmadığını ve ola-
mıyacağmı ve binaenaleyh asgarî mükellefiyet 
haddinin bir miktar vergi almak gayesini istih
daf etiğini tebarüz ettirmiştir. Bütün bu mülâ
hazalar nazarı dikkate alındığı takdirde görü
lür ki, bu vergiyi hakikaten hakikî kazancın
dan daha dun vergi vermek vaziyetinde bu
lunanlara hasretmek doğru olur. Noterlerden 
bahsedildi. Ben de ikrazatı ziraiye ile meşgul 
olan sandıklardan bahsedeceğim. Noterler bir 
vergi ile mükeleftir, yani kazanç vergisile. 
Noterlerin harç tarifeleri kanunu vardır. Kab-
zettikleri paraları, koçanlı makbuz mukabilin
de alırlar. Defterleri adliye bakımından mahke
melerin tasdiki, maliye bakımından da vergi 
dairelerinin tasdiki altındadır. Nihayet Noter
ler amme hizmetleri için Devlet tarafından ta
yin edilmiş yedi emin bulunmaktadırlar. Bu 
resmî kuyudata müsteniden tebeyyün eden 
vergisini tamamen almaktayız. Harç pul
larını, damga pullarını kendisine bir % 5 
nisbetinde beyiye ile vermekteyiz. Bu beyi
yenin kazanç vergisini dahi pulları verdiğimiz 
zamanda istihkakı üzerinden tevkif ederek ay
rıca tahsil etmekteyiz. Binaenaleyh artık no
terlerin asgarî mükellefiyet haddi olmak üzere 
üçüncü bir vergiye tâbi tutulmalarını biz hiç bir 
esbabı mucibeye uydurmadık. Bunun için çı
kardık. 

Ziraat bankasının münhasıran ikrazatı zi

raiye ile iştigal eden sandıklar : Türkiye tak
simatı mülkiyesi itibarile bugün, Türkiyede vi
lâyet ve kazalarda şube ve sandık olarak bulun
ması lâzımgelen 450 küsur şube ve sandığa mu
kabil 260 şube ve sandık mevcuttur. Bunların 
bir kısmı yalnız ikrazatı ziraiye ile meşguldür. 
Bir kısmı da hem ikrazatı ziraiye ile, hem de 
senedatı ticariye üzerine iskonto vesaire gibi 
muamele ile uğraşırlar. Vazifeleri yalnız ikra
zatı ziraiye yapmaktan ibaret olan sandıkların 

, bütün kazalarda teşkil edilmemesinin sebebi, ora
lardaki banka muamelâtından hâsıl olan te-
mettüün masrafa tekabül etmemesidir. îmkân 
mevcud olsa, istenirki her kazada bir banka 
sandığı bulunsun, ikrazatı ziraiye ile meşgul 
olsun. Bu masrafı belki imkânı maddî bulun
sa - ki ileride bunun da düşünüleceği muhak
kaktır - bir pirimle sandığı teşkil etmek sure-
tile memleketin azamî menfaati temin edilmiş 
olacaktır. Böyle bir şube vaziyetinde olan san
dıkla her hangi bir nam altında ufak dahi ol
sa vergi istemeği Maliye encümenimiz doğru 
bulmadı. Çünkü belki bu vergi ilerde daha 
beş, on sandığın kapanmasına sebeb olabilir. 
Çünkü bu verginin matrahına hem sandıkların 
ve hem de memurların adedi dahil olmuş bulu
nuyor. Bunun için yalnız ziraî ikrazatla meş
gul olan sandıkları mükellefiyetin haricine çı
kardık. Diğerlerini vergi dahilinde bıraktık. 
Yani bunları Hükümetin teklifinden ayırıb mü
kellefiyet haricine çıkarmamızın sebeblerini 
arzı izah ettim. Takdir, Büyük Heyetinizindir. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) 
[ — Hüsnü arkadaşımız diyorlar ki, bankacılık 
| işlerile uğraşan şirketler, niçin eşhası hakiki-
I ye meyanında gösterilmemiştir?... Bu madde 

zaten asgarî mükellefiyet esasını dörde ayır
mıştır. Hakikî şahıslar daha ziyade ikametgâh
larının hasılatı gayrisafisi üzerinden vergiye 
tâbi tutuldu. Birinci maddede bankalar dedik
ten sonra birinci kısımdaki mükellefiyetler gi
bi bankacılık işlerini yapan şirketler, başka 
bir esasa göre, yani ikametgâh esasına dahil 
olmaksızın diğer esaslara göre mükellefiyet der
piş edildiği için bu maddede bankacılıkla iş-

I tigal eden şirketler birinci kısma, yalnız ban-
I kacılıkla meşgul olan şahısları da banker ve 
j sarraflar gibi diğer kısımlara yani evinin ha

sılatı gayrisafiyesi üzerine ayırdık. Malûmu 
âliniz aşağıda dördün kısım vardır, hasılatı 

I gayrisafiyeleri 9, bin lira olan mahallerde bulu-
| nanlara aiddir. 
| HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bankalar ve 
I banka işlerile meşgul şirketler, bankerler diyor-
| sunuz. Binaenaleyh bankerler de orada dahildir, 
| ayrı değildir. 
j SIRRI DAY — Esasen bu madde bize diğer 
i encümenlerden olduğu gibi gelmiştir. 
i HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Aslında yok-
I tur. 
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SIRRI DAY — Ilctısad encümeninde vardır. I 
HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Ben kazanç | 

kanununu mevzubahs ediyorum. Hükümetten ge-
leni değil. 

SIRRI DAY — Bu fıkra tktısad encümenin
den aynen gelmiştir. O encümen bu fıkralar üze- j 
rinde mütehassıs encümen sıfatile durmuştur ve i 
biz de öyle anlıyoruz ki bu, şirketlerin hakikî j 
şahıslardan ayrılması içindir. 

Komusvonculuk i«ine gelince: Bu da ayni 
şekilde diğer encümenlerden gelmiştir. Komus-
yoncularm muhtelif işler gördüğü nazarı dikka
te alınmıştır. Kazancı münhasıran satacağı ma- j 
İm komusvonculuğundan ibarettir ve mümessil- J 
lere muadil olan komusyoncuları tasrih etmek | 
istemiştir. Bu tasrihi de muhafaza etmeği en- J 
cümenimiz muvafık gördü. 

Nüfusu on binden ziyade olan şehirlere ge- ; 
linçe - ki bazı encümenlerde beş bin diye geçmiş- | 
tir - kalabalık şehirlerde kazanç daha, ziyadedir, j 
Nüfusu az ola" yerlerde kazanç az olur. Bunun j 
imtı bunu on hinden zivade şehirlere hasrettik. 
Tâki asgarî mükellefiyet dairesinde mahdud bir j 
ver^i alınsın. Binaenaleyh on binden az olan j 
yerler bu kısmın içerisine dahil olmasın. i 

Malive encümeni reisinin sövlediMerine ge- ; 
linçe: Biz bunda cok mnsür de «iliz. Maksadımız \ 
tamamen prensibi muhafazadan ibarettir. No
terlerin istisna edilmesini muvafık bulmadık. 
Bu itibarla takdiri âlinize kalmıştır. Noterlerin ; 
ayrı kalmasını tensib ederseniz o şekilde yapıla- î 
bilir. ! 

Ziraat bankasının sandıklarına gelince: esa- ; 
sen bunlar kazanç vergi sile mükelleftir. Yine I 
asgarî mükellefiyet haddine konulurken bunu da 
ayrıca derpiş etmemisizdir. Bav incenin beva- j 
natmm zapta geçmesi maksadı temin eder. Hat- j 
ta biz evvelki teklifimiz de dedik ki Maliye en- j 
numeninin isterseniz, ikinci maddesini aynen ka- i 
bul edelim. Bu itibarla Ziraat bankasının val- ! 
nız ziraî ikraz ile meşgul olanlarının mükellefi- ! 
yete tâbi tutulmaması Maliye encümeni tara- j 
fından teklif ediliyor. Heyeti umumiye buna ! 
mütemayil ise biz de bunda musir değiliz. I 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Bir sual. 
Bir kanunun tadili ve ona ek esnasında 

esası muhafaza etmesi tabiatile lâzımdır. 
Bu kanunun 1 nci maddesinde, kazanç kanunu- ! 
nun 6 ve 7 nci maddeleri mucibince mükellef j 
olanlar ve kazanç kanununun 47 nci maddesi 
mucibince bevanname vermeği tercih edenler ... 
ibaresini bu 3 ncü maddede aynen muhafaza et
seydik ve bunları 4 kısma ayırmasaydık, ne be- ] 
nim size sual sormama ve söz söylememe ve ne • 
de ibareyi değiştirmeğe mahal kalırdı ve ne de 
yeni yeni mükellefivetler çıkarılmış olurdu. Ten
sib buyurursanız ibare ve mükellefiyetleri 3 ' 
maddede aynen muhafaza edelim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Biz bunları dörde ayırmışız. Ve 

isimleri ondan dolayı tefrik etmişizdir. Hatta ilâ
veten demişiz dir ki, her hangi bir müessesenin 
ismi zümresine yazılmıştır, bu zümreyi tayin et
mek lâzımgelir. Bu itibarla ayrılmıştır. Yani 
bunlarm bazıları başka esasa, bazıları da diğer 
bir esasa göre yapılmıştır. Müsaade buyurursa
nız deminki sözünüze cevab vereyim, ben öyle 
anlamıştım. Bu yedinci ve altmcı madde den
dikten sonra üçüncü maddenin, belki esbabı mu-
cibede kaydedilmese dahi maksadı temin edeceği 
kanaatindeyim. Meselâ fabrika vardır. Üçüncü 
madde bunu muaf tutmuştur. Sonra 6 nci mad
de bundan, yeniden bahsetmemiştir. Bunu tat
bik edecek memur acaba muafmı değil mi diye 
tereddüde düşebilirdi. Fakat bu zapta geçtik
ten sonra bu tereddüde mahal kalmaz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Zaptı memur gör
mez. 

ÎSMET EKER (Çorum) — Sırrı arkadaşı
mızın izahatı arasında Ziraat bankasının kazanç 
vergisi vermekle mükellef olduğunu söyledi. 
Benim işittiğime göre, bankanın kazanç vergisi 
verib vermemesi hali ihtilâftadır. Ziraat ban
kası bankacılık muamelâtından dolayı mı mü
kelleftir, yoksa ziraî ikrazattan dolayı mı mü
kelleftir? Bu ihtilâfın vaziyeti nedir? Kanunu 
mahsuslarına istinaden kazanç vergisi ile mükel
lef olmadıklarını iddia ediyorlarsa da burada 
sizin mükelleftir, demeniz itilâf üzerine tesir 
yapmaz mı? Bunu açıkça izah ediniz ki zapta 
geçsin de Hüküm verecek salâhiyettar mahke
menin elinde bulunsun. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN 
(Burdur) — Noterler hakkında bütçe encümeni
nin, Maliye encümeninin mütaleasma iştirak et
memesi şu sebebtendir. 

Esas itibarile kazanç kanununun mahiyetinde 
bu kanunla ufak bir değişiklik vakidir. Kanun
da bir kere maktuiyet esası kabul edilmiştir. 
Kazanç erbabından mutlaka maktu bir vergi 
alınacak. Bunu prensib olarak kovuyoruz. Be

yannamesindeki kazancı müsaid olduğu takdirde 
maktu miktarı indireceğiz. Beyanname verme
yenler maktu miktarı vermiş olacaklardır. Buna 
istisna teşkil etmek istemedik. Filvaki esbabı 
mucibede maktu vergi esasına tâbi olanlarla 
bevanname esasına tâbi olup ta beyannameleri 
hakikat* istinad etmeyenler için bir fark görü-
lüvor. Öbürleri bunlar karsısında adaJetsiı h ^ 
muameleye uerıvorlar. Bunu bertaraf etmek 
için bu kanun teklif olunuyor. Yalnız her halde 
bir kaçakçılık kanunu yapmıyoruz. 

Kaçakçılıkla mücadele kanunu yapmadığımız 
için her halde kendilerinin kazançları Hükü
metçe muhakkak olarak bilinenleri istisna et
mek fikrine düşmedik. Prensib olarak maktu 
vergi kabul ettiğimiz için sandıkları, Ziraat 
bankasının ikrazatı ziraiye lie meşgul olan kıs
mını ve noterleri istisnaya lüzum görmedik. On-
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lar da maktu vergi olarak bir vergi versinler 
dedik. Amma şimdi Umumî Heyet bunları her 
halde istisna edelim derse bu hususta encümen 
ısrar etmez. 

ismet arkadaşımızın sualine gelince: Kanun
larda kazanç vergisinden kati surette istisna 
edildikleri malûm olmayanlar hakkmda burada 
bir beyanatta bulunup ta mahkemelerin, kanun
ların metnini anlamaları üzerinde tesir yanmak 
ihtimalini göze alarak söylemek doğru değildir. 
Mahkeme, mevcud kanundan istihraç edeceği 
hüküm ne ise ona göre karar versin ve onlarm 
kazanç vergisine tâbi olun olmadığını tayin et
sin. Ziraat bankasının, encümence, ka-zanc vergi
sine tâbi olup olmadıklarının ihtilâf halinde bu
lunduklarına dair de bir malûmat yoktur. Onun 
için onlardan zaten kazanç vergisinin aslına tâbi 
bulunmaları dolayısile istisnalarına lüzum gö
rülmemiştir. Onun için bu kanuna bir, iki de is
tisna listesi ilâvesi yoluna gidilmedi. Mesele 
bundan ibarettir. 

İSMET EKER (Corum) — İliştiğim nokta 
şudur: Ziraat bankası bu kanunla asgarî vereiye 
tâbi tutuluyor. Esasen mükellef üzerine mükel
lef tutuluyorlar demek istiyorlarsa mesele yok
tur. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN - Bunun sarih 
surette istisnası dooru olmazdı. Vaziyet budur. 

İSMET EKER (Çorum) — Salâhiyettar mah
keme bunu yapar. 

İHSAN TOKGÖZ fOrdu),— Arkadaşlar, be
nim söylemek istediğim nokta psikolojiktir. 
Devlete yakından, uzaktan bağlı yerlere su ve
ya bundan müstesna dediniz mi, mükellefin ru
hunu bir sıkıntı kaplar. Bunun mahzurlu tarafı 
kazandığı vakit variddir. Niçin noteri istisna 
ediyoruz? Amma Devletin kontrolü var. Ano
nim şirketlerde de Devletin kontrolü vardır. 
Ziraat bankaları, diğer bankalar da millî mü
essese değil midir? Binaenaleyh bunlardan müm
kün mertebe istisnaları kaldıralım. Bu nokta
da ben de pisikolojik olarak söylüyorum. Ben
denizin de fikrim, Bütçe encümeninin mütale-
asma uygundur. Noterler müstesna, Ziraat 
bankasının teavün sandıkları mütesna. Zira
at bankasının her yerde hem bankacılık hem 
zürraa yardım eden şubeleri, sandıkları var
dır. Bu şubelerin bir takımı zarar edebilir. 
Fakat diğer kısmı kâr eder. Ayni samanda 
Maliye vekili ne yapacak? Ziraat bankasına 
soracak: Hangi şubeniz ziraidir, hangisi de
ğildir? Netice itibarile kazanmayanların, bu
nu bir iki sene çekmelerinden ibaret olacaktır. 
Meselâ Devlet demiryolları şimendifer hatları
nın bir kısmından kâr eder. bir kısmından za
rar eder. Her halde istisnaların kalkması lâ
zımdır. 

KtTABCI HÜSNÜ (Muğla) — Mazbata mu
harririnin kabul ettiği tashihatı yapmak muva
fıktır, 

j BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
j — Bendeniz dedim ki... 
! BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, bir tak-

rir vardır, okutacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Saydığım sebeblere binaen maddedeki no

terlerle tasarruf ve teavün sandıkları kaydinin 
kaldırılmasını ^ilerim. 

! Manisa 
Refik ince 

i BAŞKAN — Takrirde, maddeyi takib eder-
I seniz 2 nci satırda (tasarruf ve teavün sandık-
! l an) ve sonlarında (noterler ve muavinleri) ve 
! (noterlik vazifesini ifa eden adliye mensubları) 

nm maddeden çıkarılması isteniyor. Bunun 
haricinde maddenin olduğu gibi kalması taraf
tarıdır. Başka bir teklif yoktur. Başka türlü 

| muamele yapmağa da imkân yoktur. 
I Bu takriri reye koyuyorum. Kabul edenler... 
j Etmeyenler . . . Takrir kabul edilmemiştir. 

HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Müsaade bu-
I yurursanız, bendeniz de bir takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Hayhay verebilirsiniz. 
j HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Kanunlarda 
ı tenazuru temin etmek şarttır. Refik incenin 
1 söylediği gibi asıl kanunlarda bulunmayan fi-
! kirlerin burada bulunması, nihayet ezbanı karış

tırır. Nihayet Maliye vekâletinde kanunların 
tefsirlere muhtaç görülmesinden, bazı karışık
lıklardan arkadaşımız şikâyet edib duruyor. 
Niçin bu şikâyete bâis olacak sebebleri şimdiden 
izale etmiyelim? Burada 10 bin nüfus kaydi 

; vardır. Şimdi anlaşılıyor ki ; on binden daha 
, asa^ı olan yerlerde hanları işletenler asgarî 

mükellefiyet vergisine tâbi olma^/acakmış. Bu 
i çok güzel bir neticedir. 

Bankacılık;.. Bankerler dedikten sonra ban-
' akcılıkla uğraşan şirketler... Sorarım size, ban-
l kalar şirket değil midir? 
i MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 
| Şirket olmayan banka yok mudur? 

HÜSNÜ KİTABHI _ Banka diyince hatıra 
I gelen bir şirkettir. O halde şirket olmayan ban-
! kalar tasrih edilmelidir. Şirket olmayan banka 
i yoktur. Esas mesele; bankalar şirkettir, değil-
; dir, meselesi bulunmamaktadır. Bütün hüküm, 
1 hem efradın hakikiye, hem eşhası hükmiye üze

rine aynen varittir. Onun için meslekine göre 
hükümler konmak lâzımdır. 

I Arkadaşımız diyor ki bundan maksadımız 
; bankerlerdir. Şu halde bundan kastınız nedir? 

Koyduğunuz her fıkra haşiv değilse onun sebebi 
gösterilir ve biz bununla şunu kastediyoruz, de
yiniz. Şimdi size soruyorum: Bankacılık işlerile 
uğrasan eşhası hakikiye nere ve dahil olacaktır? 

BÜÜTÇE En. RElSİ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Bankerler kısmına. 
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HÜSNÜ KÎTABOI — Peki, bankalar ne olu

yor? 
MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 

Şimdi izah edeceğim. 
HÜSNÜ KÎTABCI — Ondan sonra, bu mad

delerin aslını gene siz yaptınız. Eğer hakikaten 
lüzumlu idi ise niçin kazanç kanununda bu fık
raları tavzih etmediniz. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 

HÜSNÜ KÎTABCI — O halde siz buyurun 
izah ediniz. Ben de takririmi yazayım. 

BÜTÇE En. RElSÎ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN ( Burdur ) — Bir hotbank tabiri vardır. 
Bu, ferdler tarafından kurulmuş olan bankalar
dır. Bunun emsali Avrupada pek çoktur. 

Bunlar banka muamelesi yaparlar. Bunu 
tasrih etmek için bankalar konmuştur. Diğer ta
raftan bankacılık işlerile uğrasan şirketler var
dır ve bunlar arada sırada diğer isleri de ya
parlar. Bunları hotbanktan ayırmak için ban
kacılık işlerile uğraşan şirketleri ayrıca zikret
mek lâzımgelmiştir. Bir de bankacılık işlerile 
uğraşan bazı kimseler vardır. Bunlar da ban
kerlerdir. Binaenaleyh, bu üç silsileyi, bu kanu
nun şümulü dahiline alabilmek için tadat etmek
te de zaruret vardı. Bu zaruretten dolayı ayrı
ca yazdık. Arkadaşımız diyor ki, evvelce kanun 
sizden çıktı, bunları niçin koymadınız? evvelki 
kanun büsbütün ayrı bir düşünce üzerine yapıl
mış ve Heyeti umumiyenin malı olmuştur. Fa
lan kanunda bunu yazmadığınız için bu kanun
da yazmazsınız demek, bir sebebi mucib olamaz. 
Zannediyorum ki, üç ifadenin tayin ettiği ayrı 
mükellefiyetler vardır. Bu mükellefiyetleri ka
nun haricinde bırakmamak için bu üç zümreyi 
ayrı ayrı zikretmek lâzımdır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bizim Şeref ar
kadaşımızın noktai nazarı kabul olunacak olur
sa, bankacılık yapan bir adamın bu kanun mu
cibince gösterilen mükellefiyete tâbi olması, 
fakat kazanç kanunu mucibince beyanname ver
memesi lâzımdır. Çünkü kazanç kanununda ta
rifi yoktur. Kazanç kanununda gösterilmemiş 
olması burada gösterilmesine mâni değildir di
yorlar. O halde bahsettikleri bankacılık bu ka
kamın mucibince mükelleftir. Kazanç kanunu 
ile mükellef değildir. 

BÜTÇE E. BAŞKANI M. ŞEREF ÖZKAN 
(Burdur) — Kazanç kanununda yoktur deme
dik. Elbette mükelleftir. Banka olur da mü
kellef olmaz mı? Arkadaşımız tabirler üzerinde 
oynuyor. Her hangi bir tabir onun ayni olma
ya bilir. Bu kanun onun tam tabirini kullan
mamış olmakla eksik olması lâzımgelmez. 

REFİK İNCE (Manisa) — Eksik olması lâ-
zımgelir. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddeden (bankacılık işlerile uğraşan şir

ketler) fıkrasının kaldırılmasını ve « ticâret 
ve fabrikalar mümessilleri » kaydinden evvel 
« komüsyon üzerine muamele yapan » fıkrasının 
ilâvesini teklif ederim. 

Muğla 
Hünsü Kitabcı 

HÜSNÜ KİTABCİ (Muğla) — Anlaşılmadı 
ise izah edeyim (Anlaşıldı sesleri). 

BAŞKAN — Takriri reye koyuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Takrir kabul olun
madı. 

Şu halde maddeyi aynen reye koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Üçüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret grublarmdan birinci kısma dahil olan
ların ödeyecekleri asgarî vergi üç kısımdan te-
rekküb eder: 

I) Sanat ve ticaretin icra edildiği yere gö
re değişen maktu vergi, 

II) Sanat ve ticaretin icrası için istihdam 
edilen memur ve müstahdem başına, yine bulu
nulan yere göre değişen mütehavvil vergi, 

III) Sanat ve ticaret nevine göre yalnız ti-
caretgâhm gayrisafi iradı veya hem ticaretgâh 
hem ikametgâh gayrisafi iradlarmm mecmuu 
üzerinden tahakkuk ettirilecek nisbî vergi. 

Yukarıdaki vergilerin miktar ve nisbetleri 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı sanat ve ticaret nevilerinden, hi
zalarında yalnız ticaretgâh iradı için nisbet gös-
terilib ikametgâh iradı için nisbet tayin edilme
miş olanların nisbî vergileri, yalnız ticaretgâhla-
rmm iradı üzerinden hesab edilir, ikametgâh 
kaydinde sayfiye dahil değildir. Cetvelde ika
metgâh üzerinden nisbî vergi alınacağı gösteri
len ticaret ve sanat nevilerini yapanlar hükmî 
şahıslar oldukları halde, nisbî vergi münhasıran 
ticaretgâh üzerinden alınır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkında mütalea 
var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. 
BAŞKAN — kimden? 
REFİK İNCE (Manisa) — Encümenden. 
Bütçe encümeninin (A) cetvelinde bankacı

lıkla iştigal edenler fıkrasında ticarethanenin 
gayrisafi iradı % 10, şirket halinde ise % 8 
dir deniliyor. Bu yalnız merkezi idare için. 
Şirketin muhtelif şubeleri olursa vaziyet nedir? 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Birinci kısmın devamı vardır, diyor ki: Yu
karıdaki resme ilâveten Türkiyedeki şubeleri 
mecmuu 10 a kadar (10 dahil) olanlar, be
her şube şunu verecek. Yalnız ondan ayrıca 
şubelerin hasılatı gayrisafiyeden bir vergi ver
mesi düşünülmemiştir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu maddeye göre 
ticaretgâh ve ikametgâh ayrılmıştır. Her ikisi 
bir yerde olursa vaziyet ne olacaktır? Yani 
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banka binasında yatarsa? ı 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) i 
— Bir kere bankalar için ikametgâh meselesi j 
nazarı itibare alınmış değildir. Yani banka ! 
haddi zatinde bir hükmî şahsiyet olduğu için 
bu, nazarı itibare alınmamıştır. Yalnız banka
nın hasılatı gayrisafiyesine göre vergi alın
maktadır, Aşağıdaki maddelerde gelecektir. 
Bir adam kendi ikamet ettiği yeri ticaretgâh ; 
yaparsa, yani bir adam 100 lira ev kirası, 100 
lira da ticarethane kirası veriyorsa, % 5 evden, ; 
% 5 de ticaretgâhtan olmak üzere % 10 vergi ve- | 
recektir. Eğer ayni zamanda orada oturuyorsa j 
hem ticaretgâh ve hem de ikametgâh olmak ! 
üzere % 10 verecektir. I 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Eşhası haki- | 
kiye hem ikametgâh ve hem de ticaretgâhma J 
vergi veriyor. Şirketlerse yalnız ikametgâhına | 
veriyor. Hükümet buradaki noksanı telâfi için 
bir 10 ncu madde ilâve etmiş ve vergiyi bir bu
çuk misline çıkarmış, fakat îktısad encümeni, 
adaletsizliktir, bunu kaldırmak lâzımgelir de
miş. Şimdi soruyorum; eşhası hakikiye hem 
ikâmetgâh, hem ticaretgâh vergisi veriyor da 
şirketler niçin yalnız ikametgâh vergisi veriyor? 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Efendim, buyurduğunuz herkesin kendine göre 
iddia ettiği bir nazariyenin yine kendisine göre 
yapacağı ölçülerle anlaşılmaktadır. Esasen şir
ketleri daha ziyade tetkiki muvafık görmemiş
tir. Çünkü zaten şirketlerin muntazam defterle
ri vardır. Sonra memlekette teşvik edilecek mü
esseselerdir. Onun için bunu muvafık görmemiş
tir. Zaten şirketlerin elyevm istihdam ettikleri 
adamlar ücret alıyorlar, onlar da ayrıca kazanç 
vergisi vermektedirler. Binaenaleyh mağazanın 
sahibi olan adam bunu vermiyor, yalnız asgarî 
vergiyi vermekle mükellef oluyor. Binaenaleyh 
şirketlere böyle bir yük koymayı muvafık gör- ı 
memiştir, I 

935 ti : İ 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Söz 

isteyen olmadığına göre 4 ncü maddeyi merbu
tu eetvelle reye arzedeceğim. 4 ncü maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarından ikinci kısmı teşkil eden 
fabrika ve matbaaların tâbi olacakları asgarî 
mükellefiyet te dördüncü maddede götserilen 
maktu, mütehavvil ve nisbî vergilerden terek-
küb eder. Ancak bu kısımda maktu ve mütehav
vil vergiler için bulunulan yer ve nüfus nazarı 
itibare alınmaz. 

Bu madde hükmüne dahil olan müesseselerin 
tâbi olacakları vergilerin azamî ve asgarî mik
tarları şunlardır: 

Azamî Asgarî 
T. L. T. L. 

Maktu vergi 100 50 
Mütehavvil vergi 3 % 75 
Nisbî vergi % 5 % 2 
Azamî ve asgarî miktarlar arasında olmak 

üzere nevilerine göre bu müesseselerin tâbi ola
cakları vergi miktarları her malî yıl için yıl 
girmeden evvel Maliye ve îktısad vekâletlerince 
müştereken tanzim ve icra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek bir cetvel ile tayin ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yok. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Üçüncü maddede yazılı grub-
lardan üçüncü kısma dahil olanların asgarî mü
kellefiyetleri, bağlı (B) cetvelinde her sanat ve 
ticaret nevi için hizalarında gösterilen karineler 
üzerinden, cetvelde yazılı nisbetler dahilinde bir 
kalemde tahakkuk ettirilecek miktarlardır. 

BAŞKAN — Cetvel lâyihanın 29 ncu sahife-
sindedir okutuyorum. 
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(B) 

İştigalin nevi 

1) Beheri üç yüz tondan fazla vapur işle
tenler 

2) Transit depoları ve antrepoları işletenler 

3) Nüfusu on bin ve daha ziyade olan yer
lerdeki hanlarla şehirler ve kasabalar
daki apartımanları toptan kiralayıb doğ
rudan doğruya işletmeksizin parça 
parça kiraya verenler (pansiyonculuk 
hariç) 

4) Sahib oldukları madenleri, dalyanları ve 
voli mahallerini kiraya verenler 

5) Mültezimler (Müteahhid vaziyetinde ol
mayanlar) 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual soraca
ğım. Altıncı maddede gösterilen nisbetler da
hi, 5 nci maddedeki nisbetler gibi mi tesbit edi
lecektir? Sonra en sonda bir kalemde tahakkuk 
ettirilir deniyor. Bu, ne demektir? 

İKTISAD E. M. M. İSMAİL SABUNCU (Gi
resun) — Bu madde ile mükellef olanların müss-
tahdemleri filân olmadığı için bir kalemde de
niyor. Esasen maddeden anlaşılıyor. Beheri 
300 tondan fazla vapurları işletenler tonundan 
bir kuruş deniyor. Bunlarda bir kaç karine 
yoktur. 

REFlK İNCE (Manisa) — O halde tahak
kuk etmiştir. Tahakkuk ettirilecektir demenin 
manası kalmıyor. 

İSMAİL SABUNCU — Yukarıda arzettiğim 
gibi, müstahdemleri, iştigal ettikleri işin yeri gi
bi bir kaç karine böyle toplanıyor. Halbuki 
burada yalnız tek bir karine üzerine tek bir 
vergi tahakkuk ettirildiği için bu, yazılmıştır. 
Bütçe encümeni muvafakat ederse bunu kaldıra
biliriz. Kalmasında da hiç mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Üçüncü maddede yazılı grub-
lardan dördüncü kısma dahil olanların asgarî 
mükellefiyetleri, 2395 numaralı kazanç vergisi 
kanununun 34 ncü maddesinde yazılı ticaret 
ve sanat nevilerine göre işgal ettikleri mahal
lerin gayrisafi iradı üzerinden mezkûr maddede 
tayin edilmiş olan nisbetlerin üçte biri olarak 
tahakkuk ettirilir. 

34 ncü maddede nevi ve nisbeti gösterilme-

Veriginin nisbeti 

işlettikleri vapurların beher resim tonilâ
tosu için (1) kuruş ve idare merkezlen tara
fından işgal edilen binanın gayrisafi ira
dının % 5 i 

İşletilen depo ve antrepoların gayrisafi 
iradlarmm % 10 u 

Kiraya verdikleri gayrimenkullerin gayri
safi iradları mecmuunun % 2 si 

Verginin taallûk ettiği malî yıldan evvelki 
malî yıla aid beyannamelerinde yazılı kira 
bedellerinin % 5 i 

iltizam bedelinin % 1 i 

mis olan ticaret ve sanatları icra edenlerin ver
gileri mezkûr kanunun 35 nci maddesinde ta
yin edilmiş olan usul ve merasim dairesinde, 
mümasili ticaret ve sanata kıyas edilerek o sa
nat ve ticaret için tayin edilen nisbetlerin üç
te biri olarak hesab olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 8 — Dördüncü ve beşinci maddeler 
mucibince müstahdem ve amele başına alına-

j cak mütehavvil vergilerin hesabında asgarî 
mükellefiyetin taallûk ettiği malî yıldan evvel 

i gelen ve kazanç vergisi tarhında ticarî yıl iti-
I bar edilmiş olan yıl içinde istihdam olunan me

mur, müstahdem ve amelenin vasatî miktarı 
nazarı dikkate alınır. Bu vasatî miktarlar yıl 
içinde mükelleflerin 2395 numaralı kanun 

' mucibince varidat idarelerine verdikleri bor
drolarda yazılı memur, müstahdem ve amele 
yekûnunun senenin gün adedine taksimi suretile 
bulunur. Bu bordrolarda memur, müstahdem 
ve amele miktarlarının noksan gösterildiği bilâ
hare tebeyyün eylediği takdirde, bu yüzden, as
garî mükellefiyetten noksan tahakkuk eden kı
sım beş kat olarak tahsil olunur. Sene içinde 
yeniden işe başlayanlar için vasatî miktar, işe 
başladıkları ticarî yıl içinde her kaç ay çalış-
mışlarsa o aylar zarfmda istihdam ettikleri me
mur, müsthdem ve amelenin gün sayışma taksi-
mile bulunur. 

Toprak mahsullerinin manipülasyonunda ça
lışan işçiler mütehavvil vergi hesabında nazarı 
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itibare alınmaz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Toprak mahsulle
rinin manipülâsyonunda çalışan işçilerden kasıt 
nedir? Hangi ise aittir? 

BAŞKAN — Tütün isçileri. 
İKTISAD E. M. M. İSMAİL SABUNCU — 

Bu kayid İktısad encümeni tarafından konul
muştur. Bunun sebebi de, ihraç mallarımızdan 
olan tütün, incir, üzüm gibi mahsulâtımızın 
maliyet fiatını düşünmek için konulmuştur. Bu 
da mükellefin lehine konulan bir kayittir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Manipülâsyonun 
yerine türkçe bir kelime koyamaz mıyız? 

İSMAİL SABUNCU — Bu, ıstılah olduğu için 
aynen bırakdık. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarından 1, 2, ve 3 ncü kısımlara 
dahil olubda nevi ve nisbeti, kanuna bağlı (A), 
(B) cetvellerinde gösterilmemiş olanların asga
ri mükellefiyetleri Maliye ve İktısad vekâlet-
lerince müştereken taallûk ettiği cetvellerde ya
zılı ticaret ve sanat gruplarından birine ithalen 
tahakkuk ettirilir. 

Ticaretgâh ve ikametgâh iradı gayrisafileri-
nin tayininde 2395 numaralı kanunun 17 ve 18 
ve 19 ncu maddeleri hükümleri aynen cereyan 
eder. 

BAŞKAN —• 9 ncu maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 4, 5 ve 6 ncı maddelerde ya
zık mükelleflerden şubeleri olubda bunlar için 
ayrıca vergi muhtaraları gösterilmemiş olanlar 
hakkında merkezlerine aid vergiye her şube için 
yüzde on nisbetinde maktu ve bulunan yere göre 
de miitehavvil vergi tahakkuk ettirilerek ilâve 
olunur. Muhabir yazıhaneler şube sayılmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2395 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına dahil mües
seseler, bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı ti
caret ve sanat nevilerinden hangisile iştigal et
mekte iseler o sanat ve ticaret nevi için tayin 
olunan miktar ve nisbetler dairesinde asgarî 
mükellefiyete tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Asgarî mükellefiyet şirket
lerde ve şubeli müesseselerde, idare merkezle
rinin bulunduğu mahal varidat idaresince tar-
holunur. Bu takdirde şubeler, bulundukları 
mahal varidat idaresine, asgarî mükellefiyetle
rinin idare merkezlerinin bulunduğu mahalde 
tahakkuk ettirileceğini, malî seneden evvel ge
len mart ayı içinde yazı ile bildirirler. Bu vari-

I dat idareleri de keyfiyeti, merkezin bulunduğu 
I mahal varidat idaresine, tarha müteâllik bil-
| cümle malûmat ve izahat ile bildirir. Bu mec

buriyete riayet etmeyen şubeler için 2395 numa-
! ralı kanunun 53 ncü maddesi hükmü tatbik 
! olunur. 
! Hakikî şahısların asgarî mükellefiyetleri, ti-

caretgâhlarmm bulunduğu mahal varidat ida
resince tarholunıır. Ticarethaneler müteaddid 
olur ve ayrı ayrı varidat idareleri dahilinde bu-

; lunur ise, vergi, merkezin bulunduğu mahal va-
! ridat idaresince tarholunur. Bu takdirde diğer 
i ticarethaneler yukarıki fıkra hükmü dairesinde 
i harekete mecburdurlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümenden bir 
: noktayı rica edeceğim. Bu maddeye nazaran 
i vergi veren insanlar için zorluklar vardır. (Bu 
i mecburiyete riayet etmeyen şubeler için 2395 nu

maralı kanunun 53 ncü maddesi hükmü tatbik 
| olunur) deniyor. Mükellef 2395 numaralı ka-
I nunu bulacak, 53 ncü maddesini arryacak. Böyle 
j denecek yerde o kanunun maddesi buraya ya-
| zılsaydı daha iyi olmaz mı idi? Bunu encümen

den rica ediyorum. 
BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 

ÖZKAN ( Burdur ) — Bütün kanunlarda icab 
I ettiği zaman diğer kanunlara sevketmek usulü 

vardır. Böyle olmayıp ta her yapılan kanuna 
alâkadar kanunun maddesi veya fıkrası yazılır
sa kanunlar büyük bir cild teşkil eder. Onun 
için her memlekette ve bizde kabul edilen usul 
budur. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Burada benim 
söylediğim 3 kelime, Bay Şeref Özkanın söyle-

\ diği 15 kelime. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? (Yok 

sesleri) Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Varidat memurları 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanununun 39 ncu mad-

; desinde gösterilen şekilde, beyanname usulile 
kazanç vergisine tâbi mükelleflerin umumî yok-

| lamasını icra ettikten sonra bu kanun mucibin
ce, asgarî mükellefiyetlerini hesab ve ihbarna-

| me ile kendilerine tebliğ ederler. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 14 — Bu kanun mucibince asgarî 

i mükellefiyetin tarh, tahakku, itiraz ve temyiz 
muamelelerinde, işi bırakma ve yeniden işe baş-

I lama ve vergiye tâbi iş ve teşekkülün tamamen 
mektum kalması hallerinde, ve müruru zaman 

: hükümlerinde tatbik olunacak muameleler ve 
yapılacak zamlar ile tahsil muameleleri 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanunu hükümleri daire
sinde cereyan eder. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 15 — Asgarî mükellefiyete tâbi tu

tulan mükelleflerin, 2395 numaralı kazanç ver
gisi kanunu hükümleri dairesinde beyanname 
ile bildirecekleri safi kârları üzerinden tahak
kuk ettirilecek kazanç vergilerinden, bu kanun 
mucibince tahakkuk edecek asgarî vergi mik
tarı tenzil ve mahsub olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. Şu kadar ki, 1935 yılında 
alınacak vergiler için bu kanunun tarh ve ta
hakkukuna aid hükümleri, neşrini müteakib 
tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun müstacelen müzakeresini kabul 
buyurmuştunuz. Heyeti umumiyesini açık reye 
arzediyorum. 

5 — Bazı maddelerden istihlâk verilisi alın
masına dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhi
sarlar, Îktısad ve Maline encümenleri mazbata! a-
rile çimentodan istihlâk resminin kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası ve îktısad, Mediı/e ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/93) |1] 

BAŞKAN — Bu kanunun da müstaceliyetle 
müzakeresi kabul buyurulmuştu. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen yok
tur. Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı maddeler, mem
lekete ithallerinde veya memleket içinde istih
sal veya imallerinde, hizalarında yazılı miktar
larda, istihlâk vergisine tâbidir: 

1 - Kahve (İthalât umumî tarifesinin 208 nu
marasının A, B, C. D pozisyonlarına giren her 
nevi) beher kilogramından 30 kuruş, 

2 - Çay (İthalât umumî tarifesinin 213 nma-
rasmın A ve B pozisyonlarına giren her nevi) 
beher kilogramından 60 kuruş, 

3 - Kakao, (İthalât umumî tarifesinin 211 
numarasının A ve B pozisyonlarına girenlerle 212 
numarasına giren her nevi) beher kilogramından 
60 kuruş, 

4 - Kakao yağı (İthalât umumî tarifesinin 
227. nci numarasına giren) beher kilogramından 

[1] 116 sayılı tyasmayazı zabtın sonundadır. 

I 120 kuruş), 
! 5 - Kauçuk ve mamulâtı: 
! A) Ham veya temizlenmiş her şekilde ve kır-

pıntılar ve köhne mamulât hurdaları (İthalât 
umumî tarifesinin 440 numarassına giren) beher 
kilogramından 100 kuruş), 

B) Her nevi ayakkabı (Deriden maada) 
I mevaddı saire ile müretteb ve gayrimüretteb 
| (İthalât umumî tarifesinin 447 nci numarası-
I nın A ve B pozisyonlarına giren her nevi) beher 
i kilogramından 150 kuruş (Ancak bu ayakkabı-
! larm hariçten ithali halinde beher kilogramın

dan 46 kuruş zammile 196 kuruş alınacaktır). 
C) Yukarıda zikredilen tarife numara ve 

pozisyonlarına giren lâstik ayakkabılarından 
| yalnız lâstik çizme, potin ve mest üzerine giyi-
; len lâstik kaloş ve şosonların beher kilogramın

dan 50 kuruş, 
D) Lâstik boru ve lâstikten yapılmış her ne

vi elektrik levazımı (İthalât umumî tarifesinin 
444 ve 558 H numarasına giren eşyanın her ne
vi) beher kilogramından 20 kuruş. 

E) İthalât umumî tarifesinin 445, 446, 448 ve 
i 449 numaralarına giren kauçuk mamulâtm beher 
! kilosundan 46 kuruş 448 numaradaki kauçuk 
i muamelâttan tababette kullanılan eldiven, ka-

sıkbağı, buz keseleri, şırınga, tababete mahsus 
I sondalar hariç), 
i F) Yukarıda A, B, O fıkralarında zikredilen 
! eşyanın küteberka, balata, ebonit, volkanit ve 
I sunî kauçuktan mamul olanları da ayni eşyaya 
i mhsus vergiye tâbi tutulur. 
! 6 - Pencere camı (İthalât umumî tarifesinin 

497 numarasının A, B, C pozisyonlarına giren 
her nevi) beher kilogramından 4 kuruş. 

7 - Kâğıd ve mukavva: 
A) Matbaa ve kesilmemiş yazı kâğıdı (İtha

lât umumî tarifesinin 328 numarasının A ve B 
pozisyonlarına giren kâğıdlarm her nevi) beher 
kilogramından 3 kuruş, 

B) İthalât umumî tarifesinin 324, 325, 327, 
329, 337, 341, 342, 343, 345, 356 numara ve bu 
numaraların pozisyonlarına giren her nevi kâğıd 
ve mukavvaların beher kilogramından 5 kuruş, 

8 - Deriler ve mamulâtı: 
A) « İthalât umumî tarifesinin 75 numara

sının A 1, A 3 ve B 1, B 3 pozisyonlarına giren her 
nevi » beher kilogramından 10 kuruş, 

B) « İthalât umumî tarifesinin 75 numarası
nın A 2 ve B 2 pozisyonlarile 78 numarasına gi
ren her nevi » beher kilogramından 15 kuruş, 

0) « İthalât umumî tarifesinin 75 numarası
nın O pozisyonile 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 numaralarına ve bu 
numaralarının pozisyonlarına giren her nevi » 
beher kilogramından 30 kuruş, 

9 - Pamuk ipliği, pamuklu mensucat ve pa
muktan hazır eşya: 

1) Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab-
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rikalarda imal olunub fabrikalardan satılan pa
muk iplikleri (ithalât umumî tarifesinin 366, 
367, 368, 369, 370 ve 373 numara ve bu numara
ların pozisyonlarına giren ipliklerin 24 ingiliz 
numarasına kadar olanlarının kilosundan 13,5 ku
ruş ve 24 ingiliz numarasından yukarı olanla
rın kilosundan 22 kuruş, 

II) Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab
rikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle dokunan 
pamuk mensucat (tthalât umumî tarifesinin 
377, 378 ve 379 numara ve bunların pozisyonla
rına giren her nevi), 

A) Beher metre murabbaının sıkleti 150 gra
ma kadar (150 dahil) olanlar kilogramından 25 
kuruş, 

B) Beher metre murabbaının sıkleti 150 
gramdan fazla olanların beher kilogramından 15 
kuruş, 

C) İthalât, umumî tarifesinin 371, 372, 374, 
375, 376, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 
408 numara ve bu numaraların pozisyonlarına 
giren bilûmum pamuk mensucat ve pamuktan 
yapılmış hazır eşya, beher kilogramından 55 
kuruş, 

10 - Yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat 
yünden ve kıldan yapılmış hazır eşya: 

I) Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab
rikalarda imal edilib fabrikalardan satılan (tt
halât umumî tarifesinin 102 ve 103 numralarına 
ve bunların pozisyonlarına giren her nevi) yün 
ve kıl ipliklerinin beher kilogramından 35 kuruş, 

II) Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle do
kunan yün ve kıl mensucat, yün ve kıldan yapıl
mış hazır eşya (İthalât umumî tarifesinin 105, 
106 ve 107 numaralarına ve bunların pozisyon
larına giren her nevi): 

A) Beher metre murabbaının sıkleti 200 gra
ma kadar (200 gram dahil) olanların kilosun
dan 100 kuruş, 

B) Beher metre murabbaının sıkleti 600 
gramdan fazla olanların kilogramından 25 ku
ruş, 

C) İthalât umumî tarifesinin 104, 108/A 
ve B, 109, 110, 111, 112, 113 ve 114/0, Z nu
mara ve pozisyonlarına ve 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 numara ve po
zisyonlarına giren bilûmum yün ve kıl men
sucat ve mamulât ile yün ve kıldan yapılmış 
hazır eşya, beher kilogramından 55 kuruş, 

D) İthalât umumî tarifesinin 126 numara
sına giren şapka taslaklarının beherinden 25 
kuruş. 

Bu kanunun tatbikatında at ve keçi - tiftik 
hariç - kılından maada olan hayvan kılları yün 
mefhumuna dahildir 

11 - Her nevi demir ve çelik: 
Bu kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde yazılı 

| tarife numaralarına dahil maddelerden hizala-
I rında gösterilen miktarlar. 

12 - Bakır ve halitası: 
Bu kanuna bağlı iki numaralı cetvelde yazılı 

tarife numaralarına dahil maddelerden hizala
rında gösterilen miktarlar. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is
teyen var mı? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bir se
ne evvel burada gene istihlâk vergisi kanunu 
müzakere olunurken çimento meselesi üzerinde 
münakaşa etmiştik. Hükümet bir lira olarak 
fiati tesbit ettiği halde Bütçe encümeni bunu 
bir buçuk lira yapmıştı. O zaman bazı arkadaş
lar, beş lira üzerinde durdular. Şimdi görüyo
rum ki bu sene çimentodan bir para almıya-
cağız. Bu çok isabetli olmuştur. Bütçe encü
menine teşekkür ederim. Yalnız bütçe encüme
ninin çimento fiatini bu kadar azaltmasına 
mukabil Hükümet yün mamulâtı için 45 kuruş 
yazmışken bunu Bütçe encümeni 100 kuruşa çı
karmıştır. Bunun hikmeti nedir? Lütfen izah 
etsinler. 

HÜSNÜ KİTABCI (İzmir) — Refik Şevket 
İncenin işaret ettiği nokta hakkında ben de ha
zırlanmıştım. Çünkü ithal edilen yünden 35 
kuruş alınıyor. Bunun için iplik mensucattan 

j tabiî daha fazla alınacaktır. Bir kısmı işleme 
ı payı olarak çıkacaktır. Bu, Hükümetin ve 
I Maliye encümeninin teklif ettiği şekilde değil

dir. İktısad encümeni bu şekli sokmuştur ve 
ince yün mensucattan yani metre murabbaı iki 
yüz grama kadar olan mensucat için 100 ku
ruş alınmasını kabul etmiştir. Bunu bilelim ki 
memleketimizde fabrikatörlerin çıkarmış olduk
ları mala, Avrupadan gelen malm masrafları
nı ve gümrük resimlerini ilâve etmek suretile 
piyasada satarlar. Yoksa maliyet fiatini nazarı 
dikkate alarak fiat tesbit etmezler. Bilhassa 
rakib bir fabrika yoksa buradaki insafsızlık 
haddi nihaiye varır. Memleketimizde bir fab
rika vardır ki ince, yünlü mamulâtı çıkarır. 
Bu fabrika eğer hariçten getirtmiş olduğu yü
nü imal ederse 35 kuruş verdiği halde, müsteh
likten 100 kuruş alırsa doğru mudur? Ve yi
ne doğru mudur ki memleketimizde ince yün 
ipliği yapmak işine başlamış olan imalâthane
ler ince yün çıkarır ve dokursa bundan 100 ku
ruş vergi alınır, fakat bir fabrika dışardan it
hal ederse otuz beş, iş payı olarak on kuruş 
ki ceman 45 kuruş verecektir. Şu halde kiloda 
55 kuruş bir farkı yalnız bir fabrikanın lehine 
kabul etmek gibi bir neticeye varmış oluruz. 

| Onun için böyle her hangi bir kimsenin kârına 
yanyabilecek bir netice memleketimizde sanayi 

I işini engelleyecek olan bir şeydir. Bunun için 
I bu fıkranın kaldırılması daha muvafık olur ve 

esasen Maliye encümeni de, İktısad encüme
ninin teklifinde de benim arzettiğim şekil var-

I dır ve bunun için de bir takrir veriyorum. 
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BAŞKAN — îktısad encümeni cevab verecek 

mi? 
MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâ-

ziz) — Bunun, tktısad encümeninde müzakeresi 
esnasında tktısad vekâletinden gelen mütehassıs 
arkadaşların huzurile ve onların vukubulan tek-
liflerile bu ortaya konmuştur. Dendi ki, hariç
ten getirilen ve metre murabbaı 22 grama ka
dar olan ince kumaşların, diğer harcı âlem olan 
kumaşlarla ayni vergiye tâbi tutulması doğru 
değildir. Onun için onları fazla mükellef tutalım 
M adalet husule gelsin. Bu nisbeti mütehassıs
lar koymuştur. Hükümet te buna muvafakat et
miştir, esası budur. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bu kanun 
encümenimizde müzakere edildiği zaman maa
lesef ben melundum. Fakat şu noktayı söyleme
ğe mecburum ki ben de bunun 100 kuruşa çıka
rılmasına aleyhtarım (Encümen namına mı söy
lüyorsunuz sesleri). Hayır, bir mebus sıfatile ve 
şahsım namına söylüyorum. 

Bir kere şahsî düşüncem. Hükümetin teklifi 
üzerine ilâve yapılmasına aleyhtarım. 

tkincisi, bunların üzerinde bulunan resimler 
hakikaten havatı ağırlatacak kadar çoktur. 
Gümrük resimleri yüksektir. % 10 muamele 
vergisi vardır. % 10 oktruva resmi vardır. Bir 
de bunun üzerine istihlâk vergisi koyuyoruz. 
Zannedemir ki ince bir hesab yapılırsa bazı 
mallarda maddei asliyesine hemen tekabül ede
cek kadar fiati yükselten bir şey oluyor. Bunu; 
memleketin malî vaziyetini bilerek, severek 
kabul ediyoruz. Bununla mükellef olanlar da 
zannediyorum ayni düşünce ile severek kabul 
edeceklerdir. Onun için bendeniz de arkadaşı
mın teklifi gibi Hükümetten geldiği şekilde 
45 olarak kalmasını hayat şartlarını ağırlaştır-
mamak noktai nazarından teklif ediyorum. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — O halde ben 
de takririmi; Hükümetin teklifinin aynen reye 
konmasını tekilf ederim, seklinde yazıyorum. 

BÜTÇE En. REİSİ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Efendim, Refik İnce arkada
şımız çimento üzerinde zannederim bazı izahat 
istediler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hayır izahat is
temedim, bilâkis teşekkür ettim. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Devamla) — 
Efendim, Hükümet çimento vergisini kaldırmak 
için bir kanun teklif etmiştir. O kanun bu ka
nundan sonra gelmiştir. Bu kanunda çimento 
üzerine konan istihlâk resmi muhafaza edilmek
te idi. Biz bu iki kanunu birleştirdik, burada 
çimentolar üzerine mevzu olan istihlâk resmini 
kaldırdık. Şu halde çimento üzerinden iki bu
çuk lira resim kaldırılmış oluyor, fakat tenzil 
edilmiş olmuyor. Bundan sonra çimentodan is
tihlâk resmi diye bir vergi alınmayacaktır. Ga
zetelerde okunduğu üzere, Hükümet bu miktarı 
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I çimentonun satış fiati üzerinden tenzil ettire

cektir. Bunu da ilân etmiştir. 
Yani Bütçe encümeni çimento üzerinden is

tihlâk resmini indirmiş değildir. İki kanunu 
I birleştirmek suretile buradaki istihlâk resmini 
! kaldırmıştır. 

Sonra Hüsnü arkadaşımızın takriri mevzuu
na gelince: Filhakika tktısad encümeninden 
resim miktarı 100 kuruşa çıkarılmıştır. Bütçe 
encümeni de aynen kabul etmiştir. Zahiren bu 
fiati yükseltecek gibi görülür. Bütçe encüme
ninde bu mesele müzakere edilirken fiatin yük
selmesi keyfiyeti uzak bir ihtimal olarak gö
rüldü. Çünkü bir kere hariçte imalâtta bulu
nanlar bizim memleketimizde yeni teessüs eden 
fabrikalara nazaran daha ziyade randnmanlı-
dır. Onların maliyet fiati daha çok dundur. 
Bu itibarla bizde maliyet fiati üzerinde bir hi
maye tesis etmeğe lüzum vardır. Bundan baş
ka, Hükümet himayelerde bulunduğu gibi, 
bir kaç gün evvel Kurultayda kabul ettiğiniz 
veçhile, fiat murakabesi esasını da kabul et
miştir. Şüphesiz bu kadar himayeler ve diğer 
alman tedbirlerden sonra fiati murakabeye 
zarurî ihtiyaç vardır. Hükümet fiati murakabe 
makanizmasmı tatbik edeceği için müstehlikle
rin fazla miktarda tediyatta bulunmalarına, 
eşyayı maliyet fiatinden çok yüksek almaları-

I na meydan vermeyecek bir mülâhaza varid ol-
j muştur. Onun için Bütçe encümeni İktısad en

cümeninin mütaleasmı aynen kabul etmiştir. 
I AHMED tHSAN TOKGÖZ (Ordu) — tktı

sad encümeninden kimse yok mu? Sual soraca
ğım. 

BAŞKAN — Bay ismail söylediler. 
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — İsmail 

Sabuncu şahsı namına söyledi, tktısad encü
meninden soracağım (Kongerede sesleri). O 
halde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — İktı-

I sad encümeninin teklifi, gümrük parasmı ar-
I trrmaktır. Bundaki gaye gümrüğü artırmakla 

dahilde o sanayiin teessüsüdür. Faka i yavaş 
yavaş arttıra arttıra dahilde himaye edeceğiz 
diye dahilde yapanların pahalı satmasına gi
derek halkı isaç ediyoruz. Onun için tktısad 
encümeninin bu hususta izahat vermesi lâzım-
gelir. Sordum, Başkanımız kimse yok dediler. 
Tenevvür etmemiz lâzımdır. 

i BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 

| Yüksek Başkanlığa 
j Madde hakkında Hükümetten gelen teklifin 
I reye konulmasını dilerim. 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

j BAŞKAN — Reye konulmasını istedikleri 
| Hükümetin teklifini okutuyorum: 
i A : Beher metre murabbaının sıkleti 600 
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grama kadar (600 dahil) olanların kilosundan 
45 kuruş, 

BAŞKAN — Teklif sahibinin isteği, Hükü
metten gelen lâyiha mucibince 100 kuruş yeri
ne 45 kuruşun kabulüdür. Bu teklifi reyinize 
arzedeceğim. Kabul ederseniz madde ona göre 
tadil edilmiş olacaktır. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

0 halde madde bu tadil veçhile yani 
Hükümetin teklifi olan 45 kuruş olarak tashih 
edilmiştir. Maddeyi bu şekilde kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY — Bu mad
deye bağlı iki cetvel vardır. Bunların Bütçe 
encümeninin notu işaret edilmiştir. Biz de Ma
liye encümeninin notlarına iltihak ediyoruz. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler istih
lâk vergisinden müstesnadır. 

1 - Gümrük tarifesi kanununun 4, 5, ve 6 ncı 
maddeleri mucibince gümrük resminden muaf 
olarak ithal edilen eşya (Teşviki sanayi kanunu 
mucibince gümrük resminden muafen giren eşya 
hariç). 

2 - Gümrük tarifesi kanununun 14 ncü mad
desi mucibince muvakkat kabul usulile memle
kete ithaline müsaade edilen eşya, 

(Yukarıda 1 ve 2 numaralarda yazılı gümrük 
tarifesi kanununun maddelerine göre muvakkat 
muafiyet ve muvakkat kabul suretile ithal edil
dikleri cihetle teminata bağlanacak eşyanın is
tihlâk vergileri de teminata bağlanmak ve eşya 
müddeti içinde geri gönderilmezse vergi irad 
kaydolunmak lâzımdır). 

3 - Memleket içinde imal olunub ecnebi 
memleketlere ihraç edilen eşya (2430 numaralı 
muamele vergisi kanununun 9 ncu maddesinde 
yazılı usule riayet şartile), 

4 - Halı iplikleri (Bu ipliklerin diğer men
sucatta kullanılacak ipliklerden ne suretle tef
rik olunacağı Maliye ve îktısad vekâletlerince 
müştereken tesbit olunur. 

5 - İthal veya dahilde imal ve istihsal ara
sında vergiye tâbi olan maddeler esas iptidaî 
maddeyi teşkil etmek üzere memleket dahilinde 
imal olunan eşya (Birinci maddenin 5 nci ben
dinin (B) fıkrasında yazılı 150 kuruş resme tâbi 
ayakkabıları bu istisnadan hariç), 

6 - 2268 numaralı kanun hükmüne tevfikan 
gümrük resminden muaf bulunan borular ve di
ğer eşya, 

7 - Kuvvei muharrikesi olmayan tabakhane 
yarı tabaklanmış çarıklık deriler, 

8 - İthalât umumî tarifesinin 372 numarasın
dan ağ iplikleri ve 374 numarasından üstüpi ve 
376 numarasmdan salmastra ve 391 numarasın
dan balık ağları, 

BAŞKAN — İkinci madde istisnaları sayı
yor. Madde hakkında söz isteyen olmadığına 

göre maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vergiye tâbi maddeleri mem
leket içinde istihsal ve imal edenlerle Türkiyeye 
ithal edenler istihlâk vergisini ödemekle mükel
leftirler. 

Muamele ve satış şartları bu mecburiyeti de
ğiştiremez. (Muamele vergisine tâbi olmayan 
sınaî müesseseler istihlâk vergisile de mükellef 
tutulmazlar). 

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

MADDE 4 — Memleket içinde istihsal ve 
imal olunan maddelerin vergisi istihsal ve imalin 
yapıldığı mahal varidat idaresince, ve hariçten 
ithal olunan eşyanın vergisi de, gümrük idare
since tahakkuk ettirilir. 

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

MADDE 5 — İstihlâk vergisi, eşyanın sık
leti üzerinden alınır. Kilonun kesri tam itibar 
olunur. Sıkletlerin tayininde ve eşyanın zarf
ları hakkında gümrük tarife kanunundaki usul
ler tatbik edilir. Bu kanun mucibince vergiye 
tâbi tutulan eşya, muhtelif vergi nisbetlerine 
tâbi olan veya vergiye tâbi bulunmayan mad
deleri ihtiva ettiği takdirde, tarife kanununun 
9 ncu maddesinde mahlut eşya için kabul edi
len usulere göre vergi hesab olmıur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İthalâta aid vergi, gümrük res-
mile birlikte gümrüklerce tahsil edilir. Da
hildeki imalât ve istihsalâtta verginin tarh, ta
hakkuk ve tahsil muameleleri 2430 sayılı mu
amele ve'rgisi kanununun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — İmalâtı, muamele vergisine de 
tâbi bulunan mükellefler, her iki verginin ta
hakkukuna aid malûmatı bir beyannamede gös
terebilirler ve her iki vergi için bir defter tuta
bilirler. 

BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Gümrük tarife kanununun 
7, 11 ve 12 nci maddeleri hükmü, ithalât mad
delerinden alınacak istihlâk vergileri hakkında 
da aynen tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Muhtelif maddelerden alına
cak istihlâk vergisi hakkındaki 2458 numaralı 
ve 28 - V -1934 tarihli kanunla bu kanunun ta
diline ve buna bazı hükümler ilâvesine dair olan 
2546 numaralı ve 28-VI-1934 tarihli ve 2583 
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numaralı ve 5 - VII 1934 tarihli kanunlar 
mülgadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — 2458, 
2546 ve 2583 numaralı kanunların meriyeti za
manında başlayıb bu kanunun neşri tarihinde 
henüz tahakkuk muameleleri bitmemiş olanlar 
hakkmda eski hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Bu ka
nunla yeniden istihlâk vergisine tâbi tutulmuş 
olan malları memleket içinde imal ve istihsal 
edenler bu malların toptancı veya yan top
tancıları kanunun meriyetinden itibaren 15 
gün içinde fabrika, imalâthane, mağaza, de
po ve sair yerlerinde bulunan vergiye tâbi 
malların cins, miktar ve sıkletini ve karışık 
mamulâttan ise, ayrıca maddei asliyeyi terkib 
eden maddelerin cins ve sıkletlerini ve bulun
dukları yerleri gösterir bir beyannameyi bağlı 
oldukları varidat tahakkuk idaresine vermeğe 
mecburdurlar. 

Bu beyannameler varidat idaresince mükel
lefin defterleri ve ticarî evrakile tatbik ve tet
kik edilerek sıhhati anlaşıldıktan sonra bunlar 
üzerinden tahakkuk ettirilecek vergiler 1935 
malî yılı nihayetine kadar aylık müsavi taksit
lere bağlanarak tahsil olunur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
verdiği beyannamede mallarını eksik gösteren
lerin vergisi 2430 numaralı kanun hükümleri 
dairesinde resen tahakkuk ettirilerek bir mi
sil fazlasile defaten tahsil olunur. Bu kanu
nun tatbikatında esas meşgalesi doğrudan doğ
ruya diğer tüccara mal satmak olan tüccar ve 
müesseseler toptancı, hem diğer tüccara ve hem 
müstehliklere mal satan tüccar ve müesseseler 
yarı toptancı ve münhasıran müstehliklere mal 
satan tüccar ve müesseseler de perakendeci ad
dolunurlar. 

İKTISAD En. M. M. İSMAİL SABUNCU 
(Giresun) — Bana göre madde yazılış itibarile 
kabili tatbik değildir. Burada, yeniden istihlâk 
resmine tâbi elinde demir ve bakın bulunanlar 
da mevcuddur. Toptancı ve yarı toptancıların 
beyanname vermesini kanun mecbur tutuyor. 
Bundan sonra da toptancı; yarı toptancı ve pe
rakendeciyi tarif ediyor. Toptancı doğrudan 
doğruya tüccara mal satan, yan toptancı hem 
tüccara, hem de müstehlike mal satandır. Bir ka-
daza bulunan tüccar nahiyedeki müşterisine kar
şı toptancı oluyor. Yukarıda geçen maddelere dik
kat edilirse, kanunun tatbikatında atfettiği bü
tün maddeler gümrük tarife kanunudur. Hal
buki kazalarda 50 lira versen bir tane gümrük 
tarife kanunu bulunamaz. Bulunsa da oradaki 
mal memuru onu anlıyamaz. Gümrük tarife ka

nunu, başhbaşma hususî bir ihtisasa taallûk 
eder. 

Bunun doğrudan doğruya ithalât yapan 
tüccara hasredilmesini teklif ediyorum. Çünkü 
bunlar esasen gümrük işlerile meşgul olur ve 
bunun için verecekleri beyanname de doğru 
olur. Bu; tatbikatta da daha kolay olur. Dahilde 
bunu tatbik etmenin imkânı yoktur (Doğru ses
leri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu Mecliste bir 
çok defalar müzakere mevzuu olan bir keyfiyeti 
tekrar etmek lâzımgelir: Her hangi bir hayatî 
ameliyeyi, iktisadî ameliyeyi kanun şeklinde ta
rif etmek doğru değildir. Tarifler hayatın cere-
yanlarile beraber kendi dairesi içinde muhtelif 
simalar alabilir. Onun içindir ki toptancı neye 
derler; perakendeci neye derler, gibi vaziyetleri 
nasıl ki şimdiye kadar toptancılık ve peraken
decilik gibi işleri tarif etmemişsek, bu gün de 
kanun mevzuu addetmemekte fayda vardır. Bu 
gün, eczacıyı, komusyoncuyu, tarif etmiyoruz. 
Binaenaleyh bunlar gibi toptancılık neye der
ler, perakendecilki neye derler, bir de yeni 
işittiğim yan toptancılık neye derler gibi işleri 
tarif etmemeği hayatî, iktisadî ve içtimaî zaru
retler noktai nazarından faydalı görüyorum. 
Şimdi bu kanunun yukandanberi okuduğumuz 
10 - 12 maddesinde yüklediği mükellefiyeti gö
rüyoruz. 

Bu kanunun mahiyeti, zaten istihlâk ver
gisi almıyordu. İstihlâk vergisi üzerine biraz 
zam yapıyoruz. Meselâ; kahveden 25 kuruş 
alırken, 30 kuruş alıyoruz. Bu pek ağır bir 
şey değildir. Fakat kanunun asıl ince nezaketi, 
Maliye vekâletini, vatandaşı en çok meşgul ede
cek vaziyet; bu kanun çıktıktan sonra mevcut
ların tesbiti keyfiyetidir. Bu iş çok zor bir iş
tir. Bir de yeni ilâve ettiğimiz demir, bakır var
dır. Demirin ve bakırın dahi bir beyanname ile 
sıkletinin heyeti mecmuası bildirilecektir. Şim

di gözümün önüne büyük demirhaneler geldi. Bun
lar gümrükten geçerken, bunların içinde bir sene 
iki sene evvel gelenler olabilir, bunların sıkletleri, 
gümrük tarifesi kilo esası üzerine olduğuna gö
re, tesbit edildi. Bunlardan kazalarda mev-
cud olanlarının ekserisi bir beyanname ile bil
dirilecektir. Eğer bu kanunla vergiye tâbi tut-
tulması lâzrmgelen mallar mamul bir hale ko-
nulmuşsa faraza şeker gazoz olmuşsa, bu gibi 
mamul madde haline inkılâb eden maddei asli
yeyi de beyannamede gösterecektir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Demirden gazoz 
olur mu? (Şekerden sesleri). 

REFİK İNCE (Devamla) — Demirden de
ğil, şekerden gazoz olur. Demirden demirhin
di olur (Gülmeler). Şimdi beyanname verecek 
olan ve mazbatasında şu kadar kilo demiri, şu 
kadar kilo bakm bulunduğunu söyleyen her 
hangi bir demircinin şu kadar demirini, ve ba-
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kırcının şu kadar bakırını gösteren beyanname
lerine itirnad noktası nasıl olacaktır. Maliye ve
kâleti bunun aksini nasıl isbat edecektir. Bu be
yannameleri tetkik etmek için defterlere müra
caat edecektir. Defterlerini şu veya bu şekilde
ki vaziyti, tesviye için çekilecek zahmetleri çok 
müşkül görüyorum. Pratik ve amelî görmüyo
rum. Bu noktai nazardan bir sual soracağım. 
İnhisarlar vekâleti, Maliye vekâleti, Bütçe encü
meni bunu bilirler. Acaba bu gün için mevcud 
telâkki ettikleri istoklarm yekûnu nedir? Eğer 
bunların yekûnu üzerinde % 30, 40 hatalı bir 
malûmatları varsa ve bu malûmatları bu şekil
de kaleme almak suretile beyanname imiş, mu
rakabe imiş şu imiş, bu imiş, bunlardan doğan 
ruhî ve maddî eza ve cefaya meydan vermemek 
üzere bu kanunla mevcutlarından sarfınazar ede
rek, bundn sonrakilere tatbik etmek için bir 
zaruret var mıdır? Varsa derecesi nedir. Maddî 
ve manevî zararların mukayesesini salâhiyettar 
bir ağızdan anlamak isterim. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgd) — Demir yedi kuru
sa iken, şimdi dokuza, ona satılıyor. Matbuata 
akseder etmez zam başladı. 

BÜTÇE E. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
ÖZKAN (Burdur) — Bu madde esasen kanunun 
tatbikatını alâkadar eder. Bu hususta Maliye 
vekâleti kanunun tatbiki bakımından lüzum gör
düğü için Bütçe encümeni de o şekilde biraz 
tadil ile kabul etti. Asıl madde İktısad encü
meninden bu yolda gelmiştir. Şimdi toptancı, 
yarı toptancı ve perakendecileri kanunen tarif 
etmek doğru değildir, diyorlar. Bu yoldaki 
tarifler pek çoktur. Bu kanunda da bunu böyle 
tarif etmek lâzımdır. Çünkü, bunlar teklife 
esas olmaktadır. 

Bunları memurların şahsî takdirlerine birak-
mak caiz değildir. Refik İnce arkadaşımız, tüccarı 
tarif etmemiş, avukatı tarif etmemişiz dediler. 
Zannederim, avukatlık kanununda avukat, tica
ret kanununda tacir tarif edilmiştir. Böyle o-
lunca memurların takdirine bırakmamak için 
kanunen ne alınması lâzımgeldiğini göstermek 
zarureti vardır. Yalnız bu hakikaten çok nazik 
bir noktadır. İsmail arkadaşımızın söylediği gibi, 
bir kazadaki tüccar nahiyediki tüccara toptan 
satar, müstehlike de perakende satar. Bu vazi
yette tarifeyi tatbik etmek t e çok müşküldür. 
Amma bundan tamamen vaz geçmek te adalete 
son derece münafidir. Bir kerre, geçen sene çıkar
dığımız istihlâk vergisi kanunlarında istokları 
beyanname ile şu kadar müddet zarfında bildir
mek lâzımdır, dedik. Bunu dediğimizin sebebi, 
Devletin çıkarmış olduğu bu kanunda kazaca 
istok yapmış kimselerin mukabilsiz zenginleştir-
memek, onu, Devletin menfaatları için çıkardığı 
bir kanun dolâyisile mukabili olmaksın. hic 
bir say mukabili olmaksızın zenginleştirmemek 
içindir. Aynı adalet noktası bugün de mevcud 
olduğu için istoklan beyanname ile bildirmek 

zarureti vardır. Amma burada toptancıyı, ıdha-
lat merkezlerinde bulunan ve ellerinde istok bu
lunan kimseler diye tarif edib te yarı toptancıyı 
tarif etmemek, kanunun tatbiki noktai nazarın
dan mahzuru dahî olmasa bile tarif etmek daha 
muvafıktır. Bütçe encümeni bu noktai nazardan 
bunu muvafık gördü. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Efendim esasen geçen sene istihlâk vergisini 
kabul ettiğimiz zaman da bir çok muhtelif mad
deler üzerinde bu resmi kabul ettik. Bunların 
hepsinin istoklarmdan beyanname vermek sureti

le resim aldık. Bu kanunda mevzuubahs olan, bir 
demir, bir de bakırdır. Eskisine nazaran onda:l 
derecesinde bile değildir. Eskiler hakkında istok
l an istihlâk resmine tâbi tutmuşken burada iki 
maddenin istihlâk resminden istisnası, ikinci bir 
kısım yaratmaktrrki bu da iki türlü fiat yap
mak demektir. Bu dahi doğru değildir. 

toptancının tarıîine gelince: JÖU tabirin ya
zılmasına seoeo tatbikatta goruıeıı bir ÇOK mci-
lailarm halli içindir. Bir çok şeyler oluyor ; 
muncelıl şekillerde tefsirlere manaı kalmaması 
için bu tavzını yazdık ve kalmasınaa iaide vardır. 
n e r halde burada kalsın. 

ıbıvlAilı ÖAJÜUHUU ((üriresun) — isenûtıiiZ 
tatbikat muşKulatmaan Dansederen: bir üe vd&.-
rır verdim. Maksadımı izan et cim. ıtıaKsauım, 
çıkayım da İVialyıe bakanına, Bütçe encümeni
ne ıııraz olsun diye maruzatla DuıunmaK uegn-
dir. Bilgime istinaden arzediyorum. öızı but-uıı 
şerefimle temin ederim ki bu şekil kabili tatbiK 
değildir. Eğer bunu tatbik edecek 4 tane malmü
dürü gösterecek olurlarsa bütün insanlığımdan 
vaz geçerim. Mevcud tarife kanunu 5 - b yüz 
maddedir, her birinde 5 - İÜ rakam vardır, i a n 
toptancı dersek Hınıs kazasmdaki Memed de 
böyledir. En Nihayet o da oraya göre bir varı 
toptancıdır. Kendisine diyoruz ki, gel bakaımı, 
kilidin, menteşenin, keserin, çekicin, şunun, bu
nun beyannamesini ver. Bu nasıl tarife kanu
nunun numaralarını bilecek? Ben ihtisasıma 
biaen affınıza marguren söylüyorum. Bu. kabili 
tatbik değildir. 

Bendeniz burada 50 bin lira noksan, yahud 
50 bin lira fazla çıksın demek istemiyorum. Tat
bik imkânı yoktur demek istiyorum. Heyeti 
Âliyeniz hakemdir. 

HÜSNÜ KITABCI (Muğla) — Madde metni 
hakkında arkadaşlar lâzımgelen izahatı verdiler. 
Bendeniz yalnız bir nokta hakkında bir şey ar-
zedeceğim. Fuad Ağralı arkadaşımız, ihtilâflar
dan bahsettiler. Bunu tavzih için geldim. Bir 
çok ihtilâflar vardır. Bunları halletmezsek hâd 
şekle girer. İstanbulda geçen sene tatbik edilen 
istihlâk vergisinin tatbikatı, bir çok feryad ve 
şikâyetleri intaç etmiştir. O meseleler hâlâ hal
ledilmemiştir. Beni söz söylemeğe mecbur eden 
nokta budur. İstanbulda kanun mucibince pera-
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kendeciler beyanname vermiyeceklerdi. Halbu
ki kanunun bu sarahatına rağmen İstanbuldaki 
bu perakendeciler kanunun şümulüne girerim 
korkusile beyanname vermişler. Bilmiyorum, ya, 
kendi korkuları veyahud Maliye memurlarının 
tenbihi dolayısile beyannameyi vermişler. Şimdi 
bu adamlar vergi vermekle mükellef tutulmuş
lardır. Kanunda vergi vermekle mükellef tutu
lan toptancı, perakendeci ve yarım toptancı 
kimlerdir. Bunlar üzerinde Maliye vekâletinin 
uğradığı müşkülât meydandadır. Bunun için ko
misyonlar teşekkül etmiştir. Ben bu noktayı 
tavzih etmek için çıkmıştım. Bu hususta 31 mayıs 
926 tarihinde 93 numaralı bir tefsir çıkmıştı. 
Burada bunlar şu şekilde ayrılıyordu: 

1 - Toptan alıp toptan satanlar, toptancı, 
2 - Perakende alıp toptan satanlar, peraken

deci, 
3 - Perakende ve toptancılığı esas muamele 

olarak birlikte yapmak şartile toptan aldıkları 
halde kısmen perakende ve kısmen toptan satan
lar perakendeci addolunur. O vakit perakendeci ! 
addettiğimiz kısım, burada toptancı kısmına gi
riyor. 

Maliye memuru bu gibi vatandaşlar hak
kında yanlış muameleye tevessül etmesinler. 
Çünkü bilâhare tashihi güç olur. Bunu tavzih , 
etmeyi lüzumlu gördüm. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okunacaktır. ; 
Yüksek Başkanlığa 

2 nci muvakkat madde hükmünün yalnız | 
ithalât yapan tüccara hasrını ve maddenin J 
buna göre tadilini teklif ederim. 

Giresun 
İsmail Sabuncu 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... j 
Almayanlar... Takrir nazarı itibare alındı ve j 
encümene verildi. O halde bu kanunun çıkma- | 
sı o maddenin gelmesine bağlıdır. I 

Bütçenin müzakeresine geçiyoruz. Maliye | 
vekâleti bütçesindeyiz. | 

6 — İ/AV.-; ı/ılı nntvazanei ıninnuiıje kanunu 
UhjiUası (1/3). 

A — Maliye vekâleti bütçesi 

BAŞKAN •— Heyeti umumiyesi hakkında söz | 
isteyen var mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Söz istiyorum. | 
BAŞKAN — Buyurun. 
REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, muh

telif vesilelerle Maliye vekâleti makinesinin çok j 
iyi işlemiş olmasının Devletçe ve vekâletçe ne 
kadar ehemmiyetli olduğu burada, bu kürsü
de izah edildi. Maliye vekâleti bütçesi mevzu-
bahs olduğu zamanlarda bu Devlet makinesi
ne taallûk eden esaslı bazı noktalar hakkında
ki fikirlerimi söylemek isterim. 

Bir defa benim noktai nazarımdan, Tür-

kiyenin idarî faaliyetlerini idare eden vekâ-
ıeaer içerisinde man^e vekaleti kaaar ağır ış-
leyen uıx aeg irmen yoktur. öeoeoı, her naiae 
bcuctiııyeıtar zevatın ve Dizim gibi ışıere aşağı 
yıuccuı nuiuzu olanların reyıle ve kanaatierııe 
oaoıt oiaugu veçnıle Maiıye vekaletini teşkil 
eaen anasırın, kanunlara ve bu Kanunların ıs-
tınaa etcigı ruhu ve Diınassa vergi veren va-
tanuaşıara yuKienen yuKim ielseıesini ryı Kav
rayacak şeivüüe malumat ve iktidarlarının azlığı 
teşkil eder. 

Arkadaşlar; yeni teşkilât kanunile bu nok
sanların telafi eaıleceği ve Ankaraya getirilecek 
MüiKiye mektebinden çıkacak yeni unsurlarla 
Maliye vekâletinin bu eksikliğinin kapatılacağı 
yolundaki vadi, esaslı olarak tutmalarını te
menni etmekle beraber, milletin Maliye vekâle
tinden beklemekte olduğu süratli ve hakiki iş 
yolundaki iştiyakı tevakkuf etmemiştir ve ede
mez. Maliye vekâletile iş yapanlarımızın nepsi-
nin bildiği bir hakikat varsa o da havaieciiik ve 
kırtasiyecilik denilen hastalığın başında bu ve
kâletin bulunduğudur. İşimizin bittiği zannedil
diği bir zamanda bu- mümeyyizin, bir kâtibin bir 
kalem darbesıle bütün dosyanın gerisin geriye 
gittiğinin acısını bütün vekaletlerden ziyade 
Maliye vekâletinde görüyoruz. Bu mütehassıs 
zatın kendi raporunda da dediği gibi, Maliye ve
kâletinin ağır yürümesi sebebini, ner işin mesuli
yetini kendi üzerine kabul ederek sureti kafiyede 
halletmek cesaretini, iradesini haiz insanların, 
anasırın noksanlığında aramalıdır. Ben memle
kette müsbet iş yapamıyaniarm mesul olması 
noktasından bu ruhun her zaman için öldürül
mesi, hiç olmazsa azaltılması lâzmıgeldiği kana-
atmdayım. 

Arkadaşlar; inküabcı olan, esas perensibinde 
inkılabcılığı ilk safta tutan bir Hükümetin, bü
tün işlerinde yürüyüşü müsbet olacaktır. Memur
lar, işlerinden muhakkak mesul olacaktır, dedi
ğimiz gündür ki, hakiki makineyi işletmiş ola
cağız. Mütehassısın raporunda çok esaslı bir nok
ta vardır. Diyor ki: Herkes kendi dairesine 
aid olan kanun ve nizamı bilmekle mükelleftir. 
Ve bu kanun ve nizam dairesinde önüne gelen 
her işi yapmakla muvazzaf iken bir defa işi hu
kuk müşavirliğine havale ediyorlar. Hukuk mü
şavirliğinin işi de tahammül edilmez bir hale 
geliyor. Bu vaziyeti de şu rakamlarla ifede edi
yor : Bu rakamları arzediyorum: 934 senesi 
temmuzundan 1038, ağustosunda 1190, eylülünde 
1442 dosya havale edilmiştir. Bir hukuk müşa
virliği dairesi düşününüz ki bir ay içindeki dos
yanın yekûnu 1442 dir. Mütehassıs ilâve ediyor, 
ki: Bu gittikçe artacaktır. 

Arkadaşlar; 1442 hukukî mesele halline me
dar olacak dosyayı masasında toplryan bir da
irenin yevmi işi 50 demektir. Bu hukukî mese
lenin vekâletlerle ihtilâf, eşhasla ihtilâf ve niha
yet bazı mevaddı kanuniyenin hallinden ibaret 
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olduğunu düşünecek olursak bu müesseseye gi
den işlerin oradan ne zaman çıkacağını tahmin 
etmek güç değildir. 

Onun için takatin fevkinde olan bir mesainin 
içinde Maliye vekâleti işlerinin günü gününe 
çıktığını iddia etmek, asla varid değildir. 

Bilâkis Maliye vekâletine düşen her vatan
daşın hakkını almak için ya uzun müddet bekle
mesi ve belki de beklediği halde muvaffakiyet 
elde etmemesi, insanı teessüre sevkedecek bir 
hâdisedir. Bilhassa Maliye vekâletinden her va
kit rica ettiğimiz bir mesele de, mütehassısın 
da roprunda ehemmiyetle bahsettiği veçhile, me
murların bu işleri anlamamalarına en mühim 
sebeb sık sık kanunların değişmesi, bu suretle 
tevali eden tamimlerin, tefsirlerin heyeti 
umumiyesi hakkında bir ahenk kurmak yolun
daki istikrarsızlıktır. Onun için Maliye vekâ
letinin çok esaslı olan ve bütün efradı milleti 
alâkadar eden kanunların vazıh, ve şamil, tet-
kikli olmamasından ve bunları ihata edemeyen 
anasırın bulunmasından; işlerin çokluğundan bu 
günkü şikâyetlerin doğduğunu görüyoruz. Ar
kadaşlar, bizim Fuad arkadaşımızın hayatı mes
lekisini bilenler, kendisini inzıbatçı bir zat ol
duğunu takdir ederler ve bmm Fuad arkada
şımızla çalışan arkadaşlar biraz korkarlar. Fa
kat bu korku, makineyi işletmek için kâfi değil
dir. Ancak korku ile muhabbetin birleştiği yer
lerde işler daha iyi görülür. Şimdi Fuad ar
kadaşımızın tertib etmiş olduğu prensiblerden 
biri işlerin çabuk yürümesidir. Çok rica ediyo
rum, işlerin çabukluğunu temin yolunda her 
dosya bir masada şu kadar gün kalacakta diyor. 
Bundan, bir evrakın bir dairede, verilen müdde
tin son dakikalarına kadar kalarak bilâhare di
ğer bir daireye havale edilmesi gibi yanlış bir 
bidatin hâsıl olduğunu görüyorum ve bunu söy
lemekle iktifa ediyorum. Bilsinler ki, geçen gün 
de bir vesile ile bahsetmiştim. 

30 gün zarfında kâğıdın çıkmazsa müıaca-
at ediniz, sözü, daireye de 10 - 15 günde biti
riniz yolundaki söz, 10 günde sizden çıksmda 
ne olursa olsun diye bir zihab hâsıl etmiştir. 
Beyanatımın içerisinde belki ufak bir sui te
fehhüme meydan verecek bir söz olduysa de
rim ki, hiç bir zaman ifade etmek istemedim 
ki, Fuad arkadaşım heyeti umumiyesile bir 
mııhabbetsizlik tevlid etmiştir. Bir düsturu 
umumî olarak söyledim ki, bilgi ile beraber bu 
tazyikin hernahenk olması iktiza eder. Yoksa 
sureti mahsusada arkadaşımıza benim ve hep
sinin hürmetimiz var ve eminim ki hürmeti ol
mayanların da çalışmaları ahlâkî vazifelerinin 
icabıdır. Söylediğim sözlerin başka manaya 
hamledilmemesini sureti mahsusada rica ederim. 

Bu iş bittikten sonra varidat dairesini alâ
kadar eden bir kaç ehemmiyetli noktayı ar-
zetmek isterim. 

Varidat dairesi, Rev^te varidat bulmak va-
zifesile mükellef bir daire olduğunu nazarı 
dikkate alarak basan o kadar yanlış ve o ka
dar hayatı umumiyi haleldar edecek emirler 
veriyor ki bu emirlerin içerisinden hakikati 
çıkarmak bir çok telâşları mucib oluyor ve ni
hayet hakikate vâsıl oluyor amma, herkesin 
yüreğinin çarpıntısı kendilerine kâr kalıyor. 
Bir kaç misalini söylemek, zannederim ki fay
dalı olur. Biz burada şu veya bu Devlet ida
resinin ferdlere taallûk eden işlerinin hepsini 
saymakla değil, yalnız bir iki misalle bundan 
sonra tekerrür etmemesine medar olsun diye 
söylemekle iktifa edeceğiz. 

Bir gazetenin serlevhası aynen şudur : (Ku
sura bakmayın yanlış olmuş). Kusura bakma
yın yanlış olmuş diye İzmirde Işık gazetesinde 
çıkan bu makale, nazarı dikkatimi celbetti, 
tetkikat yaptım. Hakikaten vaki olan bir çok 
misalin aynası şeklindedir. 

Şekerci ve çikolatacılardan istihlâk vergisi 
alınmıyor, bir zaman geçtikten sonra bunlar
dan güya zamanında alınması lâzımgelen istih
lâk resmi alınmamıştır diye bütün şekerci ve 
çikolatacılara istihlâk resmi kanununun ma
kabline şümulü vardır diye resim alınması 
mevsubahs oluyor. Bunların yekûnu milyonları 
geçiyor. Bu vaziyet üzerine şekerci ve çikola
tacılar telâşa düşüb müracaat ediyorlar. Sonra, 
evet siz, bundan muafsınız deniyor ve evvel
ce verilmiş olan emir geri alınıyor. 

Sonra bakkal dükkânlarında bilirsiniz tor
ba ile un satmak memnuiyeti üzerine, müsa
dere edilmesi, bir vakit yapılan bir tamime 
bütün malmemurlarına bildiriliyor. Bu vaziyet
te bakkallardaki torba unlarının hepisi müsa
dere tehlikesine maruz kalıyor. Herkes ya al
dığı yere bunları iade ediyor, yahud da bana 
torba ile kanunsuz mal satmışsın diye ihtilâf 
çıkıyor, nihayet bazıları da ne yapalım bilmi
yordum diyor. Maliye vekâletine müracaat edib 
uğraşıyorlar, tekrar bir emir veriliyor : Bak
kallarda torba ile un satılmasında mahzur 
yoktur deniyor. Fakat bütün bu işlerin heyeti 
mecmuası, Maliye vekâletinin kanunları an-
lamaksızm tatbik etmesinden doğan heyecanı, 
millî iktisadın tesirlerine tutularak, nazara 
alınmamasını icab ettirmez. 

Sonra arkadaşlar, memleketimizde turink 
kulübler tesis ediyoruz, memleketimize misa
firlerin gelmesini ve bunların usulen getire
cekleri şu veya bu iktisadî faaliyeti nazarı dik
kate alıyoruz ve binaenaleyh elden geldiği ka
dar seyyahların rağbeti hususunda gerek Güm
rük ve inhisarlar vekâletince, gerek Dahiliye 
vekâletince her türlü kolaylıklar gösterilmesi 
için tedbirler alındığı halde bu sefer bir gün 
ansızın bakıyoruz ki, memaliki ecnebiyeden ge
leceklerin zatî eşyası üzerinden dahi istihlâk 
vergisi alınması lâzımdır, diye kanunun çık-
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masmdan, üç dörd sene tonra, sanki üç dörd se
nedir kimsenin nazarı dikkatini celbetmemiş 
gibi bir emir veriliyor ve herkesin kıravatını, 
mendilinin, fanilasının haydi bakalım defteri 
tutulsun diye bir telâşa meydan veriliyor, he
pimizde bir telâş kopuyor. Tabiatile anormal 
olan bu vaziyet karşısında müracaatler yapılı
yor, yazılıyor ve muamelât tevakkuf etsin, dur
sun deniyor. 

Şimdi bütün bu işlerin, istinatgahları, niha
yet kanunun iyi anlaşılması ve iyi tatbik edil
mesi için iyi adım atılması ve adım atıldık
tan sonra üzerine sebatlı surette durulması 
noktasından Maliye vekâleti idaresinde haki
katen eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. 

Çok temenni ederiz ki, bundan sonra herke
sin her günkü hayatile meşgul olduğu bir saman
da sureti mahsusada anî verilmiş bir emirle her 
hangi bir malmüdürünün müdahalesi neticesin
de işlerini haleldar edecek vaziyetler hudusuna 
sebebiyet vermezler. 

GENERAL KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyar-
bekir) — Yanlış muamele yapanlara ceza ver
memişler mi? 

REFlK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, Mali
ye vekâletine aid bir çok malî kanunların tatbi-
kile bir çok efradın behemehal müteessir olma
sını icab ettiren kanunların doğurduğu müşkü
lâtla mücadele etmek mecburiyetinde bulunan 
bir müessesenin şu veya bu noktaları nazarı 
dikkate alarak tenkid etmek maksadında deği
lim. Ancak dimağ vazifesini gören merkezin, va
tandaşların hukukuna aid olan hususatta çok 
müdekkik olması lâzımgeldiğini ve arkadaşla
rımızın da bahsettikleri gibi aksi sabit olduğu 
zaman bu gibi memurların mesul edilmelerini 
hatırlamaları için söylüyorum. 

Kanunların anlaşılması keyfiyeti çok sayanı 
dikkattir ve bence bir kanunu metinlerile de
ğil. metinlerin istinad ettiği ruhile kavrayabil
mek lâzımdır. Bu, hakikî faaliyetin esasını 
teşkil eder. 

Bir arkadaşımın başından geçen ufak bir hâ
diseyi, yine Maliye vekâletinin kanunları an
lamak yolundaki noktai nazarımı anlatabilmek 
için bir misal olarak arzedeceğim. 

Muamele vergisine taallûk eden bir kanunda 
fabrikaların müsaadeden istifade etmesi için bir 
kayid konmuştur. Kayitte, işbu kanundan is
tifade etmeleri için, mutlaka kanunun nesri ta
rihinde açılmış olması lâzımdır denmektedir. 
Halbuki dairei inthiabiyemde bulunan bir fab
rika, zeytin yağı fabrikasıdır. Bunun işlemesi 
için de zeytin mevsimine ihtiyaç vardır. Ka
nun da haziran tarihinde çıkmıştır. Yani biz 
vazn kanunlar, açılma kaydini nazarı dikkate al
dığımız zaman, tabiatın cebri ile isliyemeyen 
fabrikayı muattal kalmış ve işlemiyor gibi te
lâkki etmek aklımızdan geçer mi? Geçmez. Bu 

vatandaşın işini bir arkadaşım takib etti. O ar
kadaş Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ka
nunu yaparken maksadın bu olmadığını esbabı 
mucibe mazbatasından gösterir. Fakat bu işin 
tatbikatile mükellef ve salâhiyettar olan zat, 
«Biz kanunun metni ile mükellefiz, esbabı mu-
cibesile değil» dedi. Gayet doğru bir söz. Fakat 
Maliye vekâletinin esbabı mucibe ile metin ara
sındaki sarahati göstermesi lâzımdır. Onun için
dir ki o vatandaş hakkında, zarureti ahvale bi
naen ve belki merhameti mucib görülmüş, husu
sî muamele yapılmıştır. O havalinin iktisadî 
hidematına yarıyacak diye o fabrikanın işleme
sine müsaade edilmiş ,mümasillerine muvafakat 
edilmemiştir. Arkadaşlar, kanunların tatbikm-
da ve vatandaşlar arasında müsavi muamele 
yapmakla, kanunları anlamakta, kanunları tat
bik etmekte ve nihayet her hangi bir ferde ve 
her hangi bir sınıfa asla ve kafa kanun hilâ
fında muamele yapmamakta büyük bir taassub 
gösteren B. M. Meclisinin ve Hükümetin, Maliye 
vekâletinde kanunların bu şekilde doğan anla-
şamamazlıkların önüne geçmesini millet namına 
çok rica ederim. 

Hulâsa arkadaşlar; hututu umumiyesile Ma
liye vekâletindeki işler çok ağırdır. Geçen gün 
Maliye vekili arkadaşımız, hangi işlere? diye 
sordular. Lütfen, müfettişlere havale etmeksi
zin, her hangi bir daireye gelen işlerin geldiği 
tarihle gittiği tarihe baksınlar. Bilhassa Hukuk 
müşavirliğile çok meşgul olsunlar. Dörd, beş 
aydanberi çıkmayan kayidlere, varidat dairesin
deki kâğıdlara baksınlar. Nihayet kendi tali
matları dahilindeki muamelelerden, şu kadar iş 
görmek mecburiyetinden kurtulmak için bir 
daireden diğer daireye gönderilen kâğıdların 
yekûnu üzerinde meşgul olsunlar.... Görecekler
dir ki, bunlar yalnız müfettiş heyetlerinin meş
gul olmasile halledilecek işlerden değildir. Bun
lar hususî takib ile hallolunacak işlerdir. Bina
enaleyh, iş çıkarmadın diye üç, beş memurun 
mesul olduğunu görmek ihtiyacındayız. İnşal
lah yalnız Maliye vekâletine değil, bütün Dev
let dairelerine aid işlerde işi geri bıraktığından 
dolayı, vatandaşı üç, beş, on gün daha meşgul 
ettiğinden dolayı mesul olan memurların diğer
lerine bir ibret ve numune teşkil edebildiğini 
görebiliriz. Bilhassa âmirlerin mümkün olduğu 
kadar kanunların ruhuna ve esasına çok dikkat 
ederek, evvelâ emir vermek, sonra ricat etme
mek noktasına çok dikkat etmeleri lâzımdır. 
Sonra; vatandaş menfaat ve muamelâtında yine 
mümkün olduğu kadar seyyanen hareket edil
mesi gerektir. 

Fuad arkadaşım her hangi bir şekilde 
olursa olsun, kalb kırıcı bir beyanda bulundu 
isem, cevablarmdan evvel kendilerinden özür di
lerim. 
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CEMAL TEKİN (Konya) — Evvelce Refik 

Şevket înce arkadaşıma kendimi takdim edeyim, 
Geçende şişman demişti. Ben, Cemal Tekin. 

Arkadaşım vergi yüktür dediler. Bu. çok 
yanlıştır. Vergi yük değil, vazifedir. Eğer bu, 
yükse bundan benim şikâyet etmekliğim lâzımdır. 
Çünkü ben, en çok vergi veren bir adamım. Ben 
bunu bir yük olarak değil, bir vazife olarak ve
riyorum. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Ben 
sizden fazla veriyorum. 

CEMAL TEKİN — Belki fazla veriyorsunuz. 
Fakat bu, az veriş, çok veriş meselesi değil. 
Verginin yük telâkki edilmesi, edilmemesi me
selesidir. Sonra vergiden bu kürsüden şikâyeti 
muvafık görmüyorum. (Şikâyet değil, sesleri) 
Burada bir mebusun, vergilerin ağırlığından bah
setmesi halkın üzerinde çok fena tesir yapar. 
Ve derler ki, bak mebuslar bile vergiden şikâ
yet ediyorlar. Vergiler ağır değildir. Vergi
ler bugün ortadan kalksa bile erbabı ticaret ge
ne veziyetinden şikâyet edecektir. Çünkü elek-
tiriği, icarı ve sairesi çok ağırdır, işler çok kısal-
mıştır canlandırmağa bakalım.Çünkü köylünün 
vaziyeti bozuk olursa hiç bir şey para etmez. 
Biz şehirliler nasıl olsa geçiniriz sonra bir şey 
arzedeyim. İstanbulda Sirkecide Konya lezzet 
lokantası sahibi Mustafa ya, varidatı gayrisafiye 
üzerinden iki bin lira vergi tarh etmişlerdir. 
Mustafa buraya kadar geldi. Varidatı iki bin 
lirayı geçmediği halde kendisine bu kadar vergi 
tarh etmişler. Bir kısmını vermiş bir kısmını da 
vermediği için hacze teşebbüs etmişler. Kendi
sini aldım, doğruca Maliye vekiline götürdüm. 
Emretti. Mesele tetkik edildi, yanlışlık anlaşıldı 
ve yapan memur vekâlet emrine alındı. Evet 
tenkit lâzımdır. Fakat madde tayini suretile 
olsun. Yoksa bol, bol şikâyet değil. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ben
deniz Maliye bütçesinde bir kaç rakam görü
yorum. Bunlar üzerinde sayın bakandan izahat 
istiyorum. Muvakkat tazminat olarak 156 bin 
lira vardır. Bu söyleyeceğim rakamlar kayıd 
buyurulsun, biraz sonra izah edeceğim. Memur
lar harcırahı olarak da 100 bin lira vardır. (Fa
sıllarda sesleri). 

BAŞKAN — Her fasıl hakkında söz söyler
seniz daha muvafık olur. 

BERÇ TÜRKER — O halde heyeti umumi-
yesi hakkında söyliyeceğim şudur: Geçen gün de 
söylediğim gibi vekâletlerde teshin, tenvir mef
ruşat ki bütün vekâletlerde toptan 20 milyon li
raya baliğ oluyor. 

Bütçe encümeninden rica ediyorum, gelecek 
.«ene her vekâlete birer memur göndererek tet
kik ettirsin. Esasen bu, Fransaöa da böyledir. 
Vekâletlere giderler ve hakarbr . Bunları ya tev-
hid etmeli, yahud ayrı ayrı tetkik etmeli. Bu 
suretle belki bu 20 milyon liradan 4 - 5 milyon 
tasarruf edilir. Vekâletler israf ediyor demiyo

rum. Fakat bu öyle yapılırsa faydalı olur ka-
anatindeyim. 

MALÎYE VEKİLÎ FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Refik İnce arkadaşımız Maliye vekâleti 
hakkında tenkidlerde bulundu, bulundu ve ni
hayetinde de şayet incittisem beni mazur gör
sünler dedi. Bendeniz dün de söylediğim gibi 
bu defa da söyleyeceğim Bunları bilhasssa te
şekkürle karşılarım. Niçin incineyim. Orta yer
de nazarı dikkatimi celbeden nokta şunlardır: 

Maliye vekâleti ağır işliyor. Maliye vekâ
leti kırtasiyecidir. Maliye vekâleti memurları 
bir işi resen halletmek kudretine malik değil
lerdir. Müdürleri çok soruyorlar. Hukuk mü
şavirlerinden sık sık mütalea istiyorlar. Ka
nunları eyi anlamıyorlar. Hepsi güzel. Ve
kâlet bunları sıkıştırıyor. Çabuk kâğıdları çı
karın diyor. Bunda hata ediyor. Beri taraftan 
da bir teşkilât kanunu teklif etmiştir. Amma bu 
kâfi değil, Mektebi mülkiyeden âli tahsisi gör
müş gençleri alacağız diyoruz; bu dahi kâfi 
değil. Şu değil, bu değil.... Tenkidleri güzel, fa
kat ne yapmalı? Onu da lütfetmiş olsalardı, 
müteşekkir olacaktım. Dikkat ettim, bu, yok. 

Maliye vekâleti kâğıdlar çabuk çıksın diye 
emir veriyor. Bu, fena tesir yapıyor, bunu yap
mamalı... Arzettiğim gibi teşkilâtı daha ziyade 
genişletmek için tekliflerde bulunuluyor; bu 
da kâfi depil... Ne yapmalı? Hakikat sudur, Ma
liye vekâleti kendilerinin dahi tasdik ettiği gibi 
diğer vekâletlerden cok farklı bir vekâlettir. 
En birincisi, vergi tarhetmek ve her keşten pa
ra istemek mevkiinde olduğu için bir kere yüzü 
soğuktur. İkincisi de bir cok mühim menfaatle
rin tesadüm merkezidir. O itibarla dır ki ken
di islerinde cok dikkatli ve hassas davranmak 
mecburiyetindedir. Bazı yerdeki bir memur, bir 
müdür her hangi bir kanunda şöylece bir müta
lea ile tereddüd göstermeyecek mevkide değil
dir. Maliye vekâleti memur ve müdürü tered
düd gösterir ve nihayetinde tereddüdünde hak-
r,ız olmadığı da meydana çıkar. Bir çok misal
lerle bunu arzedebilirim. Eğer kanunu hemen 
soy1 ene tatbik ediv^rssin dernek, zannetmiyorum 
ki, Heyeti Celilenizi memnun edecek bir hare
ket ihtiyar etmiş olalım. Onun neticesiledir ki, 
sık sık tefsire gelmeğe mecbur olunuyor. Her 
vekâletin, hangi bir suretle tefsire gelmesin
den dolayı, mutlaka kanunları anlıyamıyorsunuz 
diye söylemek biraz.insafsızlık clur. Alenî olarak 
burada söylüyorum. Bütün Maliye memurları mü
kemmeldir iddiasında bulunmadım. Kendilerinin 
tabiri veçhile evet alaylıdırlar. Bunları onlarla 
değşitirmek için uğraşıyoruz. Bu, bir hakikattir. 
Fakat yeni aldığımız tedbirler fenadır sözüne 
iştirak edemiyeceğim. Maliye vekili yalnız tef
tişleri sıkıştırmakla bu işlerin düzeleceğini zan
netmesin, her müdüriyette ne kadar kâğıd var
dır, ne kadar iş görülmektedir?... Bunları çıksın, 
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dolaşsm, anlasın diyorlar. Eğer bir gün zahmet 
buyurup Maliyeyi şereflendirmek lûtfunda bu
lunsalardı, Maliye vekili, o sandaİyaya geldiği 
günden bu güne kadar her ay her müdüriyete 
ne kadar evrak gelmiştir, ne kadarı kalmış, ne 
kadarı çıkmıştır, bunlar hakkındaki cetvelleri 
kendilerine takdim ile mübahi olurdu. Son cet
veli arzediyorum. Yani buyurdukları tedbir 
alınmıştır. 

Tahsil müdüriyetinin nisan cetvelini okuyo-
funL 

704 kâğid gelmiş, 672 sinin muamelesi. 
MAZHAR MÜFÎfi KANâU (Denizli) — Bu

rası evrak, veya dosya kalemi değil. Okumağa 
hacet yok. 

MALİYE VEKÎLÎ PÜAD AĞRALI (Devam
la) — Hukuk müşaverliği, bütün devair hukuk 
müşavirliklerinin dosyalan buraya devrolun-
muştur. 11987 dosya devrolunmuştur* Zannede
rim bunu nazarı dikkate almak muvafıki insaf 
olur, hukuk müşavirliğinde şu kadar evrak tera
küm etmiştir diye muaheze etmek bir parça şey 
olur. 

Bu gün kuvvetle söyliyebilirim ki dava nokta
sından takib kusuru olduğu söylenecek bir dava 
yoktur. Teraküm etmiş kâğid var. Hukuk mü
şavirliğine nisan zarfında 1665 kâğid gelmiş, 
896 sı intaç edilmiş, 46 sı hıfza çekilmiş ve 626 
sı da müterakimdir. Bu sözlerimi Hukuk mü
şavirliğinin kayidlerile de tevsik edebilirim. 
Vekâletin her hangi bir şubesi hakkında ma
lûmat isterlerse kayde müsteniden arzedeyim. 
Bunlarla büyük bir iş yaptık demek istemiyo
rum. Demek istediğim şu ki, kendilerinin te
menni ettikleri noktalara ehemmiyet verilmiş 
ve yapılmıştır. Bir taraftan da hariçteki as
habı mesalihin memurlarla temaslarını kesmiş 
ve memurların daha suhuletle çalışabilmelerini 
temin maksadını gütmüşüzdür. Sonra memur
lara hangi evrakın kaç günde çıkacağını naza
rı itibare alarak, müddet tesbit edilerek mükel
lef olan dairelere emirler verilmiştir. Bunla
rın fena tesir yapmakta olduğu yolundaki mü-
taleaya iştirak etmiyorum. Bendeniz zannedi
yorum ki iyi yaptım. Hatta şurasını da arzede
yim ki, her gelen evraka bir de varaka iliş
tirdik. Orada evrakın geldiği tarihi, numara
sını, nereden geldiğini ilk defa alan memur 
işaret eder. Sonra mümeyyizine vermişse hangi 
tarihte vermiştir. O da mafevkine, müdürüne 
verdiği tarihi yazar ve bu şekilde ta makama 
gelinceye kadar. Binaenaleyh o kâğıda bakı
lacak olursa bu kâğid vekâlete hangi günde 
gelmiş, kimin yanında fazla kalmıştır, görü
lür. Bunu koymaktan maksadımız da, kimin 
ihmali görülürse hakkında ceza tatbik etmek 
içindir. Bu yolda da inzibat komisyonunca te-
rahisi görülenler hakkında muameleye teves
sül edilmiştir. Buyurdukları gibi işteki ihma

linden dolayı ceza görmüş olan memurları göre
ceklerdir, 

Diğer taraftan malî kanunların iyi yapıl
ması temennisine gelince : Buna da elimizden 
geldiği kadar çalışıyoruz. Burada da hep bir
likte aklımızın erdiği kadar vuzuh vermeğe 
uğraşıyoruz. Önümüzdeki senelerde, getirdi
ğimiz maliye mütehassısının huzurile daha mü
tekâmil şekilde kanun getirmeğe çalışacağız, 

Tatbikatta bazı memurların yapmış olduk
ları hataları, bütün Maliye memurlarına teşmil 
etmek, doğru olmaz zannederim. Tatbikatta 
hata olur. Fakat merkezdeki memurlar, ka
nunları anlatmaktan âciz olduklarını kabul 
edemem. Ârzettiğim gibi tatbikatta hata olur. 
Fakat erkânı teşkil eden merkezdeki memurlar, 
bütün güçlerile çalışmaktadırlar. Kanunları 
anlayamıyâCak seviyede değildirler. Tatbikat 
hatası, vilâyetlerde olan işler; bunlara diyece
ğim yoktur . 

Şeker ve çukulatacılardan istihlâk vergisi 
alınması emredilmiş, bilâhare - Maliye vekâleti
nin yanlış tatbikatına numune ohnak üzere -
bundan sarfınazar edilmiş, bir gazete bunu yaz
mış.. 

Böyle bir şey vardır. Fakat gazeteci yanlış 
yazmıştır. Arkadaşım da aynen bu fikri ora
dan alıb serdetmektedirler. 

Bu mesele, arzedeyim ki, Meclistedir, Ya
kında Heyeti aliyenize gelecektir. Evvelce is
tihlâk vergisi alınması emredilmiş, bilâhare on
dan sarfı nazar edilmiş. Mesele bu şekilde de
ğildir. Bunun aksidir. Almamak lâzımgelir 
denmiştir, bunun yanlışlığı tezahür etmiştir, 
almması icab eder diyerek tebligat yapılmış
tır. Bilâhare bu adamlar müracaat etmişler ve 
alınması lâzımgeldiğine kendileri de kani olmuş
lardır. Fakat demişlerdir ki, sizin alınmaz 
dediğiniz zamana aid kabahat bizde değildir, 
ancak bundan sonra alınması lâzımdır, bundan 
evvel alınmamış kısımda bizim sun'umuz yok
tur, hileydik ona göre satardık. Binaenaleyh 
bu noktadan dolayı, vekâlet bu tatbikatı da ar-
zetmek suretile Meclisi Âliye müracaat etmiş
tir. Vaziyet budur. 

Bakkalrda torba ile un satılması: Bilmiyo
rum, bu, olsa olsa belki bir tatbikat yanlışlığı
dır. Yoksa vekâlet bir tebligat yapıp ta yan-

! lış olduğunu anladıktan sonra sarfı nazar etmiş. 
i Böyle bir şey hatırlamıyorum. Kezalik bir zey

tinyağı fabrikasından bahis buyurdular. Hiç 
hatırlamıyorum. Yalnız un değirmeni için mü-
racaatler vardır. O da geçen sene kabul bu
yurmuş olduğunuz buğdayı koruma kanununda 
denildi ki, kara değirmenlerin teşvikine medar 
olmamak üzere, bu kanunun neşrinden sonra, 
her hangi bir tarafta kara değirmen açmak için 
müracaat vaki olursa, Heyeti Vekilece bir ka
rar verilsin; ondan sonra bu değirmenler ya
pılsın. Binaenaleyh bu yılda müracaat edenler 

— 211 — 



î : 28 235-1935 O : 1 
üzerinde tetkikat yapılmaktadır. Yapılan tet-
ikatta eğer hakikaten bir ihtiyaca müstenid ise 
Heyeti Vekileye sevkedilerek bir karara bağla
nıyor, müsaade veriliyor, değilse verilmiyor. Bu 
yolda müracaatler vardır ve bazı yerlerde de 
müsaade verilmiştir. Kezalik memurların ora
larda yanlış bir tatbikatları varsa, bilmiyorum. 
Vekâletçe yapılmış yanlış bir tebligat yoktur. 
Hulâsai maruzatım, şekere, çikolataya makis ola
bilecek bir tebligat tehattur etmiyorum. 

Hariçten gelen turistlerden istihlâk vergisi 
alınması meselesi, kanundaki bir noksandan ile
ri gelmiştir. İnhisar bakanı arkadaşımı alâka
dar etmiştir ve kanunda hakikaten bu, meskût 
geçilmiştir. Bu gün bu kanunla bu nokta da ik
mal ve ıslah edilmiştir ve madde çıkmıştır. Bu 
güne kadar da idarî şekilde olmak üzere lâzım-
gelen suhulet temin edilmiştir. O yolda vuku bu
lan hareket dahi öyle söyledikleri gibi maliye 
memurlarının, kanunları anlamamasından, be
yinsizlik göstermelerinden dolayı değildir. Ar-
zettiğim sebebe müstenittir ve İnhisarlar ba
kanlığına aittir. 

Vekâlet o kanaattedir ki, elinden geldiği 
kadar çalışmaktadır. Eskisine nazaran günden 
güne daha iyi bir vaziyettedir ve göstereceği
niz müzaheretle arzettiğimiz teşkilât ve mekte
bi mülkiyeden memur almak gibi şu veya bu ve
silelerle günden güne itimadınıza lâyik bir vazi
yete gelmektedir (Alkışlar). 

BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKANI MUSTAFA 
ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — Arkadaşlar; ben 
şimdi söz almak niyetinde değildim. Fasıllara geç
tiğimizde Maliye bakanlığında yapılacak teşki
lât için konmuş 500 000 lira vardır. O, 500 000 
lira münasebetile bazı maruzatta bulunacaktım. 
Fakat o maruzatıma şu münakaşa, Refik İnce 
arkadaşımızın beyanatı şimdiden bir münasebet 
verdiği için fasılların gelmesini beklemeksizin 
söz alıp maruzatta bulunmağa karar verdim. 
Onun için huzurunuza çıktım. 

Bizde ekseriya memurlardan bahsedildiğinde 
bir kırtasiyecilik meselesi ortaya atılır. Hakika
ten kırtasiyecilik, işlerin intacmı uzatır. Bu iti
barla işle alâkası olanlar kırtasiyecilikten dai
ma şikâyet ederler, kırtasiyeciliğin bir derecesi 
vardır ki Devlet işlerinin bundan müstağni ol
masına imkân yoktur. Çünkü Devlet işleri esas 
itibarile memurun zatî işi değildir. Bütün cami
aya aid iş olduğundan bir kerre camianın me
nafimin iyi muhafazası ve hizmetini iyi yürüt
mek için işlerin evrak üzerinden geçirilmesine 
ihtiyaç vardır. Saniyen; memurları da harice 
karşı herhangi bir suizandan kurtarmak için 
kırtasiyeciliğe ihtiyaç vardır. Bu suretle Dev
let işlerinde, yani ammeye aid işlerde kırtasiye
cilik, esas itibarile lâzımdır. Memurun zatî 
içtihadile hatta kâğıt üzerinden geçirilmeden 
atmağa imkân yoktur ve doğru değildir. Bunun 
için Devlet işlerinde mevcud olan kırtasiyecili

ğin derecesini ölçmek insaflı bir hareket olur. 
Mutlak surette kırtasiyecilikten şikâyet, Devlet 
işlerini kendi kendine bırakıvermek demek o-
lurki doğru değildir. Bunun için diğer devairde 
olduğu gibi bilhassa paraya taallûk eden, vatan-

! daşm kesesinden amme için para alan ve amme 
i için alman parayı amme hizmetlerine sarfeden 
I yerlerde kırtasiyeciliğin olması tabiidir. Bunun 
! için kırtasiyecilik bahanesile memurların işlerini 
î geç gördüğünden şikâyet etmek, kırtasiyeciliğin 
| derecesini anlamamaksızm söylendiği takdirde 
I kabul olunacak bir şikâyet değildir. Sonra me-
ı murlar işlerini kendi kendilerine halletmiyor 
| deniliyor. Filhakika Devlet idaresinde iki şekil 
î vardır. Biri, bazı memurun mutlak şekilde karar 

vermek salâhiyeti vardır. İkincisi de, memur 
teknik cihetini hazırlar, kararı mafevk verir. 
Bu hususta hatta Dahiliye vekâletinin Vilâyet
ler idaresi kanununda dahi tam olarak tatbik 
edilmiş değildir. Ve tam olarak tatbik edilme
sine yine Devlet idaresinin siyasî vaziyeti mü
sait değildir. Vali, vilâyetler umumî idaresi ka
nununda tadad edilen beş husus haricindeki her 
meseleyi vekâletten sormak mecburiyetindedir. 
Bizatihi karar alacağı noktalar tahdid edilmiştir. 
Bunları kanun tadad etmiştir, bunlarda ancak 
karar alabilir. Üst tarafı hakkında Hükümetten 
mezuniyet almak mecburiyetindedir. 

Zaten vekile bu salâhiyet verilmektedir. 
Memurların kendilerinin hukukî karar alıbda 
hemen tatbik etmelerini kabul etmek, vekilin 
şurada mesuliyetile kabili telif değildir. Ma
dem ki her mesele hakkında vekilden sual so
ruyorlar. İcrası lâzımgelen kararın verilmesi
ni kendisine bırakmak herhalde doğru olur. 
Yoksa vekilin dunundaki memurlara icrası lâ
zım karar alabilmek salâhiyeti verilecek olur
sa, o memurun kullandığı bu salâhiyetten do
layı vekili mesul etmekse imkân ve ihtimal yok
tur. Ancak arzettiğim gibi bu hususlarda sa
lâhiyeti, doğrudan doğruya mesul olan veki
le bırakmakla beraber işlerin de insanlığın im
kânı derecesinde süratle çıkmasını temin et
mek lâzımdır. Yoksa alelitlak memurlar kendi
leri hiç karar alamıyorlar, işleri üzerlerin
den atıyorlar, daireden daireye havale ediyor
lar, bunun için Maliye vekâleti erkânı, işleri
ni iyi idare edemiyorlar demeği bendeniz Dev
let işlerinin esas mahiyetile kabili telif göremi
yorum. 

İşler Hukuk müşavirliğine çok gönderiliyor-
muş. Zannediyorum ki Refik İnce arkadaşı
mız bu hususta bir tenakuza düşüyorlar. Di
yorlar ki, verilen emirler kanunları anlamadan 
verilmiş emirler olduğu için, mükelef hakkın
da zararlar ika ediyor. Diğer taraftan verilen 
emirlerin istinad ettiği işleri Hukuk müşavir
liğinden niçin çok soruyorlar diyorlar. El
bette Hukuk müşaviri kanunu daha iyi anlar 
ve Hukuk müşavirinden meseleyi sormak, ka-
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nunun selâmetle tatbiki noktasından faydalıdır. 

Hukuk müşaviri, kanunu iyi anladığı için 
mükellefe zarar verecek her hangi bir kararın 
vekâletten çıkmasına mâni olur. Şu suretle 
Hukuk müşavirliğine işlerin çok olarak gitme
sinden şikâyet etmemeliyiz. Hukuk müşavirle
ri, kendilerine verilen işleri az zamanda göre
bilecek teşkilâta malik olmadıkları için bunun 
teşkilâtını takviye etmek lâzımdır diye bir 
iddiada bulunmalıyız ve bizim istinad edebi
leceğimiz nokta, takib edeceğimiz gaye, Hu
kuk müşavirliklerini tevsi ve takviye etmek 
olmalıdır. Diğer taraftan söyledikleri gibi 
Hukuk müşavirliği, Maliye Hukuk müşavirli
ği olmaktan çıkmıştır. Maliye vekâleti Hukuk 
müşaviri bütün Devlet dairelerinin Hukuk mü
şavirleri vaziyetine geçmiştir. Çünkü Devletin 
her hangi bir dairesini alâkadar eden bir me
sele hakkında mahkemeye gitmek lâzımgelirse 
o iş mutlaka Maliye Hukuk müşavirliğinden 
geçmektedir. Bu itibarla işleri artmaktadır. 
Bendenizce mevzuatı hazıra ve bugünkü teşki
lâta göre bunlardan şikâyet etmeye hakkımız 
yoktur. Diğer taraftan Hukuk müşavirinin 
mesaisini bendeniz de tanırım. Doğru insanın 
tahammül edebileceği en son derecede çalış
maktadırlar. Orada olduğu gibi vekâletle va
ki olan temasımla anladım ki, müdürü umumi
ler de bütün kuvvetlerile çalışmaktadırlar. 
Bunlar bir taraftan vekâletin işlerile meşgul 
oldukları gibi diğer taraftan da vekâletin is
tikbal için hazırladığı kendi teşkilât işle
rile meşgul olur. Bunlardan maada bizim 
her sene bol bol çıkardığımız ve içinde 
yaşadığımız hayat itibarile çıkarmak vaziyetin
de bulunduğumuz malî kanunların ihzarı ile 
meşgul olurlar. Maliye vekâleti merkez teşkilâ
tı, göz önüne getirilirse bütün bunlar, dar teşki
lâtla başarılmaktadır. Vilâyetlerde bazı Maliye 
memurları bazı yanlış tatbikatta bulunuyorlar-
mış. Bu hususta ileri gitmiş Devletlerin Maliye 
vekâletlerinin salnamei icraatlarına bakarak 
bizimkinden fazla hata ettikleri görülür. Her 
hangi bir dairede, kendisinden geçen işlerde 
bilhassa malî kanunlar gibi anlaşılması güç olan 
mühim işlerde muvaffak olamayan her hangi bir 
memuru zikredib o dairenin her halde uygun 
olmadığı, muvaffak olamadığı yolunda şikâyette 
bulunmak, bendenizce biraz fazla ve insaf had
dini geçmek olur. 

Maliye vekâleti, vaziyetini ıslah etmek üzere 
bir teşkilât kanunu hazırlamıştır. Bu kanunun 
tatbikma medar olmak üzere bizden tahsisat 
istemiştir. 500 000 lira tahsisat bu sene için kon
muştur. Bu kanuna aid tahsisatı koyarken yap
tığınız tetkikatta vardığımız netice, Maliye ve
kâletinin. içinde bulunduğu şartlar dahilinde 
muvaffak olmuş bir vekâlet diye tanımak olmuş
tur. Maliye vekâletinin vazifesi, bir taraftan 
vergileri selâmetle cibayet etmek, masraflara 

usulü dairesinde ve kanunların icab ettirdiği 
yolda para yetiştirmektir. Bu seneki vargiierin 
tahsilat neticesini görürsek anlarız ki elimize 
geçen 11 aylık varidat, bütün varidatın % 94 
üdür. Bu nisbette vergi tahsilatını temin eden 
bir daire, muvaffak olmuş bir dairedir, kendi 
vazifesini kavramıştır, vaziyetin icabına göre ne 
yolda teşkilât yapımlak lâzımgeldiğini derpiş 
etmiştir ve o yolda gözünün önüne getirmiş ol
duğu vaziyet için teşkilât kanununu hazırla
mıştır. Bu teşkilât kanununda mümkün olduğu 
kadar yüksek mektebten yetişmiş memurlar el
de etmek üzere, hatta Mülkiye mektebinin teşki
lâtına yenilik yapmak hususunda tertibat al
mıştır. 

Arkadaşlar; gönül ister ki kaymakamların 
hepsi, mektebi hukuk ve mülkiyeden mezun ol
sun; fakat bulamayınca ne yapacağız? Malmü-
dürlerimizin, malmemurlarımızm hepsi Mektebi 
mülkiye ve hukuktan mezun olsun, fakat bula
mayınca ne yapacağız? Nahiye müdürlerine va
rıncaya kadar bütün maliye memurlarımız, hat
ta diğer bütün daire memurları hep Mektebi 
hukuk ve mülkiyeden mezun olsun, fakat bula
mayınca ne yapılacaktır? Bulamayınca, Devlet 
işleri duracak değildir. Devlet işlerini yürütmek 
için mevcudla idare etmek, idareyi temin için de 
lâzımgelen tedbirleri almak gerektir. 

Bu itibarla Bütçe encümeni bu tahsisatı gö
rüşürken hakikaten muvaffak olmuş bir Maliye 
vekâleti ve Malyie vekili karşısında bulundu
ğundan, göreceğiniz veçhile, kabul olunacak ka
nun mucibince, yeni teşkilâta sarfolunmak üze
re toptan 500 bin lira kabul etmiştir. Bunları be
yan etmekle muvaffak olmuş bir Maliye ve
kili hakkında şahsî hissiyatımı ve encümenin in
tibaını arzetmiş oluyorum. 

TARIK US (Giresun) — Encümenden bir 
sual soracağım. Maliyede ecnebi bir mütehas
sıssın çalışmakta olduğunu işitiyoruz. Söyleni
len sözlerde buna temas eden noktalar var. Aca
ba Bütçe encümeni de bu mütehassıssın verdiği 
rapooru görmüş müdür? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA ŞE
REF ÖZKAN (Burdur) — Ben, mütehassısın 
verdiği raporu bundan 20 - 25 gün evvel iste
miştim, gönderdiler. Bendeniz şahsan okudum, 
tetkik ettim. O da teşkilâta lüzum göstermek
tedir. Mütehassıssın verdiği rapordaki husus
lar, teşkilât kanununda tamamen nazarı itibare 
alınmıştır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Maliye vekili ar
kadaşımızın verdiği cevaba göre aramızda ihti
lâf noktası görmüyorum. Hâdiseleri tasvir hu
susunda belki eksiklik var, fakat yanlışlık yok
tur. Onun için iyileştirmeğe doğru olan vaid-
lerini tabiatile millet namına kaydedilmiş bir 
kâr telâkki ederim. 
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Bizim Cemal arkadaşımızın sözlerine bir ce-

vab vermek lâzımgeliyor. Ben burada söz söy
lerken mümkün olduğu kadar bu Yüksek He
yetin huzurundaki sözlerimi çok tartarak söyle
meğe çalışıyorum. Cemal arkadaşım, tenkid ya
parken doğru yapmadı diyor. Ben takdirlerimi 
doğru ve samimî olarak yaptığıma kaniim. Kendi
sinden kendi kafasına uymayan adamları fena 
görmek itiyadından vaz geçmelerini rica ederim. 

Mustafa Şeref arkadaşımızın, Maliye vekili 
arkadaşımın işlerine karşı gösterdiği teveccühe 
hürmet ederim. Bilhassa arkadaşlar, ben işle
rin çıkmadığını söylediğim zaman, memurlar 
çalışmıyor demedim. Ve bilhassa hukuk mü
şavirliği müessesesinin çalışmadığını söyleme
dim. Bir ay içinde 1940 işi bulunduğunu rapo
runda bildiren, mütehassıstır. Binaenaleyh di
yorum ki 1940 hukuk işi tevdi edilen bir müesse
senin vaziyeti elbette bu işlerin teahhürünü 
icabettiren bir vaziyettir. 

Mütehassıs diyor ki: Bu, artacaktır ve 
ilâve ediyor : Mütehassıs bürolar - aynen söy
lüyorum, tekrar etmeğe mecbur kaldım - mü
cerret mesuliyet korkusunun tahtı tesirinde işi 
hukukî mütaleası alınmak kaydile oraya sev-
kediyor. Binaenaleyh Hukuk müşavirliğini bo
ğuyorlar, diyor. Ben de ayni kanaatteyim. Bu 
noktai nazardan sözlerimin içerisinde, Maliye 
vekâletini teşkil eden memurlar oturuyorlar, 
iş görmüyorlar gibi bir nokta yoktur. Nasıl 
çalıştıklarını ben de görmekteyim. Bu neticeyi 
bizzat Maliye vekili dahi gösteriyor. Bir sene
den beri bütün Hukuk müşavirliklerinin dava
ları raptolundu. Fakat yine her vekâletin Hu
kuk müşaviri var. Dahiliyenin, Adliyenin, 
Nafıanın... Hepsinin var. Yalnız davaları rap
tolundu. Bunların yekûnu 11 987 dir. Bunun
la meşgul olan, yalnız burası değildir. Bütün 
Türkiyenin Hukuk müşavirleri meşgul oluyor. 
Yani demek istiyorum ki 11 987 evrak var de
mekle işi o kadar izam etmeğe lüzum yoktur. 
Yalnız şunu anlatmak istiyorum ki, kanun ka
bul edileli bir sene oldu. Bu kanun mucibince 
teşkilât artırıldı. Adedini bilmiyorum, fakat 
kanundan evvel Hukuk müşavirliğinde 5, 10 
arkadaş çalışıyorsa bu gün 15, 20 olduğu halde 
nisan ayı içinde gelen işin yakûnu 1265 imiş. 
Arkadaşlar; 1935 senesi nisanda bu büroya, 
hukuk müşavirliği bürosuna 1265 işin gelmiş 
olması demek, alelıtlak bir mesele sorsalar, 
bir kâğıtla, ziyanı yok. Filân daire şunu, 
öteki daire böyle söylüyor. Hukuk müşaviri 
ayıkla pirincin tasını, diyorlar. 

MALÎYE V. FUAD AÖRALI (Elâziz) — 
Bu müracaatler, sizin söylediğinizden de fazla 
1565 tanedir. 

REFÎK İNCE (Devamla) — Bu kadar gelmiş 
ve binaenaleyh bunlardan bittabi 627 si baka
ya kalmış. Görüyorsunuz ki arkadaşlar, 1565 
İş dahi doğrudan doğruya mütaleası alman iş

tir. İdarî davalar başka. Bunlar da hesab edi
lirse 20, 30 bini geçer. Binaenaleyh çalışmıyor 
yoktur, işi haddinden fazla arttırmak vardır. 

Mustafâ şeref arkadaşımız işler görülmek 
için teşkilât arttırılsın, diyor. İşin görülmesi 
için mutlak arttırmak icabediyorsa böyle olsun. 
Bizce matlub, işin görülmesidir. 

Mustafa Şeref arkadaşımız hocalık etmek
ten mütevellid bir alışkanlıkla kırtasiyecilik 
nedir, kırtasiyeciliğin hangi kısımları fayda
lıdır. Kimlerin karar vermek salâhiyeti var
dır, valiler hangi zamanlar vekâletten karar 
almak vaziyetindedir... Bunları anlattı. Ben
deniz karar dediğim zamanda, hukuku ida
renin bahsettiği nihaî karardan bahsetmedim. 
Her valinin kendisine mahsus kararı vardır. 
Benim dediğim bir valinin, bir vekilin kararı 
mahiyetinde değildir. Binaenaleyh o manada 
telâkki etmek, doğru değildir. 

Hulâsası arkadaşlar, Hukuk müşavirliğinin 
mesaisini takdir yolundaki noktai nazarına iş
tirak ederim. Çünkü salâhiyattardrr. Hukuk 
müşavirliği işlerinden dolayı bahsettiğim tenki-
datı, hukuk müşavirliği çalışmıyor yolundaki 
bir kanaatle bir az insafa muhalif bulmuşlar. 
Şunu arzedeyim ki insafsızlık bu şekildeki telâk
kileri yüzünden benim hakkımda kendilerinden 
gelmiştir. Çünkü maruzatım o yolda değildir. 
Maliye vekâleti muvaffak olmuştur dediler, es
babını da % 94 tahsilatla ölçtüler, diğer şeyler 
de söylediler. Eğer bu mikyas bir müessesenin 
faaliyeti umumiyesinin hakikî nişanesi ise ben 
de beraberim. Elbette çalışacak, zaten çalışma
masına imkân yok. bir camianın heyeti mecmua
sına tenbel demek için tenbel diyenin çalışma 
hakkında fikri olmaması lâzımdır. Hukuku umu
miye üzerinde ihtilâfımız yok. Yalnız bir nok-
tayi tashih lâzımgelecek. Buğdayı koruma ka
nununa göre, değirmen açılması için, değirmen 
açılacak yerde değirmen açılması lâzımgeldiğini 
Heyeti Vekile takdir edecektir. Bu kanunun 
çıktığı zaman ayni zamanda zeytin fabrikası olan 
ve un, da yapan bir fabrika için açılma müsaa
desi verilmemiş ve vatandaş bir kaç defa gel
dikten sonra Heyeti Vekile kararı olarak fabri
kasını açabilmiştir. Kanunun maddesinin esbabı 
mucibesi bir arkadaş tarafnıdan umum müdüre 
gösterilince o müdürü umuminin sölediği «Biz 
kanunu anlamak hususunda zabıtlarla mukay
yet değiliz» mütaleası da hiç bir zaman doğru 
değildir. 
Söylenen bu lâflarm hulâsası, hepimizin mes

uliyetini, hepimizin şerefini alâkadar eden Dev
let makinesinin iyi işlemesine matuf mesaidir. 
Çok temenni ederiz ki her günkü iyi işlemelerle 
millete hayırlı neticeler versinler. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI — Uzun tasdi-
atta bulunmayacağım. Yalnız yanlış anlaşıldı
ğını gördüğüm bir iki noktayı tasrih edeceğim. 

Hukuk müşavirliğine çok iş havale edildiği 
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tenkid ediliyor. Maliye vekiline yegâne emni
yet ve itimad bahşedenn bir iş varsa oda budur. 
Bunun azalmasından değil, çoğalmasından me
serret duyarım. Hukuk müşavirliğine 1585 evrak, 
gelmiş dedimse bunun hepsinin merkezden geldi
ğini söylemedim. Taşradan gelenler 1200 ü geç
mektedir. Bütün Türkiyeden davalara aid is
tida suretleri, yapılan müdafaalar ve temyiz
ler hakkında direktifler verilmesi dolayısile 
hukuk müşavirliğinin işi, muhaberesi bu dere
ce artmıştır. Bugün tetkik edilecek olursa gö
rülür ki, merkezden gelen evrak 300 e varmaz. 
1200 ü taşraya aiddir. Binaenaleyh hukuk mü
şavirliğine bu kadar kâğıd havale ediliyor. 
bunlar bunun oltmda ezilir denerek merkezin 
buradaki adamlarının hiç bir suretle kanunu 
tatbika cesaret edememesini veyahud izansızlık-
larmı ileri sürerek idarei kelâmda bulunmak 
insaf sizliktir* 
REFİK ŞEVKET İNCE — Ben izansız deme

dim. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI — Pekâlâ izan

sız demeyeyim, cesaretsiz diyeyim, kanunu iyi 
anlayamamak kudretsizliği diyeyim... Buraya 
şunu tavzih etmek için geldim : Maliye vekâle-
tile Refik Şevket ince arkadaşımız arasında çok 
büyük noktai nazar farkı vardır. Benim iyi 
netice alacağım dediğim işler için o, mucibi 
şikâyettir diyor. Anlaşamıyoruz. Maliye vekâ
letinin tahsilat ve saire yapması, eğer bu vekâ
letin muvaffakiyeti için umumî mikyas addo
lunmaya kâfi ise diyeceğim yoktur, diyorlar. 
Bendeniz de diyeceğim ki, Maliye vekâleti hak
kındaki tenkidleri yalnız bu gibi kırtasî mu
ameleye inhisar ediyorsa bunu kendim için şe
ref addederim. Demek ki başka bir şeyimiz yok
muş. 

REFt KİNCE (Manisa) — Olsaydı onu da 
söylerdim. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir, fasıllara geçilmesini tek

lif ederiz. 
Bayazıd Denizli 
Bayrak Mazhar Müfid Kansu 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
141 Vekil tahsisatı 4 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
142 Memurlar maaşı 6 582 624 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
143 1683 numaralı kanunun 58 nci mad

desi mucibince verilecek tekaüd ik
ramiyesi 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

144 Merkez müstahdemleri ücreti 184 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

145 Vilâyet müstahdemleri ücreti 587 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
146 Muvakkat tazminat 156 264 

BERC TÜRKER (Afyon Karahisar) — Bu 
muvakkat tazminatın neden ibaret olduğunu 
izah etmelerini Maliye vekilinden rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Ankara memurlarına mesken zammı ola
rak verilmesi, maaşatm tevhid ve teadülü hak
kındaki kanunla kabul edilmiş olan tahsisattır. 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

147 Merkez mefruşat ve demirbaşı 7 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

148 Merkez levazımı 21 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

149 Merkez müteferrikası 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

150 Vekâlet otomobili masrafı 4 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

151 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 38 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

152 Vilâyat levazımı 81 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

153 Vilâyat müteferrikası 28 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

154 Mütenevvi masraflar 319 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

155 Harcırah " 273 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

156 Resmî telefon masrafı 6 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

157 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 9 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

158 Mukannen masraflar 1 171 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

159 Vergi ve tasfiye işlerile iştigal 
eden komisyonların masrafı 313 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

160 Cibayet masrafı 63 660 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

161 Muamelâtı nakdiye 1 165 180 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

162 2265 numaralı kanunun 23 ncü 
maddesi mucibince verilecek yem 
bedeli. 38 976 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

163 Tahrir masrafı 151 620 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

164 İstimlâkin gayri surette tefevvüz 
olunacak emval bedeli 9 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

165 Ecnebi mütehassısı ve tetkikat bü
rosu masrafı 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

166 Avrupaya gönderilecek müfettişler 
harcırahı 17 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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167 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek maliye memurlarının tah

sisat ve harcırahları 38 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

168 Kavanin ve nizamat ve mukarre-
ratı maliye telfik ve tertib masrafı 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

169 Kitab ve mecmua masrafı 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

170 Mekteb ve kurs masrafı 32 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

171 îrad getiren millî emval masrafı 14 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

172 îrad getirmeyen millî emval mas
rafı 216 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

173 Millî emval müşterek masrafları 23 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

174 istimlâk bedeli ' 13 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

175 Damga matbaası ' 89 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

176 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 54 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

177 Gecen sene borcu 86 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

178 Eski seneler borçlan 67 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

179 Masarifi gayrimelhuza 76 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

180 Darüşşafaya muavenet 14 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

181 Çocuk esirgeme kurumuna yrdım 19 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

182 Kızılay kurumuna yardım 2 880 
BAŞKAN — Kabıil edilmiştir. 

183 îdman cemiyetlerine yardım 177 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

184 Gençlik teşkilâtına ve halkevlerine 
yardım 216 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

185 1351 numaralı kanun mucibince 
sarfolunacak Ankara şehri imar 
masrafı 157 930 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

186 161, 239, 484 numaralı kanunlar 
mucibince istimal olunacak kereste 
rüsumu karşılığı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

187 Ford mukavelenamesi mucibince 
verilecek prim karşılığı 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

188 İhtiyat tahsisatı 48 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir, 

189 Van gölü mülhak bütçesine yardım 51 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
70 000 190 Ajans telgraf ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
191 Sergi binası inşası için Millî iktı-

sad ve tasarruf cemiyetine yardım 38 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

192 Evkafa muavene t 96 000 
BERÇ TÜRKER (Afyon Karahİsar) — Bura

da taaccüb ettiğim bir nokta var. Evkaf gayet 
zengindir. O kadar emlâki vardır ve bankalar
da parası vardır. Eğer Maliye vekâleti Evkafa 
da yardım edecekse Allah muavenet eylesin. Bu
nun izahını istiyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ FÜAD AĞRALI ( Elâ-
ziz ) — Evkaf bütçesi Heyeti Celilece kabul bu-
yurulmuştur. Orada, Evkaf bütçesinde izah olu
nan esbaba binaen, bu sene görülen zaruret do-
layısile Maliye vekâleti bütçesinden 96 bin lira
nın Evkafa nakline mecburiyet hâsıl olmuştur. 
Evkaf bütçesi o yoîda tevzin edilmiştir. 

BAŞKAN — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

193 Mülkiye mektebine yardım 48 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

194 Dahiliye evinin inşaat bedeline ve
rilecek bono mukabili 167 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

195 Türk tarihi tetkik heyetine yar
dım 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

196 Türk dili tetkik heyetine yardım 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

197 Meclise sunulan teşkilât kanunu 
lâyihasının kabulü halnide işbu ka
nunda gösterilecek tertiblere nak
ledilecek tahsisat 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B - Düyunu umumiye bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz is

teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
201 % 5 faizli istikrazı dahilî 1 084 126 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 2094 numaralı kanun mucibince çı

karılan ikramiyeli dahilî istikrazın 
ve itfa bedelleri ile komisyon si
gorta ve sair masrafları karşılığı 1 147 938 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 2468 numaralı kanun mucibince çı
karılan tahvilâtın faiz ve itfa be
delleri ile komisyon, sigorta ve sa
ir masrafları karşılığı 191 786 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 İkramiyeli Donanma piyangosu 30 075 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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205 1885 numaralı kanun mucibince İs
tanbul mecburî istimlâk bedeli 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 Mahsubu umumî kanunu mucibin
ce verilecek tasfiyei düyun tahvil
lerinin 1932, 1933, 1934, 1935 faiz 
ve amortismanlarile nakden veri
lecek tahvil kesirleri ve komisyon, 
sigorta ve sair masrafları karşılığı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 1932, 1935 muvazene kanunlarının 
11 nci maddeleri ile 2248 numaralı 
kanun mucibince verilecek tahvi
lâtın 1932, 1933, 1934, 1935 faiz ve 
amortismanlarile bono ve nakden 
verilecek tahvil kesirleri komisyon, 
sigorta ve sair masrafları karşılığı 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 Cumhuriyet Merkez bankası hesa
bı 3 410 802 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 Düyunu umumiye senelik müret
tebatı ve meclisi idare masarifi 
olarak isabet eden 6 529 668 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon K.) — Arkadaşlar; 
Türk ulusunun meziyetlerinden biri de borcunu 
tanımaktır. Fakat bu düyunu umumiye mesele
sinde müsrif ve hayırsız Hükümetler tarafın
dan yapılan bir takım borçları böyle buhranlı 
zamanlarımızda kabul edib her sene muntaza
man bütçeye koyarak Avrupanın boğazlarına 
kadar altınlar içinde boğulan finans enternas
yonal adamlarına vermemizi doğru bulmuyo
rum. Bu mesele vicdanıma dokunuyor. Bu bir 
hakikattir. Evvelce biz bir milyon 900 bin in
giliz lirası verecektik. Sonra mahir bir müza
kere ile bu parayı indirdik. İngiltere, Fransa 
gibi zengin memleketler Amerikaya olan borç
larını vermiyor. Biz bunu niçin bütçeye koy
duk ve niçin demedik ki, bize beş sene, on se
ne müsaade verin. Memlekette buhran vardır, 
zaten bu borcu biz yapmadık, borcu tanıyoruz, 
fakat bize müsaade edin, niçin bunu demiyo
ruz? Bendeniz gördüm ki Maliye vekili, en
cümenlerde cansiperane muharebe cephesinde 
harbediyormuş gibi kahramanca çalıştılar ve 
istihlâk ve kazanç vergilerini bizden kopardı
lar. Bu da iki, üç milyon lira ediyor. Böyle 
iken niçin altı milyon lirayı müstacel olarak 
her sene veriyoruz. Bunu anlamak istiyorum, 
çünkü vicdanıma dokunuyor. 

MALİYE BAKANI FUAD AĞRALI (Elâziz) 
— Bütçenin heyeti umumiyesinde de arzetti-
ğim gibi Türk Hükümetin neye imza vermişse, 
neyi taahhüd etmişse onu harfiyen icra etmeyi 
kendisi için bir namus borcu bilmektedir. İm
kân buldukça verdiğimiz sözden inhiraf etme
dik. Nitekim evvelki meblâğlar üzerine kendi-

lerile müzakereler yaparak o suretle vaziyet 
budur dedik, vaziyetimizi görüyorsunuz, bu 
herhangi bir temerrüd değildir, dedik. Bu 
şekilde karar aldık. Sözümüzde sadık kalmayı 
millî bir şeref ve haysiyet telâkki ediyoruz; 
Bu itibarla yalnız haricî borçlar değil, dahilî 
borçları da bütçenin heyeti umumiyesinde ar-
zettiğim gibi faiz, itfa, taksitler ne varsa bir 
santim kalmamak üzere bütçemize koyduk 
(Alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyon K.) — Niçin vade 
istemedik? 

FUAD AdrRALI — Arzettim. İmkân varsa 
niçin isteyeyim? 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Fasıl 
kabul edilmiştir. 
F. 
210 
211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

Lira 
Komerciyale taksiti 212 808 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1722 numaralı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve mürette
batı 1 134 108 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2248 numaralı kanun mucibince 
verilecek paralar 532 182 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
944 ve 1091 numaralı kanunlar 
mucibince çıkarılan Hazine bonu-
lan " 3 007 712 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
664, 1013, 1177, 1244, 1550 numa
ralı kanunlar mucibince çıkarılan 
bonular ve bu mahiyetteki borç
lar 7 573 578 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2309 numaralı kanun mucibince 
İzmir rıhtım şirketi taksiti 64 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2665 numaralı kanun mucibince 
İstanbul rıhtım şirketi taksiti 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2580 numaralı kanun mucibince 

3 000 000 Sümer banka verilecek taksit 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

218 1934 muvazene kanununun 4 ncü 
maddesi mucibince çıkarılan bo
nolardan ödeneceklerin faiz ve 
karşılığı 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

219 Vatani hizmet mukabili maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 33 780 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

220 Mütekaid, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatlar 16 500 000 

BERÇ TÜRKER (Afyon K.) — Bütçeye ko
nulan bu 16 500 000 lira mütekaid, dul ve 
yetimlere verdiğimiz paralardır. Bu verilen 
paralar en helâl paralardır. Bunların içeri
sinde çok muhtaçlar vardır. Allah kendilerine 
imdad etsin. Bu münasebetle söylemek isterim 
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ki, Maliye teşkilâtında biraz yumuşaklık var
dır. Bendeniz düşündüm; İngilterede işçi fır
kası iktidar mevkiine geldiği zaman işsizlerö 
bir takım paralar tevzi ederlerdi. Bu, 10 - 15 
milyon ingiliz lirasını buluyordu. Sonra işçi 
Hükümeti düştü. Yeni Hükümet geldi. Baktı-
ki verilen bu paralardan hiç hakkı olmayan 
adamlar da istifade ediyorlarmış. Maliye nazı
rı tetkikat yantı. Bir çoklarının paralarını kes
ti. Bu suretle 4 - 5 milyon ingiliz liralık bir ta
sarruf temin etti. Şimdi acaba bu mütekaid ma
aşları meselesinde biz de bir kontrol var mı? 
Maliye bakanlığı veyahud Maliye memurları 
tarafından (Gürültüler), yani istihkakı olma
yanlarda mı alıyor? (Gürtüler, O.., O., sesleri). 
Çünkü evvelce Yenicamide bir mühür haketti-
rirler, imamdan ve muhtardan hayattadır di
ye bir ilmühaber alırlar ve parayı alırlardı. 
Şimdi de böyle şeyler meveud mu acaba? 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziz) — 
Efendim, Türkerin hakkı var, hakikaten bura
da ima ettikleri gibi evvelce bir çok yolsuzluk
lar vukubulmakta idi. Vekâlet Muntazam borçlar 
müdüriyeti umumiyesi namı altında, belli başlı 
meşgalesi düyunu umumiye ve bir de mütekaidin 
meselesi olmak üzere bir müdüriyet ihdas et
tik. Tekmil taşradaki kayidler hepsi buraya 
getirilmiş ve kayidler tesis edilmiştir. Her ay 
ne gibi tahavvülât oluyorsa takib edilmekte
dir. 6 ayda bir yoklamalar da buraya gelmek
tedir. Her tahsis edilen maaşın tahsis evrakı, 
hesab ve kitabı yapıldıktan sonra Divanı mu
hasebata gitmekte ve oranın vizesinden geç
mektedir. Binaenaleyh buyurdukları kontrol 
tamamile temin edildiğinden emin olabilirler. 

BERÇ TÜRKER (Afyon K.) — Bu izahattan 
dolayı cok teşekkür ederim. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâziz) — 
Bir şey değil. 

BAŞKAN — 220 nci fasıl kabul edilmiştir. 

P. Lira 
46 500 

F. 
221 

Lira 
551 numaralı kanun mucibince 
harb malûllerine verilecek arazi 
bedeli 80 000 | 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

222 Muhtelif borçlar ' 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

C — Tapu ve kadastro II. M. bütçesi 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
225 Memurlar maaşı 602 628 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
226 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 5 232 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

227 Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

228 Vilâyet müstahdemleri ücreti 51 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

229 Muvakkat tazminat 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

230 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

231 Merkez levazımı i 730 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

232 Merkez müteferrikası 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

233 Vilâyet mefruşat ve demirbaşı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

234 Vilâyet levazımı ' 7 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

235 Vilâyet müteferrikası ' 3 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

236 Mütenevvi masraflar 19 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

237 Harcırah ' 41 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

238 Resmî telefon mükâleme bedeli 580 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

239 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 290 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

240 Kadastro ve tahdid heyetleri mas
rafları 247 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

241 istinsah, münakale, kroki yapmak 
ve kayitlerle dosyaları ayırmak 
için istihdam olunacak muvakkat 
memurlar ücreti 14 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

242 iskândan müdevver muamelâtın 
Tapu kayidlerini çıkarmak için 
istihdam edilecek muvakkat me
murlar harcırahile ücret ve sair 
masrafları 19 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

243 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 25 830 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

244 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 18 420 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

245 Geçen sene borcu 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

246 Eski senelr borçlan ' 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

I) —- Gümrük ve İnhisarlar vekâleti bütçesi 

BAŞKAN — inhisarlar bütçesine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen olma
dığına göre fasıllara geçilmesini reyinize koyu
yorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmisdir. 
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251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

Lira 
Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Memurlar maaşı 1 584 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 6 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri 41 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet müstahdemleri ücreti 17 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 46 566 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 8 060 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 2 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 3 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 20 160 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 33 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferikası 10 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 74 130 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 76 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 2 110 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 2 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ambarlarında zayi olan 
eşya tazminatı 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 16 420 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muharreratı umumiye ve sair mat
buaların tabı, teclid, kâğıd ve sa
ir levazımı masrafı 5 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarife repertuvarı ve izahnamesi 
masrafları 3 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tartı aletleri mubayaa ve tamir 
masrafları 9 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 56 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

P. 
275 

Lira 

6 240 

9 920 

3 840 

14 200 

1 511 115 

Tatbikat kursuna celbedilecek me
murlara 1615 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince verilecek yev
miye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

276 788 sayılı kanunun tatbiki masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

277 Geçen sene borcu 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

278 Eski seneler borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

281 Maaş 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

282 1683 numaralı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ik
ramiyesi 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

283 Müstahdemler ücreti 418 860 
BERO TÜRKER (Afyon K. ) — Müstahdem 

memurlar ücreti ne demektir? 
Gü. ve în. V. ALI RANA TARHAN (İstan

bul} — Muhafaza teşkilâtında bilhassa deniz 
vazifelerinde bulunan kaptan- ve mürettebat, 
maaşlı memur değildirler, müstahdemdirler. 
Bu fasıl onlarm ücretlerini gösteriyor. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Fa
sıl kabul edilmiştir. 
F. 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

kanun mucibince 
zabitlere verilecek 

1107 numaralı 
gedikli küçük 
aile zammı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
648 numaralı kanunun 2 ve 4 ncü 
maddeleri mucibince gedikli küçük 
zabitlere verilecek maaş zammı ve 
nakdî mükâfat karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1918 numaralı kanunun 70 nci 
maddesi mucibince verilecek ihti
sas ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 

600 

720 

26 324 

4 608 

3 840 

4 530 

6 390 

51 930 

28 800 

291 

2 640 
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295 Kara ve deniz vesaiti ile hizmet 
ve nakil vasıtaları masrafı 243 210 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

296 Muayyenat 146 310 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

297 Tamir ve tazmin masrafı 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

298 Umumî masraflar 275 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

299 istihbarat masrafı 72 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

300 Nakliyat 20 160 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

301 Tercüme ücreti 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

302 inşaat ve tamirat 41 640 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

303 78& numaralı kanunun tatbiki mas
rafı ve askerî teşkilâtın teçhiz ve 
ve tekfin masrafı 3 485 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

304 Geçen sene borcu 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 Eski seneler borçları 7 340 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

E •—Dahiliye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? (Yok sesleri) fasıllara geçilme
sini kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiş

tir. 
F. Lira 

311 Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabnl edilmiştir. 

312 Memurlar maaşı 3 217 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

313 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi ve 1700 numaralı 
kanunun üçüncü maddesi mucibin
ce verilecek ikramiye 18 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

314 Merkez müstahdemleri ücreti 33 660 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 

(Trobzon) — Malûmu aliniz bu müstahdem üc
retleri için bir (D) cedveli vardır.. Bu cedvelin 
Dahiliye vekâleti kısmrada otuzar lira ücretli 
50 tane odacı vardır. Bilâhere bir (Tamirci) ile 
bir de (Fen memuru) na ihtiyaçları olmuştur. 
Binaenaleyh aynı tahsisat dahilinde altı hade*-
meyi kaldırıb 00 ar lira ücretli iki yer konul
ması lâzımgelmektedir. Bunun (D) cedvelinde 
tashih edilerek zabta öylece geçmesini teklif 
ediyorum. 

BAŞKAN — 314 ncü fasıl bu suretle kabul 
olunmuştur. 

F. Lira 
180 900 315 Vilâyetler müstahdemler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
316 Muvakkat tazminat 40 884 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
317 1437 numaralı kanun mucibince 

mülkiye mektebi mezunlarına veri
lecek avans 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

318 Merkez mefruşat ve demirbaşı 105 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

319 Merkez levazımı 21 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

320 Merkez müteferrikası 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

321 Vekâlet otomobili masrafı 3 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

322 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

323 Vilâyat levazımı ' 43 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

324 Vilâyat müteferrikası 2 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

325 Mütenevvi masraflar 41 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

326 Harcırah * 109 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

327 Dahilde ve hariçte olacak idarî ve 
mahallî kongreler masraf ve gön
derilecek veya gtirilecek memurlar 
harcırahı 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

328 Resmî telefon masrafı 2 110 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

329 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 2 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

330 Devir harcırahı 27 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

331 2510 numaralı iskân kanunu muci
bince yapılacak sevk, ibate, iaşe, 
teshin ve tedavi masraflarile hariç
ten getirilecek muhacirlerin celb 
masrafları, arazi ve emlâk ve to
humluk ve alâtı ziraiye ve hayvan
ların mubayaa bedeli ve mevaddı 
iptidaiye ve nakdî sermaye ve mu
hacirler için yapılacak ev ve köyle
rin inşa ve tamir ve arazi bedeli 
ve bu hususlar için istihdam edi
lecek muvakkat memur ve amele 
ücretlerlie harcırahları ve diğer 
bilûmum masarifi 293 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

332 Nüfus masrafı 9 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

333 Mecmua masrafı 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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41 520 334 Müstahdemler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

335 İdare masrafları 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

336 Harcırah 6 720 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

337 Otomobil ve nakil vasıtaları mas
rafı 17 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

338 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 31 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

339 Geçen sene borcu 21 650 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

340 Eski seneler borçları 22 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F — Matbuat umum. müdüı*lüğü bütçesi 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. i 
F. Lira 

351 Memurlar maaşı 5 208 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

352 Ücret 43 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

353 Muvakkat tazminat 1 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

354 Mefruşat ve demirbaş 2 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

355 Levazım ' 3 890 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

356 Müteferrika ' 1 780 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

357 Mütenevvi masraflar ' 53 620 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G — Emniyet işleri umum, müdürlüğü bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı?. Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

361 Memurlar maaşı 3 334 820 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

362 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 5 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

363 Merkez müstahdemleri ücreti 16 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

364 Vilâyet müstahdemler ücreti 47 668 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

365 Muvakkat tazminat 94 144 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

366 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 110 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
367 Merkez levazımı 6 720 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
368 Merkez müteferrikası 4 610 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
369 Vilâyet mefruşatı ve demirbaşı 6 720 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
370 Vilâyet levazımı 30 140 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
371 Vilâyet müteferrikası 2 880 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
372 Vilâyet ikramiyesi ' 960 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
373 Mütenevvi masraflar ' 36 430 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
374 Harcırah ' 46 080 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
375 Resmî telefon masrafı ' 2 070 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
376 Ücretli muhabere ve mükâleme be

deli 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

377 Levazım ' 127 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

378 Mütenevvi masraflar 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

379 Nakil vasıtaları masrafı 17 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

380 Polis telefonlarının tesis, tamir ve 
işletme masrafı 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

381 Polis karakollarının tamir masrafı 3 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

382 İstihbarat masrafı 172 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

383 Polis mecmuası tabı, mevaddı ipti
daiye ve müteferrik masrafı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

384 1475 numaralı kanun mucibince 
verilecek tazminat 2 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

385 Beynelmilel müessesata iştirak 
masrafı 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

386 Polis mektebleri masrafı 36 480 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

387 1700 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince Avrupaya staj 
için gönderilecek memurların har
cırahı ve tahsil masrafı 8 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

388 2185 numaralı kanun mucibince 
Ankarada yapılacak Polis mekte
bi inşaat, tesisat ve saire masrafı 48 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

389 Süvari polis hayvanları mubaya
ası ve levazımı ve takım masrafı 29 950 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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390 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 3 190 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

391 Geçen sene borcu 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

392 Eski seneler borçları 2 890 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

/ / — Jandarma umum kumandanlığı bütçesi 
BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 

isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

393 Maaşatı umumiye 2 839 104 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

394 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

395 Müstahdemler ücreti 34 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

396 Muvakkat tazminat 21 456 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

397 Merkez mefruşat ve demirbaşı 980 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

398 Merkez levazımı 8 930 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

399 Merkez müteferrikası 1 440 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

400 Kumandanlık otomobili masrafı 4 030 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

401 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 17 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

402 Vilâyat levazımı 132 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

403 Vilâyat müteferrikası 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

404 Mütenevvi masraflar 88 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

405 Harcırah 167 040 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

406 Resmî telefon masrafı 2 800" 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

407 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

408 Tayinat ' 4 190 462 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

409 Levazımı askeriye 815 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

410 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye 115 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

411 Nakliyat 336 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

F. Lira 
412 Hastalanan ve yaralanan efrad ve 

hayvanların ve müsademede yara
lanan zabitlerin tedavi masrafları, 
levazımı sıhhiye ve baytariye be
deli 38 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

413 inşaat ve tamirat ve bina mubayaa 
ve masrafları 72 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

414 İkramiye ve tazminat 24 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

415 Nakil vasıtaları masrafı 10 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

416 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirileceklerin masrafı 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

417 Spor masrafı ' 570 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

418 Zabitana verilecek hayvan tavizi 14 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

419 Ankarada yapılacak Jandarma 
mektebi inşaat, tesisat ve saire 
masrafı 96 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

420 Jandarma mektebleri masrafı 40 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

421 Matbaa masrafı ' 3 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

422 Satmalına komisyonları ve dikime
vi ve ambar ve muayene heyeti 
masrafı 7 970 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

423 Geçen sene borcu 24 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

424 Eski seneler borçları 11 040 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

425 1934 senesine aid iaşeden mütevel-
lid karşılıksız borçlar 144 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

J — Hariciye vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Hariciye veâkâleti bütçesinin 

heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Etmeyenler. 
kabul edilmiştir. 
F. Lira 

431 Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

432 Elçilik ve konsolosluklar memur
ları maaş ve temsil tahsisatile 
akçe farkı ve merkez memurları 
maaşı 1 540 455 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

433 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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434 Merkez müstahdemleri ücreti 42 420 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

455 Elçilik ve konsolosluklar müstah
demleri ücretleri ve akça farkı 284 965 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

436 Muvakkat tazminat 33 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

437 Merkez mefruşat ve demirbaşı 2 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

438 Merkez levazımı 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

439 Ecnebi memleketlere çekilecek 
telgraf ve gönderilecek mektub 
ve paketler masrafı 48 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

440 Merkez müteferrikası ve nakli 
nükud 5 760 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

441 Vekâlet otomobili masrafı 3 360 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

442 Elçilik ve konsolosluk masrafı 496 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

443 Elçilikler için mubayaa olunacak 
otobomil bedeli 19 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

444 Merkez melbusatı 2 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

445 Harcırah ve kuriye masrafı 105 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

446 Resmî telefon masrafı 6 960 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

447 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti 
akvama iştirak hissesile Cemiyeti 
akvama müzaheret cemiyetine yar
dım 142 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

448 Mütenevvi masraflar 172 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

449 Ecnebi misafirler otomobili mas
rafı 1 920 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
450 Telifat ve neşriyat 10 560 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
451 Matbaa masrafı 1 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
452 Kongre, konferans, komisyonlar 

masrafı 83 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

453 Hakem mahkeme ve heyetlerile uz
laşma komisyonları 1 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

454 Muhtelit hakem mahkemeleri üc
ret ve masrafı 10 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

455 Tahdidi hudud komisyonu ücreti, 
harcırah, idare masrafları ve kule 
masrafı 4 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

456 Ajans tahsisatı 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

457 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 8 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

458 Geçen sene borcu 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

459 Eski seneler borçları 7 680 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

460 Karşılıksız borç 8 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Bu günkü inikatta açık reye koyduğumuz 
kanunların ne yaptığımız seçimin neticesini ar-
zedeceğim: 

Riyaset Divanı kâtibliği için yapılan seçim
de Çanakkale saylavı Ziya Gevher Etili 198 rey
le seçilmiştir. 

1934 yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanuna 
(242) rey verilmiştir. Kanun (242) reyle kabul 
edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
bütçe açığına karşılık olmak üzere 200 000 li
ralık istikraz aktine dair kanuna (236) rey ve
rilmiştir. Kanun (236) reyle kabul edilmiştir. 

iktisadî buhran vergisi kanununa müzeyyel 
2416 sayılı kanunu değiştiren kanuna (246) rey 
verilmiştir. Kanun (246) reyle kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanu
na ek kanuna (235) rey verilmiştir. Kanun 
(235) reyle kabul edilmiştir. 

Cumartesi günü saat 14 te toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 18,30 
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( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Comal Akçın 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bagazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav . 

Aza adedi 
keye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhal 1er 

: 399 
242 
242 

0 
0 

154 
3 

/ Kabul edenler ] 
Lilecik 

Dr. Cil. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Duras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırfı 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabi'i Akgöl 

I İsmail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nebi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü Öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nakiye Elgün 
Neeib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istemat özdamar 
Osman işin 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Göres 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven : 

Fikr^Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasî 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 

— 224 — 



Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkun 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

t : 28 23-5 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kemal ettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak) 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 
Receb Peker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik tnce 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Nuri Ural 
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Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yönten 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayr 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 

Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Gürkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırn Day 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Münib Boya 
Yozgad 

Ekrem Pekel 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Halil Karatavsu 
K-agıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetin kaya (Bakan) 
Bere Türker 
Haydar Çerçel (İzinli) 
İzzet Akosman 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 

Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 

Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Ancan (İzinli) 

Aydın 
Abidin Özmen (Bakan) 
Adnan Ertekin 
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Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-' 
yürek 
Gene.-al Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (tzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Şükrü Gül ez 

Burdur 
İîalid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren (İzinli) 
Refet C anıt ez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar (1. A.) 
Ömer Fehmi 

Denizli 
Dr. Kâztm Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge 
(İzinli) 
Zckâi Apaydın 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltaklara n 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

î : 28 23-5 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Tahsin Üzer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Memed Şahin 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Salâh Cinıeoz 

îzmir 
Benal Nevzad îştar 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Msad Özoğuz 
Hüsrev Krztldoğan 

Kastamonu 
İbrahim Karantay 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Veli Yaşra (İzinli) 

Kırşehir 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hsan.Ha.yri Tan (İzinli) 
Salâh Yargı 

1935 C : 1 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Som er 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (İzinli) 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tahir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mi tat Alam 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avtıi Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Mus 
Naki Yüeekök (İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Âbravaya 
(İzinli) 
Halil Mengi (İzinli) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yaltınm 

Selim Sırrı Tarcan 
Samsun 

Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Ömer Biçer (İzinli) 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan (Izinii) 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 

Yusuf Kemal Tengirscnk 
Sivas 

Hüsrev Gerede 
İsmail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (tzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Emin Draman 
Ömer EvcJ 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Receb Zühtü Soyak (t-
zinli) 

http://Hsan.Ha.yri
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( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza sayısı 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

re iştirak etmeyenler 
Münhaller : 

399 
236 
233 

0 
: 0 

160 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Kurahisar 

Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mcbrure Günenç 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Di'. Taptas 
Eşref Demirel 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rıfat Araz 
Şnkir Kın acı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayf ur •Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal E sen er 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Osman Niyazi Burmı 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Hali d Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
Milat Kuzay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüe 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçck-
er 
Refet Camtez 
Sadettin Feri d Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa ön say 
Rifat Ünür 
Sami Çöl geçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarhekir 
General Kâzrm Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tijrrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikrî Tu zer 
Nafiz Dundu 
Nakiye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 

Şükrü Koçak 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstemat özdamar 
Osman İşın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
Memed Şahin 

Giresun 
Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin lnankur 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarh an 
Dr. Gl. HakkT Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
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Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad Islar 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin Epik-
men 
Rahmi Köken 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Kâmil Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif tiden 
Tahsin Coşkun 
Vcled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Fcrruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker 
Haydar Çerçel (İzinli) 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

î : 28 23! 
Kırşehir 

Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Gl. Ziya Nuri Birgi 
Kem alettin Olpak 
Nedim BozatiK 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rrza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dag 

Kütahya 
Besim Atalay 
ibrahim Dalkılıç 
Receb Pcker 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mîhri Poktaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa, 
Dr. Saim Uzel 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

[Reye iştirak 
Ankara 

Aka Gündüz 
Falilı Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 
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Maraş 

Nuri Ural 
Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulu çay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Çanib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha, Pars 

Samsun 
Alî Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memod Oüneşdo&dıı 
Ruşerıi Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Mü TI i f Yeğen a. 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 

Sinoh 
Cevdet Kerim tneedayı 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

etmeyenler] 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik A rican 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
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Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
ITürrem Ergün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyüboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

JJrfa 
Behçet Günay 
Muhiddin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad, 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 

Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsan San (izinli) 

Balıkesir 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 



General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
örge Evren 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Übcydullah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok (izinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Gün er 
Şükrü Gül ez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necini Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Komik 
(İzinli) 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Ömer Fehmi 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zekâi Apaydrn 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Fnad Ağralı (Bakan) 

Erzincan 
Hikmet Işık (İzinli) 
Saffet Arikan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

t : 28 23-5 
Fuad S irmen 
General Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Tai.sin Üzer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Remzi Güreş 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şükrü Saraçoğlu (Ba
kan) 

Kars 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
tbrahim Karantay 
Sami Erkmen 
Silki Şerif Eken 

Kayseri 
Veli Yaşın (izinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
(izinli) 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 
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Konya 

Ali Muzaffer Göker 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Mustafa Eken 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (0-
runtak) 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed E diz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General ismet inönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopla-
gel 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tahır Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya (I. 
Â.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid ihsan Ural 
Dr. Abravaya (İzinli) 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
General Naci Eldeniz 
Ömer Biçer (İzinli) 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
İsmail Müştak Mayakon 
Mahmud Soydan 
(izinli) 
Şevki Sü-Svty 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hüsrev Gerede 
ismail Memed Uğur 
(İzinli) 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

Urfa 
Ali Saib Ursavh^ı (İzinli) 
Fuad Gökbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Emin Draman 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(izinli) 
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Esad Çakmakkaya 
î : 28 

Reçeli Zühtü 
(îzinli) 

23^5 1935 C : 1 
Sovak Rifat Vardar 
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( Kanını kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 3<H) 
Reye iştirak edenler : 25 7 

Kabul edenler : 25 7 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : o 

0 Reye iştirak etmeyenler : l .U) 
Münhal ler : \\ 

[ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Cemal Akçm 
İzzet Akosırıaıı 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönene 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahıned Ulus 
Eşref Demirel 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik A yaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınaeı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tevfik Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Enver Adakan 
Hacim Kezer 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Haiid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
\)v, Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Denli 
M i ta t Kuzay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
A saf Doras 
Atı t Akg'üç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canı tez 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çölgeçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf T üzün 
Fuad Bulca, 

Çorum 
Ali Rıza Özene, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri AkgÖl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Ham di Berk inan 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik 
Haydar Rüştü Ökteın 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyaruekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 

| Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Oh kay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Talisin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Dr. Alımed Fikri Tuzer 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Necib Asım Yazıksız 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Nuri Conker 
Ömer Asım Aksoy 
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Remzi Güreş 
Giresun 

İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Duvak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Halikı Saydam 
lîamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarkan 
Dr. Gl. Hakkı Şinasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Nevzad îştar 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Memed Sadettin 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kamâl Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
General Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

I : 28 23-5-1935 C : 1 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan | 
Nuri Tamaç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkun 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Saiih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid Özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ol. Ziya Nuri Birgi 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatık 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Behire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Besim Atalay 
İbrahim Dalkılıç 

Malatya 
Abdülmuttalib öker 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mıhri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Cır ay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Akeken 
Kenan Örer 
Osman Ergin 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Şükrü Kaya 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 

İbrahim Mete 
Sinob 

Cevdet Kerim İncedayı 
Hüsamettin Okan 
Hulusi Orucoğlu 

Sivas 
Mi tat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Renizi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nıhad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Urfa 
Behçet Günay 
General Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 
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Af yo n Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türkcr 
JI ay dar Çerce! (İzinli) 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(İzinli) 

Ankara 
Aka Gündür (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
.Halı Çırpan 
Kumul Atatürk (R. O.) 
Yalıya Gali!» Kargı 

Antalya 
Celâl MengilibÖrii 
Dr. Cemal Tunca 
f itası h Kaplan 
Tcvfi kAncaa (İzinli) 

Aydın 
Abidin Özmen (Bakan) 
Adnan Ertckin 
Dr. Mazhar Germen 
Naznıi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
\)r. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gene rai K âzı m Özalp 
(Bakan) 
Örge Evren 

Bayaztd 
Üboydullah 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
( Vvu.d Abbas Gürer 
Şükrü Gülcz 

Burdur 
Hal id Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
imalin (İzinli) 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Şükrü Yaşın 

[Beye iştir* 
Ziya Gevher Etili 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
Memed Ali Okar 
Ömer Fehmi Noylaıı 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyaruekir 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zekâi Apaydın 

Edime 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Erzincan 
Hikmet İşık (İzinli) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirınen 
General Zeki Soydemir 
Nat'i Atuf Kansu 
Tuh sin Üzer 

Eskişehir 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Memed Şahin 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
Muzaffer Kılıç 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasarı Fehmi Ataç 

îst animi 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Denizmeı 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etcm E İdem 
Salâh Oimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 

k etmeyenler] 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Malımud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Samı Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 

Kayseri 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kocaeli 
Hasarı Hayri 'Fan (1-
zinli) 
Salah Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
General Ali Fııad Oe-
besoy 
Naim II.azim Onat 

Kütahya 
Di. Şakır Ahmed Ediz 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Ulıığ 
Ömer Dine (İzinli) 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General İsmet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 
Tahir Hitit 

M araş 
Hasan Reşid Tankud 

J Kemal Kusun 
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Memed Erten (İzinli) 
Mitat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(İ. A.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Oavid Oral 
Dr. Abravaya (İzinli) 
Halid Mengi 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Ömer Biçer (İzinli) 
Tevfik Tannan 

Siird 
Hulki Aydın (İzinli) 
İsmail Müştak May ak on 
Mahmud (İzinli) 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

İsmail Memed Uğur 
Hüsrev Gerede 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Bcyatlı 

Tokad 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 



î : 28 235-1935 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hasan Saka (Oruntak) 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Süleyman Sırrı Gedik 
(İzinli) 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş (îzin-
li) 

Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Avni Doğan 
Emin Draman 

Zonguldak 
Celâl Sahir Erozan 
(İzinli) 
Esad Çakmakkaya 
Receb Zühtü Soyak 
(İzinli) 

Kazanç vergisine dair olan 2305 sayılı ek kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Cemal Akçın 
îzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Günenç 

Amasya 
Esad Ur as 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakîr Kmacı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Baştuğ 

Aydın 
Adnan Ertekin 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktcpc 

Balıkesir 
Enver Ad akan 
Hacim Kezer 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

3Q0 
235 
235 

0 
0 

161 
3 

/ Kabul edenler ] 

Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Q\. Besim Ömer Afc-
alm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
[Tasan Cemil Çambel 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mitat Kuzay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şerci Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gür an 
Esad Sağay 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Sadettin Fer :d Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Rifat Ünür 
Sami Çöl geçen 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Memed Ali Okar 
Ömer Fehmi 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
General Şefik 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağrab 
Fuad Ziya Çıyıltepe 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Abelülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan 
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Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri T üzer 
Nafi Atııf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiyu Eigün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed Özdeni ir 
Emin Sazak 
İs t cm ut Özdamar 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asrra Aksoy 
Remzi Grürez 
Memed Şahin 

Giresun 
lJaklu Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılrç 
Münir Ak kaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tür 

içel 
Feri d Olâl (Tüven 
Fikri Mut]vı 
Hakkı Saydam 
Ilamdi Ongun 

İstanbul, 
Ali Barla s 
Ali Ramı Tarhan 
Dr. CA, Hakla Şînasi 
Erel 
Dr. Neşet Ömer Inlelp 
Fakiho övmen 
Halil Ktem Eldem 
H aynı I lalı Ergin 
Sadettin Uraz 
Yaşar Yazıor 
Ziya Karam ursa 1 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Kah m i Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

î : 28 23-5 
İsparta 

Hüsnü Özdamar 
İbrahim Denıiralay 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
(J en era l Muh ittin A kyüz 
Hüsrev Krzddoğan 
Memed Nazif S i rol 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
bahsin Coşkun 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Arga 
Fer ruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nalıid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Süleyman Demirezen 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hâzrm Börekçi 
T,fi t fi Müfid özdeş 
Memed Seyfelî 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Ol. Ziya Nuri Bireri 
Kemal et t in Ol pak 
Nedim Boza tık 
Ragrb Akea 

Konya 
Ahmed Ham d i Dikmen 
Ali Muzaffer Oöker 
Ali Kıza Türel 
Beli ire Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
da? 
Mustafa Halid tiner 
Müstafi Eken 
Mustafa Ulusan 
"Ressam Şevket Dag 

Kütahya 
Besim Atalay 
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İbrahim Dalkılıç 
Reeeb Peker 

Malatya 
Abdülrauttalib öker 
Emrullah Barkan 
Mihri Pe' taş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Ak eken 
Kenan Örer 
Yaşar özey 

Maraş 
M i tat Alam 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ererin 
Hilmi Çoruk 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Erean 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya, 

Muş 
Hakkı Kdıcoğlu 
Şevki (jİloglu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Ulueay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdogdu 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 

Tevfik Tannan 
Siird 

İsmail Müştak 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 

Stvas 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha Oörkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hür rem Er gün 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Oenea 

Trabzon 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Srrrı Day 

CJrfa 
Beheet Cfünay 
(îeneral Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münih Boya 

Yozgad 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırn £qöz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altıok 
Halil Karatavsu 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroglu 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Bere Türker 
Haydar Çer çel (izinli) 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(izinli) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih RıfkT Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya O-alib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan (İzinli) 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
General Kâzım Özalp 
(Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Übeydnllah 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abbas Güner 
Mitat Denli 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin (izinli) 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi E r geneli 

[Beye iştin 
Çoruh 

Asım Us , 
i I asan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 

Denizli 
Emin Aslan Tokadı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Tevfik Bilge (izinli) 
Zekâi Apaydın 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Ecâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Hikmet Işık (izinli) 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
General Zeki Soydemir 
Neeib Asım Yazıksız 
Tahsin Üzer 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gani Anteb 
Ali Kılıç 
Nuri (Oruntak) 

Giresun 
General İhsan Sökmen 
S n dr i Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

tçel 
Emin Inankur 

İstanbul 
Abdülhak Hâmid 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
General Refet Bele 
General Şükrü Gökberk 
Hamdi Gürsoy 

h etmeyenler] 
Salâh Cimeoz 

tzmir 
Celâl Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
General Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Kamâl Turan Ünal 

Kars 
Esad Özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Karantay 
Sami Erkmen 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Veli Yaşın (izinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

(Izinil) 
Salâh Yargı 
Süreyya Yiğit 

Konya 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay (O-
runtak) 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Dr. Lûtf i Kırdar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Naşid Uluc 
Ömer Dinç (izinli) 

Malatya 
Dr. Hilmi Ortaç 
General ismet İnönü 
(Başbakan) 
General Osman Kopta-
gel 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik î nee 
Sabri Toprak (izinli) 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Resi d Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten (izinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
irfan Ferid Al paya 
(I. Â.) 
Osman Dinçer 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya (İzinli) 
Faik Soylu 
Halid Mengi (izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltırım 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Ali Yörük er 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Ömer Biçer (izinli) 



Siird 
Hulki Aydın (izinli) 
Mahmud Soydan 
(izinli) 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

lliisrev Gerede 
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ismail Memed Uğur 
(izinli) 
Nee m etlin Sadık 
Rasim Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Şak ir Kesebir 
Yalıya Kemal Doya! 1ı 

Tokad 
Galib Pekcl 
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Trabzon 
Da niş Eyüboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka (Oruntak) 
Süleyman Sırrı Gedik 
(izinli) 

JJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 

b\ıad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
Muhittin 

Yoztjad 
Avni Doğan 

Zonguldak 
Celâl Sahir E rozan 
(izinli) 
Esad Çakmakkaya 
Heceb Zühtü Soyak 

)>&<* 

'. B. M. M. Matbuatı 



S. Sayısı: 122 - 2 11 
Adliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 36 500 liralık münakale yapılmasına dair 1/170, Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 6 300 liralık münakale yapılmasına dair 1/175, 
Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 350 liralık münakale yapılmasına dair 1/177, îktısad ve
kâleti 1934 yılı bütçesinde 500 liralık münakale yapılmasına dair 1/189, Millî MüdaSaa vekâleti 
kara ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçeleri arasında 35 648 liralık münaka
le yapılması hakkında 1/190, Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 1 250 
liralık münakale yapılmasına dair 1/193, Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı deniz bütçesinde 
11 684 liralık münakale yapılmasına dair 1/218, Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı hava bütçe
sinde 2 800 liralık münakale yapılması hakkmda 1/219 ve Jandarma umum kumandanlığı 1934 
yüı bütçesinde 50 000 liralıx münakale yapılması hakkında 1/220 sayılı kanun lâyihaları ve 

Bütçe encümeni mazbatası 

Adliye vekâleti 1934 yılı bütçesinde 36 500 liralık münakale yapılmasına dair kanun 
lâyihası (1/170) 

T. C. 
Başvekâlet 8-V-1935 

Kararlar müdürlüğü, 
Sayı: 6/1351 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Adliye vekâleti 1934 malî yılı bütçesinde 36 500 liralık münakale yapılması hakkında 
bu vekillikçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6-V-1935 ele Yüksek Meclise arzı karar* 
Jaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. Başvekil 

/. İnönü 

Esbabı mucibe 

Adliye vekilliğinin 934 malî yılı bütçesinin bazı fasıllarına konulmuş olan tahsisattan. 
tasarruf suretile elde edilen mebaliğin vilâyat mefruşat ve demirbaşı faslına naklile mahkeme
lerle icra dairelerinin esasen ihtiyaçtan noksan bulunan ve kısmen İstanbul yangınında yanan 
yazı makinesi ihtiyaçlarının temini düşünülmüş ve 513 ncü merkez mefruşat ve demirbaşı 
faslının i nci maddesinden 6 000 ve 521 nci harcırah faslının i nci memurlar harcırahı 
maddesinden 8 000 ve 529 ncu ihtisas mahkemeleri faslının 4 ncü mahkemelerin diğer 
bilûmum masrafları maddesinden 1500 ve 531 nci hapishaneler masrafı faslının 5 nci inşaat 
ve tamirat maddesinden 15 000 ve 533 ncü faslın 1 nci tedavi ve yol masrafı maddesinden 
6 000 lira ki ceman 36 500 liranın bu tertiblerden tenzili ile 32 000 lirasının yazı maki
neleri alınmak üzere 517 nci vilâyat mefruşat ve demirbaşı faslına ve geri kalan 4500 lira-
dan 1500 lirasının 519 ncu vilâyat müteferrikası ve 3000 lirasının da 524 ncü mütenevvi 
masraflar faslının i nci ceraim maddesine nakilleri zarurî görülmüştür. 

Adliye vekilliği 1934 bütçesinde 36 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Adliye vekilliği 1934 malî yılı bütçesine bağlı cetvelde gösterildiği üzere ceman 
36 500 liranın münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

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

6-V-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Mal. V. 

î. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya F. Ağralı 
•[*] Evvelce (122) sıra sayısı altında hasılanı hükümsüzdür,. 
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Mf. V. Na. V. Ik. V. S. I. M. V. G. î . V. Zr. V. 

Ab, özmen A, ÇeUnkaya Celâl Bayar Dr. R. Saydam Bana Tarkan Muhlis Erkmen 

F. ğM. Muhassasatın nevi Tenzil Zam 
51 3 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1 Mefruşat 6 000 
521 Harcırah: 

1 Memurlar harcırahı 8 000 
529 İhtisas mahkemeleri: 

4 Mahkemelerin diğer bilûmum masrafları 1 500 
( Harcırah ve ceraim masarifi dahildir ) 

531 Hapishaneler masrafı: 
5 İnşaat ve tamirat masrafı 15 000 

533 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı: 
1 Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte 

iken vefat edenlerin cenaze masrafı 6 000 
517 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 32 000 
519 Vilâyat müteferrikası 1 500 
524 Metenevvi masraflarf: 

1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiplerin 
harcırah ehlivukuf ve ehli hibre ve şahidlerin yol mas
rafları ve ücretleri fethimeyit masrafları ve cürmün 
zahire ihracı için ihtiyarı Jâzımgelen sair masraflar 3 000 

36 500 36 500 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 yılı bütçesinde 6 300 liralık münakale ya
pılmasına dair kanun lâyihası (1/175) 

T. C. 
Başvekâlet 8 -V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1355 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1934 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği bütçesinde 6 300 liralık münakale yapılması 

hakkında Maliye vekilliğince tadilen hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 4 - V -1935 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. tnönü 

Esbabı mucibe 
1934 yılı bütçesinin 485 nci sari ve salgm ve 487 nei zührevî hastalıklarla mücadele 

tertiblerine konulan tahsisat kâfi gelmediği cihetle her iki tertibe (2689) numaralı kanun mu
cibince münakale yapıldığı halde bu münakale ile alman tahsisatın da kifayet edemeyeceği 
anlaşılmış ve bu yıl içinde çıkacak her hangi sari bir hastalık karşısında bu hastalığın siraye
tine meydan verilmiş olmamak ve frengi mücadelesi mesaisinin de durmasına mahal bırakıl
mamak üzere bu iki tertib için yeniden tahsisat istihsalin katî lüzum hâsıl olmuştur. Bunun 
için de geriye kalacak tahsisatla sene sonuna kadar idare edilebileceği anlaşılan 488 nei 

( S . Sayısı : 122 - 2 ) 



- 3 -
fasıldan 350,489 uncu fasıldan 3450,490 nci fasıldan 2250,497 nci faslın ikinci maddesin
den de 250 ki ceman 6300 ürnın tenziiile 2500 lirasının 485 nci sarî ve salgıu hastalıklarla 
mücadele tertibinden, 3800 lirasının da 487 nci zührevî hastalıklarla mücadele faslına müna
kalesi teklif edilmektedir. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği 1934 bütçesinde 6 300 liralık münakale yapılması hakkında 

MADDE 1 — Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 1934 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı 
fasıl ve maddeleri arasmda 6 300 liralık münakale yapılmıştır. 

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

Bş. V. Ad. V. 
/ . İnönü Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Ab. özmen A. Çetinkaya 

Zr. V. 
Muhlis Eritmen 

M. M. V. 
K. Özalp 

lk. V. 
C. Bay ar 

Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya 

S. I. M. V. 
Dr. R. Saydam 

1 

4-V-1935 
Mal. V. 

F. Ağrah 
G. 1. V. 

Bana Tarhan 

F. M. 

488 
489 
490 
497 
485 
487 

2 

Tenzil Zam 
Güzzam mücadele masrafı 
Verem » » 
Sıtma » » 
Kuduz tedavi müesseseleri 
Sarî salgın, hastalıklarla mücade masrafı 
Zührevî » » » 

350 
3 450 
2 250 

250 
2 500 
3 800 

6 300 6 300 

Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 350 liralık münakale yapılmasına dair ka
nun lâyihası (1/177) 

T, O. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
6/1353 

8-V-1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Ziraat vekâleti 1934 yılı bütçesinde 4 350 liralık münakale yapılması hakkında bu vekillik
çe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 -V -1935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
î. İnönü 

(S. Sayısı: 122) 
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> Esbabı mucibe lâyihası 
Vekâlet yeni binasına taşınmıştır, binanın elektirik tesisatı varsa da tenvir malzemesi yok

tur. Bundan ötürü binanın içi geceleri tamamen karanlık içindedir. En lüzumlu kısımların 
aydınlatılması gerektir. 

Yinerbu taşınış umumî vestiyer, raf, masa dosya dolabı gibi mefruşata aid bir kısım ihti
yaç doğurmuştur. 

Vekâletin telefon santıralı şebekeye bağlı olmadığından dairelerin hariçteki dairelerle irti
batı kesilmiştir. İşlere çok engel olan bu mahzuru da hemen kaldırmak gerektir. 

Bağlr kanun lâyihası, yukarda sayılan ve helisi 3900 liraya varan acele işleri -yapmak ve 
askerî dersler hocaları ücreti nam ile bütçede mevcud tahsisatın 50 4wja ve müteferrika, terti
binin 400 lira noksanlığı tamarnlamaki maicsadile bütçede münakale icrası için sunulmuştur. 

Ziraat vekilliği 1934 bütçesinde 4 350 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun layihası 

MADt)E 1 — Ziraat vekâletinin 1934 yılı bütçesinde bağlı cetvelde gösterildiği üzere 4 350 
liranm münakalesi yapılmıştır. 

MİADDE 2 — Bu kanun hükümleri neşri tarihinden yürür. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

6-V-1935 
Bş.V. Ad. V. M.M.V. 

î. İnönü Ş. Saraçoğlu K. 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Ab. ösonen A.Çetinkaya C. Bay ar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

Da. V. Ha. V. 
Ş. Kaya 

S.Î.M. V. 
Dr. E. Saydam 

Mal. V. 
F.Ağralı 

G. Î.V. 
Bana Tarhan 

F. 

736 

740 

718 

719 
720 
721 
728 

M. 

3 

1 
1 

1 

Münakale cedvef i 

Nevi tahsisat 

Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mekteb ve 
yol masrafları , 
Islah istasyonları, tecrübe tarlaları, tohum teksir çift
likleri 
2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri 
muallimlerine verilecek ücret 
Mefruşat 
Tenvir 
Merkez müteferrikası 
Masarifi tesisıye 

Tenzil 

350 

4 00O 

« 

Zam 

50 
2 800 
1 000 

400 
100 

4 350 4 350 

( S. Sayısı : 122) 
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tktısad vekâleti 1934 yılı bütçesinde 500 liralık münakale yapılmasına dair kanun 

lâyihası (1/189) 

T. C. 
Başvekâlet 14 -V -1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1447 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îktısad vekilliği 1934 bütçesinde 500 liralık münakale yapılması hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 15-V-1935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. . 

Başvekil 
î. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Bakanlığımızın 1934 yılı bütçesinin 676/3 ncü defatir ve evrakı matbua faslına mevzu tahsisatın 
bitmiş olmasma ve sene sonuna kadar zarurî ve mübrem ihtiyaçlar için bu tertibten daha beş yüz 
liraya katî ihtiyaç bulunmasına binaen 677/3 ecnebi memleketler harcırahı tertibinden bu kadar 
paranın bahsi geçen 676/3 defatir ve evrakı matbua tertibine münakalesinin icrasına lüzum basıl 
olmuştur. 

îktısad vekâleti 1934 bütçesinde 500 liralık münakale yapılmasına dair 
MADDE 1 — îktısad vekâleti 1934 malî yılı bütçesinin 677 nci faslının 3 ncü ecnebi memle

ketler harcırahı maddesinden 500 lira düşülerek 676 nci faslın 3 ncü defatir ve evrakı matbua 
maddesine eklenmiştir. 

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

12-V-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

î. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Ş. Kaya 
MJ. V. Na. V. îk. V S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis E rkmen 

M. M. vekâleti kara ve Askerî fabrikalar U. M. 1934 yılı bütçeleri arasmda 35 648 
liralık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası (1/190) 

T. C. 
Başvekâlet 14-Y-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1361 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti kara bütçesile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçeleri arasmda 
35 648 liralık münakale yapılması hakkmda bu vekillikçe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

( S. Sayısı : 122 ). 
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13 - V -1935 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ve ili
şiği cetvellerle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

Esbabı mucibe 

Gerek tahdidi sin kanunu ve gerek diğer bazı kanunların hükümlerinin tatbiki zarureti karşı
sında tekaüd muamelelerinin durdurulması mümkün olamamasından ötürü 1934 malî yılı içinde te-
kaüd olanların sayısı sene bidayetinde tahmin edilen miktardan fazla zuhur etmiştir. Bunun için 
bu sene bütçesinde bu fasla konan tahsisat kifayet etmediğinden bir kısım ,tekaüd subay ve memur
lar ikramiyelerini alamamışlardır. İşbu ikramiyelerin verilebilmesi için ve 787 nci vesaiti nakliye 
faslının ikinci tamir maddesine konan tahsisatta kifayet etmemesinden ve 780 nci levazımı harbi
ye faslının ikinci miatlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı harbiye ve fenniye ve tahkimat ve 
askerî fabrikalara verilecek sipariş maddesinden 22 206 lira ve 781 nci levazımı sıhhiye faslının 
birinci ecza ve ımalzemei tıbbiye maddesinden 1 000 lira ve 791 nci ecnebi mütehassıslar faslından 
1 442 lira ve Askerî fabrikalar bütçesinin 901 nci faslın birinci staj ve tahsil masrafı maddesinden 
de 5 000 lira ki, ceman 29 648 liranın indirilerek bundan 28 648 lirasının 763 ncü tekaüd ikrami
yesi faslına ve 1 000 lirasının da 787 nci faslın ikinci tamir maddesine eklenmesine lüzum gö
rülmüştür. 

Bu maksadın temini için yazılan kanun lâyihası ilişik olarak gönderilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti Kara ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü bütçeleri arasında mü
nakale yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti Kara kısmı bütçesile Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1934 malî yılı bütçelerinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve maddeleri arasmda 35 648 liralık müna
kale yapılmıştır. 

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

13-V-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

î. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf.V. Na. V. îk. V S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bayar Dr. R. Saydam Bna Tarkan Muhlis Erkmen 

{ S. Öayısı : 122 )] 
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Münakale cetveli 

Tenzil Zam 
F. ; M. Muhassasatın nevi Ura Lir 

23 
1 

2 
2 

206 
442 

000 
000 

Millî müdafaa vekâleti ( Kara kışımı) 
780 2 Miatlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı harbiye 

ve fenniye ve tahkimat ve askeri fabrikalara verilecek 
sipariş masrafı 

7Q1 Ecnebi mütehassıslar 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 

893 3 Mahrukat 
896 Sevkiyat 
901 1 Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah 

masarifi zaruriyeleri ve mekteb ücretleri. 5 000 
F. mahsus 2441 numaralı kanun ve 2/956 sayılı kararname muci

bince barut ve mevaddı infilâkiye muvakkat idaresinden 
devredilen 

2 1 Barud ve mevaddı infilâkiye fabrikaları 1 000 
2 Fişek fabrikası 1 000 

M. M. Vekâleti 
763 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi' mucibince 

verilecek tekaüd ikramiyesi 34 648 
787 2 Tamir 1 000 

35 648 35 648 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde 1250 liralık münakale yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/193) 

T. G. 
Başvekâlet 18-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1513 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 malî yılı bütçesinde 1 250 liralık münakale yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13-V-1935 te Yük
sek Meelise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
t. tnönü 

Alınacak fasılların esbabı nmcibesi 

F. M. . 
893 1 Efradı askeriye iaşe masrafı: 

Mevaddı iaşenin bidayeten tahmin edilen fiatlardan ucuz tedarik ve temin edilmiş olma
sından tasarruf edilen (1 250) liranın. 

(S . Sayısı : 122 - 2 ) 
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F. M. 
O 

892 O 

898 O 

Verilecek fasılların esbabı mucibesi 

Müteferrika: 
Fabrikalarımızın 934 senesinde almış olduğu fevkalâde siparişlerin ikmali için mubayaa 
edilecek malzemelerin gazete ilân bedellerine verilmek için sene nihayetine kadar ihti
yaca sarfedilmek üzere daha 750 liraya ihtiyaç olduğu tahmin edilmiştir, 
Ücretli muhabere: 
Fabrikalarımızın 934 senesinde almış olduğu fevkalâde siparişlere lüzumu olan malzeme 
mubayaası için firmalar ve ticarethanelere yazılacak mektubların bedeline verilmek 
üzere daha 300 liraya ihtiyae vardır. 
1493 numaralı kanunla verilecek ikramiye: 
934 bütçesinde bu fasdda 1 000 lira mevcud ise de İngiliz sahra toplarına aid kundakların 
tadil ve ıslah proje ve plânlarını ihzar ederek tatbik mevkiine koyan ve yapılan tecrü
beler neticesinde muvaffak olan Mühendis yüzbaşı Hasan Osmana 1 200 lira ikramiyenin 
verilmesi Genel kurmay başkanlığınca tasvib edilmiş olduğundan bu ikramiyenin ita. 
edilebilmesi için daha 200 liranın bu fasla ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 yılı bütçesinde münakale yapılması hakkında 
kamın lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1934 malî yılr bütçesinin ilişik cetvelde 
yazılı fasıl ve maddeleri arasında 1 250 liralık münakale yapılmıştır. 

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

13-V-1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. TT. V. V. Mal. V. 

1. İnönü S. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. S. î. M. V. G. 1 V . Zr. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Boyar İh: R. Saydam Kana Tarkan Muhlis Erkmcn 

F. 
893 
888 
892 
898 

M. 
1 

Münakale cetveli 

Muhassasatın nevi 
Efradı askeriye iaşe masrafı 
Müteferrika 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 

Tenzil 
1250 

T 250 

Zam 

750 
300 
200 

1250 
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Millî Müdafaa vekâleti 1934 yılı deniz bütçesinde 11 684 liralık münakale yapılmasına 

dair kanun lâyihası ( 1/218 ) 

T. C. 
Başvekâlet 22-V-1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1551 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı 1934 malî yılı bütçesinde 11 684 liralık münakale yapıl
ması hakkmda hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - V -1935 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. înönü 

Esbabı mucibe lâyihası 
F. M. Nevi tahsisat İzahat 

841 Maaşatı umumiye 1 teşrinievvel 934 de terhisi lâzımgelen efradm 
kânunuevvel 934 de terhisleri ve 1 nisan 935 
de kadro noksanının itmamı için yeniden 850 
neferin alınmasından 

851 1 Memurlar harcırahı Yeniden alınan E. 1. Gemisine memur tesellüm 
komisyonu zabitanmm borçlarmm tamamen 
verilebilmesi için noksan bulunan 500 liranın 
bu fasla münakalesi muvafık görülmüştür. 

853 Ücretli muhabere Hususî vaziyet dolayısile 934 malî yılmda faz
laca yapılan mükâlemelerin bedeli olub İstan
bul telefon şirketi namma tahakkuk eden bor
cun karşılığı olarak 400 liranın bu fasla geçi

rilmesi muvafık görülmüştür. 
854 2 659 numaralı kanun mucibince verile- Donanmanın 934 yılı için tesbit edilen seyir 

cek yemek bedeli programından fevkalâde vaziyet dolayısile 
fazla seyirde bulunması ve donanmamıza yeni
den iki geminin ilâvesi dolayısile mevcud 
tahsisatımız bu masrafı karşılayamadığından 
bu fasla 3 600 liranın zammı muvafık görül
müştür, 

859 Nakliyat Askerî fabrikalarda yaptırılan cephanenin Kı-
rıkkaleden İzmite kadar nakli ücreti karşılığı 
olarak bu fasla 400 lira geçirilmiştir. 

Tenzil edilen fasıllara gelince: 
934 malî yılı içinde bilhesab muhtelif sebebler-
den dolayı sarfedilemeyerek tasarrufu müm
kün olacağı anlaşılan 11 684 liranm noksan 
bulunan fasıl ve maddelere ilâvesi muvafık 
görülmüştür. 

( 8 . Sayısı : 122 - $% 



— 16 — 
Millî Müdafaa vekâleti 1.93i deniz hışmı bütçesinde 11 684 liraık münakale yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâleti deniz kısmı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve mad
deleri arasında 11 684 liralık münakale yapılmıştır. 

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

z 19 - V -1935 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

/. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Ş. Kaya F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Ah. Özmen A. Çetinkaya C. Bayar Dr. Ti. Saydam Hana Tarkan Muhlis Erkmen 

F. M. Muhassasatın nevi Zam ^Tenzil 
843 O Müstahdemin ücreti 1 OOO 
856 2 Mühimmat 9 544 
863 Memleket dahil ve haricinde ücretli müessesatı sıhhi

yede tedavi ettirilecek malûlin masrafı 300 
868 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve 

memurların tahsisatlarile dahilde lisan tahsil ettirilecek
lerin tahsisatları, yol ve tedavi masrafları 840 

841 Maaşatı umumiye 6 784 
851 1 Memurlar harcırahı 500 
353 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 400 
854 2 659 numaralı kanun mucibince verilecek yem bedeli 3 600 
859 Nakliyat 400 

11 684 11 684 

M. M. vekâleti 1934 yılı hava bütçesinde 800 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (1/219) 

T. C. 
Başvekalet $2 - V -1935 

Kanunlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1553 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1934 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti hava kısmı bütçesinde 2 800 liralık münakale yapılması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - V -1935 te Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Esbabı mucibe 

934 yılı hava bütçesinin şehid tazminatı, aile zammı ve muhabere ücreti fasıllarından tahakkuk 
eden ceman 2 800 liranrn karşılığı kalmamış olması hasebile verilememekte olduğundan bu ihtiyacı 
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karşılamak üzere ilişik olarak takdim kılınan cetvelde gösterilen fasıl ve maddelerden tenzili ve 
zam suretile münakale icrasına zaruret hâsı] olmuştur. 

Millî Müdafaa hava kısmı bütçesinde 2 800 liralık münakale yapılmasına dair kanun lâyihan 

BİRİNCİ MADDE — Millî Müdafaa hava kısmı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı fasıl ve mad-1 

deleri arasında 2 800 liralık münakale yapılmıştır. 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur; 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. H. V. V. 
î. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp Ş. Kaya Ş. Kaya 
Mf. V. ' Na. V. îk. V. S. 1. M. V. Gk 1. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bayar Dr. R. Saydam Bana Tarkan 

•Mal. V . 
F. Ağralı 

Zr. V, 
Muhlis Erkmen 

Milliî Müdafaa vekâleti hava bütçesi 

P. M. Mnhassasatın nevi 
817 Müteferrika 
824 mü. Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
826 Nakliyat 
814 1107 numaralı kanun mucibince gedikli küçük zâbitana 

verilecek aile zammı 
821 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
828 Tayyare şehitleri tazminatı 

Yekûn 

Tenzil 
Lira 

150 
1 589 

61 

Zam 
Lira 

150 
150 

2 500 
2 800 2 800 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 yılı bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/220) 

T. G, 
Başvekalet 

Kanunlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1555 

22-V -1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 malt yılı bütçesinde 50 000 liralık münakale yapılması hak
kında Maliye vekilliğince yeniden hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - V -1935 te Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
tî nonu 

Esbabı mucibe 

932, 933 senelerinde olduğu gibi 934 yılında dahi jandarma karakollarının mekteb ve tecrübe 
görmüş gedikli temdidli küçük zabitlerin idarelerinde bulundurulmaları dolayısile bu yıl içinde 
yeni alınan temdidlilerin kayidlerinin icrasından mütevellid ve esasen maaş faslına konulan tahsi* 
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satın azlığı hasebile sene nihayetine kadar yetişmeyeceği anlaşıldığından münakale suretile tahsisa
tın teminine zaruret hâsıl olmuştur. 

Jandarma umum kumandanlığı 1934 malî yılı bütçesinde 50 000 liralık münakale yapıl
masına dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Jandarma umum kumandanlığı 1934 malî yılı bütçesinin ilişik cetvelde 
yazılı fasıl ve maddeleri arasmda 50 000 liralık münakale yapılmıştır. 

İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

19-V-1935 
Bş. V. 

/. İnönü 
Mf. V. 

Ab. özmen 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ik. V. 
C. Bayar 

Da.V. 
Ş. Kaya 

S. î. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 
G. t V. 

Rana Tarkan 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

M. 

3Q5 
402 
405 
409 
410 

411 
4J3 

1 
1 
1 
2 
3 

393 

Muhassasatın nevi 

Müstahdemler ücreti 
Tenvir ve teshin 
Memurlar harcırahı 
Hayvan yem bedeli 
Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın muy-
tabiye ve nal ve mıh mubayaa bedeli ve nallama masrafı 
Levazım ve teçhizatı herbiye ve fenniye 
Hastalanan ve yaralanan efrad ve hayvanların ve müsade
mede yaralanan zabitlerin tedavi masrafı, levazımı sıhhiye 
ve baytariye bedeli 
Maaşatı umumiye 

Tenzil Zam 

5 
3 
7 

25 

2 
4 

800 
500 
129 
000 

371 
200 

2 000 
50 
50 

000 
000 50 000 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 - V -1935 

Karar No. 68 
Esas No. 1/170,175,177,189,190, 

193,218,219,220 
Yüksek Reisliğe 

sunulmuştur. 
Reis K. V. M. M. 

Burdur İsparta Trabzon 
M. 8. Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Daıj 

Kâtib 

1934 malî yılı umumî muvazenesine giren da
ire bütçelerinin bazı fasılları arasında münakale 
yapılmasına dair olup muhtelif tarihlerde encü
menimize havale olunan 9 tane kanun lâyihası 
alâkadar memurlar hazır oldukları halde birer 
birer okundu ve konuşuldu. 

Kanun lâyihalarına bağlı mucib sebeblere ve 
her biri hakkında alınan izahata nazaran teklif 
edilen münakaleler bazı değişiklikle kabul edil
miş ve lâyihaların cümlesi birleştirilmek suretile 
yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heye
tin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe 

MADDE 1 — 1934 malî yılı umumî muva
zenesine giren bir kısım daire bütçelerinin ilişik 
cetvelde gösterilen fasılları arasında 149 032 li
ralık münakale yapılmıştır. 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Diyarbekir 
B. Bekit 

Kayseri 
.V. Kerven 

Srvas 
Remzi Çin er 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

İstanbul 
8. ifraz 

Malatya 
0. Taner 

Tokad 
8. Genca 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1934 malî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 

lâyihassı 

sunulmuştur. 
Reis 

Burdur 
M. 8. Özkan 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

Çorum 
M. Cant ekin 

İzmir 
/ / . Çakır 

Muş 
Ş. Çiloğlu 
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395 

402 

405 

- 1 4 -

Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

1 Müsathdemler ücreti 

1 Tenvir ve teshin 

1 Memurlar harcırahı 

5 800 
3 500 
7 129 
25 000 

2 371 
4 200 

409 2 Hayvan yem bedeli 

410 3 Zabitan hayvanatından maada bilûmum hayvanatın mutabi-
ye, nal ve mıh mubayaa bedeli ve nallama masrafı 

411 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 

413 Hastalanan ve yaralanan efrad ve hayvanların ve müsade-
demede yaralanan zabitlerin tedavi masrafları, levazımı sıh
hiye ve baytariye bedeli 2 000 

SIHHAT VE tÇTÎMAt MUAVENET VEKÂLETİ 

488 Cüzzam mücadele masrafı 

489 Verem mücadele masrafı 

490 Sıtma mücadele masrafı 

497 2 Kuduz tedavi müesseseleri 

ADLÎYE VEKÂLETİ 

513 1 Mefruşat 

521 1 Memurlar harcırahı 

529 4 Mahkemelerin diğer bilûmum masraf lan 

531 5 İnşaat ve tamirat masrafları 

533 1 Tedavi ve yol masrafı ile Devletçe tedavi ettirilmekte iken 
vefat edenlerin cenaze masrafı 6 000 

350 
3 450 
2 250 
250 

6 000 
8 000 
1 500 
15 000 

ÎKTISAD VEKÂLETİ 

677 3 Ecnebi memleketler harcırahı 500 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

736 Dahilde tahsil ettirilmekte olan talebenin mekteb ve yol 
masrafları 

740 3 Islah istasyonları, tecrübe tarlaları, tohum teksir çiftlikleri 

350 

4 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

780 2 Miatlı tâlim ve terbiye malzemesi ve levazımı harbiye ve fen
niye ve tahkimat ve askerî fabrikalara verilecek sipariş mas
rafları 23 206 

791 Ecnebi mütehassıslar 1 442 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

817 Müteferrika 150 

824m Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 2 589 

826 Nakliyat 61 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETÎ (DENİZ KISMI 

843 Müstahdemler ücreti . 

856 2 Mühimmat 

863 Memleket dahil ve haricînde ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirilecek malûlin masrafı 

868 1 Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurla
rın tahsisatları ile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin tahsisatla

rı, yol ve tedavi masrafları 

ASKERÎ FABRİKALAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

881 Maaşatı umumiye 2 000 
893 1 Efradı askeriye iaşe masrafı ' 1 250 

3 Mahrukat 2 000 
Fasü yekûnu 3 250 

1 000 

" 9 544 

300 

840 

896 Sevkiyat 2 000 

901 1 Staj için Avrupaya gönderileceklerin tahsisat, harcırah, ma
sarifi zaruriyeleri ve mekteb ücretleri 5 000 

JANDARMA UMUM KUMANDANLIĞI 

393 Maaşatı umumiye 5 0 0 0 ° 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

48Ş San ve salgın hastalıklarla mücadele masrafı 2 500 
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F. M. Muhassasatm nevi 

487 Zührevî hastalıklarla mücadele masrafı 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira, 

3 800 

ADLİYE VEKÂLETİ 

517 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

519 Vilâyat müteferrikası 

524 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memurların ve tabiplerin har
cırahı, ehli vukuf ve ehli hibre ve şahitlerin yol masrafları 
ve ücretleri ve fethi ıneyit masrafları ve eürmün zahire ih
racı için ihtiyarı lâzımgelen sair masraflar 

32 000 

1 500 

3 000 

İKTISAD VEKÂLETİ 

676 3 Defatir ve evrakı matbua 500 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

718 2233 numaralı kanun mucibince askerlik dersleri muallim
lerine verilecek ücret 

719 1 Mefruşat 

720 1 Tenvir 

721 Merkez müteferrikası 

728 1 Masarifi tesisîye 

50 
2 800 
1 000 
400 
100 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

763 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 

787 2 Tamir 

34 648 

1 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMİ) 

814 1107 numaralı kanını mucibince gedikli küçük zabitana veri

lecek aile zammı 

821 Ücretli muhabere ve makaleme masrai'ı 

828 Tayyare şehidleri tazminatı 

841 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ {DENİZ KISMI) 

Maaşatı umumiye 

V>0 

150 

2 500 

6 784 
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ft M. Mulıassasatın nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

851 1 Memurlar harcırahı 500 

853 Ücretli muhabere ve miikâleme masrafı 400 

854 2 659 numaralı kanun mucibince verilecek yem bedeli 3 600 

859 Nakliyat 400 

ASKERÎ FABRİKALAR U. M. 

888 Müteferrika 750 

892 Ücretli muhabere ve mükâlerne masrafı 300 

898 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye 200 

UMÛMÎ YEKÛN İ49 ~932 149 032 

»« -« 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1934 yılı bütçe 
açığına karşılık olmak üzere 200 000 liralık istikraz aktine 

dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası(l 181) 

T. C. ! 
Başvekâlet 13-V-1935 . 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1439 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçe açığına karşılık olmak üzere 200 000 liralık, 
istikraz aktine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8 - V-1935 te Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

. - Esbabı mucibe 

P. T. T. idaresinin, Anadolu ajansının 933 ve 934 seneleri telgraf ücretinden matlubu olan 
376 000 lira, mukabilinde Maliye vekâleti bütçesinde tahsisat mevcud olmamasından dolayı tahsil 
edilememiş ve bu yüzden P. T. T. idaresinin 934 bütçesinde karşılığı mevcud olan Cumhuriyet 
merkez bankası itfa karşılığı 55 006 ve Yunan P. T. T. idâresinin sabıka transit ücretinden bakıyei 
matlubu 47 000 lira ile istem kumpanyasının kânurievvel 934 taksiti olan 27 757 liranın ve posta nak
liyat müteahhitlerinin nisan ve mayıs ücretlerile bâzı başmüdüriyetlerin mayıs maaşatınm tediyesi 
gayrimümkün bir hale girmiş bulunduğundan yukarıda sayılan borçlarla masrafların tesviyesi ça
resi başkaca teemmül edilmek üzere mayıs maaşının tediyesine karşılık olmak için Hazinenin kefa-
letile müstacel en 200 000 liralık bir istikraz akdine zaruret görülerek işbu kanun lâyihası--tanzim kı
lınmıştır. 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M: 
Bütçe encümeni 

Karar No. 69 
Esas No. 1/181 

21 - T -1935 

Yüksek Reisliğe 

Posta ve telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
bütçe açığını karşılamak üzere 200 000 liralık 
istikraz aktine dair olüb Başvekâletin 13 mayıs 
1935 tarjih ve 6/1439 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
verilmiş olmakla Posta, telgraf ve telef ön umum 
müdürü Nazif Ergin bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Posta ve telgraf ve telefon idaresinin 1934 
malî yılı varidat tahsilatı, bu idarenin mezkûr 
yıla aid masrafları tamamen ödemeye kifayet 
edemeyeceği cihetle bu açığı karşılamak için 
teklif ediilen lâyiha encümenimizee aynen kabul 
edilmiştir. V 

Müstacelen müzakeresi dileğile Pmumî he

yete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Bay 
Balıkesir 

E. Adakan 
Çorum 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Çorum 
Eyub Sabrı Akgöl • M. C ant ekin 

Diyarbekir İstanbul izmir 
B. Pekit S. Vraz E. Çakır 
Malatya Mardin Muş 
O.Taner B.Erten Ş.Çiloğlu 

Sivas Srvas Tokad 
B. Basara Bemzi Çiner S. Oenca 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telef on umum müdürlüğü bütçe 
açığına ıkarşılık olmak üzere 200 000 liralık istik

raz akdine dair kanun lâyihası 

MADDE İ — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü 1934 senesi bütçe açığına karşılık 
olmak üzere iki yüz bin liralık istikraz akdi işin 
Nafıa vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 *-•- Bu istikraza 
vekili mezundur. 

kefalete Maliye 

MADDE 3 — Bu istikraz 1935 malî senesi 
Posta, telgraf ve telef on umum müdürlüğü büt
çesinin Nafıa vekâletince gösterilecek tertible-
rinden yine mezkûr idare bütçesinde açılacak 
hususî bir fasla îcra Vekilleri Heyeti kararile 
tahsisat • nakli suretîle en geç teşrinisani 1935 
nihayetinde ödenir. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

8-V-1955 

Bş. V. 
î. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. özmen 
S. I.M. V. 

Ad, V. 
Ş, Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. ÇMinkaya 

G.I .V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
G. Bayar 

Zv.Y. 
Dr. R. Saydam Bana, Tarkan Muhlis Erkmen 

« ı 
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S. Sayısı: 110 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun bazı mad

delerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Iktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/94) 

T. C. 
Başvekâlet 3 - İ T -1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ' 

Beyannameli kazanç mükelleflerini asgarî bir vergiye tâbi tutmak esasını ihtiva eden 2395 nu
maralı kazane vergisinin tadiline dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
1 - IV -1935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
/ . înönü 

Mucib sebebler 

1926 senesinde vergi mevzuatımıza giren ve mükellefin safi kazancından vergi almak esasına 
istinad eden beyanname usulünün bir çok faydaları yanında kontrol müşkülâtı gibi bazı mahzur
ları da bulunduğu arz ve izaha muhtaç değildir. Bu mahzurları azaltmak maksadile yeni kazanç 
kanunu beyanname usulünü daha ziyade kontrol imkânları arzeden müessese ve mükelleflere has
retmekle beraber gayrisafi irad üzerinden vergiye tâbi tuttuğu müesseselere beyanname veya gay-
risafi irad esaslarından birini tercih hususunda hiyar hakkı da tanımıştı. Yeni kanunun meriyete 
girdiği tarihden beri cereyan eden tatbikata göre beyanname usulünün büyük ve mühim müessese
lere hasrı çok iyi neticeler vermiş ise de gayrisafi iradınm miktarına tâbi olmaksızın alelıtlak be-

• yannameye tâbi tutulan bazı büyük ve mühim müesseseler kontrol müşkülâtından istifade ede
rek kendilerinden çok ehemmiyetsiz olan ve gay risafi irad üzerinden vergi veren ticarethaneler
den daha az vergi vermek yolunu buldukları gibi beyanname usulüne tâbi olmak hususunda mü
kelleflere verilen hiyar hakkmda da bazı mükellefler sui istifadeye kalkışmışlardırt Bu vaziyet 

temin edilmek istenilen vergi adaletine uymayacak ve doğruluktan ayrılanlar için mükâfat teş
kil edecek bir şekil aldığından bu mahzuru mümkün mertebe azaltmak üzere beyannameli mükel
lefleri asgarî bir mükellefiyete tâbi tutmak mecburiyeti hissedilmiştir. 

Asgarî vergi beyannamelilerin verecekleri vergiye zamimeten almacak değildir. Beyannamede 
bildirilen kazanca göre alınacak asgarî vergiden fazla ile asgarî miktar indirilerek mütebakisi alı
nacaktır. Ancak kazanç vaziyeti beyannamede ne şekilde gösterilmiş olursa olsun bu asgarî miktar 
alınacaktır. Kazancı olduğu halde hiç vergi vermek istemeyen mükelleflerin doğruluktan inhirafla
rına bir had koyacak olan bu usûl münhasıran karine üzerinden vergi veren mükelleflerin vazi
yeti nazarı dikkate alınırsa madeletc münafi değil bilâkis müsavatı temin eden bir mahiyet ar-
zeder. Filhakika gayrisafi iradı iki bin liraya kadar olan mükellefler arasında da mühim tica
rethaneler vardır. Bunlarda kazanç vaziyetleri ne olursa olsun vergi vermektedirler. Binaena
leyh beyannameye tâbi mükelleflerden asgarî bir vergi alınması iki ayrı usule tâbi mükellefler 
arasında bir muvazene ve müsavat unsuru teşkil edecektir. 

Asgarî vergiye tâbiiyet hakkında beyannameli mükellefler dört zümreye ayrılmış, bunların 



her birinde asgarî vergi hadlerinin anasırı ayrı ayrı tesbit edilmiştir. Birinci zümrede bankalar 
sigorta şirketleri, komusyoncular ve matbaalar gibi müesseseler bulunmaktadır. Bunların asgarî 
vergisi üç kısımdan terekküb etmektedir: 

A) Sanat ve ticaretin yapıldığı mahallin nüfusuna göre değişen maktu vergi; 
B) İstihdam edilen memur ve müstahdem başına yine ticaret mahalline göre alınan mütehavvil 
i ; 
J) Tiearetgâhın iradı ve bazı mükellefler için ticaretgâh ve ikametgâh iradlarmın mecmuu tize-
len alman nisbî vergi; 
Nüfusa göre şehir ve kasabalar altı sınıfa ayrılmıştır: 
1 - İstanbul (Belediye sınırları içindeki yerler) 
2 - Ankara, İzmir 
3 - Nüfufeu 50 000 den yukarı yerler ile 20 001 den 50 000 e kadar olub sahil veya demiryol istas-

„ <nu olan yerler, 
4 - Nüfusu 20 001 den 50 000 e kadar olub sahil veya demiryol istasyonu olmayan yerler, 5 001 den 

20 000 e kadar sahil veya demiryolu, istasyonu olan yerler. 
5 - Nüfusu 5 001 den 20 000 e kadar sahil veya demiryolu istasyonu olmayan yerler. 
6 - Nüfusu 5 000 ve daha aşağı olan yerler. 
Mahalline göre alınacak maktu vergi mütehaliftir. Muhtelif işler için bilfarz bankalarda 500 li

radan 10 liraya, notererde 50 liradan 5 liraya kadar tahavvül göstermektedir. Müstahdem başına 
ayni müesseselerde 2 liradan 10 kuruşa, 1 liradan 5 kuruşa kadar vergi alınacaktır. Irad üzerinden 
alınacak vergi de % 10 ile % 3 arasındadır. 

İkinci zümrede fabrikalar vardır. Fabrikalar dörd gruba ayrılmıştır. Bunlardan birinci grupta
kilerden 1) 100 lira maktu vergi, 2) Amele başına 3 lira mütehavvil vergi, 3) fabrikanın gayrisafî 
iradının % 5 i üzerinden nisbî vergi alınacaktır. Bu nisbetler dördüncü grub için sırasile 50 lira 75 
kuruş, % 2 sisbetlerine kadar inmektedir. 

Üçüncü zümre 300 tondan fazla vapur işletenlerle bazı müesseseleri ihtiva etmektedir. Bunlar yal
nız gayrisafî; irad üzerinden % 10 dan %1 e kadarinen nisbî vergiye tâbi üzerinden % 10 dan % 1 e 
kadar inen ıjisbî vergiye tâbi tutulacaklardır. 

Dördüncü zümrede gayrisafî iradı 2 000 lira ve ondan fazla olanlar vardır. Bunlar da 2 000 li
radan aşağı ıradlı yerlerde ticaret yapan mümasili mükelleflerin tâbi olduğu vergi nisbetinin yarısı 
tatbik edilmek suretile ticaretgâhlarmın gayrisafî iradı üzerinden bir vergi vereceklerdir. 

Asgarî vergi nisbetleri şu izahattan anlaşılacağı üzere çok mutedil olarak tesbit edilmiştir. 
Bu vergilerin tarh ve tahakkukunda 2395 numaralı kanun hükümleri cereyan edecektir. Vergi 935 

senesinden itibaren alınacaktır. 

îktısad encümeni mazbatası 

T.B.M;M. 
Iküsad enĞümeni ' 22 - IV -1935 
Karar No, 16 
Esas No. İ/94 

Yüksek Başkanlığa 

Beyannameli kazanç mükelleflerini asgari 
bir vergiye tâbi tutmak esasına göre Maliye ba
kanlığınca Bazırlanrb İcra Vekilleri Heyetinin 
1 - IV -1935 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulmasına karar verilen kanun lâyihası 

encümenimize verilmekle Maliye bakanı hazır 
olduğu halde okundu ve görüşüldü: 

Lâyihanın tanzim ve şevkini icab eden se-
bebler arasında kazanç vergisi mükellefiyetinde 
her ne kadar beyanname usulü en adilâne bir 
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tarzı mükellefiyet ise de W sınıfa giren mükel
leflerden çoğunun doğru beyanda bulunmadıkla
rı ve bu suretle çok kere gayrisafi irad üzerin
den mükellef tutulan emsallerinden daha az ver
gi verdikleri, bundan başka beyannamelerin tet
kik ve kontrolünde alâkadar memurların büyük 
müşkülâta uğradıkları söylenilmckte ve netice 
itibarile hem Hazinenin zarar gördüğü, hem de 
bu sınıf mükellefler ile gayrisafi irad üzerinden 
mükellef tutulanlar arasında bir adaletsizlik 
meydana geldiği mütaleası ilâve edilmektedir. 

Bu mahzurları ortadan kaldırmak için be
yanname veren mükelleflerin de - Beyanname ne
ticesi ne olursa olsun - asgarî bir mükellefiyete 
tâbi tutulmalarının adilâne olacağı düşünülerek 
kazanç kanununda bu esasa göre değişiklik ya
pılması düşünülmüş ve bu lâyiha Yüksek Mec
lise gönderilmiştir. 

Mükelleflerin safi iradları üzerinden vergi
ye tâbi tutulmaları ana prensiblerimizdendir. 
Bu esasa göre evvelce hazırlanan ve bugün tat
bik edilmekte bulunan kazanç kanununun tat
bikatta meydana getirdiği söylenilen bu mah
zurları azaltmak ve iş alanında kazancı olan her 
vatandaşın bu yüzden elde ettiği kazancından 
Hazineye karşı küçük bir vergi ile de olsa mükel
lefiyetini ifa etmesini temin etmek fikrini encüme
nimiz de yerinde bulmuştur. Ancak asgarî mü
kellefiyette bu esası kabul ederken tatbikatta 
her beyanname veren müessesenin yanlış be
yanda bulunmasını kabul etmenin doğru ola-
mryaeağmt, hesablarmı Hükümetin kontrolüne 
arzetnıiş büyük müesseseler de olduğu gibi 
bunların yanında dürüst çalışan diğer vatandaş
larında bulunacağı göz önünde tutmanın icab 
ettiğini hesaba katmak lâzımdır. Bu noktai na
zardandır ki encümenimiz teknikin icab ettiği 
ince bir tetkik ve kontrol neticesi zararı sabit 
olacak beyannamelilerin bu zararlarının ertesi 
sene hâsıl olacak kârdan mahsııb edilebilmesi 
esasına göre lâyihanın ana hükümlerinde Mali
ye bakanının da muvafakatile değişiklik yap
mayı vergide kabul ettiğimiz safi irad üzerin
den mükellefiyet prensibinin icatlarından ola
rak lüzumlu görmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesi; mükellefiyeti 
tesis maddesi olub aynen kabul edilmiş yalnız 
esasen kazanç vergisinden müstesna tutulan iş 
ve teşebbüslerin asgarî mükellefiyetten de müs
tesna tutulmaları icab edeceği düşünülerek bu 

maksadla maddeye bir fıkra eklenmiştir. 
ikinci madde; mükelleflerin iktisadî vaziyet

lerinin tayinine esas olmak üzere bunların bu
lundukları şehirlerin nüfusuna ve bu şehirlerin 
sahil veya demiryolu üzerinde olmasına göre ve
recekleri vergi miktarını derecelere ayırmak 
maksadile tanzim edilmiş olub encümenimiz he
nüz demiryolu inşaatı üzerinde olduğumuzu dü
şünerek maddeden demiryolu kaydinin çıkarıl
masını muvafık bulmuştur. 

Üçüncü madde; verginin tatbikini kolaylaş
tırmak noktasından mükellefleri kazanç kanu
nundaki esaslara göre / dört gruba ayıran hü
kümleri ihtiva eden madde olub encümenimiz 
grublar arasında ayrıca maddelerde izah edile
cek bazı nevi değişiklikler yapmıştır. 

Dördüncü madde; ikinci madde hükümlerine 
göre grublara ayrılan mükelleflerden birinci kıs
ma girenlerin mükellefiyet usûl ve prensibleri-
ni gösteren madde olub bunların dereceleri ve 
mükellefiyet karineleri kanuna bağlı (A) cetve
linde gösterilmiştir. Bu münasebetle (A) cetve
lini tetkik eden encümenimiz bazı mükelleflerin 
vergi nisbetleri üzerinde ufak değişiklik ve tav
zihler yapmıştır. Matbaaların fabrikalar I gibi 
kendi sınıfları içinde bir birinden çok farklı 
vaziyette bulunmalarını göz önünde tutan en
cümenimiz bunların birinci grubtan çıkarılarak 
sebebleri aşağıdaki maddede yazılı fabrikalar 
ahkâmına tâbi olmasını daha adilâne bulmuş
tur. Bundan başka lâyihada (A) cetvelinin 
ihtarları arasında bulunan hükmî şahısların 
yalnız ticarethane karinesi üzerinden nisbî ver
gilerinin hesab edileceği hakkındaki hükmün bu 
madde içine alınmasına ve umumiyetle ikamet
gâh kaydinden sayfiyenin hariç (bulunduğuna 
dair yine maddeye bir hüküm ilâvesine lüzum 
görülmüştür. 

Beşinci madde; üçüncü maddede yazılı mü
kelleflerden ikinci kısmı teşkil eden fabrika ve 
matbaaların tâbi olacakları asgarî mükellefiyeti 
gösteren madde olub vergi derece ve nisbetleri 
lâyihaya bağlı (B) cetvelinde gösterilmekte idi. 

Encümenimiz tetkikatı neticesinde cetvelde 
yazılı fabrikaların tasnifini bugünkü mevcud 
müessesata kabili tatbik görmemiştir. Matbaa
larda da olduğu gibi fabrikalarda dahi muayyen 
bir sanatı yapanlar arasında ekonomi kuvvet yö
nünden birbirinden çok farklı müesseselerin bulu
nacağını kabul etmek zaruridir. Bunda serma-
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yenin büyük tesiri olacağı gibi müessesenin bu
lunduğu mevkiin ve bizatihi işin mahiyeti iti-
barile her hangi bir sanatın diğerinden daha 

verimli olabileceğinin hesaba katılması icab eder. 
Bu mütaleata binaen encümenimiz bu müessese
lerin tâbi olacağı maktu, mütehavvil ve nisbî ver
gilerin azaanî ve asgarî mükellefiyet hadlerini 
tayin ederek cetveli lâyihadan kaldırmıştır. 
Tatbikatta haksızlıklara meydan vermeyecek ve 
konan vergi derecelerine uygun sayılabilecek bir 
cetvelin ise kısa bir zamanda yapılabilmesini 
encümen imkânsız gördüğünden bunun iyi dü
şünülerek tktrsad ve Maliye vekâletlerince ha
zırlanmasını ve Heyeti Vekile kararile ilânını 
işin ieablarrna daha uygun bulmuş ve maddeyi 
bu esaslara göre yeniden yazmıştır. 

Altıncı madde; üçüncü maddede yazılı grub-
lardan üçüncü kısma girenlerin mükellefiyetle
rini gösteren madde olub bu mükelleflerin teklif 
tarzı ve vergi nisbetleri lâyihaya bağlı (O) cet
velinde gösterilmiştir. Encümen cetvelin 3 ncü 
fıkrasındaki apartıman ve hanları kiralayanlara 
aid fıkrayı tavzih ile vergi nisbetlerini aynen ka
bul etmiştir. 

Yedinci madde : Üçüncü maddede yazılı mü
kelleflerden dördüncü grupa girenlerin mükelle
fiyet nisbetini gösteren madde olub encümeni
mizde bu sınıf mükellefler -hakkında uzun uza-
drya görüşülmüş ve hükümleri yukarıdaki madde
lerde geçen mükelleflerin tâbi olacakları vergi 
nisbet ve miktarlarile bunlar arasmda mukaye
seler yapılmış neticede bunların lâyihada göste
rilen kazanç kanunundaki nisbetler üzerinden 
% 50 bir derece ile mükellef tutulmaları adilâ
ne görülmeyerek Maliye bakanının da muvafa-
katile bu sınıf mükelleflerin asgarî mükellefiyet 
hadleri mezkûr kazanç kanununun 34 ncü mad
desi hükümlerine göre ödeyecekleri verginin 
üçte biri derecesine indirilmiştir. 

Sekizinci madde; dördüncü ve beşinci mad
deler mucibnce mütehavvil vergiye tâbi tutu
lan mükelleflerin bir sene zarfında kullandıkları 
müstahdem ve amelenin hesabı nasıl yapılacağı
nı gösteren madde olub maddede bu hesabın ne 
şekilde yapılacağını ifade eden hüküm kapalı 
görüldüğünden daha açık yazılması encümence 
muvafık görülmüş ve madde bu esasa göre ta
dil edilmiştir. 

Bu vergi kazanç vergisine tâbi mükellefler
den beyanname verenlere tatbik edileceğine gö

re bunlardan beyannamelerinde kazançları gö
rünenlerin esasen ana kanunun hükümleri dai
resinde vergilerini ödeyecekleri tabiidir. An
cak bunlardan tamamile dışarı piyasalara sattı
ğımız toprak mahsulünü işleyen müesseselerin 
kâr çıkarmadıkları senelerde çalıştırdıkları ame
le ve müstahdem üzerinden mütehavvil .vergi
ye tâbi tutulmaları ihracatımıza menfi tesir ya
pacağını düşünen encümenimiz bu müesseselerin 
bu kısım mütehavvil vergiden istisnalarını mem
leketimizin yüksek ekonomi menfaatlerine uy
gun görmüş ve bu mütaleata binaen madde ni
hayetine bu hükmü ifade edecek bir fıkra ilâve
sini faydalı bulmuştur. 

Dokuzuncu madde; üçüncü maddede yazılı 
sanat ve ticaret gruplarından 1, 2 ve 3 ncü (kı
sımlara dahil olupta nevi ve nisbetin kanuna 
bağlı cetvellerde gösterilmemiş olanların mükel
lefiyet şekillerini gösteren madde olub lâyihada 
bu gibilerin Maliye vekâletinin tensibile taallûk 
ettiği sınıfa ithal edileceği yazılmakta ise de 
encümenimiz muhtelif sanat ve ticaretin az çok 
bir birine uyabilecek derecesini hak ve adalete 
uygun bir şekilde tayin ve tefrik etmenin olduk
ça bir ihtisas işi olduğunu düşünerek bu tarifin 
İktısad vekâletile müştereken yapılmasını daha 
muvafık bulmuş ve maddeyi buna göre tadil 
etmiştir. 

Onuncu madde; lâyihaya merbut (A) cetve
linde yazılı sanat ve ticaret erbabının haricinde 
kalan şirketlerin nevilerinin tetabuk ettiği kıs
mın ödeyeceği mükellefiyetin bir buçuk misli ile 
mükellef tutulacaklarına dairdir. Encümenimiz, 
kazançta teşebbüsün nevi ve mahiyeti ehemmi
yeti haiz olup ferdî veya şirket olmasının kazanç 
mükellefiyeti noktasından bir farkı olamayaca
ğını mütalea ederek maddeyi tayyetmiş ve yeri
ne yukarıda yazılı (A) cetveli haricindeki mües-. 
seselerin şubeleri bulunduğu takdire göre bun
ların mükellefiyetlerinin nasıl tatbik edileceğine 
dair yeni bir madde yazmıştır. Encümen bu 
maddeyi yazarken Hükümetin teklifi olan bir bu
çuk misli çok bulmuş, yine lâyihanın (A) cetve
lindeki esasa göre bu gibi şubelerin merkezleri
nin tâbi olacağı verginin yüzde onu ile mü
kellef tutulmalarının hak ve adalete daha uy
gun olacağına karar vermiştir. 

On birinci ve on ikinci maddeler; bazı küçük 
tavzihatla aynen kabul edilmiştir. , 

On üçüncü madde; asgarî mükellefiyete tâbi 
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tutulacak mükelleflere mükellefiyetlerinin bir 
ihbarname ile bildirileceğine dair olan birinei 
fıkra aynen kabul edilmiştir. Kendisine ihbar 
yapılmayan mükellefin alâkadar memura müra
caat etmesi mecburiyetini koyan ikinci fıkraya 
gelince, esasen bu vergi kazanç beyannamesi ve
ren mükelleflere tatbik edileceğine göre ortada 
vergiden kaçmak, kendisini saklamak gibi bir 
hal yok demektir. 

Bu takdirde vazifesini yapmayan memuru 
vazifeye davet gibi mükellefe bir mecburiyet 
tahmilini encümenimiz doğru bulmamış ve bu 
mecburiyete aid son fıkrayı maddeden kaldır-
mistir. 

On dördüncü madde; bu kanunla mükellef tu
tulacakları mükellefiyetlerinin tarh, tahakkuk 
ve itiraz ve temyiz gibi usule aid merasimlerinin 
tâbi olacağı ahkâmı gösteren madde oluub ay
nen kabul edilmiştir. 

On beşinci madde; askerî mükellefiyete tâbi 
tutulan mükelleflere tarhedilecek verginin be
yannamelerinde gösterilecek kazancından- mah-
sub edileceğine dairdir. Yukarıda lâyihanın 
mueib sebeblcrini tahlil sırasında da keydettiği-
miz gibi verginin safi irattan alınması ana 
prensiblerimizden olduğuna göre muamelesi in
ce bir kontrol ve tetkikten geçen her hangi bir 
(müessesenin zararı sabit olduğu takdirde kanu
nun istihdaf ettiği mahsuba imkân bulun acı
yacağına göre bu gibiler hakkında ödeyecekleri 
asgarî mükellefiyetin ertesi sene kârından mah-

1 sufo yapılabilmek üzere umumî masrafı arasına 
yazılab ilmesine müsaade etmek hak ve adalet 
icabmdandır. Bu mütaleaya binaen encümeni
miz maddeye buu hükmü ifade edecek bir fıkra 
ilâvesini Maliye, bakanının da muvafakatile ge
rekli görmüştür. 

Son iki madde usule aid olub aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihaya bağlı (A) cetvelinin altında yazılı 
ihtarlarda tatbikatta daha iyi anlaşılabilecek 
bir şekilde açık yazılmak suretile tadil edilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

îk. En. Reisi M. M. 
Tekirdağ Giresun 
Ş. Kesebir 1. Sabuncu 

Afyon K. Gazi Anteb Konya 
Berç Türker B. Kaleli G. Tekin 

Mütaleam ilişiktir 

Maraş Samsun Sinob 
Kemal Kusun A. Tunalı Y. K. Tengirşenk 

Türkiyede sigortacılık yarım asrı mütecaviz bir 
zamandanberi mütemadiyen kazanmakta, büyük 
şehirlerde şehremaneti ve küçüklerde belediye 
hududunu bir karış aşmamaktadır. Bu müddet 
zarfmda bu hududlar dahilinde olsun mahsulâtı 
arziye ve hayvanat sigortacılığına en ufak bir 
mikyasta bile bir teşebbüs gösterilmemiştir. Bu 
kanunda yazılı mükelleflere ki, meselâ, bankala
ra, ecza depolarına, ithalât tüccarlarına ilâh 
nazaran prensib itibarile sigorta primlerini dai
ma almakta oldukları halde nadiren harik veya 
kaza vukuunda tazminat verdiklerine göre si
gortacılardan alınacak verginin Hükümetin tek
lifindeki miktar üzerinden kabulüne taraftarım. 
Tenzilât icrasına muhalifim. 

Edirne 
Mecdi Boysan 

Beynelmilel siyasî vaziyetin karışık olması
na ve memleketimizin imar ve bayındırlık işle
rini bir an evvel başa çıkarmak mecburiyetine 
binaen, bu güne kadar vazolunan vergilerin 
şimdilik tamamile muhafaza edilmesi memle
ketimizin yüksek menfaati icabmdandır. 

Fakat, bu vergilerin mükellefler üzerine ne 
kadar ağır bir yük olduğunu göz Önünde tuta
rak her hangi bir sebeb ve şekilde olursa ol
sun, yeni vergiler ihdası, bilhassa küçük 
mikyasta iş gören ve ahalinin kısmı azamini 
teşkil eden mükelleflerin zayıf vaziyetlerini bir 
kat daha sarsacaktır. Ayni zamanda bu gibi 
yeni vergiler, meselâ Hazineye mühim varidat 
temin eden ve memleketimizde yerleşmiş enebi 
tütün ticarethaneleri gibi büyük müesseseleri 
izac edici mahiyette olduğundan, bunların, bel
ki memleketimizi terketmek mecburiyetine sebe
biyet verecektir. 

Binaenaleyh, kazanç vergisi hakkındaki 2395 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
suretile konulacak yeni maktu vergiler, velevki 
Devletin Hazinesine bir miktar para girmesini 
temin etsin, Hükümetin istinatgahı olan mü
kelleften, tahammülünün fevkinde almacak 
maktu verginin vazı, iktisadî noktai nazarın
dan dahi iyi neticeler veremez kanaatindeyim. 

Deniliyor ki, bazı mükellefler Hazineyi al
datmak için sahte beyannameler verdiklerin-

Kâtib 
Niğde 

D. R. Ferid T alay 
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den, bunun önüne geçmek için maktu vergi
nin, bilûmum mükelleflere teşmil edilmesine 
lüzum görülmüştür. Halbuki mükellefler için
de namuslu olanlara ve hakikaten zarar edenle
re karşı mevzubahs kanun tatbik edilirse âdilâ
ne bir tedbir ittihaz edilmiş denilemez. 

Kanaatimce, Maliye bakanlığının becerikli 
müfettişleri tarafından şüpheli mükelleflerin va
ziyeti sık sık tetkik edilirse hilekâr mükellefle
rin kaçakçılığı meydana çıkar ve namuslu mü
kelleflerden gayri adilâne maktu vergi alınmaz, 
yani (kurunun yanında yaş da yanmaz). 

Bundan maada, teklif olunan kanunun mad
delerindeki hükümler ve cetvellerde gösterilen 
vergiler o kadar teferruatı havi ve müsbet bir 
adalet ölçüsü haricinde vazedilmişlerdir ki, ver
gi memurları tarafından bunların tatbiki 
hem müşkülâta uğrayacak hem de bilûmum mü
kelleflerin hoşnutsuzluğunu intaç edecektir. 

Maliye bakanlığı şimdiye kadar, bütçenin va

ridat kısmını arttırmak veyahud masarif kısmı
na karşılık bulmak maksadile, yeni vergiler 
yaratmak yoluna gitmiştir. îşbu vergiler mem
leketin malî vaziyeti üzerine ne gibi tesir bı
rakmıştır, her sınıf mükelleflerin vaziyetini ne 
dereceye kadar sarsmış ve âtide, mükellefler, va
zedilen vergileri tamamen verecek kabiliyette 
olacaklar mı? 

Eğer bu gibi malûmat alınmıyor ise, Maliye 
bakanlığında daimî bir istihbarat şubesinin te
şekkülü faideli olur zannındayım. 

Yukarıda zikrettiğim mülâhazata binaen; 
kazanç veregisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin bir maktu vergi ihdası sure-
tile değiştirilmesi esasının tarafımdan kabul 
edilmediğini arzeylerim. 

Afyon Saylavı 
îktısad encümeni azası 

Bere Keresteci Tüker 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 31 
Esas No. 1/94 

28-IV-1935 

Yüksek Reisliğe 

Beyanname usulile kazanç vergisine tâbi tu
tulan mükelleflerin zahirî karineler üzerinden 
asgarî bir mükellefiyete tâbi tutulmaları hak
kında Maliye vekâleti tarafından hazırlanıb ic
ra Vekilleri Heyetince 1 - IV -1935 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve îk
tısad encümenince bazı tadilât yapılarak encü
menimize havale buyurulan kanun, lâyihası 
okundu. 

işbu lâyihada; kazanç vergisi mükellefiye
tinde beyanname usulü, en adilâne bir tarzı mü
kellefiyet ise de bu sınıfa girenlerin çoğunun 
doğru beyanda bulunmadıkları ve bu suretle 
çok kere gayrisafi İratları üzerinden mükellef 
tutulan emsallerinden daha az vergi verdikleri 
ve beyannamelerin tetkikında alâkadar memur
ların büyük müşkülâta uğradıkları cihetle hem 
Hazinenin zarar görmekte ve hem de bu sınıf 
mükellefler ile gayrisafi irad üzerinden mükellef 
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tutulanlar arasında bir adaletsizlik meydana. 
gelmekte olduğu sebebleri Maliye vekâletince 
ileri sürülerek bu adaletsizliğin ve müşkülâtın 
izalesi için beyanname veren mükelleflerin de 
beyanname neticesi ne olursa olsun asgarî bir 
mükellefiyete tâbi tutulmalarının adilâne olaca
ğı mütaleasile bu lâyihanın tanzim edildiği ge
rek yazdı esbabı mueibeden ve gerek şifahî iza
hatlarından anlaşılmıştır. 

Encümenimizce müzakerenin bir kısmında 
Maliye vekili ve diğerlerinde de Maliye vekâle
tinden göderilen Heyeti teftişiye reisi ve Vari
dat umum müdürü hazır olduğu halde lâyiha
nın tazammun ettiği teklifler üzerinde konuşul
du. Bu tarzı teklifi Îktısad encümeni esas iti-
barile muvafık görerek lâyihada yaptığı tadille
ri de birlikle nazarı mütaleaya alan encümeni
miz muhtelif sebeblerle hakikî kazanç ölçüsün
den tamamen uzaklaşmış olan ve diğer taraftan 



— 7 — r 

da beyanname usulünü olduğu gibi ibka etmiş 
bulunan kazanç vergisi kanununda daha esaslı 
ıslahat yapılıncaya kadar bu lâyihanın tedvinine 
muvfakat etmiştir. 

Lâyiha, başlı başına yeni bir vergi ihdasını 
tazammun etmeyib kazanç vergisi kanununun 
çerçevesi içindeki hükümleri tevsi veya tesis
ten ibaret olduğu ve tatbik şekilleri de ayni ka
nuna bağlandığı için lâyihaya yazılan serlevha, 
muvafık görülmediğinden tebdil edilerek bunun 
yerine (2395 numaralı ve 22 - I I I -1934 tarihli 
kazanç vergisi kanununa eklenen kanun) denil
miştir. 

Birinci maddenin son fıkrasındaki (Kazanç 
vergisi kanununun üçüncü maddesi hükmü as
garî mükellefiyete de şamildir) cümlesi (2395) 
numaralı kazanç vergisi kanununun üçüncü mad
desindeki müstesnaların asgarî mükellefiyetten 
de müstesna oldukları açık bir ii'ade ile yazıl
mıştır. 

İkinci madde; kanunun tatbikmda şehirler, 
sınıflara ayrılmış ve fakat bu tasnif meyanında 
Ankaranın ikinci sınıf şehirler meyanma alın
dığı görülmüştür. Bu kanunla asgarî mükellefi
yete tâbi olacak beyannameli ticarethaneler An
kara ihracat ve idhalât iskelesi olmadığı cihetle 
şehrin beyannameli yüksek toptancı ticaret ev
leri yoktur. Bu itibarla, ticaret bakımından İz
mir şehrile hiç bir zaman hem ayar değildir. 
İzmir şehri ihracat itibarile Türkiyenin birinci 
sınıf bir ticaret merkezi olduğu halde Ankara 
şehrinin ticarî vaziyeti müfredatlı ve peraken
de satışlardan ibarettir. Bunlar da esasen beyan
nameye tâbi olmayıb yüksek iradı gayrisafi ka
rinesi üzerinden yüksek vergi vermektedirler. 
Gerçi Ankarada müteahhitlik ve komüsyonculuk 
itibarile diğer şehirlere nisbetle fazlaca faaliyet 
görülmekte ise de bu kabîl erbabı ticaretin mu
ameleleri ekseriya Devlet devairi ile olduğu ve 
kazanç vergileri de devair veznelerince tediye 
sırasında istihkaklarından kesilmek suretile alın
dığı cihetle bunlar esasen beyanname vermekle 
mükellef değildirler. Bu itibarla Ankara şehri
nin ikinci sınıf şehirler meyanından çıkarılarak 
üçüncü sınıf şehirler arasında kalması tensib 
edilmiştir. 

Beyanname usulile kazanç vergisine tâbi olan 
mükellefler asgarî mükellefiyet kanununun tat
biki noktai nazarından dört kısma ayrılarak üçün
cü mddede bankalar, bankacılık işi ile iştigal 
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eden şirketler tasarruf ve teavün sandıkları, 
bankerler ve bankerlik muamelelerile uğraşan 
sarraflar, borsa acentaları, ve mubayaacıları ve 
simsarları, ikrazatcılar, her nevi sigorta şir
ketleri, sigortacılar ve sigorta komusyoncula-
rı, ithalât, ihracat ve beynelmilel nakliyat ko-
musyonculan, konsinyasiyon üzerine iş ya
pan komusyoncular, ticaret ve fabrika mü
messilleri, toptan ecza tacirleri, matbaalar, no
terler, noter muavinleri ve noterlik vazifesini 
ifa eden adliye mensubları birinci kısım olarak 
gösterilmiştir. 

Anonim olan müesseselerin ticaret kanununa 
göre muamele ve hesabları kendi umumî heyet-
lernin ve şeklen de bu umumî heyetlerde bulu
nan İktısad vekâleti murakblerinin tetkikinden 
geçmekte olması şahsa aid muamelelerden daha 
farklı bulunduğu varid görülmekte ise de asgarî 
mükellefiyet tüccar ve esnaf ve küçük sanat 
erbabmm hemen yüzde doksanının tâbi bulun
duğu karine usulile kârü zarara bakılmaksızın 
maktu vergi ile mükellefiyetleri göz önüne ge
tirilince vergi adaleti cihetinden beyannameye 
tâbi olanlardan da maktuan bir miktar vergi 
alınması zarurî görülmektedir. Şu ciheti ayrı
ca kaydedelim ki anonim şirketlerden ve bilhas
sa millî bankalardan bu maktu verginin alın
ması bunlarm blânçolarma itimatsızlıktan ol
mayıb diğer ticarethanelere teşmil edilmiş olan 
bu vergiden istisna yaratmamak emelinden 
doğmuştur. Münhasıran zürraa ikrazat 
yapmakla uğraşan ' kredi müesseselerinin 
vergi muafiyeti muhtelif kanunlarla teyid edil
miş olmasına göre bu esası bozmamak maksadi-
le de Ziraat bankasının ticarî muamele yapma-
yıb, çalışma işleri yalnız mahdud usulüne göre 
zürraa para ikraz eden • sandıklarile bu sandık
ların memurları vergi karinesinden çıkarılarak 
ticarî muamele yapan subelerile şube memurları 
kerinelerde bırakılmıştır. Bu kısımda görülen 
sigorta, komüsyoncuları mutlak olarak yazılmış 
olub halbuki bunlardan bir kısmının işleri müş
teri arıyarak sigorta merkez veya şubelerine 
göndermek ve muamele üzerinden ufak miktar
da bir üeret almaktan ibaret olduğu için bunla
rm da asgarî mükellefiyete tâbi tutulmaları mu
vafık görülemediğinden bu kabilden olanların 
tefriki için kanunda bunları « Sigorta mukave
lesi akid ve imzasma mezun sigorta komüsyon
cuları » suretinde göstermek icab etmiş ve bu 
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kayid ilâve olunmuştur. 
Bu kışımda gösterilen noterler ve muavin

leri ve noterlik vazifesini yapan adliye mensub-
larmm muamelelerinin sureti cereyanı ve hare 
tarifeleri esasen kanunla tayin edilmiş ve def
terleri Adliye, Maliye vekâletlerince de tasdik
li olduktan başka muameleleri de adliye müfet
tişlerinin teftiş ve kontrolü altında mahiyeten 
resmî memurlar sırasında bulunmuş oldukları 
cihetle asgarî mükellefiyete tâbi tutulmaları 
muvafık gorülmeyerek üçüncü maddeden kaldı
rılmıştır. 

Üçüncü, kısımda gösterilmiş olan beheri üç 
yüz ton ve daha fazla vapur işletenlere gelnice: 
Bu kabîl nakil vasıtalarını kullananlardan bir 
kısmı ile beyannameye tâbi fabrika vekilleri ve 
mümessilleri ve bazı taahhüd işlerile uğraşan
lardan münhasıran Devlet devairince taahhütte 
bulunarak nakil vasıtalarım tamamen bu taah
hütlerini ifaya hasır ve tahsis etmekte veya fab-
riaksr manrulâtmı yalnız Devlete satmakta olan
ların kazanç vergileri taahhüd bedellerini al
dıkları zaman devair veznelerince kazanç kanu
nu hükmüne göre peşinen kesilmekte olduğu 
cihetle bu kabîl mükellefler esasen beyanname 
vermekle mükellef olmadıklarından bunların da 
asgarî mükellefiyete tâbi tutulmaları caiz görü
lememiş ve üçüncü maddeye bu kabilden olan
lar için bir kayid konularak bunlar asgarî mü
kellefiyetten istisna edilmiştir. 

Sahib oldukları dalyanları ye voli mahalle
rini kiraya verenlerin memelketimizde pek mah-
dud bulunrrçası ve kazanç vergisi beyannameleri 
noterden mitısaddak icar ve isticar mukavele
namesine müstenid bulunduğu için bunların ve 
balık saydiyesi ile bazı evkaf zeytinliklerini il
tizam edenlerin pek az olması ve balıkçılık son 
senelerde tedricen kıymet ve ehemmiyetini kay
betmekte bulunması itibarile mültezimlerin as
garî mükellefiyete tâbi tutulmaları muvafık 
görülmiyerek üçüncü maddeden çıkarılmıştır. 

Hanları ve apartımanları toptan isticar edib 
parça parça kiraya vermek suretile kazanç te
min etmekte olanların hemen hemen tstanbul 
şehrinde olmasına ve bu binaların çok zaman 
tamamı kiralanamayarak bir kısım odaların boş 
kalmakta bulunmasına mebni ekseriya han oda-
başılan tarafından idare edilmekte olan ve 
kazancı pek mahdud bulunan bunların nisbeti 
yüksek görülerek kiraya vermiş oldukların kıs

mının iradı gayrisafisinin teklif edilen yüz
de iki miktarı yüzde bire tenzil edilmiştir. 

Sekizinci maddede gösterilen müstahdemin 
ve amele meyanmda gösterilmemiş olan hamal
lar dahi ilâve edilmiştir. 2395 numaralı kazanç 
vergisi kanununda şube sayılan yerlerin tarif 
edilmiş olduğu cihetle Iktısad encümenince 
onuncu maddeye ilâve edilmiş olan son fıkra 
kaldırılmıştır. 

Asgarî mükellefiyetin sene hesablarmı za
rarla kapatanların iradı gayrisafi üzerinden 
vergi verenler gibi zarar halinde dahi bir vergi 
vereceklerine göre bu vergiyi ertesi sene he
saplarında masraf olarak gösterebilmeleri hak
kında Iktısad encümenince on beşinci madde
ye ek olarak konulan hüküm, 2395 numstralı 
kazanç kanununun bu husustaki esas hükmüne 
bir istisna teşkil etmekle beraber adalete mu
vafık olması itibarile encümenimizce de kabul 
edilmiş ise de bu hükmün mutlak olarak be
yanname verenler hakkında tatbiki beyanname
sini doğru verenler ile vermeyenler arasında bir 
müsavatsızlık meydana getireceği düşünülerek 
beyanname verilmemesi veya verilipte defter 
tutmamış olması veya vesaik ibraz edilmemesi 
gibi sebebler dolayısile 2395 numaralı kazanç 
vergisi kanununun verginin resen takdiri ci
hetine gidilmek icab eden hallerde yani taksi-
ratlı muamelelerde kazanç vergisinin ertesi se
ne hesabmda masraf olarak kabulüne cevaz ve
rilmemiş ve bu maddeye bu kayid ilâve edilmiş
tir. 

Bu kanunla asgarî mükellefiyet esası kabul 
edilmiş olduğuna göre iradı gayrisafi üzerinden 
kazanç vergisi ile mükellef iken 2395 nnumaralı 
kazanç vergisi kanununun 47 nci maddesi mu
cibince beyanname itasmı tercih etmiş olanla
rın bu kanunla mevzu asgarî mükellefiyet dola
yısile karineye avdet imkânlarını muvakkaten 
bah şeyi emek kazanç kanununun esasına da mu
vafık olacağından bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten itibaren altı ay zarfmda yazı ile men-
sub oldukları tahakkuk idarelerine müracaat 
ederek iradı gayrisafi karinesi üzerinden vergi 
ile mükellefiyet haline rücu hakkı verilerek bu
nun için de muvakkat bir madde ilâve edilmiş
tir. 

Maktu ve nisbî vergilerin miktarları dahi 
tetkik olunarak bunlarda görülen bazı ufak nis-
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betsizlikler izale edilmek suretile kanuna mer- Afyon K. Ankara Çankırı 
but cetveller münderica tında tadiller yapılmış İzzet Akosman M. Ayaşlı Sami Çölgeçen-
olmakla Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Na. Kâ. 

Grümüşane Çankırı 

Diyarbekir . Diyarbekir İstanbul 
Kâtib Huriye Öniz Zülfü Tigrel Yaşar Yazıcı 

Çankırı izmir Kars <• Kayseri 
H.F.Ataç M.önsay M.Önsay K. Dursun Ömer Küntay A-H.Arga 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Karar No. 60 
Esas No. 1/94 

11- V -1,955 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun tadili
ne dair olub Başvekâletin 3 mayıs 1935 tarih ve 
6/939 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanım lâyihası îktısad ve Maliye encümenleri
nin mazbatalarile birlikte encümenimize veril
miş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı bulun
duğu halde okundu ve konuşuldu: 

Kazanç vergisi kanununa eklenmekte olan bu 
lâyiha ile yeni bir mükellefiyet ihdas edilmeyi!) 
kazanç vergisi kanunu mucibince beyannameye 
tâbi tutulan veya beyanname vermeği tercih ey
leyen mükelleflerin beyanname esası mahfuz 
kalmak şartile asgarî bir mükellefiyet eda etme
leri maksadı istihdaf edilmektedir. Bu luısusta 
Hükümetçe dermeyan olunan esbabı m acibede 
beyanname usulüne tâbi tutulan mükelleflerin 
beyannamelerinde zikredilen kazançlarının tet
kik ve tahkiki yolunda tesadüf olunan müşkü
lât doalyısile gayrisafi iradları üzerinden vergi
ye tâbi tutulan mükelleflerle beyannameli mü
kellefler arasında vergiye tâbiiyet noktasından 
teadül ve müsavat temin olunamadığı ve usûl 
farklarının netice itibarile beyannameli mükel
leflerin daha az vergi vermelerini intaç eylediği 
ve bu maksatla beyannameli mükelleflerin de as
garî bir mükellefiyete tâbi bulundurulmaları za
ruri görüldüğü dermeyan edilmekte ve Maliye 
vekili tarafından verilen izahat ve muhtelif sı
nıfların vermekte olduğu kazanç vergisi hak
kındaki malûmat ta bu ciheti teyid etmektedir. 

Encümenimiz bu vaziyeti her cihetten müta-
lea ile mevcud ve filî vaziyetin, usulün zatın
dan mı ileri geldiği, yoksa tatbikat vaziyetleri

nin henüz kâfi derecede tekemmül etti imleme
mesinden münbais bulunduğu üzerinde sureti 
mahsusada tevakkuf eylemiş bulunmakla bera
ber beyanriame usulü üzerine vergi almakta te
sadüf olunan müşkülâtı ve bunun erkanı a müs-
tenid netayicini de ihmal edemediğinden Ma
liye vekâleti tarafından sureti umumiyede ver
gi üzerinde yapılmakta olan tetkikat ve teteb-
büat sırasında usul bahsinin her halde katı su
rette halle bağlanması lâzımgeleceğne işaret 
ederek lâyhanın esas itibarile kabulünü muva
fık gördü. 

Bu lâyiha ile yeni bir vergi ihdas edilmeyib 
kazanç vergisi kanununun çevresi içinde asgarî 
bir mükellefiyet tesisi mevzubahs olduğuna gö
re kanunun unvanının, kazanç vergisi kanununa 
eklenen kanun denilmesi muvafık görülmüştür. 

Birinci madde; Maliye encümeninin tesbit 
ettiği birinci madde aynen kabul edilmiştir. Şu 
kadar ki îktısad encümeninin 15 nci maddeye 
ilâve ettiği fıkranm verginin tesisine dair olan 
birinci maddede bulunması uygun görüldüğün
den (Beyannamelerinde safi kârları...) diye baş
layan bu fıkra bu maddenin sonuna eklenmiştir. 

îkinci madde; bu madde kanunun tatbika
tında şehir ve kasabaların sınıflara ayrılmasını 
istihdaf etmektedir. Tasnifte istanbul, Ankara, 
îzmir şehirleri isim zikri suretile gösterilmekte 
diğer şehirlerde sahilde demiryolu istasyonun
da olub /olmadıklarına göre sınıflara ayrılmakta 
ve beş binden daha az nüfuslu şehirlerde yalnız 
nüfus esası ele alınmaktadır. 

Istanbulun bir ithalât merkezi, îzmirin hin-
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terlandı geniş bir ticaret iskelesi ve Ankaranın da 
seneden seneye inkişaf eyleyen ve beyannameye 
tâbi mükellefleri çoğalan bir şehir olması nazarı 
dikkate alınarak bu şehirlerin diğerlerinden ay
rılmaları muvafık görülmüş, demiryolu istasyo
nunun bu günkü vaziyette diğer dahilî şehirler
le mukayese neticesinde kazanç vergisi tatbikatı 
noktasından farklı bir vaziyet ihdas etmediği 
mülâhazasile bu karine kaldırılmış ve madde 
Îktısad encümeninin kabul ettiği şekilde aynen 
kabul olunmuştur. 

Üçüncü madde; bu maddenin tertib ve tan
zimi kazanç vergisi kanununun 7 ne i maddesin
de beyannameye tâbi tutulan mükelleflerin ta
dadına muvafık olduğu ve bu lâyiha ile beyan
nameye tâbi tutulan mükelleflerin sıralanmasın
da yeni bir vaziyet ihdas etmediği ve bilâkis 
bütün hükümlerin mezkûr kanuna atıf yapıl
mak1 suretile tam bir tetabuk aranılmak istenil
diği ve istisna yaratılmasına sebeb bulunmadığı 
nazarı dikkate alınarak bu madde îktısad encü
meninin kabul ettiği şekil dairesinde kabul edil
mekle Cberaber maddedeki (Sigortacılar ve si
gorta komusyoncuları) ibaresi yerine, Maliye 
encümeninin yazdığı (Sigorta acentalarile sigor
ta mukavelelerini akid ve imzaya mezun ko
musyoncuları) ibaresi yapılan tadilâtı izah ma
hiyetinde görüldüğünden maddenin bu kısmı 
bu suretle değiştirilmiştir. 

DöMüncü madde; bu maddenin metni Îktı
sad encümeninin tertibi veçhile kabul olunmuş
tur. Ancak maddeye bağlı (A) eetveli üzerinde 
Maliye encümenince yapılan değişiklik encüme
nimize© müzakereye esas tutulmuştur. Encüme-
nimizce bu cetvel üzerinde yapılan tadilât şun
lardır t 

Ankara şehri îzmir gibi ikinci bir şehir 
olarakHpka edilmiş ve (Bankaların münhasıran 
ikrazatı ziraiye ile iştigal eyleyen sandıklarının 
maktui ve mütehavvil verginin hesabına ithal 
edilmeyeceği) ibaresi kaldırılmış, tasarruf ve 
teavün sandıklarına aid mükellefiyet onda bire 
indirilmiş, her nevî sigortacılar ve komusyoncu-
alra aid nisbî mükellefiyet % 5 e iblâğ v^ noter 
ve noter muavinlerinin de Hükümetin teklifi 
veçhilei cetvele ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Besinci madde; îktısad encümeninin tertibi 
veçhile kabul olunmuştur. 

Altıncı madde; bu madde îktısad encümeni
nin teklifi veçhile ve maddeye bağlı (B) eetveli 

de kısmen îktısad ve kısmen de Maliye encümen
lerinin değişiklikleri dairesinde kabul olunmuş
tur. 

îktısad encümeninin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
ncü maddeleri ile Hükümetin 15, 16 ve 17 nci 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Kâtib 

îstanbul 
F. öymen 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 
Kırklareli 
Ş. ödül 

îzmir 
K. İnanç 
Muş 

$, Çüoğlu 

R. V. 
İsparta 

Miikerrem Unsal 

Ankara 
Y. G. Kargı 

Çorum 
M. C'antekin 

Grümüşane 
Durak Saltarya 

Malatya 
0. Taner 
Tokad 
S. Genca 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Day 

Balıkesir 
E. Adakan 

Diyarbekir 
R. Bekit 
îstanbul 
S. ifraz 

Manisa 
Türkoğlu 
Yozgad 
S. îçöz 

Beyanname 'usulünün faydalarına karşı tat
bikatta görülen ve bir kısım mükelleflerin verr 
giyi kaçırmak için doğru beyanname vermeme
leri ve çift defter tutmaları gibi hem Hazineye 
ve hem de namuslu mükelleflere karşı iyi sonuç
lar vermeyen mahzurlarım olabildiği kadar kal
dırmağı gözeten Hükümet teklifini esas itibarile 
yerinde bulmaktayım. 

Ancak öbür yandan, durumları, hele genel 
sılantı dolayısile iyi olmayan ve yıllık hesablarmı 
asgarî vergiye uygun olmayacak ya pek az bir 
kâr ile veyahud zarar ile kapatan, hatta iflâsa 
doğru giden ve hatta iflâs etmiş bulunan başka ^ 
bir kısım namuslu mükelleflerin arada yanmala
rı gibi başka bir mahzurun da önünü almak için 0 
mükelleflerden yıllık hesablarını o suretle ka
pattıklarını (Maksadı ve selâmeti güven altına al
mak için iyice düşünülerek ve kararlaştırılarak) 
bu kanuna konacak şartlar içinde isbat vaziye
tinde olanların o yıl için asgarî vergi ile mükellef 
tutulmamalan ve alınmış vergilerinin geri veril
mesi ve bu gibi durum ve iddiaları da tetkik ile 
karar vermek salâhiyetinin bugünkü kazanç 
vergisi kanununun 64 ncü maddesindeki hüküm
den daha açık bir hükümle o kanunda itirazları 
tetkik için yazılı birinci ve ikinci derecedeki ko
misyonlara ve nihayet Şûrayi devlete bırakılması 
vergi adaleti bakımından lâzım olduğu ve bu su-
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retİe beyanname usulünün mahzurlarına karşı bu 
kez teklif edilen tedbirlerin tamamlanmış ola
cağı düşüncesindeyim ve îktısad encümeninin 
ayni adalet maksadile olan ve fakat yalnız zarar 
eden bir mükellefin vereceği asgarî vergiyi ertesi 

sene blânçosunda masraf gösterebilmesi yolunda 
bulunan teklifini maksadı güven altına almak 
için yeter görmemekteyim. 

Sivas 
Remzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beyanname usulile kazanç vergisine tâbi tutulan 
mükelleflerin zahirî karineler üzerinken asgarî 

~bir mükellefiyete tabi tutulmaları hakkında 
kanun projesi 

MADDE 1 — 2395 numaralı ve 22 - III -1934 
tarihli kazanç vergisi kanununun 6 ve 7 nci 
maddelerinde yazılı mükelleflerle mezkûr kanu
nun 47 nci maddesi mucibince beyanname ver
meği tercih eden mükelltfler aşağıda yazılı 
esaslar dairesinde zahirî karineler üzerinden as
garî mükellefiyete tabidirler. 

\ 

MADDE 2 — Bu kanunun tatbiki zımnında, 
şehir ve kasabalarla sair mahaller, ihtiva ettik
leri nüfus sayısına ve sahil veyahud, demiryol 
istasyonu olub olmadıklarına göre altı sınıfa 
ayrılmıştır: 

Birinci smıf - İstanbul ( Belediye sınırları 
içindeki yerler), 

İkinci sınıf - Ankara, İzmir, 
Üçüncü sınıf - Nüfusu 50 001 den yukarı yer

ler ile 20 001 den 50 000 e kadar olub sahil veya 
demiryolu istasyonu olan yerler, 

Dördüncü sınıf - Nüfusu 20 001 den 50 000 e 
kadar olub sahil veya demiryol istasyonu olma
yan yerlerle, 5 001 den 20 000 e kadar sahil ve
ya demiryol istasyonu olan yerler, 

Beşinci sınıf - Nüfusu 5 001 den 20 000 e ka
dar sahil veya demiryol istasyonu olmayan 
yerler, 

Altmcı sınıf - Nüfusu 5 000 ve daha aşağı 
yerler. 

Nüfusun tayininde yeni nüfus sayımı yapı
lıncaya kadar 1927 senesi nüfus sayımı esastır. 
Yeni njifus sayımı yapıldığı takdirde sayım ne

ticelerinin Hükümetçe resmen ilân edildiği malî 
yılı tafcLb eden malî yıldan itibaren bu kanunun 
tatbikında yeni sayım neticeleri nazarı dikkate 
alınır. 

( S. Sa; 
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İKTISAD ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRÎŞİ 

MADDE 1 — 2395 numaralı ve 22 - III -1934 
tarihli kazanç vergisi kanununun 6 ve 7 nci mad
delerinde yazılı mükelleflerle mezkûr kanunun 
47 nci maddesi mucibince beyanname vermeği 
tercih eden mükellefler aşağıda yazılı esaslar 
dairesinde zahirî karineler üzerinden asgarî mü
kellefiyete tabidirler. Kazanç vergisi kanununun 
3 ncü maddesi hükmü asgarî mükellefiyete de 
şamildir. 

MADDE 2 — Bu kanunun tatbiki zimnmda, 
şehir ve kasabalarla sair mahaller, ihtiva et
tikleri nüfus sayısına ve sahil olub olmadıkla
rına göre 6 smrfa ayrılmıştır: 

Birinci sınıf - İstanbul (belediye sınırları 
içindeki yerler), 

İkinci sınıf - Ankara, İzmir, 
Üçüncü smıf - Nüfusu elli bin birden yukarı 

yerler ile 20 001 den 50 000 e kadar olub sahil 
olan yerler, 

Dördüncü sınıf - Üüfusu 20 001 den 50 000 e 
kadar olub sahil olmayan yerlerde 5 001 den 
20 000 e kadar sahil olan yerler, 

Beşinci smıf - Nüfusu 5 001 den 20 000 ne 
kadar sahil olmayan yerler, 

Altmcı smıf - Nüfusu 5 000 ve daha aşağı 
yerler. 

Nüfusun tayininde yeni nüfus sayımı yapı
lıncaya kadar 927 senesi nüfus sayımı esastır. 
Yeni nüfus sayımı yapıldığı takdirde sayım ne
ticelerinin Hükümetçe resmen ilân edildiği malî 
yılı takib eden malî yıldan itibaren bu kanunun 
tatBikmda yeni sayım neticeleri nazarı dikkate 
alınn*. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununa 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2395 sayılı ve 22 - III -1935 
tarihli kazanç vergisi kanununun 6 ve 7 nci mad
delerinde yazılı mükelleflerle mezkûr kanunun 
47 nci maddesi mucibince beyanname vermeği 
tercih eden mükellefler aşağıda yazılı esaslar 
dairesinde zahirî karineler üzerinden asgarî mü
kellefiyete tabidirler. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı işler bu kanuna 
göre tarhedilecek asgarî mükellefiyet vergisin
den muaftırlar: 

A - 2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 
3 ncü maddesinde yazılı müstesnalar, 

B - 2395 numaralı kazanç vergisi kanunu
nun 8 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası mu
cibince vergileri tediye sırasında kesilen ve iş
leri münhasıran taahhütten ibaret olan şahıslar, 

C - Bu kanuna bağlı A cetvelinin 1 numa
rasında yazılı bankaların yalnız ziraî ikrazat-
ta bulunan sandıklarile bu sandıkların memur
ları cetvele göre vergi matrahına dahil değildir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTİRÎŞİ 

Kazanç vergisine dair olan 2395 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 22-111-1934 tarih ve 2395 sayılı 
kazanç vergisi kanununun 6 ve 7 inci maddele
rinde yazılı mükelleflerle mezkûr kanunun 47 nci 
maddesi mucibince beyanname vermeyi tercih 
eden mükellefler aşağıda yazılı esaslar dairesin
de zahirî karineler üzerinden asgarî mükellefi
yete tabidirler. 

Beyannamelerinde safî kârları olmadığını 
veya zarar ettiklerini gösteren mükellefler hak
larında tahakkuk ettirilmiş olan asgarî mükelle
fiyetin varidat idaresine verecekleri ayrı bir be
yanname ile müteakip senenin umumî mesraf-
larma idhal edileceğini bildirebilirler. Bu be
yannameler de 2395 sayılı kazanç vergisi kanu
nunun kazanç beyannameleri hakkmda tayin et
tiği itiraz ve temyiz hükümlerine tabidir. 

MADDE 2 — tktısad encümeninin 2 inci mad
desi aynen kabul. 
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MADDE 3 — Beyanname usulile kazanç ver
gisine tâbi mükellefler bu kanunun tatbiki nok
tasından dörd kısma ayrılmıştır: 

Birinci kısım - Bankalar, bankacılık işlerile 
iştigal eden şirketler, tasarruf ve teavün san
dıkları, bankerler ve bankerlik muamelelerile 
uğraşan sarraflar, borsa acentaları ve mubayaa
cıları ve simsarları, ikrazatçılar, her nevi si
gorta şirketleri, sigortacılar ve sigorta komis
yoncular^ ithalât, ihracat ve beynelmilel nak
liyat komisyoncuları, konsinyasiyon üzerine iş 
yapan komisyoncular, ticaret ve fabrika mümes
silleri toptan ecza tacirleri, matbaalar, noterler, 
noter muavinleri ve noterlik vazifesini ifa eden 
Adliye mensubları. 

İkinci kısım - Her nevi fabrikalar. 
Üçüncü kısım - Beheri 300 ton ve daha zi

yade vapur işletenler, transit depoları ve antre
polarını işletenler, sahib oldukları madenleri, dal
yanları ve voli mahallerini kiraya verenler, 
şehir ve kasabalarda apartımanları ve nüfusu 
beş bin ve daha ziyade olan mahallerde toptan 
kiraladıkları hanları doğrudan doğruya işlet-
meyib parça parça kiraya verenler ve mülte
zimler. 

Dördüncü kısım - Bina vergisi kanunu mu
cibince gayri safî iradları 2000 lira ve ondan 
fazla olan mahallerde ticaret ve sanat yapan
lar. 

MADDE 4 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret grublarmdan birinci kısma dahil 
olanların ödeyecekleri asgarî vergi üç kısımdan 
terekküb eder: 

I) Sanat ve ticaretin icra edildiği yerin nü
fusuna göre değişen maktu vergi, 

II) Sanat ve ticaretin icrası için istihdam 
edilen memur ve müstahdem başına, yine yerin 
nüfusuna göre değişen mütehavvil vergi, 

III) Sanat ve ticaret nevine göre yalnız tica-
retgâhm gayrisafi iradı veya hem ticaretgâh 
ve ikametgâh gayrisafi iradlarının mecmuu üze
rinden tahakkuk ettirilecek nisbî vergi. 

Yukarıdaki vergilerin miktar ve nisbetleri 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 

Ik. E. 

MADDE 3 — Beyanname usulile kazanç ver
gisine tâbi mükellefler bu kanunun tatbiki nok
tasından dörd kısma ayrılmıştır: 

Birinci kısım: Bankalar, bankacılık işlerile 
iştigal eden şirketler, tasarruf ve teavün san
dıkları, bankerler ve bankerlik muamelelerile 
uğraşan sarraflar, borsa acentaları ve mubayaa
cıları ve simsarları, ikrazatçılar, her nevi sigorta 
şirketleri, (sigortacılar, ve sigorta komüsyon
cuları) ithalât, ihracat ve beynelmilel nakliyat 
komüsyoncuları, konsinyasiyon üzerine iş yapan 
komüsyoncular, ticaret ve fabrika mümessilleri, 
toptan ecza tacirleri, noterler, noter muavinleri 
ve noterlik vazifesini ifa eden Adliye mensub
ları, 

İkinci kısım : Her nevi fabrikalar ve matbaa
lar, 

Üçüncü kısım: Beheri üç yüz ton ve daha 
ziyade vapur işletenler, transit depoları ve an
trepolarını işletenler, sahib oldukları madenleri, 
dalyanları ve voli mahallerini kiraya verenler, 
nüfusu beş bin ve daha ziyade olan mahallerdeki 
hanlarla şehir ve kasabalardaki apartımanları 
toptan kiraladıkları halde doğrudan doğruya 
işletmeyib parça parça kiraya verenler ve mül
tezimler; 

Dördüncü kısım : Bina vergisi kanunu mu
cibince gayrisafi iradları İM bin lira ve ondan 
fazla olan mahallerde ticaret ve sanat yapan
lar ve kazanç vergisi kanununun 47 nci mad
desi mucibince beyanname vermeği tercih den-
ler, 

MADDE 4 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarından birinci kısma dahil olan
ların ödeyecekleri asgarî vergi üç kısımdan te
rekküb eder: 

I) Sanat ve ticaretin icra edildiği yere gö
re değişen maktu vergi, 

II) Sanat ve ticaretin icrası için istihdam 
edilen memur ve müstahdem basma, yine bulu
nulan yere göre değişen mütehavvil vergi, 

III) Sanat ve ticaret nevine göre yalnız ti-
caretgâhm gayrisafi iradı veya hem ticaretgâh 
hem ikametgâh gayrisafi iradlarmm mecmuu 
üzerinden tahakkuk ettirilecek nisbî vergi. 

Yukarıdaki vergilerin miktar ve nisbetleri 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
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MADDE 3 — Bu kanunun tatbiki zımnında 
şehir ve kasabalarla sair mahaller, ihtiva ettik
leri nüfus sayışma ve sahil olub olmadıklarına 
göre altı sınıfa ayrılmıştır 

Birinci smıf : İstanbul (belediye sınırları için
deki yerler), 

İkinci smıf : İzmir, 
Üçüncü smıf : Nüfusu elli bin birden yukarı 

yerler ile yirmi bin birden elli bine kadar olan 
sahil yerler, 

Dördüncü smıf : Nüfusu yirmi bin liradan 
elli bine kadar sahil olmayan yerlerle beş bin 
birden yirmi bine kadar sahil olan yerler, 

Beşinci sınıf : Nüfusu beş bin birden yirmi 
bine kadar sahil olmayan yerler, 

Altmcı sınıf : Nüfusu beş bin ve daha aşağı 
yerler. 

Nüfusun tayininde yeni nüfus sayımı yapı
lıncaya kadar 1927 senesi nüfus sayımı esastır. 

Yeni nüfus sayımı yapıldığı takdirde sayım 
neticelerinin Hükümetçe resmen ilân edildiği 
malî yılı takib eden malî yıldan itibaren bu ka
nunun tatbikmda yeni sayım neticeleri nazarı 
dikkate alınır. 

MADDE 4 — Beyanname usulile kazanç ver
gisine tâbi olan mükellefler, bu kanunun tatbiki 
noktasından dörd kısma ayrılmıştır . 

Birinci kısım : Bankalar, bankacılık işlerile 
iştigal eden şirketler tasarruf ve teavün sandık
ları, bankerler, ve bankerlik muamelelerile uğ
raşan sarraflar, borsa acentalan ve mubayaacı
ları, ve simsarları, ikrazatcılar, her nevi sigorta 
şirketleri, sigorta acentalan fle sigorta mukave
lenamelerini akid ve imzaya mezun sigorta ko-
musyncuları, ithalât, ihracat ve beynelmilel 
nakliyat komüsyonculan, konsiyasyon üzerine iş 
yapan komüsyoncular, ticaret ve fabrika mü
messilleri, toptan ecza tacirleri. 

İkinci kısmı : Her nevi fabrikalar ve matba-

B. E. 

MADDE 3 — Beyanname usulü ile kazanç 
vergisine tabi mükellefler bu kanunun tatbiki 
noktasından 4 kısma ayrılmıştır. 

Birinci kısım : Bankalar, bankacılık işlerile 
iştigal eden şirketler, tasarruf ve teavün san
dıkları, bankerler ve bankerlik muamelelerile 
uğraşan sarraflar, borsa acentalan ve mubayaa
cıları ve simsarları, ikrazatcılar ve her nevi si
gorta şirketleri, sigorta acentalan ile sigorta mu
kavelenamelerini akid ve imzaya mezun sigorta 
komusyoncuları, idhalat ve ihracat ve beynel
milel nakliyat komüsyonculan, konsinyasyon 
üzerine iş yapan komüsyoncular, ticaret ve fab
rika mümessilleri, toptan ecza tacirleri, noterler, 
noter muavinleri ve noterlik vazifesini ifa etden 
adliye mensublen; 

İkinci kısım : Her nevi fabrikalar ve matba
alar ; 

Üçüncü kısım : Beheri 300 ton ve daha ziyade 
vapur işletenler, transit depolan ve antrepola
rını işletenler, sahib olduklan madenleri, dal
yanları ve voli mahallerini kiraya verenler, nü
fusu 10 000 ve daha ziyade olan mahallerdeki 
hanlarla şehir ve kasabalardaki apartımanları 
toptan kiraladıkları halde doğrudan doğruya 
işletmeyüp parça, parça kiraya verenler ve mül
tezimler; 

Dördüncü kısmı : Bina vergisi kanunu mu
cibince gayrisafi iradlan 2 000 lira ve ondan 
fazla olan mahallerde ticaret ve sanat yapanlar 
ve kazanç vergisi kanununun 47 nci maddesi mu
cibince beyanname vermeyi tercih edenler. 

MADDE 4 — İktısad encümeninin 4 üncü 
maddesi (A) cetvelinde değişiklik yapılmak su-
retile aynen kabul. 
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cetvelde yazılı sanat ve ticaret nevilerinden, hi
zalarında yalnız ticaretgâh iradı için nisbet gös-
terilib ikametgâh iradı için nisbet tayin edilme
miş olanların nisbî vergileri, ticaretgâhlarının 
iradı üzerinden hesab edilir. 

MADDE 5 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarında ikinci kısma dahil olan
ların ödeyecekleri asgarî vergi şehir nüfusu her 
ne olursa olsun, bu ticaret veya sanat bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterilen kısımlardan han
gisine dahil ise, o kısım için cetvelde yazılı mak
tu vergi ile amele başına mütehavvil vergi ve 
ticaretgâh iradı gayrisafi üzerinden hesab edi-

tk. K 

cetvelde yazılı sanat ve ticaret nevilerinden, hi
zalarında yalnız ticaretgâh iradı için nisbet gös-
terilib ikametgâh iradı için nisbet tayin edilme
miş olnların nisbî vergileri, yalnız ticaretgâhla
rının iradı üzerinden hesab edilir. İkametgâh 
kaydinde sayfiye dahil değildir. Cetvelde ika
metgâh üzerinden nisbî vergi alınacağı gösteri
len ticaret ve sanat nevilerini yapanlar hükmî 
şahıslar oldukları halde, nisbî vergi münhasıran 
ticaretgâh üzerinden almır. 

MADDE 5 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarından ikinci kısmı teşkil eden 
fabrika ve matbaaların tâbi olacakları asgarî 
mükellefiyet te dördüncü maddede gösterilen 
maktu, mütehavvil ve nisbî vergilerden terek-
küb eder. Ancak bu kısımda maktu ve mütehav
vil vergiler için bulunulan yer ve nüfus nazarı 
itibare alınmaz. 
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alar, 
Üçüncü kısım : Beheri üç yüz ton ve daha 

ziyade vapur işletenler, transit depoları ve ant
repolarım işletenler, sahib oldukları madenleri 
kiraya verenler, nüfusu beş bin ve daha ziyade 
olan yerlerdeki hanları, şehir ve kasabalardaki 
apartmanları toptan kiraladıkları halde doğ
rudan doğruya işletmeyüp parça, parça kiraya 
verenler, ' 

Bfcr&üneü kıaıın : Bina vergisi kanunu mu
cibine», ğayrisssfî iradlarr iki bin lira ve ondan 
fasla olm mahalleri ticâret ve sanat yapanlar 
ve kssanç vergisi ksnammtnı 47 İnci maddesi mu
cibince beyanname vermeği tercih edenler, 

MADDE 5 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarından birinci kısma dahil* olan
ların ödeyecekleri asgarî vergi üç kısımdan te
rekküp eder: 

1 . Sanat ve ticaretin iera. edildiği yere gö
re (Kepten maktu vergi, 

2 - Sanat ve ticaretim icrası için istihdam 
edilen memur ve müstahdem basma ve çalışılan 
yere göre değişen mütehavvil vergi, 

Z - fcanat ve ticaret nevine göre yalnız tica-
retgâhîn gayrisafi iradı veya hem ticaretgâh, 
hem ikametgh gayrisafi iratlarının mecmuu 
üzerinden tahakkuk ettirilecek nisbî vergi, yu 
kandaki vergilerin miktar ve nisbetleri bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı sanat ve ticaret nevilerinden hizaların
da yalnız ticaretgâh iradı için "nisbet gösterilib 
ikametgah iradı için nisbet tayin edilmemiş 
olanların nisbî vergileri, yalnız ticaretgâhla-
rımn iradı üzerinden hesab edilir. İkametgâh 
kaydfc&de sayfiye dahil değildir. Cetvelde ika
metgâh üzerinden nisbî vergi almacağı gösteri
len ticaret ve sanat nevilerini yapanlar hükmî 
şahıslar oldukları halde, nisbî vergi münhasıran 
ticaretgâh üzerinden alınır. 

MA&DE 6 — îktısad encümeninin beşinci MADÖE § — tktîsad encümeninin 5 aci mad-
maddesi aynen kabul edilmiştir. deei aynen kabul. 
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lecek #jbî vergiden terekkttb eder. 

MA#DE 6 — Üçüncü maddede yazılı grup
lardan fiçüucü kısma dahil olanların ödeyecek
leri asgkri vergi, bağlı (C) cetvelinde her sanat 
ve ticaret nevi için hizalarında gösterilen kari
neler ürerinden, cetvelde yazılı nisbetler dahi
linde bjr kalemde tahakkuk ettirilecek miktar
dır. 

MA^DE 7 — İşgal ettikleri mahallerin gay-
risafi î adı iki bin lira ve daha fazla olanların 
asgarî vergileri, 2395 numaralr kazanç vergisi 
kanununun 34 ncü maddesinde yazılı ticaret ve 
sanat nevilerine göre işgal ettikleri mahallerin 
gayrisaŞ iradı üzerinden mezkûr maddede ta
yin edlljatiş olan nisbetlerin yarısı ile tahak
kuk ettirilir. 

•r 

34 ncü maddede nevi v» nisbeti gösterilmemiş 
olan ticaret ve sanatları icra edenlerin vergileri 
mezkûr kanunun 35 nci maddesile tayin edilmiş 
olan usf lve merasim dairesinde, mümasili ti
caret vep sanata kıyas edilerek o sanat ve tica
ret için \ tayin edilen nisbet üzerinden hesab 
olunur.! 

MAEtt>E 8 — Bu kanuna bağlı (A) ve (B) 
işareti^ Cetvellerde müstahdem ve amele basma 
almac&ğt gösterilen mütehavvil vergilerin he
sabında fcagarî verginin taallûk ettiği malî yıl
dan evvel gelen ve kazanç vergisi tarhında ti
carî yıl İtibar edilmiş olan yıl içinde istihdam 
olunan zftemur, müstahdem ve Amelenin vasatı 
miktarı nazarı dikkate alınır. Sene içinde ye
niden işe başlayanlar için bu miktar, işe başla-

îk. E. 

• Bu madde hükmüne dahil olan müesseselerin 
tâbi olacakları vergilerin azamî ve asgarî mik
tarları şunlardır: 

Azamî Asgarî 
T. L, T. L. 

Maktu vergi 100 
Mütehavvil vergi 3 
Kisbî vergi % 5 
Azamî ve asgarî miktarlar 

50 
fo 75 

arasmda olmak 
üzere nevilerine göre bu müesseselerin tâbi ola-, 
caklarr vergi miktarları her malî yıl için yıl 
girmeden evvel Maliye ve tktısad vekâletlerince 
müştereken tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek bir cetvel ile tayin ve ilân olunur. 

MADDE 6 — Üçüncü maddede yazılı grub-
lardan üçüncü kısma dahil olanların asgarî mü

kellefiyetleri, bağlı (Ş) cetvelinde her sanat ve ti
caret nevi için hizalarında gösterilen karineler 
üzerinden, cetvelde yazılı nisbetler dahilinde 
bir kalemde tahakkuk ettirilecek miktarlardır. 

MADDE 7 •— Üçüncü maddede yazılı grub-
lardan dördüncü kısma dahil olanların asgarî 
mükellefiyetleri, 2395 numaralı kazanç vergisi 
kanununun 34 ncü maddesinde yazılı ticaret 
ve sanat nevilerine göre işgal ettikleri mahal
lerin gayrisafi iradı üzerinden mezkûr maddede 
tayin edilmiş olan nisbetlerin üçte biri olarak 
tahakkuk ettirilir. 

34 ncü maddede nevi ve nisbeti gösterilme
miş olan ticaret ve sanatları icra edenlerin ver
gileri mezkûr kanunun 35 nci maddesinde ta
yin edilmiş olan usul ve merasim dairesinde, 
mümasili ticaret ve sanata kıyas edilerek o 
sanat ve ticaret için tayin edilen nisbetlerin üç
te biri olarak hesab olunur. 

MADDE 8 — Dördüncü ve beşinci madde
ler mucibince müstahdem ve amele basma alı
nacak mütehavvil vergilerin hesabînda asgarî 
mükellefiyetin taallûk ettiği malî yıldan evvel 
gelen ve kazanç vergisi tarhında ticarî yıl iti
bar edilmiş olan yıl içinde istihdam olunan me
mur, müstahdem ve amelenin vasatî miktarı 
nazarı dikkate almn*. Bu vasatî miktarlar yzl 
içinde mükelleflerin 2395 numaralı kanun 
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MADDE 7 — tktısad encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

altmcı 

MADDE 8 — Iktısad encümeninin yedinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — tktısad encümeninin 8 nci 
maddesi (toprak mahsullerinden....) sonra (ağaç 
mahsulleri dahil) kelimeleri ilâve edilmek üze
re aynen kabul edilmiştir. 

B.B. 

MADDE 6 — Iktısad encümeninin 6 nci mad
desi (B) cetvelinde değişiklik yapılmak sure-
tile kabul. 

MADDE 7 — îktısad encümeninin 7 nci mad 
desi aynen kabul. * ^ 

MADDE 8 — tktısad encümeninin 8 nci mad
desi aynen kabul . 
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dıklarr ticarî yıl içinde her kaç ay çalışmışlar 
ise o aylar zarfında istihdam ettikleri memur, 
müstahdem ve amelenin miktarı vasatisinden 
ibarettir. , 

Memur müstahdem ve amele miktarlarının 
tayininde, mükelleflerin 2395 numaralı kanun 
mucibince varidat idaresine verdikleri bordro
lar esas tutulur. Bu bordrolarda memur, müs
tahdem ve amele miktarlarının noksan gösteril
diği b^âhare tebeyyün eylediği takdirde, bu 
yüzden, asgarî vergiden noksan tahakkuk eden 
kısım leş kat olarak .tahsil olunur. 

MADDE 9 — 3 ncü maddede yazılı sanat ve 
ticaret gruplarından 1,2 ve 3 hcü kısımlara da
hil olub da nevi ve nisbeti, kanuna bağlı A, B, 
C. cetvellerinde gösterilmemiş olanların vergi
leri, Maliye vekâletinin tensibile, taallûk ettiği 
cetvellerde yazılı ticaret ve sanat gruplarından 
birine ithalen tahakkuk ettirilir. 

Ttearetgah ve ikametgah iradı gaynaafileri-
nin tayininde 2395 numaralı kanunun 17 ve 18 
ve 19 fccu maddeleri hükümleri aynen cereyan 
eder. 

MADDE 10 — 2395 numaralı kazanç ver
gisi kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkra
sında sayılan şirketlerle şubelerinden bankacılık 
ve sigortacılık muamelelerile meşgul olanlar iş
bu kamına merbut (A) cetvelinin birinci ve ye
dinci numaralarında gösterildiği şekilde; bun
lar haricinde kalan şirketler icra ettikleri sa
nat ve ticaret nevine göre 3 ncu maddede sayı
lan ticaret ve sanat nevilerinden, tetabuk ettiği 
ticaret veya sanat için tayin olunan miktar ve 
nisbetlerin bir.buçuk misli üzerinden, asgarî 
vergilerini öderler. 

MADDE 11 — 2395 numaralı kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarına dahil müesse
seler, bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı tica
ret ve sanat nevilerinden hangisile iştigal et
mekte iseler o sanat ve ticaret nevi için tayin 
olunan miktar ve nisbetler' dairesinde vergiye 
tâbi tutulurlar. 

r îk. E. 

mucibince varidat idarelerine yerdikleri bor
drolarda yazılı memur, müstahdem ve amele 
yekununun senenin gün adedine taksimi suretile 
bulunur. Bu bordrolarda memur, müstahdem 
ve amele miktarlarının noksan gösterildiği bilâ
hare tebeyyün eylediği takdirde, bu yüzden, as
garî mükellefiyetten noksan tahakkuk eden kı
sım beş kat olarak tahsil olunur. Sene içinde 
yeniden işe başlayanlar için vasatı miktar, işe 
başladıkları ticarî yıl içinde her kaç ay çalış* 
mışlarsa o aylar za f̂mda istihdam ettikleri me-
mur, müstahdem ve amelenin gün sayısına taksi-
mile bulunur. 

Toprak mahsullerinin manipülasyonunda ça
lışan işçiler mütehaVvil vergi hesabında nazarı 
itibar e alınmaz. 

MADDE 9 — Üçüncü maddede yazılı sanat 
ve ticaret gruplarından 1, 2, ve 3 ncü kısmalara 
dahil olubda nevi ve nisbeti, kanuna bağlı (A), 
(B) cetvellerinde gösterilmemiş olanların asga
rî mükellefiyetleri Maliye ve İktısad ve kâlet-
lerince müştereken taallûk ettiği cetvellerde ya
zılı ticaret ve sanat i gruplarından birine ithalen 
tahakkuk ettirilir. 

Ticaretgâh ve ikameigâh iradı gayrisafileri* 
nin tayininde 2395 numaralı kanunun 17 ve 18 
ve 19 ncu maddeleri hükümleri aynen cereyan 
eder. 

MADDE 10 — ,̂ 5 ve 6 ncı maddelerde ya
zılı mükelleflerden Şubeleri olubda bunlar için 
ayrıca vergi muhtaralan gösterilmemiş olanlar 
hakkmda merkezlerine aid vergiye her şube için 
yüzde on nisbetinde maktu ve bulunan yere göre 
de mütehavvil vergi tahakkuk ettirilerek ilâve 
olunur. Muhabir yazıhaneler şube sayılmaz. 

MADDE 11 — 2395 numaralı kanunun 6 ncı .-•* 
maddesnin 2 ve 3 ncü fıkralarına dahil mües
seseler, bu kanunun 3 ncü maddesinde yazılı ti
caret ve sanat nevilerinden hangisile iştigal et
mekte iseler o sanat ve ticaret nevi için tayin 
olunan miktar ve nisbetler dairesinde asgarî 
mükellefiyete tâbi tutulurlar. 

(S. Sayısı: 110) 



— ât— 
M*I. m. 

MADDE 10 — îfctısad. encümeninin 9 ncu 
madâesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İktısftd endimeamin 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — îktısad encümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

as. 

MADDE 9 —• îktısad encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 10 — firtısad encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen kabul. 

•m-

MADDE 11 — îktıga dencümeninin 11 nci 
maddesi aynen kabul. 
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MADDE 12 — Vergi şirketlerde, idare mer
kezlerinin bulunduğu mahal varidat idaresince 
tarholunur. Bu takdirde şubeler, bulundukları 
mahal varidat idaresine, asgarî vergilerinin, 
idare merkezlerinin bulunduğu mahalde tahak
kuk ettirileceğini, malî seneden evvel gelen 
mart ayı içinde yazı ile bildirirler. Bu varidat 
idareleri de keyfiyeti, merkezin bulunduğu ma
hal varidat idaresine, verginin tarhına müteal
lik bilcümle malumat ve izahat ile bildirir. Bu 
mecburiyete riayet etmeyen şubeler için 2395 
numaralı kanunun 53 ncü maddesi hükmü tat
bik olunur. 

Şirketlerden maada hükmî şahıslarla, hakikî 
şahısların vergileri, ticaretgâhlarmın bulundu
ğu mahal varidat. idaresince tarholunur. Tica
rethaneler müteaddid olur ve ayrı ayrı varidat 
idareleri dahilinde bulunur ise, vergi, merkezin 
bulunduğu mahal varidat idaresince tarholunur. 
Bu takdirde diğer ticarethaneler yukarıki fıkra 
hükmü dairesinde harekete mecburdurlar. 

MADDE 13 — Varidat memurları 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanununun 39 ncu mad
desinde gösterilen şekilde, beyanname usulü ile 
kazanç vergisine tâbi mükelleflerin umumî yok-
lamasımncra ettikten sonra bu kanun mucibin
ce, asgarî vergilerini hesab ve ihbarname ile 
kendilerine tebliğ ederler. 

Yoklamada unutulmuş veya görülmemiş 
olanlar, malî yılm girmesinden itibaren bir ay 
içinde keyfiyeti yazı ile varidat idaresine bil
dirmeğe ve kendilerine vergi tarhedilmesini 
istemeğe mecburdurlar. Bu hükme riayet etme
yenlerin yergileri hakkında 2395 numaralı ka
nunun 76 ncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 14 *- Bu kanun mucibince almacak 
asgarî verginin tarh, tahakkuk, itiraz ve tem
yiz muamelelerinde, işi bırakma ve yeniden işe 
başlama ye vergiye tâbi iş ve teşebbüsün tama
men mektum kalması hallerinde ve müruru za
man hükümlerinde tatbik olunacak muamele
ler ve verdiye yapılacak zamlar ile tahsil mua
meleleri 2395 numaralı kazanç vergisi kanunu 
hükümleri dairesinde cereyan eder. 

-m 
MADDE 15 —. Askerî mükellefiyete tâbi tu

tulan mükelleflerin, 2395 numaralı kazanç ver-

tk. E. 

MADDE 12 — Asgarî mükellefiyet şirket
lerde ve şubeli müesseselerde, idare merkezle
rinin bulunduğu mahal varidat idaresince tar
holunur. Bu takdirde şubeler, bulundukları 
mahal varidat idaresine, asgarî mükellefiyetle
rinin idare merkezlerinin bulunduğu mahalde 
tahakkuk ettirileceğini, malî seneden evvel ge
len mart ayı içinde yazı ile bildirirler. Bu vari
dat idareleri de keyfiyeti, merkezin bulunduğu 
mahal varidat idaresine, tarha müteallik* bil
cümle malûmat ve izahat ile bildirir. Bu mec
buriyete riayet etmeyen şubeler için 2395 numa
ralı kanunun 53 ncü maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

Hakikî şahısların asgarî mükellefiyetleri, ti
caretgâhlarmın bulunduğu mahal varidat ida
resince tarholunur. Ticarethaneler müteaddid 
olur ve ayrı ayrı varidat idareleri dahilinde bu
lunur ise, vergi, merkezin bulunduğu mahal va
ridat idaresince tarholunur. Bu takdirde diğer 
ticarethaneler yukarıki fıkra hükmü dairesinde 
harekete mecburdurlar. 

MADDE 13 — Varidat memurları 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanununun 39 ncu mad
desinde gösterilen şekilde, beyanname usulile 
kazanç vergisine tâbi mükelleflerin umumî yok
lamasını icra ettikten sonra bu kanun mucibin
ce, asgarî mükellefiyetlerini hesab ve ihbarna
me ile kendilerine tebliğ ederler. 

MADDE 14 — Bu kanun mucibince asgarî 
mükellefiyetin tarh, tahakkuk, itiraz ve temyiz 
muamelelerinde, işi bırakma ve yeniden işe baş
lama ve vergiye tâbi iş ve teşekkülün tamamen 
mektum kalması hallerinde, ve müruru zaman 
hükümlerinde tatbik olunacak muameleler ve 
yapılacak zamlar ile tahsil muameleleri 2395 nu
maralı kazanç vergisi kanunu hükümleri daire
sinde cereyan: eder. 

MADDE 15 — Asgarî mükellefiyete tâbi tu
tulan mükelleflerin, 2395 numaralı kazanç ver-
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Mal. B. 

MADDE 13 — Iktısad encümeninin 12 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir, 

B.B. 

, MAEDE 12 — tktısad encümeninin 12 inci 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 14 — Iktısad encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 13 — tkttsad encümeninin 13 üncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE İd — Iktısad encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Asgarî mükellefiyete tâbi tu
tulan mükelleflerin 2395 numaralı kazanç ver. 

MADDE 14 — tkfcmd encümeninin 14 üncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul. 
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gisi kanunu hükümleri dairesinde beyanname 
ile bildirecekleri safi kârları üzerinden tahak
kuk ettirilecek kazanç vergilerinden, bu kanun 
mucibince tahakkuk edecek asgarî vergi mik
tarı tenzil ve mahsub olunur. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. Şu kadar ki, 1935 yılmda 
alınacak vergiler için bu kanunun tarh ve ta
hakkukuna aid hükümleri, neşrini müteakib 
tatbik olunur. 

MADDE 17 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Maliye ve İktısad vekilleri memurdur. 

1 - IV - 1935 
Bş. V. Ad .V . M . M . V . 
/ . İnönü Ş. Saraçoğlu K.Özalp 
î)â. V. H a . V . Mal .V. 

Dr. T. Rüştü Araş F\ Ağrah 
Mf. V. N a . V . î k . Y . 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Boyar 
S.Î.M.Y. GvtV. 

Dr. Refik Saydam Rana Tarkan 
Zr.V. 

Muhlis Erhmen 

tk. E. 

gisi kanunu hükümleri dairesinde beyanname ile 
bildirecekleri safi kârları ürerinden tahakkuk 
ettirilecek kazanç vergilerinden, bu kanun mu
cibince tahakkuk edecek asgarî mükellefiyet 
miktarı tenzil ve mahsab olunur. 

Beyannamelerinde safi kârları olmadığını 
veya zarar ettiklerini gösteren mükellefler hak
larında tahakkuk ettirilmiş olan asgarî mükel
lef iy etin, varidat idaresine verecekleri ayrı bir 
beyanname ile müteakib senenin umumî masraf
larına ithal edileceğini bildirelsilirler. Bu be
yannameler de 2395 numaralı kazanç vergisi 
kanununun kazanç beyannameleri hakkmda 
tayin ettiği itiraz ve temyiz hükümlerine tâbidir. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. Şu kadar ki, 1935 yılmda 
alınacak vergiler için bu kanunun tarh ve ta
hakkukuna aid hükümleri, neşrini müteakib 
tatbik olunur. 

MADDE 17 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 
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gisi kanunu hükümleri dairesinde beyanname 
ile bildirecekleri safî karları üzerinden tahak
kuk ettirilecek kazanç vergilerinden bu kanun 
mucibince tahakkuk edecek asgarî mükellefiyet 
miktarı tenzil ve mahsub olunur. 

Beyannamelerinde safi kârları olmadığını 
veya zarar ettiklerini gösteren mükellefler, te-
dyie etmiş oldukları asgarî mükellefiyeti ertesi 
senenin umumî masrafı meyanmda gösterebilir
ler. 

Beyanname verilmemesi veya verilipte def
ter tutulmamış olması veya vesaik ibraz edilme
mesi gibi 2395 numaralı kazanç vergisi kanunu 
mucibince kazanç vergisinin resen takdirini 
istilzam eden hallerde tediye edilen asgarî mü
kellefiyet müteakib senenin umumî masrafları 
meyanma ithal edilemez. 

2395 numaralı kazanç vergisi kanununun 
47 nci maddesi mucibince beyanname itasını ter
cih etmiş olanlar bu kanunun meriyete girdiği 
tarihten itibaren altı ay zarfmda yazı ile men-
sub oldukları tahakkuk idarelerine müracaat 
ederek gayrisafi irad karinesi üzerinden kazanç 
vergisi vermke usulüne avdet edebilirler. 

MADDE 17 — Iktısad encümeninin on altın
cı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — îktısad encümeninin on ye
dinci maddesi aynen kaubl edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 16 
aynen kabul. 

MADDE 17 
aynen kabul. 

Hükümetin 16 mcı maddesi 

Hükümetin 17 ipci maddy i 
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Hükümetin teklifine bağlv (B) cetveli ^ 

1 nci grub 3 neü grub 
Muayyen res.im: 100 lira Muayyen resim: 
Beher amele başına: 3 » Beher amele,başına: 
Nisbî resim: falbrjka iradı Nisb resim: fabrika iradı 
gayr isaf isi üzerinden: % 5 gayrisafisi üzerinden 

4 neü grub 
50 lira Muayyen resim: 50 lira 
1 » Beher amee başına 0,75 » 

Nisbî resim: fabrika iradı 
% 3 gayrisafisi üzerinden % 2 

Bakı, şarab, likör ve 
bira 
Plâstik eşya 
Idrofil pamuk,, 
Her nevi sabun 
Itriyat ve tıbbî müs
tahzarat 
Gramofon plâğı 

^ , 
2 nci grub 
Muayyea-resim: 
Beher amele başına: 

Deri fabrikaları Palamud hulâsası fabrikaları 
fabrikaları Kundura 

» 
» 
» 

» 
» 

Her nevi iplik büküm 
Her nevi mensucat 
İplik ve kumaş, boya 
Yün yıkama ve tarama . 
Hazır elbise 
Çorab, fanila ve trikotaj 

-Şapka 
Sırma ve kriabdan 

75 lira Kundura kalıbı ve ök-
2 » 

Nisbî resim: fabrikanın 
iradı -gayrisafisi üzerin, 
den 

Un 
Çeltik 
Glikoz 
Bisküvi 
Makarna 
Her nevi konserve 
Çikolata 
Şekerleme 
Zeytinyağı 
Hor nevi nebatî yağ 
Tereyağı 
Çırçır 
Buz 
Gazoz 
Her nevi mum ve 
mumu 
Balıkyağı 

• % 4 

fabrikaları 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 
» 
» 

bal-
» 
» 

çesi yapan 
Tarak ve fırça 
Ayna ve cam 
Kurşun kalem 

- • 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

» 
» 
* 
» 

Sanayie mahsus yağ is
tihsal eden fabrikalar 
Halı 
Halat ve ip 
Kereste 
Marangoz ve doğrama 
ve mobilya 
Kutu 
Vapur vesair deniz in
şaat ve tamirat fabri
kaları ve havuz ve dok
lar 
Ziraat ateyeleri vesair 
demir eşya imal ve ta
mir 
Tuğla ve kiremid 
Kisilolit 
Çimento, "alçı ve kireç 
beton malzeme 
Çini ve porselen 
Oksijen 
Asfalt 
Üzüm, incir, tathir 
Kablo 
Pil ve elektrik levazımı 
A r a b a '-•]•> 

Kok kömürü 
Mantar 
Madenî yağlan tasfiye 
Yazı mürekkebi 
Elektrik 

• -

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

İhtar: 
1) Muhtelif sanatleri bir bina içinde icra eden fabrikalar, her sanat için ayrı mahaller tahsis 

etmiş ise her sanat için aid oduğu grubdaki mikdar üzerinden ayrı ayrı vergiye tâbi tutulur. 
Bu takdirde her kısmsın gayrisafî iradı tadilât komisyonlarınca tefrik edilir. 

2) Her sanat için ayrı yerler tahsis edilmemiş ise heyeti umumiyesi için iera edilen sanatlerin 
• dahil olduğu grubların en yükseğinde yazılı mikdar üzerinden bir vergi tarholunur. 
3) Bu cetveldeki amele tabiri bizzat imalâtta çalıştırılanlara raci olub hesab ve yazı işlerinde 

kullanılan memurlarla kapıcı, bekçi gibi müstahdemlere şamil değildir. 

(S. Sayısı: 1X0) 
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Iktisad encümeninin değiştiricine bağlı (B) cetveli 

İştigal nevi 

Beheri üç yüz .tondan fazla vapur işletenler: 

2 ) Transit depolan ve antrepoları işletenler: 

3 ) Nüfusu beş bin ve daha ziyade olan yerlerdeki 
hanlarla şehir ve kasabalardaki apartımanları 
loptan kiralayıp doğrudan doğruya işletmek-
sizitı parça parça kiraya verenler: 

4 ) Mültezimler: 
5 ) Sahib oldukları madenleri ve dalyanları ve 

voli mahallerini kiraya verenler: 

Verginin nişbeli _ 

İşlettikleri vapufların beher resini tonila
tosu için (I) kuruş ve idare 'merkezleri 
tarafından işgal; edilen binanın gayrisafi 
iradının % 5 şi 
işletilen depo ve antrepoların gayrisafi 
iradlarınm % ıö u 
Kiraya verdikleri gayrimenkullerin gayri
safi iradları mecenuunun 70 2 si 

İltizam bedelinin % 1 i 
Vergînüı taallûk ettiğiği malî yıldan 
evvelki malî yıla aid beyannamelerinde 
yazılı kira bedellerinin % 5 şi 

Maliye encümeninin değiştiricine bağlı (B) Cetveli 

r İştigal nevi 

1 ) Belleri üç yüz tondan fazla vapur işletenler 

2 ) Transit depoları ve antrepoları işletenler: 

3 ) Nüfusu on bin ve daha ziyade olan yerler
deki hanlarla şehir ve kasabalardaki apartı
manları toptan kiralayıb doğrudan doğruya 
işletmeksizin parça parça kiraya verenler: 
( pansiyonculuk hariç olarak) 

4 ) Sahib oldukları madenleri kiraya verenler: 

Verginin nisbeti 

İşlettikleri vapurların beher resim tonilatosu 
için (I) kuruş ve idare merkezleri tarafından 
işgal edilen binanın; gayrisafî iradının '% 5 i 
İşletilen depo ve antrepoların gayrisafî irad
larınm % io nu 
Kiraya verdikleri gayri menkullerin gayrisafî 
iıadları mecmuunun % ı i 

Verginin taalluk ettiği malî yıldan evvelki 
malî yıla aid beyannamelerinde yazılı kira 
bedellerinin 7o 5 ı 

% (S. Sayısı: 110) 
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Bütçe encümeninin değdirişine bağlı ( B) cetveli 

İştigal nevi 

1 ) Belıeri, 300 tondan fazla vapur işletenler 

2 ) Transit depoları ve antrepoları işletenler 

Verginin nisbeti 

İşlettikleri vapurların beher resim tonilâtosu 
için ("ı) kuruş ve idare merkezleri tarafından' 
işgal edilen binanın gayrisafi iradmm % 5 i-; 

İşletilen dopo ve antrepoların gayrisafii 
iradlarımn. % 10 u ^ 

3 ) Nüfusu on bin ve daha ziyade olan yerler- Kiraya verdikleri gayri menkullerin gayri
deki hanlarla şehirler ve kasabalardaki safi iradları mecmuunun % 2 si 
apartmanları toptan kiralayıp doğrudan 
doğruya işletmeksizin parça parça kiraya 
verenler (pansiyonculuk hariç) 

4 ) Sahib oldukları , madenleri/ dalyanları ve Verginin taallûk ettiği malt yıldan evvelkf 
N voli ^mahallerini kiraya verenler ,-malî yıla aid beyannamelerinde yazıir kira 

bedellerinin % 5 i 

5 ) Mültezimler ( MüteaMıid vaziyetinde 
olmıyanlar ) 

İltizam bedelinin % 1 i 

Hükümetin teklifine bağh ((!) cetveli 

İştigal nevi Verginin nisbeti 

D 
Beheri üç yüz tondan fazla vapur işletenler 

t) 
Tı'ansit depoları ve aıttefepoları işletenler: 

3) 

4) 

5) 

Şehir ve kasabalarda apartımanları ve nü
fusu beş bin ve daha ziyade olan mahallerde 
toptan kiraladıkları hanları doğrudan doğ
ruya işletmeyib parça parça kiraya verenler: 

) ' . : . ' • : - - : ' - • - • ' -

Mültezimler: 
} -

Sahib oldukları madenleri ve dalyanları ve 
voli mahallelerini kiraya yerenler: 

İşlettikleri vapurların beher resim tonilâtosu 
içiü (1) kuruş ve'idare merkezleri tarafından 
işgal edilen binanın gayrisafi iradmm % 5 i. 

İşletilen depo ve antrepoların gayrisafi irat
larının % 10 u. 

Kiraya verdikleri gayrimenkullerin gayrisafi 
iradları mecmuunun % 2 si, 

İltizam bedelinin % 1 i. 

Verginin taallûk «ttiği malî yıldan evvelki ma* 
lî yıla aid beyannamelerinde yazılı kira bedel
lerinin % 5 i. . 

•M.> 





S, Sayısı: 116 
Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmasına dair kanun 
lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, İktısad, Maliye encümen
leri mazbatalarile çimentodan istihlâk resminin kaldırılması 

hakkında kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/93,148) 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınmasına dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, 
İktısad ve Maliye encümenleri mazbataları (1/93) 

T. C. 
Başvekâlet 3-1V-1935 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/941 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 28-HI-935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvkeli 
1. İnönü 

Mucib sebebler 

2458 numaralı kanunla bazı ithalât maddelerile dahilî imalât, istihlâk vergisine tâbi 
tutulmuştu. Bu maddelerin bir kısmından alınan resimlerin cüzî miktarda arttırılmasının ve 
demir, bakır gibi bazı maddelerin de vergi mevzuuna alınmasının iktisadî programın tatbikına 
halel getirmiyeceği anlaşıldığından, 1935 bütçesindeki yeni masrafları karşılayacakmembalar 
arasında bu verginin de tadili' düşünülmüş ve sunulan lâyiha bu maksatla tanzim edilmiştir. 

Lâyihada, kahve, çay, kakao, kağıd, pamuk ipliği ve mensucatı, yün ipliği ve mensu
catı resimleri arttırılmış ve demir, bakır yeniden resme tâbi tutulmuştur. 2458 numaralı 
kanuna, 2546 ve 2583 numaralı kanunla bazı hükümler eklenmiş olduğundan ayni vergiye 
aid bu üç kanun, tadil dolayısile birleştirilmiş ve tatbikatta tereddüdü mucib olduğu görülen 
bazı noktalar tavzih edilmiştir. Bu cümleden olarak karışık maddelerin vergisinin ne suretle 
alınacağına dair hüküm ilâve edilmiş ve 2458 numaralı kanunun tatbiki sırasında bir çok 
ihtilâfı davet eden toptancı ve perakendeci tabirleri tarif olunmuştur, 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. t. Encümeni 

Karar No. 4 
Esas No. 1/93 

11-IV - 1935 

Yüksek Başkanlığa 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve ic
ra Vekilleri Heyetince 28 - III - 1935 de Yüksek 
Kamutaya gönderilmesi kararlaştırılan ve Baş
vekâletten 6/941 sayılı ile gönderilen kanun lâ
yihası encümenimize verilmiştir. Encümenin 
9 - IV. - 1935 günlemeçli toplantısında Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti müsteşarı, Maliye vekâle
ti varidat umum müdür vekili ve Iktısad vekâ
letinden bir memur bulunduğu halde konuşul
du: 

Hükümetçe 2458 numaralı istihlâk vergisi 
kanunundaki ithalât maddelerile dahilî imalâta 
aid vergilerin az miktarda arttırılması ve demir 
ve bakır gibi bazı maddelerin de vergi mevzu
una alınması teklif olunmuştur. 

1935 yrlı bütçesi masraflarına karşılık olmak 
üzere yapılan bu artırma tedbirleri malî olduğu 
için encümenimiz Hükümetin gösterdiği sebeb-
leri ürerinde durmamış ve kanunun maddeleri
nin tetkikine geçmiştir. 

Tarife kanununun duruşlarına (Pozisyonla
rına) uygun ve daha açık olarak yazılması ka
nunun tatbikini kolaylaştıracağı gibi memur
ların tereddüdlerini gidereceği Gümrük ve in
hisarlar vekâleti tarafından söylenmiş olduğun
dan kanunun maddeleri ona göre düzeltilmiştir. 

Bu kanunun ikinci maddesinin birinci fık
rası Gümrük tarife kanununun dördüncü, be
şinci, altmcı maddelerinde yazılı eşyanın güm
rük resmi gibi istihlâk resminden muaf oldu
ğunu göstermek için konulmuştur sebebi: 

2458 sayılı istihlâk vergisi kanununun be
şinci maddesinin ilk fıkrası istihlâk resminin 
gümrük resmi ile beraber " tahsil olunacağını 
göstermektedir. Tarife kanununun dördüncü, 

beşinei, altıncı maddeleri mucibince gümrük 
resmine tâbi olmayan eşyadan istihlâk resmi de 
alınmayacağı anlaşılmakta ise de bu kanunda 
maksadın daha açık olarak gösterilmesi için bi
rinci fıkranın yazıldığı verilen izahattan anla
şılmıştır. 

2268 numaralı kanun mucibince belediyele
rin gümrüksüz getirecekleri su boruları ve tefer
ruatının da bu fıkraya girmesi encümenimizce 
de uygun görülmüş ve fıkra ona göre düzeltil
miştir. 

Beşinci maddenin ikinci fıkrası, altıncı mad
denin hükmüne göre lüzumsuz görülerek çıka
rılmıştır. 

Depolarm ve toptancı ve yarım toptancı ve 
perakendecinin tarifine ve stok mallara aid ye
dinci ve muvakkat birinci ve ikinci madde hü
kümleri iktisadî durumlara dokunduğundan en
cümenimiz bu maddelerin tetkikinin Iktısad en
cümenine bırakılmasını muvafık bulmuştur. 

Havalesine göre Iktısad, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine verilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Güm. ve în. En. 
Çorum 
1. Eker 

Kâtib 
Eskişehir 
İst. özdamar 

Aza 
Sinob 

H. Orucoğlu 
Aza 

Bolu 

Baş. 

Aza 
Seyhan 
Î.Mete 

M. M. 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Aza 

Muğla 
H. Avni Ercan 

Aza 
Aydm 

Nuri Göktepe 
Aza 

Samsun 
Dr, Emin Cemal Suda Memed Güneşdoğdu 
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tktısad encün 

T. B. M. M. 
tktısad encümeni 

Karar No. 19 
Esas No. 1/93 

Yüksek 

Muhtelif maddelerden alınan istihlâk vergisi 
hakkındaki 2458 numaralı kanunla 2546 ve 2583 
numaralı eklerinin birleştirilmesine ve bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine dair Maliye bakan
lığınca hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetince 
28 • I I I -1935 te Kamutaya sunulması kararlaştı
rılan kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar 
encümeninin tadilâtı, Maliye ve tktısad vekil
leri de hazır olduğu halde eneümenimizee tetkik 
ve müzakere edildi: 

Lâyihada, yukarıda numaraları yazılı üç ka
nun mucibince istihlâk vergisine tâbi tutulan 
kahve, çay, kakao, pamuk ve yünipliği ve men
sucatı, deri ve kauçuk muamelâtından alınmak
ta olan istihlâk resminin bir miktar arttırılma
sı ve demirle bakırın yeniden vergi mevzuuna 
alınması teklif edilmektedir. Zaten vergiye tâbi 
bazı maddelerden alman resmin arttırılmasının 
ve demirle bakırın da yeniden vergiye tâbi tu
tulmasının, takib edilen iktisadî ınaksadlara ha
lel getirmeyeceği îktısad vekilinin izahatile de 
taayyün ettiğinden encümenimiz teklifi esas 
itibarle muvafık bulmuş ve yalnız verginin ikti
sadî inikaslarını nazarı dikkate alark muhtelif 
iş sahihlerinin teklif vaziyeti arasında muvaze
nenin temini maksadile resim nöbetlerinde ba
zı tadiller yaptığı gibi Hükümetin encümenimi
ze vaki teklifi üzerine bir kaç maddeyi de vergi 
mevzuuna ithal etmiştir. Tarife tekniği nokta
sından bazı ibre tashihlerini ve ufak tefek deği
şiklikleri ihtiva eden Gümrük ve inhisarlar en
cümeni tadilât metni üzerinde eneümenimizee 
yapılan değişiklikler aşağıda izah edilmiştir. 
Bu münasebetle ikinci maddenin birinci fıkrası 
hakkında Gümrük ve inhsarlar encümenince ya
pılan mütaleaya eneümenimizee de aynen iştirak 
edildiğini zikrederiz: 

1 — Birinci maddenin (B) fıkrasında ya
zılı lâstik ayakkabılarının kilosundan (150) ku
ruş alınmakla beraber bu ayakkabılarnm iptidaî 
maddesini teşkil eden kauçuktan ithal sırasında 
alınan resme zamimeten memleket dahilinde 

3 -
ıeni mazbatası 

25 - IV -1935 ' 

Reisliğe 

imalinda (150) kuruş resim alınması lü
zumunu herhangi bir tereddüde mahal kalmıya-
cak surette tasrihan ifade etmiş olmak için is
tihlâk vergisinin istisnalarını sayan ikinci mad
denin beşinci fşkrasında ithalinde vergi alınnan 
iptidaî maddelerin imalinde başkaca vergi alın-
mryacagı hakkındaki umumî hükümden lâstik 
ayakkabı imalâtını hariç bırakacak bir fıkra 
eklenmiştir. Eneümenimizee kabul edilen esas 
istisna fıkrası mutlak hükmüne göre ham veya 
yarı mamul maddelerden istihlâk vergisi alın
dıktan sonra artık bu maddeler ana iptidaî mad
de olmak üzere memleket dahilinde vücuda geti
rilecek mamullerinden istihlâk vergisi alınma
mak lâzımgeleceği yolundadır. Şimdiye kadar 
bu hükmün tatbikinde bazı tereddüdler olduğu 
nazarı itibare alınarak encümenimiz bu cihetin 
mazbatada kayid ve tasrihini lüzumlu görmüş 
ve istisna fıkrasında da bu* maksatla tavzihat 
yapmıştır. 

2 —• Bisiklet, otomobil ve sair nakil vasıtaları 
tekerleklerine mahsus lâstik mamûlât ile diğer 
kauçuk mamûlâtı ihtiva eden ithalât umumî ta
rifesinin 445, 446, 448 ve 449 numaralarına gi
ren eşya vergi mevzuuna alınmış ve bunların 
beher kilosuna (46) kuruş resim konmuştur. 
(madde 1. «E» fıkrası) 

3 — Gaz maskesinin vergiye tâbi tutulma
sında bir fayda mülâhaza edilmediğinden buna 
aid fıkra tayyedilmiştir. 

4 — Vidala ve vaketayı diğer derilerden 
farklı resme tâbi tutmak için deriler ve mamû-
lâtına aid 9 uncu bendin «A» fıkrası tarifenin 
75 numarasının A ve A 3 ve B 1, B 3 pozisyon
larına, giren derilerin kilosundan (10) kuruş 
ve 75 numaranın A ve B pozisyonlarile 78 nu
marasına dahil olanların kilosundan (15) kuruş 
ve 75 numarasının C pozisyonile 76, 77, 79 ve 

81 den 94 numaralarına kadar olan maddelerin 
kilosundan da (30) kuruş almması şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

5 — Pamuğa aid resim, ya iplikten veya men-
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sucundan alınmaktadır. İpliğinden vergi alın
mış olduğu takdirde mensücundan alınmamak
ta, iplisinden alınmamışsa mensücundan istifade 

edilmektedir. Hükümetin teklifinde pamuk 
ipliği alelıtlak (14) kuruş ve beher metre mu-
rabbaı sıkleti 150 grama kadar olan mensucatın 
kilosu ise 25 kuruş resme tâbi tutulmuş oldu
ğundan- ipliğini kendisi dokumayıpta hariçten 
satın alanlar, iplik üzerinden vergi verecekle
ri için,; ipliğini kendisi dokuyan ve mensuc üze
rinden vergi vermek mevkiinde bulunanlara kar
şı vergi noktasından müsaid bir vaziyette ka
lacaklardı. İpliğini hariçten satın alanlarla 
kendisi dokuyanlar arasında muvazeneyi temin 
için birinci maddenin 10 ncu bendinin 1 numa
rasında iplikler iki kısma ayrılarak 24 ingiliz 
numarasına kadar olanlar 13, 5 kuruş ve bu nu
maradan yukarı olanlar 22 kuruş resme tâbi tu
tulmuştur. 

6 —- Pamuk mensucata aid 10 ncu bendin 
(C) fıkrasına müfredat üzere satılabilecek hale 
getirilmiş olan ipliklere aid 371 tarife numa
rası ilave edilmiş, 381 tarife numarası, muah-
haran ^tarifeden kaldırılmış olduğundan fıkra
dan tayyolunmuştur. 

7 -^- Metre murabbaınm sıkleti 200 grama 
kadar olan ve dışarıdan getirilen ince kumaşları, 
diğerlerinden farklı bir resme tâbi tutmak için 
yün mensucata aid 11 nei bendin iki numara
sının (A) fıkrası ince kumaşların kilosunu 45 
kuruş yerine 100 kuruşa tâbi olaeak şekilde de
ğiştirilmiştir. 

8 -ir Yine yün mensucat kısmında, tarife
nin 136 numarasına giren şapka taslaklarının 
diğer mensucattan farklı olarak aded üzerine be
herinden 25 kuruş resme tâbi tutulmasını te
min edecek bir fıkra eklenmiştir. 

9 — Ziraat için getirilen mevaddı da mua
fiyet dahilinde bırakmak için ikinci maddenin 
1 nci fıkrasında Gümrük ve inhisarlar encüme
nince tesbit edilen (yukarıda zikredilen 5 nci 
maddenin 4 ncü fıkrası hariç) yerine Hükümetin 
teklifi veçhile (teşviki sanayi kanunu mucibin
ce gümrük resminden muaf en giren eşya hariç) 
fıkrası konmuştur. 

10 T— Hükümetin teklifinde de mevcud oldu
ğu üzere çarıklık derilerin vergiden istisnasını 
teminle beraber tabakhanelerin diğer mamulâtı-
nı istisna haricinde bırakacak bir formül olmak 
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üzere ikinci maddeye (Kuvvei muharrikesi ol
mayan tabakhanelerde tabaklanmış çarıklık 
deriler) fıkrası eklenmiş ve deriler ve mamulâ-
tına aid 9 ncu bentten (Tüylü ve tüysüz deriler
den mamul çarıklar vergiye tâbi değildir) fık
rası tayyedilmiştir. 

11 — Yine istisna maddesine, himayeye 
muhtaç görülen âğ ipliklerile balık ağlarının ve 
iplik gibi vergiye tâbi tutulması muvafık görül
meyen iplik döküntüleri (üstübü) ile pamuk. 
»aimastırasmın istisnasına dair bir fıkra eklen
miştir. 

12 — 5 nci maddede kilo kesirleri vahide ib
lâğ edilir denilmiştir. Mükellefler için kolaylık 
ve müsaade teşkil etmek üzere kilo kesirlerinin 
nazarı itibare alınmaması muvafık görülmüş ve 
madde o suretle değiştirilmiştir. 

13 — 7 nci maddede, bu kanunun tatbikatın
da depo tabirile, içinde satış yapılmayıb münha
sıran malların muhafazasına hasredilmiş olan ve 
müessesenin Jsâin bulunduğu veya bağlı olduğu 
kasaba içinde veya mülhakatında bulunan yerler 
kastedilmiştir denilmektedir. Muamele vergisi 
kanunu mucibince sınaî müesseselerin depoları
na gönderdikleri mallar satılmadıkça vergi ta
hakkuk ettirilmemekte ve bazı müesseselerin 
kâin bulundukları yerden uzak şehir ve kasaba
lardaki depolarına gönderdikleri malların ge
rek sevk, gerekse satışının takibinde müşkülât 
çekildiğinden, sınaî müessesenin bulunduğu ma
hallin veya mülhakatının haricindeki yerlerde 
kâin depolara gönderilecek malların satışı bek-
lenmiyerek şevki sırasında vergiye tâbi tutul
mak istenilmesi hasebile bu hükmün kanuna ilâ
ve edildiği Maliyece izah edilmiştir. İstihlâk 
vergisinin tarh ve tahsili, muamele vergisi ka
nunu hükümleri dairesinde cereyan etmesine 
göre muamele vergisi kanununda bulunmayan 
bir hükmün istihlâk vergisi kanununa ilâvesi mu
vafık görülmediğinden 7 nci madde tayyedil
miştir. 

14 — Kanunun neşri tarihinde mevcud stok 
malların bu resme tâbi tutulması encümence de 
muvafık görülmüştür. Ancak resmi artırılan 
maddeler zaten evvelce resim vermiş olduğu 
için sırf resim farkı için beyanname istenmesi ve 
vergi aranması mükellefler için müşkülâtı mu-
cib olacağı gibi, mühim bir hasılat ta temin et
meyeceğinden, stok mal için beyanname verilme-
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sinin yeniden vergi mevzuuna giren maddelere 
hasrı münasib görülmüş ve muvakkat ikinci 
madde o şekilde değiştirilmiştir. Ayni madde 
tahsilata aid fıkrada tavzih edilmiştir. Bu mad
denin toptancı ve yarı toptancıları tarif eden 
son fıkrası dolayısile de encümenimiz tatbikatta 
tereddüde mahal kalmamak üzere bu fıkradaki 
tacir kelimesile ticaret kanunu mucibince bu sı
fatı haiz olanların maksud bulunduğunu ve bu 
manada kabul edildiğini kayde lüzum görmüş
tür. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

M. M. 
Giresun 

Afyon K. 

îktısad En. Reisi 
Tekirdağ 
Ş. Kesebir 

Kâtib 
Niğde 

Dr. B. Fer id T olay 
Ankara Edirne 

A. Ulus Mecrli Boysan 
Gazi Anteb 

Aleyhindeyim. Mütaleam ilişiktir. 
Bekir Kaleli 

İzmir Konya 
Bendi Nevzad îştar Cemal Tekin 

Muş Samsun Sinob 
Ş. Ataman A. Tunalı Y. K. Teıi(jirş")ih-

istihlâk vergisine ek olacak kanun hakkında 
Kanunun, esas itibarile mevkii meriyete kon

ması lehinde bulunmama rağmen iki sebebten bu 
kanun lehine reyimi kullanmıyorum. 

Bunlardan birincisi, usule ikincisi de hem bu 
kanunun maksadı vazına hem de, umumî iktı-
sad prensiplerile adaleti teklifiyeye aykırı gör
müş olmamdır. 

1 — Usule muhalefet; encümenin tezekkür 
edib karar altına aldığı maddeler üzerinde ye
ni baştan müzakereye girmesi ve maddelere ilâ
veler' yapılmış olmasıdır (Kauçuk ve baharatı 
muhtevi maddeler). 

2 — A - Kanun, adaleti teklifiye prensibine 
muhalif bir safha arzedecek mahiyeti almıştır. 
Zira ham maddelerle bu ham maddelerden imal 
olunan şeyler arasındaki farkın (katı olarak ta
yininin imkânsızlığı hasebile) hatadan salim ol
madığına kanaatim ve bu nokta üzerinde sana

yi idaresinin de encümende vaki ikrarıdır. Bu 
sebeple, mamul maddeler üzerinden vergi ciba-

yetinin alelıtlak hem hariçten gelenden hem de da
hilde imal olunandan seyyanen alınması cihetine 
gidilmesini ve dahilde imal olunan mamul eş
yada mevcud ham madde miktarın tesbitile bu 
ham maddeden alınan verginin tenzil edilmesi 
noktasına temayül ettim. Bu hususun ham 
madde üzerinde mevzu vergi nisbetinin bilhesab 
tenzili tarikim ihtiyar suretile de veya başka 
bir formül bulunma suretile de tahtı temine 
alınabileceği hatıra tebadür edebilir. Nitekim 
bu defaki kazanç vergisi kanununda alelıtlak 
beyanname usulüne tâbi olan mükelleflerin ay
ni zamanda karine usulü ile de mükellef tutul
maları sebebile karine usulünden verilen kazanç 
vergisinin beyannamede gösterilen kazançtan 
tenzili cihetine gidilmiş, yani karine yolu ile 
alınan vergi bir avans şeklinde tecelli ettiril
mişti. Bu suretle adaleti teklifiyeyi temin mak-
sadile tatbikattaki suubet bilıztırar kabul edil
mişti. 

B - Kanunun bu şekilde tecellisi umumî ik-
tisad prensi blerine olduğu kadar millî iktrsad 
zümrelerimize de aykırı olacaktır. Çünkü: 

Îktısad vekâleti namına encümende beya
nı mütalea eden Sanayi müdürü Nafiz Bey; 
(Memlekette ham kauçuktan otomobil lâstiği 
imal edilebilecek mevkide bir fabrikanın mev
cud bulunduğu bir müessesenin de kurulmak, 
üzere olduğunu ve fakat daha evvelden ham 

'madde üzerine mevzu verginin yüksekliği ha
sebile hariçten gelene rekabet edebilecek vazi
yette bulunmadığı ve ancak hariçten gelenin 
kilosu başına 46 kuruş bir vergi vazı halinde 
piyasaya malı çıkarabileceğini) söylemiş ve lâ-
hik bir sual üzerine bu fabrikanın ecnebi ser
mayesi Le kurulduğunu ilâve eylemiştir. Mem
lekete ecnebi sermayesinin girmesi ve yerleş
mesi ve nihayet bu sermayenin memlektiıı sa
nayileşme prensibine yardım edici bir vaziyet 
alması elbetteki memnuniyete şayan bir nokta
dır ve bu cepheden diğer yerli sermaye ile 
kurulmuş müesseseler üzerinde tatbik olunan 
himaye sisteminin bu kabîl müesseselere de iş-
malini prensib itfbarile kabul şüphesiz yerin
dedir. Ancak bu sistemin tatbikini acaba ale
lıtlak kabul mevkiinde miyiz? Yani memlekete 
yerleşmiş her ecnebi sermayesine (Sana mut
laka kazanç temin etmekten çekinmeyeceğiz 

( S. Sayısı : 116 ) 



- Ğ -
ve bunun için ne pahasına olursa olsun serma
yen nemalandırılacaktır) diyecek kadar bu 
prensibi şümullendirecek miyiz? Ben hariçten 
gelen otomobil lâstiğine (46) kuruş bir resim 
konularak dahilde yapılandan bunu isteme-
mekliğimizi aşağı yukarı bu manada görüyo
rum. Memlekette sanayiin yeni kurulmağa 
başlanması itibarile bizde kurulan fabrikaların 
maliyet fiatlerinin muasır müesseselere göre 
biraz daha yüksek olması ve bu yükün müs
tehlike yükletilmesi zaruretini kabul ediyor ve 
bunu nazara almıyor değilim. Fakat bu, ni
hayet bir ölçüye ve dediğim noktaya maksur 
olmalıdır. Bundan gayri olarak ham maddesi 
memlekette yetişmeyen ve hariçten geldiği 
takdirde işleyen, gelmediği takdirde istop ede
cek olan fabrikalar üzerinde de bir an tevak
kuf etmek mevkiindeyiz, kanaatindeyim. Mü-
dafaai memleket gayeleri gibi alî menfaatler 
esaslarına bizi sevkedecek mevzularda elbette-
ki bütün bu mütelealar sakıt kalmalıdır. Fa
kat kauçuğun, hususiyeti noktasından, mem
lekette muayyen bir müddetten fazla stok ha
linde muhafaza edilemeyerek bozulması nazara 
alınırsa bu mevzuda bu yolda bir teemmülün 
de yeri kalmıyor demektir. Bu takdirde hima-

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince Yüksek Kamutaya takdi
mi kararlaştırılıb Başvekâletin 6/941 sayılı tez-
keresile gönderilen kanun lâyihası Iktısad en
cümenince görüldükten sonra encümenimize ha
vale buyurulmakla okundu. 

Hükümetçe 2458 numaralı, istihlâk vergisi 
kanunundaki ithalât maddelerile dahilî imalâ
ta aid istihlâk vergisinin bir miktar arttırılması 
ve demir ve bakır gibi bazı maddelerin de vergi 
mevzuuna alınması teklif olunmuştur. 

Encümenimizce Hükümetin teklifi ve İktı-

ye tarikile yapılan fedakârlık, beş oh vatan
daşın istihdam edilmesi suretile iş sahasının 
genişlemesi gibi dar bir sahaya maksur kalacak 
demektir. 

C - Bir an için bu faydayı da istisgar ey
lemeyerek himayeye kalkmsak dahi yine sa
kat bir yola dönmüş oluruz. Çünkü elimizde
ki kanun bir ( istihlâk vergisi ) kanunudur. 
Ne teşviki sanayi kanunudur, - ki bu kabîl mü
esseseler şahsen bundan da istifade etmiştir -
ne de bir himaye kanunu. Şu halde kanunun 
maksadı tedvini alelıtlak her madde üzerine 
seyyanen bir vergi vazı olduğundan vazıı ka
nunun bu gayesini göz önünde tutarak üze
rinde bu yolda imal eylemek mevkiindeyiz. 

Netice itibarile, encümende usule muhalif 
bir seyri takib etmesi, gerek umumî ve gerek 
millî iktısad prensiblerine aykırı bir tecelli ar-
zetmesi, ayni zamanda esas kanunun ruh ve 
maksadına münafî bir netice vermesi ve ada
leti teklifiye esasından uzaklaşmış bulunması 
sebeblerile kanunun lehinde reyimi istimal et
miyorum. 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

sad encümenince kanun lâyihası üzerinde yapı
lan tadiller gözden geçirilerek bu vergi hakkın
da uzun uzadıya konuşuldu ve düşünüldü: 

Lâyihanın birinci maddesinin 5 numaralı 
bendinin (B) fıkrasında gümrük ithalât umumî 
tarifesinin 447 numarasının (A ve B) pozis
yonlarına giren her nevi ayakkabılarının beher 
kilo gramından yüz elli kuruş istihlâk vergisi 
alınacağı gösterilmiştir. Bu kanun, iptidaî mad
deleri istihlâk resmi verilmemiş olan mamulâtı 
resme tâbi tutmakta olup ancak dahilde deri 
ayakkabılarının imalâtını lâstik ayakkabı ima
lâtına karşı himaye etmek gayesi istihdaf edil-

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 30- IV -1935 

Karar No. 32 
Esas No. 1/93 

Yüksek Eeisliğe 
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diği cihetle bu umumî kaideden yalnız bu nok
tada ayrılmış olmasından dolayı ithal edilecek 
kauçukların istihlâk vergisi, memlekete ithali 
sırasında verilmiş olsa dahi dahilde bunlardan 
yapılacak ayakkabılarının imali halinde dahi 
istihlâk vergisi almması için mezkûr fıkraya 
(İptidaî maddesi olan kauçuğundan istihlâk ver-

v gisi aimmış olsun olmasın) kay dinin ilâvesine 
lüzum görülmüş ve bunun mukabili olarak ayni 
mamulâtm ithal edilen kısmını da iptidaî mad
denin mukabili istihlâk vergisinin, sanayi idare
sinin verdiği hesaba göre kiloda 46 kuruş zam 
suretile istifası kararlaştırılmıştır. 

Birinci maddenin 7 numaralı bendinin B fık-
rasile beher kilogramın beş kuruş istihlâk ver
gisine tâbi tutulmuş olan ambalaj kâğıdlarmın 
ihracat mallarımız üzerinde yapacağı tesirleri 
düşünen encümenimiz bu kâğıdları daha hafif 
bir mikdarda vergiye tâbi tutulmasını muvafık 
bularak bunları mezkûr fıkradan çıkarmış ve 
7 numaralı bendin A fıkrasma naklile şimdiye ka
dar olduğu gibi üç kuruş vergiye tâbi tutmuştur. 

On numaralı bendin bir numarasında göste
rilen 24 İngiliz numarasına kadar olan iplikler 
için konulan on üç buçuk kuruş vergi on iki 
kuruşa indirilmiştir. 

îktisad encümenince birinci maddenin on 
bir numaralı bendinin iki numarasındaki A fık
rasında beher metre murabbamm sıkleti 200 \ 
grama kadar olan yün ve kıl mensucatın kilo
suna 100 kuruş istihlâk vergisi konulmuş ise 
de encümenimiz böyle cüzî vergiler de tafsilleri 
çoğalmaktansa daha basit şekiller üzerinde kal
masını muvafık gördüğünden Hükümetin tekli
fini aynen kabul etmiştir, 

Demir su borularile çirkef borularını memle
ketin sıhhî ihtiyaçları ve hususile hıfzıssıhhai 

umumiye kanunundaki mecburiyetler nazarı 
itibare alınarak Îktisad encümenince tanzim 
edilmiş olan bağlı bir numaralı cetvelde 529 
tarife numarasının A, B, C pozisyonlarına giren 
maddeler (ki su ve çirkef borularıdır) hizala
rında gösterilen mikdarın nısfı olan 26 kuruş 
vergiye tâbi tutulması muvafı bulunmuş ve bu 
yolda kayid ilâve edilmiştir. 

Kanunun mükellerfiyete taallûk eden üçüncü 
maddesi tatbikatta yanlışlıklara mahal kalma
mak için mükellefiyet mevzuu daha açık şekilde 
yazılarak maksada göre tadil edilmiştir. 

Birinci muvakkat maddeye; kanununun neş
ri tarihinden sonra henüz muameleleri bitme
miş olanlar tâbiri karışıklığı mueib olacağın
dan tahakkuk kelimesinin ilâvesile bu madde 
tavzih edilerek evvelki kanunlar ahkâmının 
tatbik olunacağı gösterilmiştir. 

İkinci muvakkat maddede; istok mallar için 
nerelerde, kimler tarafından »beyanname veril
mesi lâzımgeleeeği vazıh surette gösterilmiş ve 
bu suretle de ithal merkezi olmayan mahaller
den istok ihtilâfları kaldırılarak bu madde 
geçen seneki müşkülâta meydan vermeyecek su
rette tadil olunmuştur. 

Yükseü Reisliğe arzolunur. 
Mal. En. Rs. M. M. N. Kâ. Kâtib 

Gümüşane Çankırı Çankırı 
H. F. Ataç M. önsay M. önsay 
Afyon K. Ankara ' Bolu 

îzzei Akosman M. Aayaşlı Mitat Denli 
Bursa Çankırı Diyarbekir 

Dr. G. Kahraman 8. Çölgeçen Huriye öniz 
Diyarbekir İstanbul İzmir 

Zülfü Tiğrel 7. Yazıcı K. Dursun 
Kars Kayseri Malatya Manisa 

\ÖrKüntay A. H. Arga M. N. Zapçı T.Hitit 
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Çimentodan istihlâk resminin kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve îktisad ve Maliye 

encümenleri mazbataları (1/148) 

T C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: öf 1181 

27-1V-1Q3 5 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Çimento istihlâk resminin kaldırılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 24-IV-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunul muştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Mucib sebepler 

Çimento satış fiatının mutedil hadde indirilmesine imkân verecek tedbirleri tesbit etmek 
üzere Hükümetçe yaptırılan tetkikat neticesinde tonu vasati olarak 26 lir 5n kuruşa satılmakda 
olan çimentonun* fiatının 22 lira 50 kuruşa kadar indirilebilmesi imkânı görülmüş ve çimento 
istihlâk resminin kaldırılması halinde bu nisbette bir tenzilât yapılması memleketin bu günkü 
imar siyaseti noktasından faideli olacağı kararlaştırılmıştır. 1930 senesinde 165 000 tona 
baliğ olan senelik çimento istihsalâtı 1934 senesinde 103 600 tona kadar yükselmiş olmasına 
göre, ton başına 250 kuruş olarak alınmakta olan istihlâk resmi vasati hesapla bütçede 
450 000 h*ra kadar bir eksiklik yapacakdır. Çimento istihlâkinin % 70 ine yakın miktarı 
Devlet inşaatına taalluk ettiğinden mubayaa fiatlarında, yapılan tenzilât nisbetinde bir tasarruf 
temin edeceğinden vergi noksanının inşaat tahsisatlarından tenzilât yapılması suretile telâfisi 
kabil olacakdır. 

Memleketin imarına hizmet rnaksadile lâyiha arzedilmiştir. 

îktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktisad encümen i 

Karar No. 24 
Esas No. 1/148 

Yüksek Başkanlığa 

4 - V - 193.1 

Çimento istihlâk resminin kaldırılması hak
kında Maliye bakanlığınca hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetinin 24 - TV - 1935 toplantısında 
Kamutaya sunulmasına karar verilen kanun lâ
yihası encümenimize verilmekle Îktisad bakanı 
ve Maliye bakanlığı müsteşarı hazır oldukları 
halde okundu ve görüşüldü: 

Memleketimizin imarı yönünden çok ehem
miyetli bir mevkii olan çimentonun fiatmı ma
kul bir dereceye indirmek yolunda Hükümetin 

uzun zamandanberi mütehassıslara yaptırdığı 
teknik araştırmalar iyi netice vermiş ve yakın 

zamana kadar vasati 26,5 liraya satılan çimento
nun tonundan 4 lirası fabrikatörlerin de istek 
birliği ile indirilerek tonu 22,5 liraya satılması 
temin edilmiş idi. Yapılan araştırmalardan 
anlaşıldığına göre bu gün çimento üzerinden 
muhtelif adlar ile alınan vergi mikdarı tonda 
7,5 lirayı bulmaktadır. Avrupada çimento ya
pan memleketlerin bu maddeden aldıkları vergi 
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ile bizimkil'erin verdikleri vergi karşılaştırılmış 
ve arada oldukça mühim fark görülmüştür. 
Alman bu vergiler ile bütçede mühim bir çok 
masrafların karşılandığı göz önünden uzak tutul
mamakla beraber bu gün meveud fabrikaların 
istihsal ettikleri 200 bin tona yakın çimentonun 
hemen 140 bin tonu Hükümetin kendi inşaatın
da sarfetmesi neticesi vergiye mevzu olan kısım 
istihsalin üçde birinden daha aşağı düşüyor de
mektir. Teklif edilen lâyiha ile indirilmesi istenen 
tonda 2,5 lira istihlâk resminin bu noktai nazar
dan bütçeye yapacağı tesir 100 küsur bin lira 
derecesinde olacaktır. Halbuki buna mukabil 
yukarıda da söylediğimiz gibi imara çok büyük 
ihtiyacı olan memleketimizin medenî ilerleyiş 
yönünden yapacağı yol ve bina işlerindeki çok 
büyük fayda karşısında bütçenin kaybedeceği 
100 küsur bin lira kıyas edilmiyecek kadar az
dır. Başka memleketlerde çimento üzerinden 

Çimento istihlâk resminin kaldırılması hak
kında Maliye vekilliğince hazırlanıb îcra Vekil
leri Heyetince 24 - IV -1935 de Yüksek Kamuta
ya arzı takarrür eden kanun lâyihası İktısad en
cümenince görüldükten sonra encümenimize ha
vale buyurulmuş olmakla okundu ve konuşuldu: 

Çimento maddesinden istihlâk resminin kal
dırılması, çimento fiatinin tenezzülünü tazam-
raun etmek itibarile encümenimiz de tktısad 
encümeninin mütaleasma işlirnk ederek lâyihayı 
aynen kabul etmiştir. 

alman vergiler encümene verilen izahata naza
ran tonda 1,5 lira kadar olup memleketimizde 
ise bu son tenzil ile alman resimler tonda 5 lira
ya düşmüş oluyor. - Encümenimiz ona göre bu 
mikdardan da tedricen tenzilâta gidilmesini ve 
o nisbette çimento satış fiatnın indirilmesini te
menniye şayan görmüş ve bu mütaleata binaen-
dir ki lâyihayı memnuniyetle karşılayarak mad 
deleri aynen kabul etmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ik. En. Rs. M. M. Kâtib 

Tekirdağ Giresun Niğde 
Ş. Kesebir t. Sabuncu R. Ferid l1 alay 

Af on K. Ankara 
Bere Keresteci Türken E. Demirel 
Aydın Çanakkale Gazi Antep 

N. Topcofjlu Dr. M. Bengisu R. Kür ez 
Muş Samsun Zonguldak 

Ş. Ataman A. Tunalı H. Karabacak 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Na. Kâ. Kâ. 
Gümüşane Çankırı Çankırı 

H. F. Ataç M. önsay M. önsay 
Bursa Çankırı 

Dr. G. Kahraman S. Çölgeçen 
Diyarbekir Diyarbekir Erzurum 

II dr iye öniz Zülfü Tigrel T. User 
Kars Kayseri, 

ö. Küntay A.ILArcja 

Maliye encümeni mazbatası 

7\ B. M. M. 
Maliye encümeni 6 - V -1935 

Karar No. 33 . 
Esas No. 1/148 

Yüksek Reisliğe 
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HÜKtlMETtN TEKLÎFt 

Çimento istihlâk resminin kaldırılması
na dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2458 numaralı ve 28 - V -1934 
tarihli kanunun 1 nci maddesinin 7 sayılı fık
rası ile 4 ncii maddesi hükümleri ilga edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri me

murdur. 

Bş. V. 
/. înönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Ab. Özmen 
S. î. M. V. 

Dr, R, Saydam 

24-
ÂÂ. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. 
Ş. Kapa 

Na. V. 
A. Çeimkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

IV-1935 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. Y. 
F. Ağralı 

Ik. V 
C. Bayar 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 66 
Esas No. 1/93 

148 
Yüksek Reisliğe 

U-V- 1935 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması
na dair olub Başvekâletin 3 nisan 1935 tarih ve 
ve 6/941 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar, 
Iktısad ve Maliye encümenlerinin mazbatalarile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekili Fuad Ağralı ve îktısad vekâleti Sanayi 
umum müdürü Recai bulunduğu halde okundu 
ve konuşuldu. 

Bundan sonra çimento istihlâk resminin kal
dırılması hakkında Başvekâletin 27 nisan 1935 
tarih ve 6/1181 numaralı tezkeresile kezalik 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası da îktf-
sad ve Maliye encümenlerinin mazbatasile en
cümenimize • havale edilmiş olmakla bu lâyiha
nın birinci lâyiha ile olan alâkası itibarile bir
leştirilmesi encümenimizce muvafık görülerek 
Maliye vekâleti müsteşarı Faik Baysal bulun
duğu halde tetkik olundu. 

Birinci lâyiha ile 2458 sayılı istihlâk vergisi 
kanunu ve bu kanuna eklenen 2546 ve 2583 sa
yılı kanunlar mucibince istihlâk vergisine tâbi 
tutulan kahve, çay, kakao, pamuk ve yün ipliği 
ve mensucatı, deri ve kauçuk mamulâtından 

alınmakta olan istihlâk resminin bir miktar artı
rılması ve demirle bakırın yeniden vergi mev
zuuna alınması teklif edilmektedir. 

Iktısad encümeni mazbatasında beyan ve 
alâkadarlar tarafından encümenimize izah edil
diği veçhile bu verginin takib edilen iktisadî 
maksadlara halel vermeyeceği anlaşılmakla lâ
yiha esas itibarile kabul edilmiş ve maddeler ay
rı ayrr tetkik edilerek encümence yapılan bazı 
değişiklikler aşağıda gösterilmiştir: 

1 — Birinci maddenin beşinci bendinin (B) 
fıkrasında yazılı ayakkabıların hariçten ithali 
halinde beher kilogramından 46 kuruş zammile 
196 kuruş vergi alınması hakkında Maliye encü
meni tarafından serdolunan mütalea encüme
nimizce de yerinde bulunmuş ve ancak bu kay-
din muafiyet hakkındaki ikinci maddenin beşin
ci fıkrası yerine yukarıdaki fıkrada kaydedilme
si muvafık görülmüştür. 

2 — Kauçuk mamulâtndan olup ta tababette 
kullanılan eldiven, kasıkbağı, buz keseleri, şı
rınga ve tebabete mahsus sondaların vergiden 
istisnası muvafık görülmüş ve (E) fıkrasına bu-
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nu temin edecek şekilde bir fıkra ilâve edilmiş
tir. 

3 — Bu lâyihanın birinci maddesinin 8 nci 
bendinde çimentonun beher tonundan 250 kuruş 
istihlâk resmi alınacağı gösterilmektedir, ki bu 
kayid bu lâyiha ile hükümden kaldırılması dü-
şnülen 2458 numaralı istihlâk vergisi kanunu
nun birinci maddesinin 7 nci fıkrasından naklo
lunduğu gibi çimento fiatlerinin istihlâk vergi
si dolayısile arttınlamayacağı hakkındaki 9 ncu 
maddede de kezalik 2458 numaralı kanunun 4 
ncü maddesinden alınmıştır. 

Hükümet; memleketin imar işlerinin inkişa
fı için almaeak tedbirler sırasında çimento fi
atlerinin mümkün olduğu kadar indirilebilmesi
ni temin için buna aid istihlâk vergisinin kal
dırılması maksadile buna dair olan ikinci kanun 
lâyihasını hazırlamış olduğuna göre bu hüküm
lerin istihlâk vergisi tadillerine dair oaln birin
ci lâyihada nazarı dikkate alınması muvafık 
olacağı düşünülmüştür. 

Hükümetle îktısad ve Maliye encümenleri 
tarafından izah edilen sebebleri yerinde bulan 
encümenimiz dahi çimentodan istihlâk vergisi 
alınmamasını muvafık bulmaktadır. Bu sebeble 
istihlâk vergisi hakkındaki lâyihanın birinci 
maddesinin 8 nci bendinde çimentoya aid mükel
lefiyet kaldırılmış ve bendlerin sırası ona göre 
değiştirilmiştir. 

Ancak bu verginin vazı sırasında çimento 
fiatlerinin arttırılnıamasını temin için konan 
ve Hükümetçe tanzim edilen lâyihanın 9 ncu 
maddesine naklolunan cezaî müeyyidenin mu
hafazası lâzım gelib gelmeyeceği noktasında en
cümenimiz durmuş ise de çimentonun kontenjan 
tedbirleri münasebetile hariçten ithali güçleş-
tiğini ve memleketimizde mahdud fabrikalar ta
rafından imal edildiğini göz önünde tutan Hü
kümetin imar işlerimizle kuvetli alâkası olan 
bu maddenin fiatile esaslı surette meşgul ol
duğu cihetle tesbit edilen bugünkü satış fiat-
lerinden resmin ilgası gününden itibaren be
her tonundan resme tekabül eden 2,5 liranın 
indirileceğine ve fiate müessir olan diğer âmil
lerle hariçteki çimento fiatleri de tekrar tet-
kika tâbi tutularak çimentonun memleket ih
tiyaçlarına uygun ve daha ucuz fiatlerle satıl
masının temin edileceğine kani olan encümeni
miz umumî kanunlarla temin edilen müeyyide
ler haricinde kanuna çimento için cezaî hüküm

ler konmasını lüzumlu saymamış ve bu sebeb
le lâyihanın 9 ncu maddesinin tayymı muvafık 
görmüştür. «• 

4 — İkinci maddenin beşinci bendinde bah-
solunan istisnaiyet hükmünden, dahilde imal 
edilen ve birinci maddenin 5 nci bendinin (B) 
fıkrasında yazılı olan ayakkabılarının hariç 
olduğunun mezkûr ikinci maddede diğer bir 
şekilde ifadesi faydalı görülmüş ve mezkûr bend 
bu esasa göre tadil edilmiştir. 

5 — Memleketteki küçük sanatlerin inkişaf 
ve himayesi için bunların muamele vergisinden 
istisna edilmiş olduğu nazarı dikkate alınarak 
muamele vergisinden müstesna olan bu gibi 
sınaî müesseselerin istihlâk vergisinden de is
tisnası muvafık görülerek 3 ncü maddeye bu 
esasa göre bir fıkra eklenmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konmak üzere Yük
sek reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal Sırrı Bay 
Kâtib 

İstanbul Çorum İstanbul 
F. öymen M. Cantekin M. TIraz 

İzmir Malatya Muş 
/ / . Çakır O. Taner Ş. Çiloğlu 

Kırklareli Tokad 
Ş. ödül 8. Genca 

Devlet her alanda önemli ödevlerinin gerek
tirdiği masrafların vazgeçilemez en azını olsun 
karşılayabilmek için kabil olan ve mahzursuz bu
lunan gelirlere muhtaç olduğundan bu kere 
önergelenen istihlâk vergilerini aşağıda yazılı 
eşyaya dokunmamak şartile lâzım görmekteyim: 

1 - Pamuk ipliklerin ve pamuk dokumala
rın fakir tabakanın bez ihtiyacına yarayan ve 
fiatları daha ziyade yükselmemesi lâzımgelen 
kalın ve kaba kısımları; 

Bunlara da yapılacak vergi zammının müs
tehliklere dokunmayacağı ve fabrikaların bu 
zammı, fiatlara bindirmelerinin önüne geçileceği 
yolundaki düşüncede beraber olamıyorum. Çün-
ki önerge hem yabancı ülkelerden gelenler ve 
hem de ülkemizde yapılanlar için olduğundan 
verginin fiatlara yükseltil memesi için ve yalnız 
fabrikalarımızın kârmdan aimması için ne ya
pılsa faydası olamaz. Henüz bu günkü pamuklu 
istihsal vaziyetimizde piyasalarımızdaki pamuk 
dokuma arz ve talebleri ve bu arz ve taleblerin. 

( S. Sayısı : 116 ) 



1 2 -
müstakil: olarak tesbit ettiği ve edeceği fiatlar 
o arzuya: engel olacaktır. 

Bu f iatlara ise henüz muhtaç, olduğumuz mik-
darlarda yabancı dokumalar hâkim olduğundan 
fabrikalarımız satış fiatlarına vergiyi bindir-
meseler bile aradaki mütevassıtlar bindirecek
lerdir ve bunun önüne geçilemiyecektir. Çünkü 
bu mütevassıtlar da yabancı dokumaların vergi
lerine göre yerli dokumalarımızı vergi nisbe-
tinde yükseltecekleri fiatlarla satmak için daima 

müşteri bulacaklardır ve bu, arz ve talebi erin önü
ne geçilemez bir gereğidir. 

Kastedildiği gibi verginin yalnız pamuk do
kuma fabrikalarımızın kârından alınması ve 
müstehliklere dokunmaması olsa olsa ülkemize 
gelecek yabancı pamuk dokumaların bu vergi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı maddeler, mem
lekete ithallerinde veya memleket içinde istih
sal veya imallerinde hizalarında yazık miktar
larda istihlâk vergisine tâbidir: 

1 - Kahve, ( Gümrük tarife kanununun 208 
numarasına dahil her nevi ) beher kilogramın
dan 30 kuruş, 

2 - Çay, ( Gümrük tarife kanununun 213 
numarasına dahil her nevi ) beher kilogramın
dan 60 kuruş, 

3 - Kakao: 
A : Tane, toz veya hamur halinde ve hazır

lanmış şekerli, şekersiz ( Gümrük tarifesinin 
211 ve 212 numaralarına dahil her nevi ) 60 
kuruş, 

B : Kakao yağı 120 kuruş, 

zammından istisnası suretile bunların fiatlarınm 
zam nisbetinde yükselmesine meydan bırakma
makla mümkün olur. 

2 - Demir eşyanın yapriarda kullanılanları; 
(Çimento hakkındaki düşünceyi yapıların de

mir malzemesi için dahi kabul etmemeğe imkân 
göremiyorum.) 

3 - Bakırlardan levha halindekiler ve bunlar
dan ülkemizde yapılan kaplar. 

(Bunlardan ülkemizde gemilerin tamir mas-
raflarnın çoğalmaması ve bakırcılık sanatımı
zın yabancı ülkelerden gelen emaye ve alü-
minyom kabların rekabetinden korunabilmesi 
için vergiden istisnasını lâzım görüyorum.) 

Sivas 
Remzi Çiner 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ÎNCÜMENÎNÎN 
DEĞİŞTİRİLİŞİ 

Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı maddeler, mem
lekete ithallerinde veya memleket içinde istih
sal veya imallerinde hizalarında yazılı miktar
larda istihlâk vergisine tâbidir: 

1 - Kahve, ( ithalât umumî tarifesinin 208 
numarasının A, B, G, D pozisyonlarına giren her 
nevi ) beher kilogramından 30 kuruş, 

2 - Çay, ( İthalât umumî tarifesinin 213 
numarasının A ve B pozisyonlarına giren her ne
vi ) beher kilogramından 60 kuruş, 

3 - Kakao : ( tthalât umumî tarifesinin 211 
numarasının A ve B pozisyonlarına girenlerle 
212 numarasına giren her nevi ) beher kilogra
mından 60 kuruş, 

4 - Kakao yağı ( tthalât umumî tarifesinin 
227 nci numarasına giren ) beher kilogramından 

( S. Sayısı : 116 ) 
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İKTISAD ENCÜMENİNİN 
DEĞlŞTİRÎŞl 

Bazı maddelerden istihlak 
vergisi alınması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Aşağıda yazılı 

maddeler, memlekete ithallerin
de veya memleket içinde istih
sal veya imallerinde, hizaların
da yazılı miktarlarda, istihlâk 
vergisine tâbidir: 

1 • Kahve (ithalât umumî 
tarifesinin 208 numarasmm A, 
B, C, D pozisyonlarına giren 
her nevi) beher kilogramından 
30 kuruş, 

2 - Çay (ithalât umumî ta
rifesinin 213 numarasmm A ve 
B pozisyonlarına giren her 
nevi) beher kilogramından 60 
kuruş, 

3 - Kakao, (ithalât umumî 
tarifesinin 211 numarasmm A 
ve B pozisyonlarına girenlerle 
212 numarasma giren her nevi) 
beher kilogramından 60 kuruş, 

4 - Kakao yağı (ithalât umu
mî tarifesinin 227 nci numarası-

MALİYE ENCÜMENİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Bazı maddelerden istihlâk 
vergisi alınması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Aşağıda yazılı \ 

maddeler, memlekete ithallerin
de veya memleket içinde istih
sal veya imallerinde hizaların
da yazıl? mikdarlarda bu ka
nuna göre istihlâk vergisine 
tâbidir: 

1 - Kahve : İktısad encüme
ninin değiştirdiği gibi aynen 

2 - Çay : İktısad encümeninin 
değiştirdiği gibi aynen 

3 - Kakao : İktısad encüme
ninin değiştirdiği gibi aynen 

4 - Kakao yağı : İktısad en
cümeninin değiştiridiği gibi ay-

( S. Sayısı : 116 ). 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — 

1 - İktısad encümeninin tek
lifi aynen 

2 - İktısad encümeninin tek
lifi aynen 

3 - İktısad encümeninin tek
lifi aynen 

4 - İktısad encümeninin tek
lifi aynen 
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4 - Kauçuk mamulâtı: 

A : Ham kauçuk (Gümrük tarife kanununun 
440 ncı numarasına dahil her nevi) 100 kuruş, 

B : Gümrük tarife kanununun 447 nci nu
marasında yazılı kauçuk ayakkabılar 150 kuruş, 

G : Lastik çizmelerle potin ve mest üzerine 
giyilen lâstik kaloş ve şosonlar 50 kuruş, 

D : Gümrük tarife kanununun 444 ncü mad
desine dahil lâstik boru ve lâstikten yapılmış 
her nevi elektrik levazımı ve gaz maskesi 20 ku
ruş, 

[ Küteberka, balata, ebonit ve volkanit 
ve sunî kauçuk ve A. B. 0. fıkralarında yazdı 
eşyanın bunlardan mamul olanları da ayni eşya
ya mahsus vergiye tabidirler.] 

G. î. E. 

120 kuruş, 

5 - Kauçuk ve mamulâtı: 

A : Ham veya temizlenmiş her şekilde ve 
kırpıntılar ve köhne mamulât hurdaları (İtha
lât umumî tarifesinin 440 numarasına giren 
beher kilo gramından 100 kuruş, 

B : Her nevi ayakkabı (deriden maada) me-
vaddı saire ile müretteb ve gayrimüretteb (İt
halât umumî tarifesinin 447 numarasının A ve 
B pozisyonlarına giren her nevi), beher kilo gra
mından 150 kuruş, 

0 : Yukarıda zikredilen tarife numara ve 
pozisyonlarına giren lâstik ayakkabılarından 
yalnız lâstik çizme, potin ve mest üzerine giyi
len lâstik kaloş ve şosonların beher kilo gramın
dan 50 kuruş, 

D : Lâstik boru ve lâstikten yapılmış her ne
vi elektrik levazımı (İthalât umumî tarifesinin 
444 numarasına giren eşyanın her nevi) beher 
kilo grammdan 20 kuruş, 

E : 
kuruş, 

Gaz maskesi beher kilo gramından 20 

F : Yukarıda A, B, C fıkralarında zikredi
len eşyanm, küteberka balata, ebonit, volkanit, 

(S. Sayısı : 116) 
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na giren) beher kilogramından 
120 kuruş., 

5 - Kauçuk ve mamulâtı: 

A) Ham veya temizlenmiş 
her şekilde ve terpmtılar ve 
köhne mamulât hurdaları (it
halât umumî tarifesinin 440 
numarasına giren) beher kilo
gramından 100 kuruş, 

B) Her nevi ayajskabı (deri
den maada) mevaddı saire ile 
müretteb ve gayrimüretteb (it-
halat umumî tarifesinin 447 nu
marasının A ve B pozisyonları
na giren her nevi) beher kil-
grammdan 150 kuruş, 

C) Yukarıda zikredilen tari
fe numara ve pozisyonlarına 
giren lâstik ayakkabılarından 
yalnız lâstik çizme, potin ve 
mest üzerine giyilen lâstik ka-
loş ve şosonların beher kilogra
mından 50 kuruş, 

D) Lâstik boru ve lâstikten 
yapılmış her nevi elektrik le
vazımı (İthalât umumî tarife
sinin 444 ve 558 H numarasına 
giren eşyanm her nevi) beher 
kilogramından 20 kuruş, 

E) İthalât umumî tarifesinin 
445, 446, 448 ve 449 numarala
rına giren kauçuk mamulatm 
beher kilosundan 46 kuruş, 

P) Yukarıda A, B, C fıkrala
rında zikredilen eşyanm küte-

— 15 — 
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nen 
5 - Kauçuk ve mamulâtı tktı-

sad encümeninin değiştirdiği 
gibi aynen 

A - : îktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

B) Her nevi ayakkabı ( de
riden maada) mevaddı saire ile 
müretteb ve* gayri müretteb 
(İthalât umumî tarifesinin 447 
numarasmm A ve B pozisyon
larına giren her nevi) beher 
kilo gırammdan 150 kuruş 
(İptidaî maddesi olan kauçu
ğundan istihlâk vergisi alınmış 
olsun olmasun) 

C) îktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

D) Îktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

£) Îktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

F) Îktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

( S. Sayısı ; 1J6 ) 

B. E. 

5 - A) Îktısad encümeninin 
teklifi aynen 

B) Her nevi ayakkabı (de
riden maada) mevaddı saire ile 
müretteb ve gayri müretteb 
(ithalât umumî tarifesinin 447) 
nci numarasmm A ve B pozis
yonlarına giren her nevi) beher 
kilogramından 150 kuruş (An
cak bu ayakkabıların hariçten 
ithali halinde beher kilogra
mından 46 kuruş zammile 196 
kuruş alınacaktır). 

G) Îktısad encümeninin tek
lifi aynen 

D) Îktısad encümeninin tek
lifi aynen 

E) İthalât umumî tarifesinin 
445, 446, 448 ve 449 numarala
rına giren kauçuk mamulatm 
beher kilosundan 46 kuruş (448 
numaradaki kauçuk muamelât
tan tababette kullanılan eldi
ven, kasıkbağı, buz keseleri, şı
rınga, tababete mahsus sonda
lar hariç). 

F) Îktısad encümeninin tek
lifi aynen 



Hü. 
— 16 -

G. 1. E. 

5 - Pencere camı (Gümrük tarife kanunu
nun 497 nci maddesine dahil her nevi) 4 kuruş, 

6 - Klğıd: 
A : Matbaa kâğıdı (Gümrük tarife kanu

nunun 328 nci maddesine dahil her nevi) beher 
kilo gramından 3 kuruş, 

B : Sargılık kâğıd, yazı kâğıdı, defter ve her 
nevi mukavva (Gümrük tarife kanununun 324, 
325, 327̂  328, 329, 332, 337, 338, 341, 342, 
343, 345, 356 numaralarına dahil bilûmum nevi
leri) beher kilo gramından 5 kuruş, 

7 - Çimento (Gümrük tarifesi kanununun 
469 ncu numarasına dahil her nevi) beher to
nundan 250 kuruş, 

8 - Deriler ve mamulâtı: 

A : Gümrük tarife kanununun 75/A, B ve 
78 numaralarına dahil her nevi beher kilo gra
mından İÛ kuruş, 

B : Gümrük tarifesi kanununun 75/C, 76, 
77 ve 79 numaralarına dahil her nevi kilo gra
mından 15 kuruş, 

G : Gümrük tarifesinin 81 ilâ 94 numarala
rına dahil her nevi deri mamulâtı kilogramından 
30 kuruş, 

(Tüylü veya tüysüz derilerden mamul ça
rıklar vergiye tâbi değildir ). 

ve sunî kauçuktan mamul olanları da ayni eşya
ya mahsus vergiye tâbi tutulur. 

6 - Pencere camı (İthalât umumî tarifelinin 
497 numarasının A, B, O pozisyonlarına giren 
her nevi) beher kilo gramından 4 kuruş, 

7 - Kâğıd ve mukavva: 
A : Matbaa ve kesilmemiş yazı kâğıdı (İtha

lât umumî tarifesinin 328 numarasının A ve B 
pozisyonlarına giren kâğıdlarm her nevi) beher 
kilo grammdan 3 kuruş, 

B: İthalât umumî tarif esinin 324,325, 327,329. 
337, 341, 342, 343, 345, 356 numara ve bu numa
raların pozisyonlarına giren her nevi kâğıd ve 
mukavvaların beher kilo gramından 5 kuru-, 

8 - Çimento (İthalât umumî tarifesinin 469 
numarasmm A ve B pozisyonlarına giren her 
nevi) beher tonundan 250 kuruş, 

9 - Deriler ve mamulâtı: 

A : İthalât umumî tarifesinin 75 numarası
nın A ve B pozisyonlarına ve 78 numarasmm 
da A ve B pozisyonlarına giren her nevi beher 
kilo grammdan 10 kuruş. 

B : İthalât umumî tarifesinin 75 numarası
nın G pozisyonuna 76, 77 ve 79 numaralarına gi
ren her nevi beher kilo grammdan 15 kuruş, 

C : İthalât umumî tarifesinin 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ve 94 numarala
rına ve bu numaraların pozisyonlarına giren her 
nevi beher kilo grammdan 3t) kuruş, 

(Tüylü ve tüysüz derilerden mamul çarıklar 

( S. Sayısı : 116 ) 
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berka, balata, ebonit, volkanit 
ve sunî kauçuktan mamul olan
ları da ayni eşyaya mahsus ver
giye tâbi tutulur. 

6 - Pencere camı (ithalât u-
mumî tarifesinin 497 numarası
nın A, B, C pozisyonlarına gi
ren her nevi) beher kilogramın
dan 4 kuruş. 

7 - Kâğıt ve mukavva: 
A) Matbaa ve kesilmemiş ya

zı kâğıdı (ithalât umumî tarife
sinin 328 numarasının A ve B 
pozisyonlarına giren kâğıtların 
her nevi) beher kilogramından 
3 kuruş, 

B) ithalât umumî tarifesinin 
324, 325, 327, 329, 337, 341, 342, 
343, 345, 356 numara ve bu nu
maraların pozisyonlarına giren 
her nevi kâğıt ve mukavvaların 
beher kilogramından 5 kuruş, 

8 - Çimento (ithalât umumî 
tarifesinin 469 numarasmm A 
ve B pozisyonlarına giren her 
nevi) beher tonundan 250 ku
ruş. 

9 - Deriler ve mamulâtı: 

A) «ithalât umumî tarifesinin 
75 numarasının A 1, A 3 ve B 1, 
B 3 pozisyonlarına giren her ne
vi» beher kilogramından 10 ku
ruş, 

B) «ithalât umumî tarifesinin 
75 numarasmm A 2 ve B 2 po-
zisyonlarile 78 numarasına gi
ren her nevi» beher kilogramın
dan 15 kuruş, 

C) «ithalât umumî tarifesinin 
75 numarasmm O pozisyonile 

76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 numa
ralarına ve bu numaralarm po-

Mal. E. 

6 - Pencere camı: tktısad en
cümeninin değiştirdiği gibi ay
nen 

7 - Kâğıd ve mukavva : 
A - Matbaa ve kesilmemiş 

yazı kâğıdları ve sargılık kâ-
ğıdlar; 

(ithalât umumî tarifesinin 328 
numarasının A ve B ve 324 nu
marasmm A, B, C pozisyonla
rına giren kâğıdlarm her nevi) 
beher kilogramından üç kuruş, 

B - ithalât umumî tarifesi
nin 325, 327, 329, 337, 341, 342, 
343, 345, 356 numara ve bu nu
maraların pozisyonlarına giren 
her nevi kâğıd ve mukavvala
rın beher kilogramından beş 
kuruş, 

8 - Çimento: tktısad encüme
ninin değiştirdiği gibi aynen 

9 - Deriler ve mamulâtı: tk
tısad encümeninin değiştirdiği 
gibi aynen, 

A - tktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen, 

B - tktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen, 

C - tktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen, 

( S. Sayısı : 116 ) 

B. E. 

6 - îktısad encümeninin tek
lifi aynen 

7 - tktısad encümeninin tek
lifi aynen 

îktısad encümeninin çimen
toya aid 8 numaralı bendi kal
dırılmıştır. 

8 - tktısad encümeninin 9 
ncu bendi aynen 



Hü. 

9 - Pamuk - Pamuk ipliği, pamuk mensucat 
ve pamuktan hâzır eşya : 

I : Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda imal olunub fabrikada satılan pa
muk iplikleri (gümrük tarifesinin 366 ilâ 371 
ve 373 numaralarında yazılı olan bilûmum ne
vileri) 14 kuruş, 

II : Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle do
kunan pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış 
hazır eşya, 

A : Beher metre murabbamm sıkleti 150 gra
ma kadar (150 dahil) olanlar kilogramından 25 
kuruş, 

B : Beher metre murabbamm sıkleti 150 
gramdan fazla olanlar beher kilogramından 15 
kuruş ( Gümrük tarifesinin 377 ilâ 379 numara
larına dahil her nevi ), 

O : Gümrük tarifesinin 372, 374, 375, 376 380 
ilâ 408 numaralarına dahil bilûmum pamuk 
mensucat ve pamuktan yapılmış hazır eşya kilo
sundan 55 kuruş, 

10 - Yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, 
yünden ve kıldan yapılmış hazır eşya: 

18 — 
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vergiye tâbi değildir). 

10 - Pamuk ipliği, pamuklu mensucat ve pa
muktan hazır eşya: 

I : Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab
rikalarda imal olunub fabrikalardan satılan 
pamuk iplikleri (ithalât umumî tarifesinin 366, 
367, 368, 369, 370, 371 ve 373 numara ve bu 
numaralarm pozisyonlarına giren her nevi beher 
kilogramından 14 kuruş), 

II : Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle do
kunan pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış 
hazır eşya (İthalât umumî tarifesinin 377, 378 ve 
379 numara ve bunların pozisyonlarına giren 
her nevi), 

A : Hükümetin teklifi gibi. 

B : Beher metre murabbamm sıkleti 150 
gramdan fazla olanlardan beher kilogramından 
15 kuruş, 

C : İthalât umumî tarifesinin 372, 374, 375, 
376, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 398, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 
numara ve bu numaralarm pozisyonlarına gi
ren bilûmum pamuk mensucat ve pamuktan ya
pılmış hazır eşya beher kilogramından 55 ku
ruş, 

11 - Yün ve kıl ipliği, yün ve kıl mensucat, 
yünden ve kıldan yapılmış hazır eşya: 

I : Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab
rikalarda imal edilib fabrikalardan satılan it
halât umumî tarifesinin 102 ve 103 numaraları-

ı : 116 ) 

I : Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab
rikalarda imal edilib fabrikalardan satılan yün 
ve kıl iplikleri beher kilosundan 35 kuruş (Güm-

(S . Say 
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zisyonlarma giren her nevi» be
her kilogramında:. 30 kuruş, 

10 - Pamuk ipliği, pamuklu 
mensucat ve pamuktan hazır 

I) Hariçten ithal olunan veya 
dahildeki fabrikalarda imal 
olunub fabrikalardan satılan 
pamuk iplikleri (İthalât umu
mî tarifesinin 366, 367, 368, 369, 
370 ve 373 numara ve bu nu
maraların pozisyonlarına giren 
ipliklerin 24 ingiliz numarasına 
kadar olanlarının kilosundan 
13,5 kuruş ve 24 ingiliz numa
rasından yukarı olanların kilo
sundan 22 kuruş, 

II) Hariçten ithal olunan ve
ya dahildeki fabrikalarda ken
di imal ettikleri ipliklerle do
kunan pamuk mensucat (İtha
lât umumî tarifesinin 377, 378 
v 379 numara ve bunlarm po
zisyonlarına giren her nevi), 

A) Hükümetin teklifi gibi. 

B) Beher metre murabbamm 
sıkleti 150 gramdan fazla olan
ların beher kilogramından 15 
kuruş, 

C) İthalât umumî tarifesinin 
371, 372, 374, 375, 376, 380, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 
404, 405, 406, 407, 408 numara 
ve bu numaraların pozisyonla
rına giren bilûmum pamuk 
mensucat ve pamuktan yapıl
mış .hazır eşya, beher kilogra
mından 55 kuruş, 

11 - Yün ve kü ipliği, yün ve 
kıl mensucat, yünden ve kıldan 
yapılmış hazır eşya: 

I) Hariçten ithal olunan ve
ya dahildeki fabrikalarda imal 
edilib fabrikalardan satılan (it-

— 19 — 
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10 - Pamuk ipliği, pamuklu 
mensucat ve pamuktan hazır eş
ya: 

1 - Hariçten ithal olunan ve
ya dahildeki fabrikalarda imal 
olunub fabrikalardan satılan 
pamuk iplikleri (ithalât umu
mî tarifesinin 366, 367,368, 369, 
370 ve 373 numara ve bu nu
maraların pozisyonlarına giren 
ipliklerin 24 ingiliz numarası
na kadar olanlarmm kilosun
dan 12 kuruş ve 24 ingiliz nu
marasından yukan olanların, ki
losundan 22 kuruş, 

2 - tktısad encümeninin tadi
li aynen, 

A - îktısad encümeninin ta
dili aynen, 

B - îktısad encümeninin ta
dili aynen 

O - Îktısad encümeninin ta
dili aynen, 

11 - Yün ve kıl ipliği, yün ve 
kıl mensucat, yünden ve kıldan 
yapılmış hazır eşya; 

1 - Îktısad encümeninin ta
dili aynen, 

B. E. 

9 - Îktısad encümeninin 10 
ncu bendi aynen 

10 - tktısad encümeninin 11 
ncu bendi aynen 
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rük tarifesi kanununun 102 ve 103 ncü madde
lerine dahil her nevi), 

II : Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle doku
nan yün ve kıl mensucat ve yün ve kıldan ya
pılmış hazır eşya: 

A : Beher metre murabbaının sıkleti 600 
grama kadar (600 dahil) olanların kilosundan 
45 kuruş, 

B : Beher metre murabbamm sıkleti 600 
gramdan fazla olanların kilogramından 25 ku
ruş (Gümrük tarifesinin 105, 106, 107 nci numa
ralarına dahil her nevi), 

C : Gümrük tarifesinin 104, 108 ilâ 113 ve 
114/C, Z, 115 ilâ 126 numaralarına dahil bilû
mum yün ve kıl mensucat ve mamulât ile yün 
ve kıldan yapılmış hazır eşya kilogramından 55 
kuruş. 

Bu kanunun tatbikatında at ve keçi - tiftik 
hariç - kılından maada olan hayvan kılları yün 
itibar olunur. 

G. t E. 

na ve bunlarm pozisyonlarına giren her nevi 
yün ve kıl ipliklerinin beher kilogramından 35 
kuruş, 

II : Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda kendi imal ettikleri ipliklerle doku
nan yün ve kıl mensucat ve yün ve kıldan yapıl
mış hazır eşya (İthalât umumî tarifesinin 105, 
106 ve 107 numaralarına ve bu numaraların po
zisyonlarına giren her nevi), 

A : Hükümetin teklifi gibi, 

B : Beher metre murabbamm sıkleti 600 
gramdan fazla olanların kilogramından 25 ku
ruş, 

O : İthalât umumî tarifesinin 104, 108/A ve 
B, 109, 110, 111, 112, 113 ve 114/0, Z numara 
ve pozisyonlarına ve 115, 116, 117, 118, 119, 120, 
121, 122, 123, 124, 125 ve 126 numara ve pozis
yonlarına giren bilûmum yün ve kıl mensucat ve 
mamulât ile yün ve kıldan yapılmış hazır eşya 
beher kilogrammdan 55 kuruş. 

Bu kanunun tatbikatında at ve keçi - tiftik 
hariç - kılından maada olan hayvan kılları yün 
mefhumuna dahildir. 
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halat umumî tarifesinin 102 ve 
103 numaralarına ve bunlarm 
pozisyonlarına giren her nevi) 
yün ve kıl ipliklerinin beher 
kilogramından 35 kuruş, 

II) Hariçten ithal olunan ve
ya dahildeki fabrikalarda kendi 
imal ettikleri ipliklerle doku
nan yün ve kıl mensucat, yün 
ve kıldan yapılmış hazır eşya 
(ithalât umumî tarifesinin 105, 
106 ve 107 numaralarına ve 
bunlarm pozisyonlarına giren 
her nevi): 

A) Beher metre murabbamm 
sıkleti 200 grama kadar (200 
gram dahil) olanların kilosun
dan 100 kuruş, 

B) 201 gramdan 600 grama 
kadar olanların kilosundan 45 
kuruş, 

C) Beher metre murabbamm 
sıkleti 600 gramdan fazla olan
ların kilogramından 25 kuruş, 

D) İthalât umumî tarifesinin 
104, 108/A ve B, 109, 110, 111, 
112, 113 ve İH/C, Z numara 
ve pozisyonlarına ve 115, 116, 
117, 118, 119,120, 121, 122,123, 
124, 125 numara ve pozisyon
larına giren bilûmum yün ve 
kıl mensucat ve mamulât ile 
yün ve kıldan yapılmış hazır eş
ya, beher kilogramından 55 ku
ruş, 

E) İthalât umumî tarifesinin 
}26 numarasına giren şapka tas
laklarının beherinden 25 kuruş. 

Bu kanunun tatbikatında at 
ve keçi - tiftik hafic - kılmdan 

— 21 -
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2 - Ikiısadv encümeninin ta
dili aynen, 

A - Hükümetin teklifi aynen, 

B - îktısad encümeninin ta
dili aynen, (Îktısad encümeni 
lâyihasında « O » fıkrasıdıf), 

O - Îktısad encümeninin ta
dili aynen, (Îktısad encümeni
nin « D » fıkrasıdır), 

£ - Îktısad encümeninin ta
dili aynen, 
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11 - H0r nevi demir ve çelik: 
Bu kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde yazılı 

tarife numaralarına dahil maddelerden hizala
rında gösterilen miktarlar. 

12 -Bakır ve halitası: 
Bu kanuna bağlı iki numaralı cetvelde yazılı 

tarife numaralarına dahil maddelerden hizala
rında gösferilen miktarlar. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı maddeler istih
lâk vergisinden müstesnadır: 

j 

1 : Gümrük tarife kanununun 4 ncü ve 5 
nci ve 0 ncı maddeleri mucibince gümrük res
minden muaf olarak ithal edilen eşya (Teşviki 
sanayi kanunu mucibince gümrük resminden 
muafen giren eşya hariç), 

2 : Gümrük tarife kanununun 14 ncü mad
desi mucibince muvakkat kabul usulile memle
kete ithaline müsaade olunan eşya (Bu eşya
dan gümrük resmile beraber bu kanun mucibin
ce almmaşı lâzımgelen istihlâk vergisi de temi
nata bağlanacak eşya, müddeti zarfında ihraç 
edilmediği takdirde, vergi irad kaydolunur). 

3 : Memleket iğinde imal olunub ecnebi 
memleketlere ihraç edilen eşya (2430 numaralı 
muamele vergisi kanununun 9 ncu maddesinde 
yazdı usuk riayet şartile), 

4 : Halı iplikleri (Bu ipliklerin diğer men
sucatta kullanılacak ipliklerden ne suretle tefrik 
olunacağı Maliye ve Iktısad vekâletleriuce müş
tereken tesbit olunur). 

5 : Memlekete ithal veya memleket işinde 
imal olunan maddelerden yeni bir ameliye ile 
imal olunacak maddeler. 

ââ -
! & I. E. 

12 - Hükümetin teklifi gibi. 

13 - hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 2 — Aşağıda yazdı maddeler istih
lâk vergisinden müstesnadır: 

1 : Gümrük tarifesi kanununun 4, 5 ve 6 ncı 
maddeleri mucibince gümrük resminden muaf 
olarak ithal edilen eşya (Yukarıda zikredilen 
5 nci maddenin 4 ncü fıkrası hariç), 

2 : Gümrük tarifesi kanununun 14 ncü mad
desi mucibince muvakkat kabul usulile memle-
lekete ithaline müsaade edilen eşya, 

(Yukarıda 1 ve 2 numaralarda yazılı gümrük 
tarif esi kanununun maddelerine göre muvakkat 
muafiyet ve muvakkat kabul suretile ithal edil
dikleri cihetle teminata bağlanacak eşyanın is
tihlâk vergileri de teminata bağlanmak, ve eşya, 
müddeti içinde geri gönderilmezse, vergi irad 
kaydolunmak lâzımdır). 

3 : Hükümetin teklifi gibi 

4 : Hükümetin teklifi gibi 

5 : İthal veya dahilde imal sırasmda vergisi 
verilmiş olan ye memleket dahilinde tekrar bir 
ameliyeye tâbi tutulan eşya, 
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maada olan hayvan kılları yün 
mefhumuna dahildir. 

12 - Hükümetin teklifi gibi, 

13 - Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı 
maddeler istihlâk vergisinden 
müstesnadır: 

1 - Gümrük tarifesi kanunu
nun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri mu
cibince gümrük resminden mu
af olarak ithal edilen eşya (Teş
viki sanayi kanunu mucibince 
gümrük resminden muafen gi
ren eşya hariç), 

2 - Gümrük tarifesi kanunu
nun 14 ncü maddesi muci
bince muvakkat kabul usulile 
memlekete ithaline müsaade 
edilen eşya, 

(Yukarıda 1 ve 2 numaralar
da yazılı gümrük tarifesi kanu
nunun maddelerine göre mu
vakkat muafiyet ve muvakkat 
kabul suretile ithal edildikleri 
cihetle teminata bağlanacak eş
yanın istihlâk vergileri de te
minata bağlanmak ve eşya müd
deti içinde geri gönderilmezse 
vergi ifad kaydolunmak lâzım
dır). 

3 - Hükümetin teklifi gibi, 

4 • Hükümetin teklifi gibi, 

5 - İthal veya dahilde imal 
sırasmda vergisi verilen madde
ler esas iptidaî maddeyi teşkil 

— 23 — 
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12 - Her nevi demir ve çelik: 
İktısad encümeninin değiştirdi
ği gibi aynen 

13 - iktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

MADDE 2 — İktısad encü
meninin değiştirdiği gibi aynen 

1 - İktısad encümeninin r 
ğiştirdiği gibi aynen 

2 - İktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

3 - İktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

4 - İktısad encümeninin de
ğiştirdiği gibi aynen 

5 - İthal veya dahilde imal ve 
istihsal sırasmda esasen istih
lâk vergisi almmış olan mad-
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11 - Hükümetin 12 nci ben
di aynen 

12 - Hükümetin 13 ncü ben
di aynen 

MADDE 2 — 

1 - iktısad encümeninin tek
lifi aynen 

2 - İktısad encümeninin tek
lifi aynen 

3 - Hükümetin teklifi aynen 

4 - Hükümetin teklifi aynen 

5 . İthal veya dahilde imal 
ve istihsal sırasmda vergiye tâ
bi olan maddeler esas iptidaî 



— 24; — 
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MADDE 3 — Vergiye tâbi maddeleri mem
leket içinde istihsal ve imal edenlerle Türkiye-
ye ithal edenler istihlâk vergisini ödemekle mü
kelleftirler. Muamele ve satış şartları bu mec
buriyeti değiştirmez. 

MADDE 4 — Memleket içinde istihsal ve 
imal olunan maddelerin vergisi istihsal ve ima
lin yapıldığı mahal varidat idaresince, ve hariç
ten ithal olunan eşyanın vergisi de, gümrük ida
resince tahakkuk ettirilir, 

G. I. E. 

6 : 2268 numaralı kanun hükmüne tevfikan 
gümrük resminden muaf bulunan borular ve di
ğer eşya. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi gibi. 
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etmek üzere memleket dahilin
de imal olunan eşya (Birinci 
maddenin 5 nci bendinin B 
fıkrası hariç), 

6 - 2268 numaralı kanun hük
müne tevfikan gümrük resmin
den muaf bulunan borular ve 
diğer eşya, 

7 - Kuvvei muharrikesi ol
mayan dibağhanelerde yarı ta
baklanmış çarıklık deriler, 

8 - îthalt umumî tarifesinin 
372 numarasından ağ iplikleri 
ve 374 numarasmdan üstübi ve 
376 numarasmdan salmastra ve 
391 numarasmdan balık ağları, 

MADDE 3 — Hükümetin tek
lifi gibi. 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi gibi. 
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delerden memleket dahilinde 
imal olunan eşya (Birinci mad
denin 5 numarasına dahil (B) 
fıkrasında gösterilen kauçuktan 
mamul ayakkabılarından istiü 
lâk vergisi almır). 

Ancak iptidaî maddesi kau
çuktan olan 447 numaranm 
A ve B fıkraları pozisyonlarına 
giren maddelerin hizalarında 
gösterilen resim almacak ve 
buna mukabil ayni mamulâtm 
ithalât kısmına iptidaî madde
nin istihlâk vergisi mukabili 
olan kiloda 46 kuruş ilâve edil
mek suı etile istifa olunacaktır. 

MADDE 3 — Vergiye tâbi 
maddeleri memlekete ithal 
edenlerle iptidaî maddeleri üze
rinden istihlâk vergisi alınma
mış olan maddeleri memleket 
içinde imal ve istihsal edenler 
bu kanuna göre istihlâk vergisi
ni ödemekle mükelleftirler. 

Bu mükellefiyetin şümulü 
2430 numaralı muamele vergi
si kanunundaki mükellefiyete 
tâbi smaî müesseselere aiddir. 

Muamele ve satış şartları bu 
mecburiyeti değiştiremez. 

MADDE 4 — tktısad encü
meninin değiştirdiği gibi aynen 

B. E. 

maddeyi teşkil etmek üzere 
memleket dahilinde imal olunan 
eşya (Birinci maddenin 5 nci 
bendinin (B) fıkrasında yazılı 
150 kuruş resme tâbi ayakkabı
ları bu istisnadan hariç). 

6 - îktısad encümeninin tek
lif i aynen 

7 - îktısad encümeninin tek
lifi aynen 

8 - îktısad encümeninin tek
lifi aynen 

MADDE 3 — Vergiye tâbi 
maddeleri memleket içinde is
tihsal ve imal edenlerle Türki-
yeye ithal edenler istihlâk ver
gisini ödemekle mükellefdirler. 
Muamele ve satış şartları bu 
mecburiyeti değiştiremez. (Mu
amele vergisine tâbi olmayan 
sınaî müesseseler istihlâk ver-
gisile de mükellef tutulmazlar). 

MADDE 4 — Hükümetin 
maddesi aynen 
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MADDE 5 ~r- İstihlâk vergisi, eşyanın sık
leti üzerinden almrr. Kilonun kesri tam itibar 
olunur. Sıkletlerin tayininde ve eşyanm zarf
ları hakkında gümrük tarife kanunundaki usul
ler tatbik edilir. Bu kanun mucibince vergiye 
tâbi tutulan eşya, muhtelif vergi nisbetlerine 
tâbi olan veya vergiye tâbi bulunmayan mad
deleri ihtiva ettiği takdirde, tarife kanununun 
9 ncu maddesinde mahlut eşya için kabul edi
len usullere göre vergi hesab olunur. 

MADDE 6 — ithalâta aid vergi gümrük 
resmile birlikte ve ayni usul ve merasim daire
sinde alınır. Dahildeki imalât ve istihsalâtta da 
verginin tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri 
2430 numaralı ve 10 - V - 934 tarihli muamele 
vergisi kanunu hükümlerine tâbidir. 

MADDE 7 — Bu kanunun tatbikatında depo 
tâbirile, içinde satış yepılmayıp münhasıran 
malların muhafazasına hasredilmiş olan ve 
müessesenin kâin bulunduğu veya bağlı oldu
ğu şehir ve kasaba içinde veya mülhakatında 
bulunan yerler kastedilmiştir. Bu yerler hari
cindeki mahallere gönderilen malların vergisi, 
o mahallerde satış yapılmasa bile gönderildik
leri aym beyannamesinde gösterilmesi mecburi
dir. 

MADDE 8 — İmalâtı, muamele vergisine de 
tâbi bulunan mükellefler, her iki verginin ta
hakkukuna aid malûmatı bir beyannamede gös
terebilirler ve her iki vergi için bir defter tuta
bilirler. 

MADDE 9 — İstihlâk vergisi dolayısile çi
mento fiatları tezyid edilemez. Aksine hare
ket edenler hakkmda umumî hükümlere tevfi
kan takibat yapılır . 

MADDE 10 — Gümrük tarife kanununun 
7, 11 ve 12 nci maddeleri hükmü, ithalât mad
delerinden almacak istihlâk vergileri hakkında 
da aynen tatbik olunur. 

MADDE 11 — Muhtelif maddelerden alına
cak istihlâk vergisi hakkındaki 2458 numaralı 

26 — 
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MADDE 5 — İstihlâk vergisi, eşyanın sıkle
ti üzerinden alınır. Kilo kesirleri, tam itibar olu
nur. Bu kanun mucibince vergiye tâbi tutu
lan eşya, muhtelif vergi nisbetlerine tâbi 
olan veya vergiye tâbi bulunmayan maddeleri 
ihtiva ettiği takdirde vergi, gümrük tarifesi ka
nununun 9 ncu maddesile mevzu esaslar daire
sinde hesaplanır. 

MADDE 6 — İthalâta aid vergi, gümrük res
mile birlikte gümrüklerce tahsil edilir. Dahilde
ki imalât ve istihsalâtta verginin tarh, tahak
kuk ve tahsil muameleleri 2430 sayılı ve 
10-V-934 günlemeçli muamele vergisi kanu
nunun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 9 — Hükümetin teklifi gibi. 

M&DDE 10 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 11 — Hükümetin teklifi gibi. 
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MADDE 5 — İstihlâk ver
gisi, eşyanın sıkleti üzerinden 
almır. Kilo kesirleri, nazarı iti-
bare almmaz. Bu kanun muci
bince vergiye tâbi tutulan eşya, 
muhtelif vergi nisbetlerine tâbi 
olan veya vergiye tâbi bulunma
yan maddeleri ihtiva ettiği 
takdirde vergi, gümrük tarife
si kanununun 9 ncu maddesile 
mevzu esaslar dairesinde hesab-
lann*. 

MADDE 6 — ithalâta aid 
vergi, gümrük resmile birlikte 
gümrüklerce tahsil edilir. Da
hildeki imılât ve istihsalâtta 
verginin tarh, tahakkuk ve tah
sil muameleleri 2430 sayılı mu
amele vergisi kanununun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 7 — Tayyedilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin tek
lifi gibi. 

MADDE 9 — Hükümetin tek
lifi gibi. 

MADDE 10 — Hükümetin 
teklifi gibi. 

MADDE 11 — Hükümetin 
teklifi gibi. 

— M — 
Mal. E. 

MADDİ; 5 — Iktısad encü
meninin değiştirdiği gibi aynen 

MADDE 6 — Iktısad encü
meninin değiştirdiği gibi aynen 

B. E. 

MADDE 5 
maddesi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 6 — Iktısad encü
meninin maddesi aynen 

Yedinci madde tayyedilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen 

Hükümetin dokuzuncu mad
desi tayyedilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen 
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ve 28 - V -1934 tarihli kanunla bu kanunun ta
diline ve buna bazı hükümler ilâvesine dair olan 
2546 numaralı ve 28 - VI - 1934 tarihli ve 2583 
numaralı ve 5 - VII - 1934 tarihli kanunlar 
mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 2458, 2546 ve MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin tek-
2583 numaralı kanunların meriyeti zamanmda lifi gibi-
başlayıb bu kanunun neşri tarihinde henüz in
taç edilmemiş olan muameleler hakkında eski hü
kümler tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 2458, 2546 ve MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin tek-
2583 numaralı kanunlarla istihlâk vergisine tâbi lifi gibi, 
tutulmuş olubda bu kanunla nisbetleri yüksel
tilmiş veya yeniden istihlâk vergisine tâbi tu
tulmuş olan mallan memleket içinde imal ve is
tihsal edenlerle bu mallarm toptancı veya yarı 
toptancıları kanunun meriyetinden itibaren 15 
gün içinde fabrika, imalâthane, mağaza, depo 
ve sair yerlerinde bulunan vergiye tâbi malla
rın cins, miktar ve sıkletini ve karışık mamu-
lâttan ise ayrıca, maddei asliyeyi terkib eden 
maddelerin cins ve sıkletlerini ve bulundukla
rı yerleri gösterir bir beyannameyi bağlı ol
dukları varidat tahakkuk idaresine vermeğe 
mecburdurlar. 

Bu beyannameler varidat idaresince mükel
leflerin defterleri ve ticarî evraklarile tatbik 
ve tetkik edilerek sıhhati anlaşıldıktan sonra 
bunlar üzerinden tahakkuk ettirilecek vergiler 
malî sene nihayetine kadar ve her aya isabet 
eden miktarı o ayın vergisile birlikte tahsil olu
nur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
verdiği beyannamede mallarını eksik gösteren
lerin vergisi 2430 numaralı kanun hükümleri da
iresinde resen tahakkuk ettirilerek bir misil faz-
lasile defaten tahsil olunur. Bu kanunun tat
bikatında esas meşgalesi doğrudan doğruya di
ğer tüccara mal satmak olan tüccar ve müesse
seler toptancı, hem diğer tüccara ve hem müs
tehliklere mal satan tüccar ve müesseseler yarı 
toptancı ve münhasıran müstehliklere mal satan 
tüccar ve müesseseler de perakendeci addolu
nur. 

( S. Sayısı : 116 ) 
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MUVAKKAT MADDE 1 — 
Hükümetin teklifi gibi. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunla yeniden istihlâk 
vergisine tâbi tutulmuş olan 
malları memleket içinde imal 
ve istihsal edenlerle bu malla
rın toptancı veya yan toptancı
ları kanunun meriyetinden iti
baren 15 gün içinde fabrika, 
imalâthane, mağaza, depo ve 
sair yerlerinde bulunan vergi
ye tâbi mallarm cins, miktar 
ve sıkletini ve karışık mamu-
lâttan ise, ayrıca maddei asli
yeyi terkib eden maddelerin 
cins ve sıkletlerini ve bulun
dukları yerleri gösterir bir be
yannameyi bağlı oldukları va
ridat tahakkuk idaresine ver
meğe mecburdurlar. 

Bu beyannameler varidat 
idaresince mükelleflerin def
terleri ve ticarî evrakile tatbik 
ve tetkik edilerek sıhhati anla
şıldıktan sonra bunlar üzerin
den tahakkuk ettirilecek vergi
ler 1935 malî yılı nihayetine ka
dar aylık müsavi taksitlere 
bağlanarak tahsil olunur. 

Müddeti içinde beyanname 
vermeyen veya verdiği beyan
namede mallarını eksik göste
renlerin vergisi 2430 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde re
sen tahakkuk ettirilerek bir 

— 29 — 
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BİRİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — 2458, 2546 ve 2583 nu
maralı kanunların meriyeti za
manında başlayıp "bu kanunun 
neşri tarihinde henüz tahak
kuk muameleleri bitmemiş 
olanlar hakkmda eski hüküm
ler tatbik olunur. 

İKİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — Bu kanunla yeniden is
tihlâk vergisi mevzuuna alın
mış olan malları, ithalât mua
melesi yapmağa salahiyetli güm
rüğü bulunan iskele ve şehir 
lerde gerek doğrudan doğru
ya mal ithal edenler ve gerek 
ithalâtçıdan mal alıb toptan 
veya hem toptan ve hem pe
rakende olarak satanlar bu 
kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren on beş gün içinde fab
rika, imalâthane, mağaza, de
po ve sair yerlerinde bulunan 
mallarm cins, miktar ve sık
letini ve karışık mamulâttan 
ise ayrıca maddei asliyeyi ter
kib eden maddelerin cins ve 
sıkletlerini ve bulundukları 
yerleri gösterir bir beyanna
meyi bağlı bulundukları vari
dat tahakkuk idaresine verme
ğe mecburdurlar. Bu beyan
nameler varidat idaresince mü
kelleflerin defterleri ve ticarî 
evrakı ile tatbik ve tetkik edi
lerek sıhhati anlaşıldıktan son
ra bunlar üzerinden tahakkuk 
ettirilecek vergiler malî sene 
nihayetine kadar aylık müsavi 
taksitlere bağlanarak tahsil 
olunur. 

20 tona kadar alelûmum ham 

( S. Sayısı : 116 ), 
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MUVAKKAT BİRİNCİ MAD
DE — Maliye encümeninin 
maddesi aynen 

MUVAKKAT İKİNCİ MAD
DE — Drtısad encümeninin 
maddesi aynen 
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Hü. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 13 — Bu kanun bükümlerini icraya 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri me
murdur. 

28 
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Muhlis Erkmen 

Hükümetin teklifine bağlı 1 numaralı 
cetvel 

-. ,. 

Tarife ETo. 

517 
519/A 
519/B 
520/Â 
520/Bv 
521 
522 
523/A/l 
523/A/2 
523/fi/l 
523/B/2 
523/0/ 
526/0 

istihlâk resmi 
100 Kg. dan 

l i ra K. 

1 
7 

15 
1. 25 
5 -
1. 25 
2 
1. 80 
2 
3. 50 
4 
5 
4 

(S . Say 

Kük 

\ 

rai : 116 ) 

Ot. î. E. 

MADDE 12 — Hükümetin teklifi gibi. 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi gibi. 

Gümrük ve inhisarlar encümenince 
kabul edilen 

Hükümetin teklifi gibi. 



îk. E. 

misil fazlasile defaten tahsil 
olunur. Bu kanunun tatbika
tında esas meşgalesi doğrudan 
doğruya diğer tüccara mal sat
mak olan tüccar ve müessese
ler toptancı, hem diğer tüccara 
ve hem müstehliklere mal sa
tan tüccar ve müesseseler yarı 
toptancı ve münhasıran müsteh
liklere mal satan tüccar ve mü
esseseler de perakendeci addo
lunur. 

MADDE 12 — Hükümetin 
teklifi gibi. 

MADDE 13 — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye, İktı-
sad ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

Ikhsad encümeninin değişfirişi-
ne bağlı 1 sayılı cetvel 

Beher 
yüz kilo
gramın

dan 
kuruş 

30 
37,5 

45 

52,5 

Gümrük tarife 
numaraları 

517, 518, 526 A, B 
519, 520, 521, 522, 528 
A, 530 
523 A, B, 526 C, 529 
A, 533, 538, 539, D, H, 
541 A, B, 547, B 
523 0, 524, 525, 527, 
528 B, 0, 529 B, D 1, 
D 2, 532, 537, 543, 
550 A 1, 551 

— 31 — 
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demir ve diğer maddelerden 
stok mahiyette bulunmayan eş
yalar beyannameye ve vergiye 
tâbi değildirler. 

Bu kanundan evvel meri olan 
kanunlara göre istihlâk vergi
sine tâbi tutulmuş olan mallar 
dahi beyannameye tâbi değildir. 

Kıymeti ticariyesi kalmamış 
olan eşya dahi stok mallardan 
sayılmaz. 

Maliye encümeninin değiştirişi-
ne bağlı 1 sayılı cetvel 

Beher 
yüzkilo-
gramm-

Gümrük tarife dan 
numaraları kuruş 

517, 518, 526 A, B 
519, 520, 521, 522, 528 
A, 530 
523 A, B, 526 C, 529 A, 
533, 538, 539 D, H, 541 
A, B, 547 B, 

30 

37,5 

45 

B. E. 

MADDE 10 — Hükümetin 12 
nci maddesi aynen 

MADDE 11 — Iktısad encü
meninin 13 ncü maddesi aynen 

( S. Sayısr t 116 ) 
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G. î. E. 

İstihlâk resmi 
100 Kg. dan 

Tarife No. Lira K. 

527 
529/A 
529/B 
529/C 
529/D/l 
529/D/2 
520/A 
530/B 
531/A 
531/B 
532/C 
532/D 
533 
534 
535/A 
535/B/l 
535/B/2 
537/A/l 
537/A/2 
538/C 
541/A 
341/B 
545/A \ 
545/B 
550/A/2 
551/B 
552/A 
552/B 
552/C 
553/B 

6 
2 
4 
6 
6. 
9 

10 
8 

11 
13 
15 
7 

10. 
10 
20 
10 
15 
35 
45 
4. 

11 
20 
60 
40 
17. 
11 
12 
30 
75 
60 

\ 
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Beher 
yüz kilo
gramın

dan 
kuruş 

Ik. E. 

Gümrük tarife * 
numaraları 

— 33 — 
Mal. E. 

Gümrük tarife 
numaraları 

Beher 
yüz kilo
gramın

dan 
kuruş 

60 529 O, D 3, 531, 539 B, 
O, 541 O, 547 A, 548, 
549, 550 A 2, B, 552 
A, B, 553 B, 

75 535 B 1, 539 A, V, 542, 
544 A, B, 552 G 

150 534, 535 B 2, 536, 540, 
544 O 

750 535 A, 545 B, 553 A 
1500 545 A, 546 

523 O, 524, 525, 527, 
528 B, C, 529 B, D 1, D 
2, 532, 537, 543, 550 A, 
1, 551 
529 C, D 3, 531, 539 B, 
C, 541 O, 547 A, 548, 
549, 550 A 2, B, 552 A, 
B, 553 B, 
535 B 1, 539 A, V, 542, 
544 A, B, 552 C 
534, 535 B 2, 536, 540, 
544 O 
535 A, 545 B, 553 A 
545 A, 546 

52,5[1] 

60 

75 

150 
750 
1500 

[1] 529 numaralı A, B, C, po
zisyonlarına giren maddelerden 26 
şar kuruş. 

B. F 
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Hükümetin teklifine bağlı 2 numaralı cetvel 

Tarife Nq. 

555/A 
555/B 
557/A 
558/A 
558/B 

558/H/l 
558/H/3 

558/H/2 
560 
561/B 
502 
563 
564/A 
564/B 
564/C 
564/D 
565/A 
565/B 
567/A 

İstihlâk resmi 
100 Kg. 
Kuruş 

22 
50 
35 
29 
40 

20 
20 

82 
70 
65 
40 

110 
100 
115 
250 
270 
100 
185 
150 

dan 
San. 

50 

Lâstikle tecrid 
edilmiş olan kab
loların beher ki
losundan 

Gümrük ve inhisarlar encümenince kabul edilen 

Hükümetin teklifi gibi. 
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îktısad encümeninin değiştirişi-
ne bağlı 2 sayılı cetvel 

Beher 
yüz kilo
gramın

dan 
kuruş 

150 
200 
225 
250 
300 
325 
350 . 
400 
500 

\ 

Gümrük tarife 
numaralan 

1 

554 C, D 
554 B, 556 
561 
555 
557 A, B, 558 A, B, 563 
562 
559, 560, 564, 565, 566 
558 D, 567 
557 C, 558 0, 568 

— S5 — 
Maliye encümeninin değiştirişi-

ne bağlı 2 sayılı cetvel 

Gümrük tarife 
numaralan 

554 G, D 
554 B, 556 
561 
555 

Beher 
yüz kilo
gramın

dan 
kuruş 

150 
200 
225 
250 

557, A, B, 558 A, B, 563 300 
562 
559, 560, 564, 565, 
558 D, 567 
557 0, 558 0, 568 

325 
566 350 

400 
500 
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