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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Sınaî meslekî kurslar açılmasına, 
Yugoslavyaya verilen munzam kontenjanlara, 
(Mühendislik ve mimarlığa, 
Müze ve rasadhane teşkilât kanununda değişiklik 

yapılmasına, 
Sermayesi Devletçe verilerek kutulan iktîslcdî te-

şekküllerm teşkilât, murakabe ye'" iâareierlne, 
Türkiye - İsveç ticaret ve kliring anlaşmasındaki 

değişikliğe, 
Türk - Sovyet ticaret muahedesi hakkmda icra 

Vekilleri Heyetince verilmiş kararların tasdikına, 
Vakıflar umum müdürlüğü teşkilâtına, 
Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 281 nu

marasına bir fıkra eklenmesine ve 327 numarasının 
kaldırılmasına dai rkanun lâyihaları kabul ye 

Pasaport kanununun muhtelit bir encümen tara
fından tedkikı kararlaştırıldı. 

Türk - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı 
bir nuhnâtalı Hstetle gösterilen harfler arasmda ya
pılacak değişikliğe aid notanın tasdiki hakkındaki 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi yapıldıktan son
ra pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Saşkan vekili 
H. Uran 

Kâtib 
Konya 

A. M. Göker 

Kâtib 
Çoruh 
Ali Zırh 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1 — Bolu mebusu ismail Hakkı Uzmaym, 
kara avcılığı kanununa ek kanun teklifi (2/77) (Zi
raat, Dahiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
2 — Damga resmi kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen
mesi hakkmda kanun lâyihasile Giresun mebusu Hak
kı Tarjk Usun, damga resmi kanununun 11 nci mad
desindeki resim cetvelinin 68, 71 ve 72 sayılarında 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Iktısad, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1062, 2/40) (Ruznameye). 

3 — Devlet demiryolları ve limanları teşkilât ve 
vazaifine; dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1096) (Ruznameye) 

4 _ Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea-
dülüne. # i r olan 1452 sayılı kanuna bağlı cetvelin 
MÜH Müdafaa vekâleti kısmma askerî hastabakıcı 
hemşirelerin ilâvesi hakkmda kanun,lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/989) 
(Ruznameye) 

5 — istanbul elektrik şirketi imtiyazile tesisatının 
satın alınmasına dair olan mukavelenin tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1108) (Ruznameye) 

6 — istanbul elektrik işleri umum müdürlüğü teş
kilât ve işletmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıaa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1109) (Ruzna
meye) 

7 — Kütahya mebusu Mehmed Somer ve Naşid 
Uluğun, muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun . teklifi ve Iktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/76) 
(Ruznameye) 

8 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 2443 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1103) (Ruzna
meye) 

9 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 
lira tahsisat ve bunun için gelecek senelere geçici 
taahhüd icrasma mezuniyet verilmesi hakkındaki 
3132 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa, Ik
tısad ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1020) 
(Ruznameye). 

BIRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Öanıtez 
KATÎBLER : Osvid Ora! (Niğde), AU Zırh (Çoruh) 

f a 

BAŞKAN — Oelse açılmıştır. 
3 — MÜZAKERE BDÎLEN MADDELER 

BAŞKAN — Adliye encümeninin mazbata- I lan var, okuyacağız: 

— 216 — 
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1 — Çıldınn Çamdıra köyünden BedeloğvH-

lanndan Haydaroğlu Garib İ)emirkayaoğlunun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/496) [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Gazi Antebin Yahni mahallesinden Mu-
harremoğlu şöhretli Ahmedoğlu Bostancı Osman 
Eflâtunun ölüm cezasına çarptırılmasına dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/479) [2] 

BAŞKAN — Mazbatayı reyinize arzediyo
mm. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edi-1 
mistir. 

3 — Türkiye - Lehistan konsolosluk rmka-
veWsinin tadiline mütedair protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası (1/1083) [3] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Haddele
re geçiyoruz. 

Türkiye ile Lehistan arasındaki konsolosluk 
mukavelesinin tadiline mütedair olub Anka-
rada 19 kânunusani 1938 tarihinde imza olu

nan protokolün tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ü e Le

histan Cumhuriyeti arasmda 25 mart 1927 de 
Ankarada imza edilen konsolosluk mukavele
sinin tadiline mütedair olub Ankarada 19 kâ
nunusani 1938 tarihinde imza olunan protokol 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Tadüname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerinni İc
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

4 — Ulusal bay rami ve genel tatiller hakkın
daki 2739 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir 
fıkra ve mezkûr kanuna bir madde ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/1086) [4] 

[1] 27l sayılı basmayazt eabtın Somundadır. 
[2] 270 sayılı basmayazt zabtın sonundadtr. 
[3,4] Birinci mzakereleri 75 nci inikad zabhn-

dadır. 

kim 6 : 1 
^AŞKAN — lâyihanın ikinci müzakeresi

dir. " 

Ulusal bayram ye genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı, kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 2739 sayılı kanunun ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir : 

G) Öençhk ye spor baayramı; mayisin* 19 nen 
günü. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkur kanuna aşağıda yazılı 
madde eklenmiştir : 

kanunda tâyin edilen genel tatil genlerinin 
sonu cuma gününe tesadüf ettiği takdirde müte-
akib cumartesi bütün gün tatil yapılır. 

ÖAJp^AN — .Maddeyi kabul edenter... Et-
meyener... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir ' -s 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini İcra Ve
killeri yerine getirir. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

5 — Yüksek mühendis ve teknik okulları me
zunlarının m\ecburîhizmetlerine dair kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbatala
rı (1/1042) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Yüksek mühendis ve Teknik okulları mezunla
rının mecburî hizmetlerine dair kanun 

MADDE 1 — Devlet hesabma olmak üzere : 
A) Yüksek mühendis okulunda tahsillerini 

bitirenler sekiz sene, 
B) Teknik okulunda tahsillerini bitirenler 

altı sene, 
C) Ecnebi memeleketlerde Nafıa vekâleti he

sabma tahsillerini veya stajlarını bitirenler 
mecburî hizmetleri varsa buna ilâve edilmek 
üzere tahsil veya staj müddetlerinin iki misli, 
müddetle meslek ve ihtisasları dahilinde Nafıa 
vekâleti teşkilâtında veya Nafıa vekâletinin mu-
vafakatile diğer devair ve müeşsesatla belediye
lerde hizmete mecburdurlar. 

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

[1] Birinci müzakeresi 75 nci inikad zaptm-
dadır. 
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MADDE 2 — Vekâletin muvafakatile, Nafıa 

teşkilâtı haricinde diğer dairelerle müesseseler 
ve belediyelerde çalışan yüksek mühendis, mü
hendis, ve fen memurlarına mecburî hizmetleri
ni yaptıkları müddetçe Nafıa vekaletindeki usul 
dairesinde verilen maaş ve ücretlerden fazla 
verilemez. 

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

MADDE 3 — Yukariki maddeye göre mec
burî hizmete tâbi olanlar mektebden çıktıkları 
tarihten itibaren ve o sene askere gidenler ter
hislerini müteaMb en çok (iki) ay içinde hizme
te tayinleri için Nafıa vekâletine müracaata 
mecburdurlar. Bu suretle müracaat vukuunda 
kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile bun
ların kanunen tayin edilebilecekleri memuriye
te mahsus (maaş ve emsali hâsılı kendilerine 
ücret olarak verilmek şartile) meslek ve ihti
sasları dahilindeki vazifelerde stajiyer olarak 
istihdam edilirler. Bu gibilerin ilk açılacak me
muriyetlere tayinleri mecburidir. StajiyerTîkte 
geçirecekleri müddet namzedlik müddetine ve 
mecburî hizmetlerine mahsub edilir. Ancak bun
ların askerlikte geçirecekleri müddetler mec
burî hizmete mahsub edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler.;. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hizmete alınmak için müra
caat etmeyenlerle mecburî hizmet müddetlerini 
bitirmeden evvel vazifeden ayrılanlar, yüksek 
mühendis veya teknik okullarındaki tahsilleri
nin beher senesi için o sene ücretli talebeden 
alman mebaliğin ve ecnebi memleketlerindeki 
tahsillerinin beher senesi için de kendilerine 
sarfedilen mebaliğin iki mislini defaten ödemek
le mükelleftirler. Bu tazminatın hesabında hiz
met edilmiş olan seneler nazara almmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre mecburî hiz
mete tâbi olanlara; bu hizmetlerini bitirmeden 
veya bu hizmetten imtinaları takdirinde 4 ncü 
maddede yazılı tazminatı ödemeden evvel dip
loma veya ruhsatnameleri verilmeyib Nafıa ve
kaletindeki sicil dosyalarında saklanır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yukariki madde hükmüne gö
re diploma veya ruhsatnameyi hâmil olmadık
ları halde sanatlarını yapanlar, elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile ve tekerrü
rü halinde para cezasile beraber ayrıca bir ay
dan; üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılır. 
bunları istihdam eden hakikî veya hükmî şahıs
lar dahi üçüncü maddede yazdı tazminatı bir 
misil fazlasile kendi üzerlerine almış olurlar. 

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

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı okul ve 
müesseselerde Devlet hesabma tahsil veya 
stajda iken sıhhî sebeblerden başka her 
hangi bir sebeble tahsil ve stajlarını terkedenler 
veya tahsil ve stajlarına vekâletçe nihayet veri
lenler veyahud inzibatî sebebler dolayısile Dev
let hesabına okumak hakkından mahrum edilen
ler, Devletin kendileri için yaptığı masraflara 
mukabil olmak üzere (4) ncü maddede ya
zılı esaslara göre tahakkuk ettirilecek tazmina
tı ödemeğe mecburdurlar. 

Kendi hesablarma tahsil etmekte iken Dev
let hesabına geçerek tahsile devam edenler Dev
let hesabma geçirdikleri her tahsil senesine mu
kabil iki sene mecburî hizmete tâbidir. Bu su
retle yapılacak mecburî hizmet müddeti sekiz 
seneyi geçemez. 

Nafıa vekâletine bağlı mekteblerde Nafıa 
hesabma parasız tahsil görmekte iken ecnebi 
memleketlerde Nafıadan gayri teşkilât veya 
kendi hesablarma tahsile devam etmek isteyen
ler bu mekteblerde parasız yaptıkları her tah
sil senesi için iki sene hizmet edeceklerini mü
teselsil kefilli bir taahhüdname ile taahhüd et
tikleri takdirde tazminat borçları Nafıa vekâ
letince tecil edilebilir. 

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

MADDE 8 — Devlet hesabma yüksek mü
hendis veya teknik okullarında tahsilini ikmal 
ettikten sonra kendi hesabma tahsil için ecnebi 
memleketlere gitmek isteyenler Devlet hesabma 
tahsilde bulundukları müddete aid tazminatı 
üçüncü madde hükmüne göre tediye etmek veya 
yurdlarma avdetlerinde ayni müddete aid mec
burî hizmetlerini yapacaklarını müteselsil kefa
leti havi bir taahhüdname de taahhüd etmek 
şartile hizmeti terkedebilirler. 

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

MUVAKKAT MADDE — Mecburî hiz
metini yapmak için müracaat veya bu husustaki 
davete icabet etmemiş, yahud vekâletçe isteni
len tazminatı vermemiş, yahud ikametgâhları 
meçhul kalmış olanlar, mükellefiyetlerini ifa-
için vekâletçe gazetelerle yaıplacak ilândan 
itibaren üç ay içinde müracaat ederek taahhüd-
lerini ifa etmezlerse bu kanun hükümlerine 
göre takib edilir. Kanunun neşri tarihinde 
mahkemelerde rüyet edilmekte olan bu kabîl 
davalar eski hükümlere tâbi olur. 

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

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Bu kanunun icrasma Adliye, 

Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
6 — Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı 

kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve İktısad, Maliye, Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1000) [1] 

BAŞKAN — Encümen; mazbatasında müs
taceliyetle müzakeresini teklif ediyor. Bu tek
lifi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklik ya
pılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 2395 sayılı ve 22 - III - 1934 
tarihli kanunun üçüncü maddesinin altmcı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

6 - Mahallî Hükümetin müsaadesile millî ve 
beynelmilel mahiyette açılan: 

A) Panayır ve sergileri tesis ve idare eden
lerin elde ettikleri kazançlarla bu panayır ve 
sergi paviyonlarmda teşhir ettikleri malları ser
gi dahilinde satanların kazançları; 

B) Panayır (Fuvar) ve sergilerde lokanta, 
dansing, bar, birahane, kahvehane, gazino, lu
napark, sirk, tiyatro, sinema ve saire gibi eğ
lence ve istirahat yerleri işletenlerin buralarda 
temin ettikleri kazançlar; 

C) A ve B fıkralarında yazılı olan şahıs ve 
müesseselere bağlı olarak sergi dahilinde kul
lanılan memur, müstahdem ve işçiler. 

(Yukarıki fıkralarda yazılı istisnalar bir ay 
için muteberdir. Ecnebi tebeanm bu haktan is
tifadesi mensub oldukları Devletle Türkiye ara
sında mütekabiliyet esasmm cari olmasma bağ
lıdır. 

Dr. REFİK GÜRAN (Bursa) — B fıkrasın
da «Panayırdan» sonra «Fuvar» geliyor. Hal
buki A fıkrasında «Panayırdan» sonra «Fuvar» 
kelimesi yoktur. Orayada yazılması lâzımdır. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Muvafıktır. A fıkrasma da «Fu
var» kelimesi ilâve edilecektir. . 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

[1] 263 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 2 — Ayni kanunun 3 ncü madde

sinin 16 ncı fıkrasının 3258 numaralı kanunla 
eklenen fıkra şu şekilde değiştirilmiştir: 

Seksen kuruşa kadar olan işçi gündelikleri
nle 120 kuruşa kadar olan gündeliklerin seksen 
kuruşu. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 3 ncü madde
sine aşağıdaki 22 nci fıkra eklenmiştir. 

22 1 7 - VI - 1935 tarih ve 2767 sayılı kanun 
ile Kızılay kurumuna verilmiş olan monopolün 
işletilmesinden mezkûr kurumca elde edilecek 
kazançlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 7 nci maddesinin 
1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Şirket halinde olmryan bankalar, bankerler, 
bankerlik muamelelerile uğraşan sarraflar, ta
sarruf ve taavün sandıkları, idhalât, ihracat ve 
beynelmilel nakliyat komüsyoncuları, komüsyon 
üzerine muamele yapan ticaret ve fabrika mü
messilleri, ecza deposu işletenler (drogistler) 
fabrikalar, matbaalar, transit depoları ve antre
polar, beheri 300 tondan fazla vapur işletenler, 
bina vergisi kanunu mucibince (hamamlar ve 
fırınlar hariç olmak üzere) gayrisafi iradı 2000 
lira ve daha fazla olan yerlerde ticaret ve sanat 
yapanlar (iki bin liranm hesabmda belediye 
veya köy sınırları içindeki dükkân, mağaza, de
po iradları dahilindedir), nüfusu 25 000 den 
yukarı yerlerde idhalât ve ihracat ticaretile 
iştigal edenler, nüfusu yirmi beş binden yukarı 
yerlerde faaliyet icra eden her nevi komüsyon-
cular (yaş meyve, yaş sebze ve taze balık üzerine 
iş yapan kabzımal ve madrabazlar hariç) sinema 
filimleri alım, satım ve icar, isticarile iştigal 
edenler. 

Bu kanunun tatbikında gerek doğrudan doğ
ruya veya bir mutavassıt vasrtasile ecnebi mem
leketlerden mal idhal ederek gerek bir komüs-
yoncu veya idhalâtçı tarafından idhal edilmiş 
olan malları kısmen veya tamamen devrealarak 
toptan veya hem toptan hem perakende satan
lar idhalât taciri ve 3018 numaralı kanuna göre 
ihracatçı olarak ruhsatname almış olanlar ihra
cat taciri saydır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Fikranm ba

şında « Şirket halinde olmayan bankalar » de
niyor. Zannederim M, bundan maksad, şirket 
halinde olmasalar bile dahildir, demektir. Çün
kü, şirket halinde olan zaten dahildir. Onun 
için doğrudan doğruya yazarsak maksad daha 
iyi anlaşılır. 

Ondan sonra maddenin aslmda (Konsomas-
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yon) suretile iş yapan komisyoncular kaydi var
dır. Maddenin aslmda olduğu halde buraya 
geçmemiştir. Bu zühul müdür, yoksa kasden 
mi geçirilmemiştir? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎP KARADENİZ — Bil
iltizam geçirilmemiştir. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Devamla) — Sonra bil
hassa îktısad encümenini alâkadar eden bir su
al soracağım. 

Diyorlar ki, idhalâtçı ve ihracatçı değil de, 
mutlak surette komusyonculan beyannameye tâ
bi tuttuk. Fakat nüfusu 25 000 den daha az 
olan kasaba ve şehirlerde oturan komusyoncular 
büyük bir iş yapamayacaklarından bunları is
tisna ediyoruz. Esbabı mucibede bunu göster
dikleri halde maddede, bu gibi yerlerde oturan 
idhalât ve ihracat tüccarmı beyannameye tâbi 
tutmuyorlar. Halbuki bazı iskeleler olur M, 
hinterlandı itibarile gayet iyi iş yapabilir. Zaten 
idhalâtçmm orada bulunması da bunun imkâ
nından ileri gelir. Şu halde burada az iş yapan 
bir vatandaşla çok iş yapan vatandaşı, yani id-
halâtçıyı müsavi vergiye tâbi tutuyoruz. Meselâ 
Mersinin 927 de 21 000 nüfusu vardı. Halbuki 
iş hacmi çok fazladır. Vakıa 935 te bunun da 
nüfusu 26 bini bulmuştur. Yani o memleket ki 
hinterlant itibarile çok iş yapabilir kabiliyette
dir ve ondan dolayı orada idhalâtçı bulunuyor. 
Buradaki idhalâtçıyı da diğer yerlerde olduğu 
gibi beyannameye tâbi tutmak daha doğru ol
maz mı? 

Sonra yine Îktısad encümeninden bir sualim 
var, diyorlar ki; getirmiş olan idhalâtçıdan ta
mamen veya kısmen devir alan tüccar da beyan
nameye tâbidir. Çünkü o da idhalâtçı demektir. 
Kısmen aldığı takdirde.... Bu devirden maksad 
nedir Yani her hangi bir idhalâtçıdan az çok 
satm alan her tüccar idhalâtçı mıdır? devri ifade 
ederken, getirmiş olduğu malı olduğu gibi az bir 
bedelle devretmiştir. Maksad burnudur? Yoksa 
maksad, doğrudan doğruya mal alan bütün tüc
cara şamil midir? Maksadım, şöyle olsun böyle 
olsun değil, fakat halkı şiddetle alâkadar eden 
ve memurlarla karşılaştıran bu malî kanunlarda 
vuzuh lâzım olduğu için buraların tenvirini di
lerim. 

B. E. M. M. RAIP KARADENİZ (Trab
zon) — «Şirket halinde olmayan bankalar» ta
birinden maksad, şirket halinde olmayan banka
lar da dahildir. Şirket halinde olmasalar dahi 
bankalar anonim şirket imiş gibi muamele göre
cektir. Kanunun 6 ncı maddesinde zaten şirket 
hissedarları beyannameye tâbi tutulmaktadır. 
Bankaları hem burada hem de 6 ncı maddede 
mükerrer olarak geçtiğinden birisini fazla bul
duk. 6 ncı maddede şirket halindeki bankalar, 
zaten anonim şirket oldukları için beyannameye 
tâbidir. Burada da şirket olmasalar bile ban
kaların şirket gibi beyannameye tâbi olacakla
rını tasrih ediyor. 
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HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — İbare doğru 

olsun diye o şekilde yazm dedim. 
RAIP KARADENİZ (Devamla) — Sonra 

komüsyoncularla idhalât ve ihracatçılar, 25 
bin nüfusdan fazla olan yerlere hasradilmiştir, 
küçük yerlere teşmil edilmemiştir, dediler. Ma
lûmu âlinizdir ki beyanname usulü, kazancı 
mümkün mertebe doğru gösteren ve vergi istifa
sını en iyi şekilde mümkün kılan en mütekâmil 
usuldür, fakat mükellefler beyannameden kaç
maktadırlar, çünkü ona aid defterlerin tutul
ması bir çok müşkülâtı mucib olduğundan, ma
liyenin istediği şekilde defter tutamıyorlar 
ve cezaya maruz kalıyorlar. Bundan dolayı bu 
tefriki yapmak lüzumunu hissettik. Az mikdarda 
idhalât ve ihracat yapanlar dahil değildir, şu 
mikdarda yapanlar dahildir diye "bir tefrik ya
pamadık. Onun için sureti umumiyede düşün
dük ki, zaten nüfusu 25 binden fazla olan şehir
lerde idhalât ve ihracat fazladır ve nüfusu' 25 
binden az olan yerlerde ise idhalât ve ihracat 
yapanlar bunu az mikdarda yapmaktadırlar. 
Binaenaleyh bu şekilde bir tefrik yapalım da 
herkesi bilaistisna, büyük, küçük şehirlerde ki
misi az ve kimisi çok idhalât yapar gibi bir tef
rik koymıyalım, dedik. Bu mülâhaza ile, bir kıs
tas olmak üzere, 25 bin nüfusu esas tuttuk. Za
ten bu gün Türkiyede 25 bin nüfustan ziyade 
şehirlerimiz diyince buna tamamile büyük şe
hirlerimiz dahil olmuş oluyor ve oralarda bu işi 
yapanlar beyannameye tâbi olacakladır. 

Son fıkranm konmasmm sebebi bize şöyle 
izah edilmiştir. Bunu buraya koyan îktısad en
cümenidir. Vaziyet şu şekilde cereyan etmiştir. 
Biz, zannediyorum ki geçen sene, idhalâtçı ve 
ihracatçılar beyannameye tâbidir diye bir ka
nun çıkardık. Bunlar beyanname vermekten 
kurtulmak için, tutmuşlar bazı yerlerde orta 
yere mutavassıt bir adam koymuşlar, bu muta
vassıt adam güya idhalâtçı veya ihracatçı imiş 
gibi kendi namma mal getiriyor, bu sureti zahi
rede böyle. Fakat hakikati halde başkalarına 
mal getiriyor. Bu komusyoncular, bu şekilde or
taya mutavassıt olarak giren insanlar, kendileri
ni idhalâtçı ve ihracatçı diye gösteren adamlar, 
idhalâtçı veya ihracatçı olarak beyanname 
verirken, esas tüccarların kendi mallarına aid 
olan beyannameyi vermemeleri ve bu suretle 
bir kaçakçılık yapmış olmaları îî^tbikatta nazarı 
dikkati celbetmiş ve onu önlemek için bu mad
deye böyle bir kayid konmuştur. Son fıkranm 
sebebi vazı bundan ileri gelmiştir. Yani bu şe
kilde mutavassıt bir şahsı ortaya atarak gelen 
malı, onun namma gelmiş gibi göstererek, bu 
yolda yapılmakta olan muameleye nihayet ve
rilmek için konulmuş bir hükümdür. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Sebebi vazı-
nı sormadım, bu zaten esbabı mucibede var. 
Yalnız dedim ki, devirden maksad nedir? Satm 
almaksa, doğrudan doğruya öyle yazm. île-
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ride bir takım ihtilaflı meseleler çıkacaktır. Az 
veya çok mal alan herkes idhalâtçı mı olacaktır? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu malları idhalât veya _ ihracatçı ıs
marladığı zaman diğer bir şahıs namma devre
derse o adam da idhalâtçı ve ihracatçıdır. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Yalnız satm 
alan değil demek? 

BÜTÇE E. M. M. RAlP KARADENİZ (Trab
zon) — Değil. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Ayni kanunun muaddel 19 
ncu maddesine bağlı (1) numaralı cetvel, bu ka
nuna bağlı (1) numaralı cetvelde gösterildiği 
şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 34 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

işgal ettikleri mahallerin gayrisafi iradla-
rı üzerinden vergiye tâbi tutulan mükelleflerin 
vergi nisbetleri bu kanuna bağlı (2) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Evvelâ yine 
bir tavzih maksadile huzuru âlinize çıkıyorum. 
Birinci maruzatım şudur: 

Şimdi burada görülüyor ki, %20,25,30 muh
telif nisbetlere tâbi olan bir ticaret erbabı gös
terilmiş ve denmiş ki, meselâ bakkaliyede pera
kende olarak satanlar % 25 e tâbidir. Bunu 
toptan satanlar % 40 a tâbi olacaklardır. Acaba 
burada toptan satış ta mı % 25 e tâbidir? 

Bir kısmmm yanmda bu tasrih edilmiş, bir 
kısmının yanmda tasrih ve zikredilmemişti. Me
selâ baharat denmiş. Bu, toptan olursa ne 
olacak? Zeytin satanlar denmiş, bunun toptan
cısı? Hulâsa bu misaller çoğaltılabilir. Bazı şey
ler vardır ki, bunları toptan iş yapmağa imkân 
yoktur. Meselâ, balıkçılık, imalâthaneler gibi. 
Toptan yapılması mümkün olan şeylerde toptan
cılık ne nisbete, perakendecilik ne nisbete tâbi
dir? îkisi de % 25 e tâbidir denilirse hemen ilâ
ve edeyim ki bu mantikan doğru bir şey değil
dir. Meselâ; toptancı ve perakendeki sebzecinin 
% 25 e, baharatçının da ayni nisbete tâbi tutul
ması doğru bir şey olmaz. 

Vergi kanunlarında, bütçe bağlandıktan son
ra, tebeddülatın doğru olmadığını bilirim. Fakat 
yalnız noktai nazarımı serdetmeği faydadan ha
li bulmadım, bütçe işi konuşulurken de söyle
miştim. Gezgin esnafı sabit vaziyete sokmak 
için vergi nisbetlerinde tenzilât yapmak lâzım
dır. Bunun en bariz smıfı, balıkçı, meyvacı, 
sebzeci gibi çabucak fesada yüz tutan ve hemen 

satlması icab eden ve ayni zamanda sermayesi 
lâşey mesabesinde olan esnafı, % 25 e değil 
hatta % 20 den de aşğı bir vergiye tâbi tutmak 
suretile hem onları dükkân sahibi yapmak hem 
de halkm daha ucuz meyva ve sebze almasmı te
min etmek lâznndrı. 

Sonra Yüksek Heyetinizde mevzubahs olan 
meselelerden birisi de bira işidir. Bira gibi al
kolü az olan içkilerin memlekette taammümü di
lekleri burada serdedilmişti Halbuki şimdi gö
rüyoruz M, birahanelerle meyhaneler bir tutul
muştur. Halbuki, doğru değü midir M, biraha
neler, çayhaneler gibi olsun. Birahaneler, mey
haneler gibi değildir. Bunu ona göre bir ver
gi nisbetine tâbi tutmak lâzımdır. 

Sonra eczacılar geliyor M,, bunlar % 60 nis-
betinde vergiye tâbi tutulmuştur. Bu çok fahiş 
bir şeydir. Biz ara sıra yapmış olduğumuz tenzi
lâtla vergi nisbetlerini haddi makule indirdik. 
Fakat her nasılsa eczacılar olduğu gibi kalmış. 
Toptancılar daima perakendecilere nazaran da
ha yüksek vergiye tâbi tutuluyorlar. Halbuki 
müstahzaratı tıbbiye imal edenler % 40 veya 45 
vergiye tâbidir. Bir nisbet kuracak olursak, me
selâ Ankarada her hangi ikinci smıf bir doktor 
200 lira verecektir. 100 liralık bir evde oturu-
yorsa ayrıca 300 lira verecektir, % 25 olarak. 
Yekûn 500 lira olacaktır. Halbuki eczacı mem
leketin en müsaid yerinde, halkm en çok kala
balık bulunduğu bir mmtakada dükkân açmağa 
mecburdur. 

Hıfzıssıhha kavaidine riayet etmek için de 
en iyi bir dükkân tutmağa mecburdur. Binaen
aleyh en aşağı, görüyorum ki 1000 - 1500 lira
dır. % 60 dan 900 lira eder. Demek ki eczacı, 
çok iyi kazanan bir doktordan dahi fazla mü
kellefiyete tâbi tutulmuştur. Eczacmm sattığı 
nihayet halkm ihtiyacıdır. Halkm ihtiyacına 
yarıyan bir şeyi ucuz verdire bilmek için onla
rın mükellefiyetini tahfif etmek muvafıkı nıs-
fettir. Demin dediğim gibi, muvazene kanunu 
bağlandıktan sonra bu, belki kabili icra olmı-
yan bir şeydir. Fakat vekili muhterem, vasıta
sız vergiler için hazırlığımız vardır, bunlar 
topyekûn geleceklerdir buyurdular. Bunun için 
müfid olur mülâhazasile maruzatta bulundum. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — % 25 nisbetinde vergiye tâbi olan 
bakkalların yanmda (perakendeci) tâbiri var
dır, diğerlerinin yanında yoktur, buyurdular. 
Kanun yazılırken en ziyade bakkallarda top
tancı ile perakendecinin farkı bariz surette gö
rüldüğünden bunu tasrih etmek maksadile böy
le yazılmıştı. Yoksa bakkalların yanmda «pera
kendeci» tâbirinin yazılması ve diğerlerinin 
yanmda böyle bir kaydın bulunmaması, beriki
lerin toptan % 25 vergiye tâbi olacağını gös
termek değildir. Asıl diğer nisbetlerde vergiye 
tâbi olan toptancı tâbirine, her kısmı meslek 
erbabı girmektedir. Binaenaleyh (bakkallar) m 
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yanındaki (perakendeci) tâbirini çıkarırsak 
hiç endişeye lüzum kalmaz. Bu orada lüzumsuz 
ve fazla bir izahtır. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Yalnız bak
kallarda değil diğer esnaf isimlerinin yanındaki 
aynı tâbir kalkmalıdır. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Diğerle
rinden de «perakendeci» tabirini çıkarmağa 
muvafakat ediyoruz. Bu suretle toptancılar ora
ya girer ve perakendeciler de bu nisbete tâbi 
olarak burada kalır. Biz toptancıları vergi nis-
beti bakımından perakendecilerden ayırmağı 
kabul etmiş bulunuyoruz. 

Sonra zannediyorum arkadaşım, birahaneler
den yapılan tenzilâtı kâfi görmediler. Halbuki 
birahanelerin vergi nisbeti % 90 dan % 35 e 
inmiştir. 

Esasen Kazanç kanununun burada göstermiş 
olduğu belli başlı değişiklik, gazino, kahve, bi
rahane, lokanta, otel, pansiyon gibi halkm eğ
leneceği ve istirahat edeceği yerlere mahsus 
kazanç vergisini indirmekten ibarettir. Bira
haneler için de % 90 dan, 35 e indirmek suretile 
mühim nükdarda tenzilât yapılmıştır. Bundan 
fazla tenzilât yapmağa imkân görülmemiştir. 

Arkadaşımız, eczacıların vergi nisbeti % 60 
da kalmıştır. Bunlar da indirilse iyi olurdu, bu
yurdular ve ecza istihzar edenlerin vergi nis-
betlerini daha az tutuyorsunuz, buyurdular. 
Halbuki istihzar edenler, tek bir veya iki kalem 
ecza imal edebilir. Eczacılar ise büyük bir satış 
yani her nevi ilâcı satmak suretile istifade eder
ler. Diğer taraftan eczacılık: bizim memlekette, 
bir az da her tarafta eczane bulundurmak mak-
sadile, nev'ama bir inhisar altma alınmış gibidir. 
Binaenaleyh karşısında büyük rakib görmiyen 
eczacıların, bu günkü vaziyetlerine göre, kazanç 
vergilerinden daha fazla tenzilât yapılması, şid
detli ve lüzumlu bir ihtiyaç halinde, kendisini 
göstermiş değildir. Hükümet ve encümenlerde, 
bütçede muvazene temin edildikten sonra müza
kere edilmiş olan bu kanunda, daha fazla nük
darda tahfif yapmağa gidilememiştir. Buyurduk
ları yeni kanun lâyihası, kazanç kanununda ve 
bütün bilvasıta vergilerde değişiklik yapacak 
olan kanun lâyihası, henüz çıkmamıştır. Eğer 
onunla bunun derpiş edilmesini kâfi buluyor
larsa o kanunun müzakeresi sırasında bu mülâ
hazalar ele alınabilir. Ancak bugün için eczacılar 
hakkmda ne Hükümetçe bir teklif yapılmıştır, 
ne de Bütçe encümenine gelinceye kadar diğer 
encümenlerde bu iş üzerinde bir müzakere cere
yan etmiştir. Bütçe encümeni de maddeyi olduğu 
şekilde kabul etmiş ve bir tahfif yapmak cihe
tine gidememiştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiy enler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 7 — Ayni kanunun 35 nci madde

sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Ancak muhtelif mahallerde bu nevi ticaret, 
sanat, meslek ve hirfet için tayin olunan nisbet-
ler yekdiğerlerinin ayni olmadığı takdirde bu 
mabetler Maliye ve Iktısad vekâletlerince müş
tereken birleştirilir ve keyfiyet Maliye vekâle
tince resmî gazete ile ilân edilir. Bu birleştiril
miş nisbetler ilânı takib eden malî yıldan itiba
ren memleketin her tarafında tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiy enler ... 
Kabul edilmiştir. i 

MADDE 8 — Ayni kanunun 36 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bir mahalde muhtelif vergi nisbetlerine tâ
bi ticaret, sanat, hirfet ve meslek icra edildiği 
takdirde her birine tahsis olunan mahaller 
bölme, camakân ve saire gibi haillerle ayrılmış 
ise her iştigal nevi kendi nisbetleri üzerinden, 
ayrılmış değil ise mecmuu, en yüksek nisbete 
tâbi olandan bir derece aşağı nisbet üzerinden 
vergiye tâbi tutulur. 

Bu suretle ayrılmamış olan yerlerde yapılan 
işler muhtelif kimseler tarafından aralarında 
ortaklık olmaksızın yapıldığı takdirde işgal edi
len mahalden her şahsm hissesine isabet eden 
kısmı resen takdir komisyonu marifetile tefrik 
olunarak her şahsm vergisi işgal edilen mahal
lin gayrisafi iradından kendi hissesine ayrılan 
mikdar üzerinden ayrı ayrı tarholunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ayni kanunun muaddel 37 nci 
maddesinin (Ç) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve mezkûr maddeye yeniden (E) 
fıkrası eklenmiştir: 

Ç) Artistlerle çalgı çalanların ve şarkı söy-
liyenlerin temsil ve her nevi oyun heyetlerinin 
vergileri: 

1 - Biletle girilen ve içinde konsomasyon ya
pılmayan yerlerde çalıştıkları takdirde 74 ncü 
maddenin (D) fıkrası mucibince kullanılacak 
duhuliye biletlerinin muhtevi bulunduğu meblâ
ğın tamamı üzerinden % 5 i nisbetinde, 

2 - Biletle girilmeyen ve içinde konsomas
yon yapılan yerlerde çalıştıkları takdirde aldık
ları ücretin % 10 u nisbetinde; 

3 - Biletle girilmekle beraber içinde konso
masyon yapılan yerlerde çalışırlar ise 74 ncü 
maddenin (D) fıkrası hükmü dairesinde kulla
nılacak duhuliye biletlerinin muhtevi bulundu
ğu meblâğm tamamı üzerinden % 5 e zamime-
ten aldıkları ücretin % 10 u nisbetinde hesabla-
nır. 

Yukarıdaki 2 ve 3 işaretli fıkralarda göste
rildiği şekilde aldıkları ücret üzerinden vergi
leri hesablanacak olanlardan artistlerle temsil 
ve her nevi oyun heyetleri mensublarmm günde
likleri üç liradan ve çalgı çalanlarla şarkı söy-
liyenlerin gündelikleri de bir liradan aşağı gös
terilemez. 
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E) Tiyatro, sinema ve konser salonlarile sa

ir yerlerde kendi hesablarma münferid veya 
toplu bir halde konser verenlerin vergileri yu-
karıki (Ç) fıkrasmm 1 numaralı bendi mucibin
ce hesab olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ayni kanunun 54 ncü mad
desi aşağdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yeni işe başlayan beyannameye tâbi veya 
işgal ettikleri mahallin gayrisafi iradlan üze
rinden vergi verecek mükellefler işe başladıkla
rı tarihten itibaren bir ay içinde keyfiyeti bağ
lı oldukları varidat dairesine yazı ile haber ver
meğe mecburdurlar. Bu mükelleflerin işe başla
dıkları takvim yılma aid vergileri müteakib tak
vim yılmda tarholunur. 

37 nci maddenin ç ve e fıkralarında yazılı 
sanatkârlarla temsil ve her nevi oyun heyetle
rinin hangi mahalde çalışmağa başlayacaklarını 
bunları çalıştıranlar, bunlar kendi hesablarma 
çalışıyorlar ise heyeti idare edenler, bunlar da 
yoksa bizzat konser veya temsil verenler veya 
oyun oynayanlar, en geç bir gün evvel alâkalı 
varidat dairesine yazı üe bildirmeğe mecbur
durlar. Bu mükelleflerin vergileri 74 ncü mad
denin D fıkrası hükmü dairesinde almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Ayni kanunun 74 ncü madde
sinin D bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I) 37 nci maddenin Ç fıkrasında yazılı şekil
de vergiye tâbi tutulacak olanların vergileri 
bunları çalıştıranlar tarafmdan asıl mükellefle
re rücu hakkı olmak üzere ödenir. 

37 nci maddenin E fıkrasında yazılı olanla
rın vergileri de kendileri tarafmdan ödenir. 

II) Bu vergiler bir haftadan az devam eden 
konser, temsil, müsamere ve oyunlarda bunlarm 
hitanımı takib eden günden itibaren, bir hafta
dan fazla sürenlerde her haftanın hitamından 
itibaden üçüncü günü akşamma kadar bir irsa
liye ile varidat dairesine bildirilir ve ayni gün
de ödenir. Bu mecburiyete riayet edilmediği 
takdirde bilet bedelleri veya ücretler resen tak
dir edilerek vergileri bir misil zamla tarholunur. 

III) Her ne suretle olursa olsun duhuliye 
ücreti aldıkları halde bilet kullanmayanlar hak
kında her oyun, temsil, konser, müsamere ve 
saire devresi için oyun ve sanat yapılan yerle
rin alabileceği müşteri sayısmm beherine bir li
ra bilet bedeli hesabile vergileri bir misil zam
la tarholunur. 

IV) Bilet kullanıldığı halde bazı müşterilere 
bilet verilmemesi veya alman bedelden eksik fi
yatta bilet verilmesi veyahud satılan biletlerin 
müsteniden almarak yeniden satışa çıkarılması 
hallerinde verilmeyen veya mükerrer satılan her 

biletle alman bedelden noksan verilen biletlerin 
farkları üzerinden almması lâzmıgelen vergi on 
misil olarak tarholunur. 

V) 54 ncü maddedeki ihbar yapılmadığı tak
dirde, varidat dairesince ıttıla kesbediHnceye 
kadar geçen müddete aid vergilere % 15 zam 
yapılır. 

YukanM n , İÜ, IV ve V numaralı fıkrUar 
mucibince tarhedilecek olan vergilerle zamları, 
ihbarname ile tebliğ ve tahsil olunur. 

Vergiye yapılan zamlar için asıl mükellefle
re rücu hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 2395 numaralı ve 22-IÜ-1934 
tarihli kanunun 27 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunla ver
gi nisbetleri indirilmiş olan mükelleflerin 1938 
malî yılı vergileri bu kanunun meriyetinden ev
vel tarhedilmiş bulunsun bulunmasın bu kanun 
hükümlerine göre yeniden tarholunur. 

Bu kanunun 5 nci maddesine bağlı cetvelde 
smıf dereceleri ve maktu vergi mikdarlan değiş
tirilmiş olan mükellefler hakkmda işbu cetvel 
hükmü 1939 malî yılmdan itibaren tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunla ye
niden beyanname usulüne tâbi tutulmuş olan 
idhalât ve ihracat tacirlerile komüsyoncularm 
ve sinema filimleri alım, satım ve icar ve isti-
carile iştigal edenlerin 2395 numaralı kanunun 
15 nci maddesi mucibince defter tutmak mükel
lefiyetleri 1939 takvim yılmdan başlar. Bunlarm 
vergileri 1940 malî yılmdan itibaren beyanna
me usulile ve 1938, 1939 malî yılları vergileri de 
tadilen evvelki hükümlere göre tarholunur. An
cak 3258 numaralı kanunun meriyeti tarihinden-
beri idhalât ve ihracat ticaretile veya ticaret ve 
zahire borsalarmda almıb satılan mallar üzerine 
komüsyonculukla iştigal etmekte bulunanların 
vergileri 1939 malî yılmdan itibaren beyanname 
usulüne tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 
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7 — îdarei umumiyet vüâyat kanununun mu

addel 84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/1100) 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyet teklif 
ediyor. Müstaceliyet teklifini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Müsta-
celen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Dahiliye vekâleti namma kim bulunuyor? 
Kimse yoktur. Lâyihanm müzakeresini tehir 

ediyoruz. 
8 — Meşkud suçların muhakeme usulüne dair 

3005 sayılı kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında 1/639, ceza muhakemeleri usulü 
kanununun Vasi maddelerinin değiştirilmesi hak
kında 1/1054 ve meşhud suçların muhakeme usu
lü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında 1/1055 sayılı kanun lâyihaları ve Adli
ye encümeni mazbatası [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 3005 sayılı meşhud suçların mu

hakeme usulü kanununun 3 maddesi aşağıda ya
zdı şekillerde değiştirilerek numa'raiarı karşı
sında yazılı maddelerin yerine konmuştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 1 — Faili suçu işlediği sırada veya 
pek az sonra yakalanan : 

A)Ağır ceza mahkemesinin vazife gördüğü 
yerlerdeki belediye sınırlan içinde işlenen ağır 
cezalı meşhud cürümler; 

B) Asliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye 
smrrları içinde ve panayırlarda işlenen ağır ce
za mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud 
cürümlerle Türk ceza kanununun 529, 534, 539, 
545, 547, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 

574, 575, ve 576 ncı maddelerile 540 ncı maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen 
kabahatler hakkmda takib ve duruşma bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler ... 
kabul edilmiştir. 

[1] 269 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışmda 
meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakala
nan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde 
edeceği maddî subut delillerile birlikte vakit ge
çirmeksizin ayni günde Cumhuriyet müddei
umumiliğine teslim eder. 

Zabıt varakası yakalanan şahsın kim oldu
ğunu, sübüt delili olacak maddelerin ve izlerin 
nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hü
viyetlerini ihtiva eder. 

Şikâyet veya şahsî dava yolile takib edilen 
suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasma 
yazılması ve şikâyet edenin bu varakayı imzala
ması lâzımdır. 

Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbiti-
ne müteallik olmak üzere zabıtaya verilmiş olan 
vazife, Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren 
meşhud cürümler de münhasıran Cumhuriyet 
müddei umumisine aiddir. 

Cumhuriyet müddei umumisi ağır ceza mah
kemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde 
şahidlerin ifadelerini zaptettikten ve yakalanan 
şahsı da sorguya ektikten ve lüzum göreceği di
ğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme dava
sı açmağa lüzum görür ve umumî hükümlere tev
fikan takibat yapılmasını zarurî kılacak sebeb-
ler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üze
re maznunu iddianame ile vazifeli mahkemeye 
gönderir. Cumhuriyet müddeiumumisinin tahki
katı fasılasız yapması, ve işi azamî üç gün için
de mahkemeye tevdi etmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet 
müddeiumumisi tarafından sevkedilir edilmez 
başka işlere tercih ederek maznunun duruşma
sına başlar. 

Mahkemece duruşmanm bir celsede bitiril
mesi lâzımdır. Şu kadar ki kanunî zaruretler do-
layısile işin bir celsede karara bağlanması müm
kün olmazsa, duruşma, bu imkânsızlığı doğuran 
noksanlarm en çabuk vasıtalarla ikmali için 
lâzımgelen müddet göz önünde tutularak ona 
göre başka bir güne tehir edebilir. 

Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren 
meşhud cürümlerde mahkeme, umumî hükümle
re göre takibat yapılması lüzumuna kanaat ge
tirirse bu dairede takib edilmek üzere evrakm 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdiine resen 
dahi karar verebilir. Bu karar katğidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

— 224 — 



î : 78 20-6-1938 O : 1 
MADDE 3.— Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — Pul ve 'kıymetli kâğıd bayilerile bunlara 

verilecek beyiye aidatı hakkında kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(İ/986) [1] 

MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Ela-
zığ) — Lâyihanın müstaceliyetle müzakere bu-
yurulmasmı rica edeceğim. 

BAŞKAN T- Hükümet; lâyihanın müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Maddelere geçilmiştir. 

Pul ve kıymetli kâğıdlarm bayiler ve memurlar 
vasrtasile sattırılmasma ve bunlara satış aidatı 

verilmesine dair kanun 
MADDE 1 — Hususî kanunlarla ihdas edi-

lib Maliye vekâletince bastırılan bilûmum pul
larla kıymetli kâğıdlar, bayiler vasrtasile sattı
rılır. Bayi bulunmayan veya lüzum görülen 
yerlerde mezun memurlar vasrtasile sattırılma-
ları da caizdir. Harç ve hukuk mektebi iane 
pullarile noter kâğıdlan yalnız noterler vasrta
sile sattırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum.Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İdarî veya inzibatî mahzurları 
dolayisile bayiler veya mezun memurlar vasrta
sile sattmlması mümkün görülmeyen kıymetli 
kâğıdlar birinci madde hükmüne tâbi değildir. 
Bu nevi kâğıdlarm isimleri Maliye vekâletile 
alâkadar vekâletler tarafından müştereken ta
yin olunur. 

Vazife dolayisile pul ve kıymetli kğıd kul
lanmaları lâzımgelen memurlara birinci madde 
hükmile mukayyed olmaksızın Maliye vekâle
tince tayin olunacak mikdarda pul ve kıymetli 
kâğıd verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea vaı* 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Harç pulları hariç olmak üze
re birinci maddede yazdı pul ve kıymetli kâğıd 
satışmdan dolayı bayilere ve noterlere % 5 i 
geçmemek üzere mahallin icabma göre Maliye 
vekâletince tayin olunacak mikdarda ve mezun 
memurlara % 2 satış aidatı verilir. 

[1] 266 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

I Sarfettikleri harç pullarından dolayı noter
lere noter kanunile tayin edilmiş olan mikdarda 
ve ikinci maddede yazdı şekilde pul ve kıymet
li kâğıd kullanan memurlara yalnız damga pulu 
satışmdan % 2 aidat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütaıea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyurınlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bayilerle noterler satacakları 
pul ve kıymetli kâğıdlan peşin para ile malsan-
dıklarmdan alırlar. Mezun memurlarla vazife 
icabı pul ve kıymetli kâğıd kullanacak memur
lara Maliye vekâletince tayin olunacak mikdar
da pul ve kıymetli kâğıd zimmetle verilir. Bun
lar, hâsılatı, Maliye vekâletince tayin olunacak 
müddet içinde malsandığma yatırarak hesabla-
rmı kapatmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Pul ve kıymetli kâğıd bayili
ği yapabilmek için mahallin en büyük maliye 

I memurundan ruhsat tezkeresi almak şarttır. No
terler ve kendilerine izin verilen memurlar bu 
kayidden müstesnadır. 

Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve kıymetli 
kâğıd satanlardan 10 ve tekerrürü halinde 20 
liradan az olmamak üzere almağa mecbur ol
duğu ruhsat tezkeresi resminin 5 misli ceza 
alınır. 

İzin almaksızın pul ve krymetli kâğıd satan 
memurlardan bulunduklan mahalle mahsus ba
yi ruhsat tezkeresi resminin 5 misli ceza almır. 
Bu ceza ilk defasmda 10 ve tekerrürü halinde 
20 liradan aşağı olamaz. 

Pul ve krymetli kâğıdlan kıymetinden fazla 
bedelle satanlardan birinci defasmda fazla be
delle sattığı pul ve krymetli kâğıd bedellerinin 
5 misli ve tekerrürü halinde 10 misli cezaen 
almnjr. Şu kadar ki bu ceza ilk defasmda 25 
liradan ve tekerrürü halinde 50 liradan az ola
maz. Bu hali tekerrür eden bayilerin ruhsat tez
keresi iptal edilir ve bir daha kendilerine ruh
sat tezkeresi verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beşinci maddede yazln misil 
zcazaları, damga resmi cezalan gibi ve ayni hü
kümlere tevfikan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 23 - V -1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 5 nci maddesi ve 
ayni kanunun 44 ncü maddesinin 5 ve 7 sayılı 
fikralan ve 30 - VI - 1934 tarih ve 2549 saydı 
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kanun ile 11 - IV -1938 tarih ve 3356 saydı ka
nunun ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakknda mütalea var 
mı? Reyiinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Açık reye arzedilen ikinci lâyihaya rey ver
meyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

10 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri İttihadı arajsında hudud hâ
dise ve ihtüâflannın sureti tedkik ve halline mü
teallik mukavelenamenin tasdikına dair kanun lâ
yihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (1/1081) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzakere
sini istemektedir. Müstaceliyetini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanmn heyeti umumiyesi hakkmda mü-

1 — Bolu mebusu İsmail Hakkı Uzmayın, av
cılık kanununa ek kanun lâyihasının muvakkat bir 
encümende tedkiki hakkında takriri 

BAŞKAN — Bolu mebusu İsmail Hakkı Uz-
maym kara avcılığı hakkmda bir teklifi vardı. 
Bu lâyiha, Dahiliye, Adliye, Ziraat ve Bütçe en
cümenlerine havale edilmiştir. Kendisi lâyihanın 
ehemmiyetinden bahsederek çabuk çıkabilmesi 
için muvakkat bir encümen teşkilini teklif edi
yor. Buna aid takriri okutuyorum : 

Kamutay Riyaseti Yüksek Katma 
Avcılık kanununa ek kanun lâyihası mühim 

ve müstaceldir, ayrı ayn encümenlerde müzake
resi halinde bu devrede çıkamaz. Vaktin darlığı
na binaen üçer kişilik olmak üzere Ziraat, Da
hiliye, Adliye, Bütçe encümenlerinden müteşek
kil muvakkat bir encümen teşkilinin karara alın
ması hususunun heyeti umumiyeye teklifini ri
ca ederim. 

Bolu mebusu 
1. H. Uzmay 

BAŞKAN — Muvakkat bir encümen teşkilini 
teklif ediyorlar. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmitşir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasmda hudud hâdise ve ih
tilâflarmm sureti tedkik ve halline müteallik 
15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edi

len mukavelenamenin tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov

yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasmda 
hudud hâdise ve ihtilâflarmm sureti tedkik ve 
halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Mos
kovada imza edilen mukavelename kabul ve tas
dik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Bu encümenler üçer aza seçeceklerdir. 
Sovyet mukavelenamesinin tasdiki hakkında

ki lâyihaya rey vermeyen var mı? Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum : 
Türkiye ile Lehistan arasındaki konsolosluk 

mukavelesinin tadiline mütedair olub Ankarada 
19 kânunusani 1938 tarihinde imza olunan pro
tokolün tasdiki hakkındaki kanuna muvafık ola
rak (265) zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (265) reyle kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklik ya
pılmasına dair kanuna (257) zat muvafık olarak 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (257) 
revle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cüm-
hurivetleri İttihadı arasmda hudud hâdise ve 
ihtilâflarmm sureti tedkik ve halline müteallik 
15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edi
len mukavelenamenin tasdikma dair kanuna 
(261) zat muvafık olarak rey vermiştir. Muame
le tamamdır. Kanun (261) reyle kabul edilmiş
tir. 

Başka işimiz yoktur. Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere inikada nihayet veriyo
rum. 

4 — TAKRİRLER 

[1] 267 sayılı basmayazt zabtın Isonundadır. Kapanma saati : 16,15 
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Türkiye ile Lehistan arasındaki konsolosluk mukavelenamesinin tadiline mütedair olub Anka-
rada 19 kânunusani 1938 tarihinde imza olunan protokolün tasdiki hakkındaki kanuna ve

rilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Eifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakki Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

: 399 
265 
265 

0 
U 

128 
6 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

! Bayazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
tbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

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

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi AnUb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
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îçel 
Emin înankur 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 

Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nah id Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
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Kırklareli 

Şevket ödül 
Zühtü A km 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya IHğit 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üncr 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahnıed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Mııttalib öker 
Dr. Hilmi Oy taç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 

1938 O : 1 
Yaşar özey 

M araş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Din çer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siir$ 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Sev iğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pckel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Receb Zühtü Soyak 
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[Beye işiirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aika Gündü 
Dr. Taptas ı 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân örs 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hayrettin Karan 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd m 

Dr. Hüsamettin Kural 
Bilecik 

İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
tsmatt Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Jsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü Öktem 
Neeib Ali Küçüka 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilcmre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Ferîd Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 

îstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 

Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 

Kayseri 
Veli Yaşın 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan :^ 
Salâh Yargı 

Konya 
Cemal Tekin 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
FaikKurdoğlu (Bakan) 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Muş. 
Naki Yücekök 

Niğde 
Cavid Oral 

Halid Mengi 
Ordu 

Ahmed İhsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yürüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Rifat Vardar 
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Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklik yapılmasına dair olan kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

-

Afyon Karahisar 
Bere, Tûrker 
Cemal Akçm 
izzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demire! 
Hatı Çırpan 
Muammer Erig 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Ayd%n 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 257 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 136 

Münthaller : 6 

[Kabul edenler] 
Rahmi Selçuk 

Bayazid 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankm 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Bende 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöi 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldıran 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakvr 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilgt 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâztğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe . 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

' Erzurum 
Fuad Sirmen 

Gl. Pertev Demirlıan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgüu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Ant eh 
Ali Kılıç 
Eekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Aycr-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Aidtaya 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakla 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 

— 230 — 



Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 

hmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmü Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
fiaha Öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veîed îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Gtipgüp 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Süreyya Yiğit 

î :: 38 20^ 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Oebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpınar) 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 

1988 € % l 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpay* 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitaböi 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
tsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmet Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 

Seyhan .. 
Ali Münif Yeğen» 
Esma Nayman 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Sürd 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 

Hüsamettin Okan 
Ismaü Hakkı Veral 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid S«nrig 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 
Süreyya Genea 

Trabzon 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Oelâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Receb Zühtü Şayak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali fletinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 

Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaı ökmen 

Müşfik Ayaşlı 
Yahya Galib Kargı 
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Antalya 
Dr. Cemâl Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Sabiha Gökçül 

Baya&ıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

ibrahim Çolak 
Salih Bozok' 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cfmal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Di. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

I : 78 20-6 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf KansU 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümi'ışane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

1938 C : 1 
Şerif İlden 

Kayseri 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
ismet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

(t D 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoglu 
Nuri Ural 

Mardin 
Abçlürrezzak Satana 
Osman Dinçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Muş 
Hakkı KıİTÇoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid O rai 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 

Selini Sırrı Tarcan 
Samsun 

Memcd Ali Yürüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 
Resaı Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Seniha Hızal 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 



î : 78 20-6-1938. 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasmda hudud hâdise ve ihtilâf
larının sureti tedkik ve halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen muka

velenamenin tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 

Azi 
Reye iştirak 

ı adedi 
edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller 

: 399 
261 
261 

0 
0 

132 
6 

[Kabul edenler] 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi DiLnen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergendi 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

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

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

-

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
GL Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

• Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Hamdi Ongun 

istanbul 
Ali Barlas 
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Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Ura/ 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Tsparta 
Hüsnü özdamar 
îbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Ol. Muhittin Akyüz 
TTüsrev KızTİdoğan 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şen ozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 

î : 78 20-6 
Mcmcd Soy f el i 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Kem alettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Riza Türel 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sday 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmcd Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Mcmed Somcr 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Baynr 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

1938 G : 1 
M araş 

Alâettin Tiridoğlu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlv 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
İsmail Çam aş 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 

Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
tsmail Hakkı Veral 

Sivas 
GL Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Beleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Sev iğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergim 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Da niş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Srrrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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t : it 20-6-193â C : İ 
(Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
İ l i Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamil Atatürk (R C.) 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Oevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuz Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Hamdi Akaoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 

Konya 
Cemal Tekin 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet İnönü 

Manisa 
Dr. Saim özel (1. Â.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Kara Osman 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Osman Dinçer 

Mu§ 
Naki Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yürüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Şükrü Kaya (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş • 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Rağıb özdemiroğlu 
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S.Sayısı: 263 
Kazanç vergisi hakkındaki 2395 sayılı kanunun bazı mad-
deerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve İktısad, 
Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (I 1000) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - IV -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1549 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olarak Maliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - IV - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu cib esile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

1934 senesinde meriyet mevkiine konulan 2395 numaralı ve 22 - I I I - 1934 tarihli kazanç vergisi 
kanunile tiyatro, sinema, birahane, içkili ve çalgılı lokanta, gazino ve bahçeler gibi eğlence ve isti
rahat yerlerinden alınmakta olan kazanç vergisi nisbetlerinin biraz yükseltilmesi suretile bu mahal
lerden 1629 numaralı ve 19 - V - 1930 tarihli kanunla alman eğlence ve hususî istihlâk vergisinin 
ilgası temin olunmuştur. 

Bir taraftan halkın eğlence ve istirahat ihtiyacını daha ucuz ve kolay bir surette tatmin etmek 
ve diğer taraftan inhisar mamulâtımızın istihlâkini arttırmak imkânlarını hazırlamak üzere bu 
kerre de, bu mahallerden alınmakta olan kazanç vergisi nisbetleri % 75 ve 90 dan % 45 şe indi
rilmektedir. Diğer taraftan mahiyetleri itibarile büyük ve iradı gayrisafileri yüksek olan binalarda 
işletilmesi zarurî bulunan otellerle kaplıcaların vergi nisbetleri (% 35) ağır olduğu anlaşılmış ve 
hem bu ağırlığı gidermek, hemde memlekette turizmi hareketlerinin inkişafında mühim bir rol oy
nayan otel ve kaplıcaları teşvik etmek üzere bunların vergi nisbetleri de % 25 e tenzil olunmuştur. 

Yine ayni maksadlarla, gayrisafi iradlan iki bin liradan fazla yerlerde açılan istirahat ve eğ
lence yerlerinde sanat icra eden sanatkârlarla temsil ve oyun heyetlerinin vergilerini hafifletmek ve 
bu gibi sanatkârların celbine imkân vermek üzere bunların vergileri aldıkları ücretin % 10 u olarak 
tesbit edildiği gibi tiyatro, sinema ve konser salonlarında veya diğer yerlerde kendi hesablarma 
münferid veya toplu bir halde konser verenlerin gündelik gayrisafi kazanç üzerinden tarhedilen 
vergilerinin ağır geldiği anlaşıldığından bunların da bilet bedelleri üzerinden vergiye tâbi tutulma
larını temin için kanunun 37 nci maddesine yeniden bir fıkra eklenmiş ve bunların işe başlama ve 
tahsilat hükümlerinde de, yukarıda arzedilen tadillerin icabettirdiği değişiklikler yapılmıştır. 

Bu tenzillerle kazanç vergisinden hâsıl olacak ziyam, istihlâk mikdarında husule gelecek fazla
lıkla kapanacağı ümid edilmektedir. 

Lâyihada bu tahfif ve tenzillerden başka, 2761 numaralı kanunla beynelmilel mahiyette açılan 
sergi ve fuvarlarda eğlence ve istirahat mahalleri işletenlerden kazanç vergisi alınmaması maksadile 
2395 numaralı kanunun 3 ncü maddesinin altıncı fıkrasına eklenen fıkra, tatbikatta arzu edilen mak
sadı tamamen temin edememiş olduğundan, bu f fkra hükmü maksadı daha iyi temin edecek şekil

de tavzih ve her iki fıkra tevhid olunmuş ve bu mahalleri işletenler, evvelce kazanç vergisile mü-



kellef olsun, olmasın, buralarda vücude getirecekleri tesisattan elde edilecek kazançlar, bir ay müd
detle vergiden istisna edilmiştir. Kezalik lâyihada 2395 numaralı kanunun 35 ve 36 nci maddelerinin 
tatbikatını kolaylaştıracak bazı değişiklikler yapılmış ve serbest meslek erbabından alman maktu 
vergi mikdarmı gösteren cetvele kanunun maksadına daha uygun bir şekil verilmiş, fevkalâde sınıfın 
ismi birineiye tahvil ve vergi mikdarı da (1000) liradan (650) liraya tenzil olunmuştur. 

Kazanç vergisi kanununun gayrisafi irad karinesine göre vergiye tâbi tuttuğu mükelleflerin ver
gi nisbetlerini gösteren 34 ncü madde de birçok ticaret, sanat, hirfet ve meslekler gösterilmemiş ve 
bunların vergi nisbeti şimdiye kadar ayni kanunun 35 nci maddesile verilen salâhiyete müsteniden 
mahallî ticaret odalarının mütaleası alınmak suretile tayin edilmiştir. Dört senelik tatbikat netice
sinde tesbit edilen bu sanat ve ticaret nevileri de ilâve edilmek suretile 34 ncü madde ikmal ve tav
zih olunmuş ve kanunun metninden çıkarılarak bir cetvel halinde kanuna bağlanması daha, muvafık 

görülmüştür. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktuad encümem 23 - V - 1938 
Esas No. 1/1000 

Karar No. 49 
Yüksek Reisliğe 

2395 numaralı ve 22 - I I I - 1934 tarihli Ka
zanç ,vergisi kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair Maliye vekâleti tarafından 
hazırlanrb İcra Vekilleri heyetinin 16 - IV -1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası, Maliye vekâleti vari
dat umum müdürü hazır olduğu halde tedkik 
ve müzakere olundu. 

1 — Hükümetin teklif ettiği lâyihada Millî, 
ve beynelmilel mahiyetteki sergilere aid muafi
yetin ihtiyaca göre genişletilmesini tazammun 
eden birinci madde ile serbest meslek erbabının, 
ve işgal ettikleri yerin gayrisafi iradlan üzerin
den vergi verenlerin vergi nisbetlerinin iştigal 
nevilerine göre tahfif ve tadiline taallûk eden 
2 ve 3 ncü maddeler ve kanunun tatbikatını 
kolaylaştırmağa yarayan hükümlere aid 5, 7 ve 
8 .nci maddelerle muvakkat maddeler muvafık 
görülerek encümenimizce de aynen kabul ve ib-
Jsa edilmiştir. 

2 — Asgarî maişet ve mükellefiyet esasları 
düşünülerek, işçi gündeliklerinden alınmakta 
olan vergiler için asgarî haddin 60 kuruştan 80 
kuruşa çıkarılması ve bu suretle güç hal ile ge
çinebilen bir kısım vatandaşların vergilerinin 
bir mikdar daha hafifletilmesi için ikinci tadil 
maddesi yeniden tanzim olunmuştur. 

3 — Evvelce gayrisafi irad karinesine göre 
vergiye tâbi bulunmakta iken 3258 numaralı ve 
12 - VI -1937 tarihli kanun mucibince yeniden 
beyanname usulüne tâbi tutulmuş olan idhalât 
ve ihracat tacirlerinin zahiren bu işi doğrudan 
doğruya yapmaktan vazgeçmekle beraber bazı 
mutavassıtlar delâletile yine idhal ve ihracat 
işlerine devam ettikleri anlaşılmıştır. Bu gibi 
mükelleflerin beyannameye tabiiyetlerini istil
zam eden sebeb, idhalât ve ihracat işinden temin 
ettikleri kazançların, çalıştıkları yerlerin gayri
safi iradı karinesile ölçülememesinden ve bina
enaleyh vergilerinin kazançları ile mütenasib 
olmamasından ibarettir, idhalât ve ihracat tica
retinin doğrudan doğruya veya bir mutavassıt 
delâletile yapılması, bu ticaretin vasfını değiştir-
miyeceğinden ve bunların beyannameye tâbi tu
tulmalarına âmil olan sebebleri kaldırmış olamı-
yacağından kanunda bu gibi mükelleflerin tev
sikine lüzum görülerek üçüncü madde ona göre 
değiştirilmiştir. 

Alelûmum komüsyoncuların kazançlarının ça
lıştıkları yerlerin gayrisafi iradı karinesine göre 
ölçülemiyeceği de anlaşılarak bunların da beyan
name usulüne tabiiyetleri teklif adaleti bakımın
dan faydalı görülmüş ve şu kadar ki nüfusu yir
mi beş binden aşağı olan yerlerdeki komüsyon-
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cuların yapacakları iş hacminin darlığı ve kârla
rının nisbeten azlığı da göz önünde bulundurula
rak beyanname usulü yalnız nüfusu yirmi beş 
binden fazla olan yerlerde çalışan komüsyoncu
lara hasredilmiştir. 

Filim alım, satım ve icar ve isticar işinin ar-
zettiği hususiyet ve ehemmiyet itibarile bu işleri 
yapanların gayrisafi irad karinesine göre vergiye 
tabiiyetlerinin de mükellefiyet müsavatını temin 
edemiyeceği anlaşılarak bu gibi teşebbüs erbabı 
da lâyihanın üçüncü maddesinde yazılı beyanna-
meli mükellefler arasına alınmıştır 

4 — Ecnebi artislerle, çalgı çalanlar ve şarkı 
söyleyenler hakkında 2395 numaralı kanu
nun 3258 numaralı kanunla değiştirilmiş 
olan 37 nei maddesinin (Ç) fıkrasında 
daha amelî bir mükellefiyet şekli kabul 
edilmiş olmasına mukabil mümasili yerli 
mükellefler, 2395 numaralı kanunun 27 nei mad-
desile ayrı bir mükellefiyet şekline tâbi tutulmak
tadırlar. Ayni iş ve teşebbüs erbabının mükelle
fiyet şekillerindeki bu ayrılığı bertaraf etmek 
maksadile 2395 numaralı kanunun 27 nei mad
desi hükmünün ifası ve bu maddede yazılı san
atkârların ve oyun temsil heyetlerinin 37* nei 
maddenin (C) fıkrası hükmüne tâbi tutulması 
muvafık görülmüştür. Duhuliye aldıkları halde 
bilet kullanmayanlar hakkında müşteri sayısının 
beherine 1 lira üzerinden hesab yapılması muva
fık görülerek hüküm tahfif edilmiştir. 

Lâyihanın 7 ve 11 nei maddeleri bunları temin 
edecek şekle ifrağ edilmiştir. 

5 — Yukarıki fıkrada zikredilen tadilin ne
ticesi olmak üzere hu fıkrada mevzubahs olan 
mükelleflere aid vergilerin tahsiline aid hüküm
lerin de değiştirilmesi lâzmngelmiş ve onuncu 

maddede kanunun 74 ncü maddesinin (D) fıkra
sı hükmü bu maksadı karşılayacak şekilde tadil 
edilmiştir. 

6 — Lâyihanın (3) ncü maddesile yeniden 
beyanname usulüne tâbi tutulmuş olanların bu 
usulün istilzam ettiği defterleri tutmalarına ve 
beyannamelerini vermelerine vakit ve imkân ve
rilmesi zarurî bulunduğundan muvakkat ikinci 
madde ile 1939 takvim yılından itibaren defter 
tutmağa başlamaları ve beyanname usulünde 
1940 malî yılından itibaren vergi vermeleri ve 
daha evvelki malî yıllar için de bu günkü mükel
lef iyet şekillerinin devam ettirilmesi hakkında 
hükümler konulmuştur. Ancak 3258 numaralı ka
nunla yeniden beyannameye tâbi tutulmuş olan 
mükelleflerin mezkûr kanunun muvakkat birin
ci maddesi hükmüne göre 1938 takvim yılından 
itibaren defter tutmağa başlamış olmaları lâzım 
geldiğinden bunların beyanname usulündeki mü
kellefiyetlerinin bir-sene daha tehirine lüzum 
olmadığından bu gibiler hakkında' 3258 numaralı 
kanunun muvakkat maddesile konulan hüküm 
teyid edilmiştir. 

Havalesi mucibince alâkadar encümenlere tev
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
îk. E. Reisi 

tzmir 
B. Köken 

Afyon K. 
Bere T ürker 

Afyon K. 
İzzet Akosman 

îzmir 
Benal Anman 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 

M. M. N. 
Gazi Anteb 
B. Güreş 
Konya 

II. Dikmen 
Samsun 

Ali Tunah 
Maraş 

K. Kusun 
Çanakkale 

M. Bengisu 

Kâtib 
Niğde 

Dr. B. F. T alay 
Zonguldak 

B. Özdemiroğlu 
Aydın 

N. Topcoğlu 
Kocaeli 

/ . Diblan 
Gümüşane 

Edil 8. Tör 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümerû 
Ejsas No. 1/10OO 

Karar No. 46 
Yüksek Reisliğe 

31 - V - 1938 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olub îcra Ve
killeri Heyetinin 7 - IV - 1938 tarihli (kararına 

tevfikan Başvekâletin 16 - IV - 1938 tarihli ve 
6/1549 sayılı tezkeresile Yüksek Reisliğe arzedil-
miş olan kanun lâyihası îktısad encümeninin 
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mazbatasile birlikte Encümenimize havale buyu-
rulmakla Maliye vekâleti namına Varidat umum 
müdürü hazır olduğu halde Encümenimizde 
okundu ve müzakere edildi. 

îşbu lâyiha ile Hükümetçe tadil veya yeniden 
vazedilmesi teklif olunan hükümlere dair Hü
kümetin mucib sebebler varakasında tafsilen ya
zılı sebeblere binaen Encümenimiz lâyihayı esas 
itibarile kabul etmekle beraber Maliye vekâleti 
mümessilinin de muva'fakatile tedkikatma îk-
tısad encümeninin maddelerini esas ittihaz etmiş 
ve cereyan eden müzakere neticesinde aşağıda ya
zılı bazı tadillerde bulunmuştur Şöyle ki : 

1) Birinci maddenin B fıkrasındaki lokanta 
ve eğlence ve istirahat yerleri için konmuş olan 
(Muvakkat veya daimî tesisat yaparak) kaydi lü
zumsuz görülerek çıkarılmış olduğu gibi ayni 
maddenin parantiz işareti içine alınan son kıs
mının baş tarafı dahi (Yukarıki fıkralarda yazılı 
istisnalar) diye tashih olunacak istisnaların şü
mulü tasrih edilmiştir. 

2) Hükümetin teklifinde 4 ncü madde ola
rak yazılan ve îktisad encümenince kabul edilme
yerek çıkarılan madde bir ihtiyacı karşılayacak 
lüzumlu bir hükmü ihtiva ettiğinden mezkûr mad
de encümenimizce 6 ncı madde olarak kabul edil
miş ve şu kadar ki, memleketin her tarafı için 
gelecek senelerde bir kıstas olacak olan iki ve
kâletin bu müşterek kararından mükelleflerin 
haberdar olmasını teminen bunun resmî gazete 
ile ilân edilmesine dair bir hüküm! de ilâve edil
miştir . 

3) îktisad encümenince 6 ncı madde olarak 
kabul edilen, Hükümetin 5 nci maddesinin niha-
yetindeki (resen takdir komisyonlarının bu tef
rik işine aid kararları kabili itiraz değildir). 
fıkrası umumî prensiblere mugayir görüldüğün
den maddeden çıkarılmıştır. 

4) Birinci muvakkat madde, işbu kanunla 
vergi nisbetleri değiştirilmiş olanların 1938 se
nesine aid vergilerinin yeniden tarhedileceği 
tasrih edilmiştir. Şu hale göre madde de mez
kûr olmayanlar için yeniden tarhiyata lüzum 
olmayacağı anlaşılmakta ise de işbu (vergi nisbet
leri değiştirilmiş) tabirile vekâletin ne kasdetti-

ği; ve bu ifadenin, kanuna bağlı 1 numaralı cet
velde yazılan ve maktu vergiye esas olan sınıf-

4 — 
ların bu kere birinciden başlaması ve beşinciye 
kadar yeniden sıralanması keyfiyetine şümulü 
olub olmadığı Encümence sorulması üzerine ce
vaben böyle bir maksad olmadığı ve binaenaleyh, 
1938 malî senesi için bu gibilere yeniden tarhi-
yat yapılması lâzımgelmeyeceği anlaşılmış ol
duğundan bu ciheti tebarüz ettirmek üzere mad
deye bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Bundan başka böyle malî sene girdikten ve 
belki de bu seneye aid veergisini verdikten son
ra bir mükellefi yeniden tarhiyat ile daha faz-
la bir nisbetteki vergiye tâbi tutmayı muvafık 
görmeyen encümenimiz yeni tarhiyatı Hüküme
tin esbabı nracibesinde yazıldığı üzere mazharı 
tahfif olması düşünülen kimselere hasrettmeyi 
münasib görmüştür ve bu sebeble maddedeki 
(değiştirilmiş) kelimesini (indirilmiş) kelimesine 
tahvil etmek suretile maddeyi yeniden yazmış
tır. Diğer maddeleri ise aynen kabul etmiştir. 

Kanuna merbut cetvellere gelince: Mücellid-
ler, piyazcılar, ziraat aleti yapanlar ve satanlar 
cetvelin % 25 lik grupundan % 20 lik kısmına 
nakledildiği gibi perakende odun ve kömür sa
tanlar dahi odun ve kömür deposu işletenlerden 
daha facia vergiye tâbi olması muvafık görülme
diğinden bunlar dahi % 25 lik grupundan % 20 
lik grupa alınmış ve listelerde kaydi olmayan 
kürekçiler (sandal, kayık, mavna kürekçileri) da
hi % 20 lik grupa ilâve edilmiştir. 

Bundan başka kahve değirmeni imal eden ve 
satanlar ile kaşıkçılar ve kitabcılar ve kitab na
şirleri % 30 luk gruptan % 25 lik grupa ve şe
ker ve şekerlemeciler ise % 30 luk gruptan % 35 
lige nakledilmişler ve içkili veya çalgılı gazino
lar sırasına içkili veya çalgılı bahçeler dahi ilâ
ve olunmuştur. 

Havalesi mucibince. Adliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Yozgad 
İhsan Tav Emin Draman E. Draman 
Tekirdağ Malatya Diyarbakır 

Faik Öztrak M. Nedim Zabcı Zülfü Tiğrel 
İçel Bursa Diyarbakır 

E. înankur Dr. G. Kahraman Huriye Oniz 
Van Gümüşane Zonguldak 

İbrahim Arvas Ş. Önder sev S. Necati 

( S . Sayısı : 263). 



— 5 — 
Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 10-VI-1938 

Esas No. 1/1000 
Karar No. 43 < 

Yüksek Reisliğe 

2395 numaralı ve 22 - I I I - 1934 tarihli ka
zanç vergisi kanununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine dair olub icra Vekilleri Heyetinin 
7 - IV - 1938 tarihli kararına tevfikan Başvekâle
tin 16 - IV - 1938 tarihli ve 6/1549 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise arzedilmiş olan kanun lâ
yihası Encümenimize havale fcuyurulmakla Maliye 
vekâleti namına Varidat umum müdürü hazır ol
duğu halde okundu ve müzakere edildi. 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında izah 
olunan sebeblere binaen Encümenimiz lâyiha-
yi esas itibarile kabul etmiş ve Maliye Encüme
ninin teklifini esas ittihaz ederek maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. Yapılan müzakere netice
sinde : 

Birinci ve ikinci maddeler Maliye encüme
ninin teklifi veçhile aynen kabul olunmuş ve 
2767 numaralı ve 7 - VI - 1935 tarihli kanunla 
idhal, imal ve satışı Kızılaya verilmiş olan sıtma 
ve frengi ilâçları satışından mütevellid kârlarm 
vergiden muaf tutulması, bu ilâçların satışının 
Kızılaya inhisar şeklinde verilmesindeki maksad 
kazanç temininden ziyade halkın sıhhatile çok 
yakından alâkadar olan bu ilâçların ucuza mal 
edilerek satılmasını temin etmek olmasına bina
en muvafık görülerek Maliye vekilinin de muva-
fakatile bu satıştan elde edilen kazançların vergi
den muaf tutulacağına dair esas kanunun istisna
lara müteallik 3 ncü maddesine bir fıkra ve 
lâyihaya da bunun için bir madde ilâvesi Encü-
menimizce tensib olunmuş Maliye encümeninin 
3 ncü maddesi hükmün esasına dokunulmaksızın 
yalnız bir tertib değişikliği yapdmak suretüe 

( S . .Sayısı: 263). 

4 ncü madde olarak ve 4 ilâ 10 ncu maddeleri de 
5 ilâ 11 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Maliye encümeninin 11 nci maddesinde, 10 ncu 
maddede yazdı ihbarın yapılmaması halinde tat

bik edilecek muamele tasrih edilmemiş olduğundan 
bu gibi hallerde Hükümetin teklifi veçhile, tarho-
lunacak vergiye % 15 zam yapılması ihbar mecbu
riyetine aid hükmün müeyyidesi olmak üzere en-
cümenimizee zarurî görülerek mezkûr maddeye 
bunu temin edecek bir fıkra ilâvesi suretile bu 
madde 12 nci madde olarak yeniden yazılmış, 
Maliye encümeninin 12 nci maddesi 13 ncü mad
de olarak ve birinci muvakkat maddesi de aynen 
kabul olunmuş, 2 nci muvakkat madde yazılış şek
line aid bir değişiklik yapılarak yeniden yazılmış 
13 ve 14 ncü maddeler 14 ve 15 nci madde olarak 
ve lâyihaya bağlı (1) ve (2) numaralı cetveller 
de Maliye encümeninin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağü 
Kayseri 
B. özsoy 
Kayseri 

H. F. Perker 
Urfa 

F. Gökbudak 
Bursa 

Atıf Akgüç 

Bu M. M. 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Balıkesir 

ö. Niyazı Burcu 
Bursa 

8. F. TaUvy 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 

Kâtib 
Erzurum 

Denizli 
N. A. Küçüka 

Kocaeli 
Ragib Akça 

Antalya 
T. N. Ancan 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 167 
Esas No. 1/1000 

14- VI- 1938 

Yüksek Reisliğe 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olub Başvekâ
letin 16 nisan 1938 tarih ve 6/1549 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası îk-
tısad, Maliye ve Adliye encümenleri mazbatalarile 
birlikte Encümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Gerek Hükümetin ve .gerekse encümenlerin 
mazbatalarının mütalealarmdan vazihan anlaşıla
cağı üzere kazanç vergisi mükelleflerinden bazı
larının vergi nisbetlerini tahfif eden ve tatbikat
tan alınan neticelere göre bu vergiye aid hüküm
lerin bir kısmını değiştiren kanun lâyihası esas 
itibarile Encümeniınizce de kabul edilmiş ve lâyi
hayı son defa müzakere etmiş olan Adliye encü
meninin hazırladığı metin müzakeremize esas 

, tutulmuştur. Müzakere neticesinde aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmıştır. 

Lâyihaya üçüncü madde olarak Adliye encü
meni tarafından eklenen hükmün 2767 sayılı ka
nunla Kızılay kurumuna verilmiş olan monopo
lün işletilmesinde mezkûr kurumca elde edilecek 
kazançların vergiden istisna edilmesini temin mak-
sadile vazedildiği verilen izahattan anlaşılmış 
olmakla bunu vuzuhla ifade etmek için mezkûr 
madde Encümenimizce değiştirilmiş ve açık bir 
surette, yeniden yazılmıştır. 

Adliye encümeninin 9 ve 10 ncu maddeleri 
asıl kanunun 37 nci maddesindeki bir fıkranm 
değiştirilmesine ve bu maddeye yeniden bir fıkra 
eklenmesine mütedair olub kanunun tek bir 
maddesinde değişikliği ifade eden bu iki madde 
Encümenimizce birleştirilerek bir madde halinde 
yeniden yazılması münasib görülmüştür. 

Diğer maddeler Adliye encümeninin tadili da
iresinde aynen kabul edilmiş olmakla bu suretle 
yeniden hazırlanan lâviha müstacelen müzakere 
edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine ko
nulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Âyerdem 
Malatya 
0. Taner 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sırrı Doy 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 

Kayseri 
F. Baysal 

Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Malatya 
M. öker 

Muş 
Ş. Çüoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2395 numaralı ve 22-111-1934 
tarihli kazanç vergisi kanunu
nun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2395 numara
lı ve 22-III-1934 tarihli ka
nunun 3 ncü maddesinin 6 ncı 
fıkrasile ha fıkraya 2761 nu
maralı ve 3 - VI -1935 tarihli 
kanunun birinci maddesile ek
lenen fıkra aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Değiştidilen fıkra; 
Mahallî Hükümetin müsaa-

desile millî ve beynelmilel ma
hiyette açılan: 

A - Panayır ve sergileri te
sis ve idare edenlerin elde et
tikleri kazançlarla bu panayır 
ve sergi pavyonlarında teşhir 
ettikleri malları sergi dahilinde 
satanların kazançları; 

B - Panayır (Fuvar) ve ser
gilerde muvakkat veya daimî 
tesisat yaparak lokanta, dan
sing, bar, birahane, kahveha
ne,, gazino, lünepark, sirk, ti
yatro, sinema ve saire gibi eğ
lence ve istirahat yerleri işle
tenlerin buralarda temin et
tikleri kazançlar; 

0 - A ve B fıkralarında ya
zılı olan şahıs ve müesseselere 
bağlı olarak sergi dahilinde 
kullanılan memur, müstahdem 
ve işçiler. 

(istisna bir ay için muteber
dir. Ecnebi tebanm bu hak
tan istifadesi mensub oldukla
rı Devletle Türkiye arasmda 
mütekabiliyet esasının cari ol
masına bağlıdır). 

— 8 — 
ÎKTISAD ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎŞI 

2395 numaralı ve 22-111-1934 
tarihli kazanç vergisi kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilme

sine dair kanun lâyiham 

MADDE 1 — Hükümetin tek
lifi aynen 

MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

2395 sayılı kazanç vergisi kanu
nunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihamı 

MADDE 1 — 2395 sayılı ve 
22 - III -1934 tarihli kanunun 
üçüncü maddesinin altmcı fık
rası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

6 - Mahallî hükümetin müsa-
adesile millî ve beynelmilel ma
hiyette açılan : 

A) Panayır ve sergileri tesis 
ve idare edenlerin elde ettik
leri kazançlarla bu panayır ve 
sergi paviyonlarmda teşhir et
tikleri malları sergi dahilinde 
satanların kazançları; 

B) Panayır (Fuvar) ve sergi
lerde lokanta, dansink, bar, 
birahane, kahvehane, gazino, 
lünepark, sirk, tiyatro, sinema 
ve saire gibi eğlence ve isti
rahat yerleri işletenlerin bura
larda temin ettikleri kazanç
lar; 

C) A ve B fıkralarında yazdı 
olan şahıs ve müesseselere bağ
lı olarak sergi dahilinde kulla
nılan memur, müstahdem ve iş
çiler. 

(Yukanki fıkralarda yazılı 
istisnalar bir ay için muteber
dir. Ecnebi tebeanm bu hak
tan istifadesi mensub oldukla
rı Devletle Türkiye arasmda 
mütekabiliyet esasmm cari ol
masına bağlıdır.) 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN DE-

ĞÎŞTÎBÎŞÎ 

2395 numaralı ve 22 - III - İ934 
tarihli kazanç vergisi kanunu
nun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı 
hükümler eklenmesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encü
meninin tejdifi aynen. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİEİŞÎ 

Kazanç vergisi kanununda bazı 
değişiklik yapılmasına dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encü
meninin İnci maddesi aynen 
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MADDE 2 — Ayni kanunun 
3 ncü maddesinin 16 ncı fıkra
sına 3258 numaralı kanunla ek
lenen fıkra şu şekilde değişti
rilmiştir : 

Seksen kuruşa kadar olan 
işçi gündeliklerile 120 kuruşa 
kadar olan gündeliklerin sek
sen kuruşu. 

MADDE 3'— Ayni kanunun 
7 nci maddesinin 1 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Şirket halinde olmayan ban
kalar, bankerler, bankerlik mu-
amelelerile uğraşan sarraflar, 
tasarruf ve teavün sandıkları, 
idhalât, ihracat ve beynelmilel 
nakliyat komusyonculan, ko-
musyon üzerine muamele yapan 
ticaret ve fabrika mümessille
ri, ecza deposu işletenler (dro-
gistler), fabrikalar, matbaalar, 
transit depoları ve antrepolar, 
beheri üç yüz tondan fazla va
pur işletenler, bina vergisi ka
nunu mucibince (Hamamlar ve 
fırmlar hariç olmak üzere) gay-
risafi iradı iki bin lira ve 
daha fazla olan yerlerde ticaret 
ve sanat yapanlar (iki bin lira
nın hesabında belediye veya 
köy smrrlan içindeki dükkân, 
mağaza, depo iradlan dahil
dir). Nüfusu yirmi beş binden 
yukarı yerlerde idhalât ve ih
racat ticaretile iştigal edenler 
(Bu kanunun tatbikmda gerek 
doğrudan doğruya veya bir mu-

Mal. E. 

MADDE 2 — îktısad encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 -T- îktısad encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Iktısad encü
meninin ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 
üçüncü maddesine aşağıdaki 
22 nci fıkra eklenmiştir: 

22 - 2767 numaralı ve 7 - VI -
1935 tarihli kanunla idhal ve 
satış hakkı Kızüaya verilmiş 
olan sıtma ve firengi ilâçları 
satışından elde edilen kazanç
lar. 

4 - Ayni kanunun 7 nci mad
desinin 1 numaralı fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: . 

Şirket halinde olmayan ban
kalar, bankerler, bankerlik mu-
amelelerile uğraşan sarraflar, 
tasarruf ve taavün sandıkları, 
idhalât, ihracat ve beynelmilel 
nakliyat komüsyoncuları, ko-
müsyon üzerine muamele yapan 
ticaret ve fabrika mümessilleri, 
ecza deposu işletenler (Drogist-
ler) fabrikalar, matbaalar, tran
sit depoları ve antrepolar, be
heri 300 tondan fazla vapur işle
tenler, bina vergisi kanunu muci
bince (hamamlar ve fırmlar ha
riç olmak üzere) gayrisafi iradı 
2000 lira ve daha fazla olan 
yerlerde ticaret ve sanat yapan
lar (iki bin liranın hesabında 
belediye veya köy smniarı için
deki dükkân/ mağaza, depo 
iradlan dahildir.) Nüfusu 
25 000 den yukarı yerlerde id
halât ve ihracat ticaretile işti
gal edenler, nüfusu yirmi beş 
binden yukarı yerlerde faaliyet 
icra eden her nevi komüsyon-
cular (yaş meyve, yaş sebze ve 

- 11 -
B. E. 

MADDE 2 — Iktısad encüme
ninin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Ayni kanunun 
3 nncü maddesine aşağıdaki 
22 nci fıkra eklenmiştir. 

22 - 7 - VI - 1935 tarih ve 
2767 sayılı kanun ile Kızılay 
kurumuna verilmiş olan mo
nopolün işletilmesinden mez
kûr kurumca elde edilecek ka
zançlar. 

MADDE 4 — Adliye encü
meninin 4 ncü maddesi aynen 
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MADDE 2 — Ayni kanunun 
muaddel 19 ncu maddesine bağ
lı (1) numaralı Cetvel, bu ka
nuna bağlı (1) numaralı cetvel
de gösterildiği şekilde değişti
rilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

İşgal ettikleri mahallerin 
gayrisafi iradlan üzerinden ver
giye tâbi tutulan mükelleflerin 
vergi nisbetleri bu kanuna bağ
lı (2) numaralı cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 4 — Ayni kanunun 
35 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Ancak muhtelif mahallerde 
bu nevi ticaret, sanat, meslek 
ve hirfet için tayin olunan nis-
betler yekdiğerlerinin ayni ol
madığı takdirde bu nisbetler 
Maliye ve îktısad vekâletlerin-
ce müştereken birleştirilir. Bu 
birleşmiş nisbetler ertesi malî 
yıldan itibaren tatbik olunur. 

îk. E. 

tavassıt vasrtasile ecnebi mem
leketlerden mal idhal ederek, 
gerek bir komusyoncu veya id-
halâtçı tarafından idhal edil
miş olan malları kısmen veya 
tamamen devir alarak toptan 
veya hem toptan hem peraken
de satanlar idhalât tüccarı ve 
3018 numaralı kanuna göre ih
racatçı olarak ruhsatname al
mış olanlar ihracat tüccarı sa
yılır). Nüfusu yirmi beş binden 
yukarı yerlerde faaliyet icra 
eden her nevi komusyoncular 
(Yaş meyva, yaş sebze ve taze 
balık üzerine iş yapan kabzımal 
ve madrabazlar hariç) sinema 
filimleri alım, satrnı veya icar 
ve isticarile iştigal edenler. 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifindeki (2) nci madde aynen 

MADDE 5 — Hükümetin tek
lifindeki (3) ncü madde aynen 

İlaL E. 

MADDE 4— Hükümetin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 
35 nci maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Ancak muhtelif mahallerde 
bu nevi ticaret, sanat» meslek ve 
hirfet için tayin olunan nisbet
ler yekdiğerlerinin ayni olma
dığı takdirde bu nisbetler Ma
liye ve îktısad vekâletlerine© 
müştereken birleştirilir ve key
fiyet Maliye vekâletince resmî 
gazete ile ilân edilir. Bu bir-
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taze balık üzerine iş yapan kab
zımal ye matrabazlar hariç) 
sinema, filimleri alna, satım ve 
icar, isticarile iştigal edenler. 

Bu kanunun tatbikinde ge
rek doğrudan doğruya veya 
bir mutavassıt vasıtasile ecne
bi memleketlerden mal idhal 
ederek gerek bir komusyoncu 
veya idhalâtçı tarafından idhal 
edilmiş olan mallan kısmen ve
ya tamamen devr alarak top
tan veya hem toptan hem pera
kende satanlar idhalât taciri, 
ve 3018 numaralı kanuna göre 
ihracatçı olarak ruhsatname al
mış olanlar ihracat taciri sayı
lır. 

MADDE 5 — Hükümetin 2 nci 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin 6 nci maddesi aynen 

B. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen 

MADDE 6 — Maliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin 6 nci maddesi aynen 
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MADDE 5 — Ayni kanunun 
36 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Bir mahalde muhtelif vergi 
nisbetlerine tâbi ticaret, sanat, 
hirfet ve meslek icra edildiği 
takdirde her birine tahsis olu
nan mahaller bölme, camekân 
ve saire gibi haillerle ayrılmış 
ise her iştigal nevi kendi nisbet-
leri üzerinden, ayrılmış değil 
ise mecmuu, en yüksek nisbete 
tâbi olandan bir derece aşağı 
nisbet üzerinden vergiye tâbi 
tutulur. 

Bu suretle ayrılmamış olan 
yerlerde yapılan işler muhtelif 
kimseler tarafından aralarında 
ortaklık olmaksızın yapıldığı 
takdirde işgal edilen mahalden 
her şahsm hissesine isabet eden 
kısmı resen takdir komisyonu 
marifetile tefrik olunarak her 
şahsın vergisi işgal edilen ma
hallin gayrisafi iradından ken
di hissesine ayrılan mikdar üze
rinden ayrı ayrı tarholunur. 
Resen takdir komisyonlarının 
bu tefrik işine aid kararlan ka
bili itiraz değildir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 
37 nci maddesinin ç fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

ç) Ecnebi memleketlerden ge
len artist ve her nevi temsil ve 
oyun heyetlerinin vergileri: 

I - Biletle girilen ve içinde 
konsomasyon yapılmayan yer
lerde çalıştıkları takdirde 74 
ncü maddenin D fıkrası muci
bince kullanılacak duhuliye bi
letlerinin muhtevi bulunduğu 
meblâğm tamamı üzerinden % 

- 1 4 -
tk. E. 

MADDE 6 — Hükümetin tek
lifindeki (5) nci madde aynen 

MADDE 7 — Ayni kanunun 
37 nci maddesinin Ç fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Artistlerle çalgı çalanların 
ve şarkı söyliyenlerin, temsil ve 
her nevi oyun heyetlerinin ver
gileri: 

I) Biletle girilen ve içinde 
konsomasyon yapılmayan yer
lerde çalıştıkları takdirde 74 
ncü maddenin D fıkrası muci
bince kullanılacak duhuliye bi-
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leştirilmiş n i süetler ilânı takib 
eden malî yüdan itibaren mem
leketin her tarafında tatbik 
olunur. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 
36 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Bir mahalde muhtelif vergi 
nisbetlerine tâbi ticaret, sanat, 
hirfet ve meslek icra edildiği 
takdirde her birine tahsis olu
nan mahaller bölme, camakân 
vesaire gibi haillerle ayrılmış 
ise her iştigal nevi kendi nis-
betleri üzerinden, ayrümış de
ğil ise mecmuu, en yüksek nis
bete tâbi olandan bir derece 
aşağı nisbet üzerinden vergiye 
tâbi tutulur. 
Bu suretle ayrılmamış olan yer

lerde yapılan işler muhtelif 
kimseler tarafından aralarında 
ortaklık olmaksızın yapddığı 
takdirde işgal edilen mahalden 
her şahsm hissesine isabet eden 
kısmı resen takdir komisyonu 
marifetile tefrik olunarak her 
şahsm vergisi işgal edilen ma
hallin gayrisafi iradından kendi 
hissesine ayrdan mikdar üze
rinden ayrı ayrı tarholunur. 

MADDE 8 — Iktısad encü
meninin 7 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



Ad. E. 

MADDE 8 — Maliye encü
meninin 7 nei maddesi aynen 

MADDE 9 — îktısad encü
meninin 7 nci maddesi aynen 

— 15-
B. E. 

MADDE 8 — Maliye encü
meninin 7 nci maddesi aynen 

MADDE 9 — Ayni kanunun 
muaddel 37 nci maddesinin (Ç) 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve mezkûr maddeye ye
niden (E) fıkrası eklenmiştir: 

Ç) Artistlerle çalgı çalanla
rın ve şarkı söyliyenlerin tem
sil ve her nevi oyun heyetleri
nin vergileri: 

I - Biletle girilen ve içinde 
konsomasyon yaprimryan yer
lerde çalıştıkları takdirde 74 
ncü maddenin (D) fıkrası mu-
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5 nisbetinde, 
II - Biletle girilmeyen ve için

de konsomasyon yapılan yer
lerde çalıştıkları takdirde al
dıkları ücretin % 10 u nisbe
tinde, 

III - Biletle girilmekle bera
ber içinde konsomasyon yapılan 
yerlerde çalışırlar ise 74 ncü 
maddenin D fıkrası hükmü dai
resinde kullanılacak duhuliye 
biletlerinin muhtevi bulunduğu 
meblâğın tamamı üzerinden % 
5 e zamimeten aldıklan ücretin 
% 10 u nisbetinde hesablanrr. 

MADDE 7 — Ayni kanunun 
37 nci maddesine aşağıdaki e 
fıkrası eklenıpiştir: 

Tiyatro, sinema ve konser sa-
lonlarile sair yerlerde kendi 
hesablarma münferid veya top
lu bir halde konser verenlerin 
vergileri yukanki ç fıkrasmm 
1 numaralı bendi mucibince 
hesab olunur. 

— 16 — 
Ik. E. 

letlerinin muhtevi bulunduğu 
meblâğın tamamı üzerinden % 
5 nisbetinde, 

II) Biletle girilmiyen ve için
de konsomasyon yapılan yer
lerde çalıştıkları takdirde al
dıklan ücretin % 10 u nisbe
tinde, 

III) Biletle girilmekle bera
ber içinde konsomasyon yapı
lan yerlerde çalışırlar ise 74 n-
cü maddenin D fıkrası hükmü 
dairesinde kullanılacak dohuli-
ye biletlerinin muhtevi bulun
duğu meblâğın tamamı üze
rinden % 5 e zamimeten aldık
lan ücretin % 10 u nisbetinde, 

Hesablanır. Yukardaki II ve 
m işaretli fıkralarda gösteril
diği şekilde aldıkları ücret üze
rinden vergileri hesablanacak 
olanlardan artistlerle temsil ve 
her nevi oyun heyetleri men-
sublarmm gündelikleri üç lira
dan ve çalgı çalanlarla şarkı 
söyleyenlerin gündelikleri de 
bir liradan aşağı gösterilemez. 

MADDE 8 — Hükümetin tek
lifindeki (7) nci madde aynen. 

Mal. E. 

MADDE 9 — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 10 - Hükümetin 
7 nci maddesi aynen 

— 17 — 
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cibince kullanılacak duhuliye 
biletlerinin muhtevi bulunduğu 
meblâğm tamamı üzerinden % 
5 nisbetinde, 

II - Biletle girilmeyen ve için
de konsomasyon yapılan yerler
de çalıştıkları takdirde aldık
ları ücretin % 10 u nisbetinde; 

III . Biletle girilmekle bera
ber içinde konsomasyon yapı
lan yerlerde çalışırlar ise 74 
ncü maddenin (D) fıkrası hük
mü dairesinde kullanılacak du
huliye biletlerinin muhtevi bu
lunduğu meblâğm tamamı üze
rinden % 5 e zamimeten aldık
ları ücretin % 10 u nisbetinde 
hesablamr. 

Yukarıdaki 2 ve 3\ işaretli 
fıkralarda gösterildiği şekilde 
aldıkları ücret üzerinden ver
gileri hesablanacak olanlardan 
artislerle temsil ve her nevi 
oyun heyetleri mensublarınm 
gündelikleri üç liradan ve çal
gı çalanlarla şarkı söyliyenlerin 
gündelikleri de bir liradan aşa
ğı gösterilemez. 

E) Tiyatro, sinema ve kon
ser salonlarile sair yerlerde 
kendi hesablarma münferid ve
ya toplu bir halde konser ve
renlerin vergileri yukarıki (Ç) 
fıkrasmm 1 numaralı bendi mu
cibince hesab olunur. 
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MADDE S — Ayni kanunun 
54 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Yeni işe başlayan beyanna
meye tâbi veya işgal ettikleri 
mahallin gayrisafi iradları üze
rinden vergi verecek mükellef
ler işe başladıkları tarihten iti
baren bir ay içinde keyfiyeti, 

, bağlı olduklar^ varidat dairesi
ne yazı ile haber vermeğe mec
burdurlar. Bu mükelleflerin 
işe başladıkları takvim yılma 
aid vergileri müteakib takvim 
yılında tarhblunur. 

37 nci maddenin ç ve e fık
ralarında yazılı sanatkârlarla 
temsil ve her nevi oyun heyet
lerinin hangi mahalde çalış
mağa başlayacaklarını bunları 
çalıştıranlar, bunlar kendi he-
sablarma çahşryorlar ise heye
ti idare edenler, bunlar da 
yoksa bizzat konser veya tem
sil verenler veya oyun oyna
yanlar, en geç bir gün evvel 
alâkalı varidat dairesine yazı 
ile bildirmeğe mecburdurlar. 
Bu mükelleflerin vergileri 74 
ncü maddenin D fıkrası hükmü 
dairesinde alınır. 

MADDE 9 — Ayni kanunun 
74 ncü maddesinin D fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Hariçten gelen sanatkârlarla 
temsil ve her nevi oyun heyet
lerini çalıştıranlar bilet bedel
leri veya bunlara verdikleri üc
ret üzerinden 37 nci maddenin 
ç fıkrası hükmü dairesinde he-
sablanacak vergiyi, mükellef
lere rücu haklan olmak üzere 
ödemeğe mecburdurlar. 37 nci 
maddenin e fıkrasında yazılı 
sanatkârların vergileri bunlar 
toplu halde çalışıyorlar ise di-

— 18 — 
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MADDE 9 — Hükümetin tek
lifindeki (8) nci madde aynen. 

MADDE 10 — Aynı kanunun 
74 ncü maddesinin D bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I) 37 nci maddenin Ç fıkra
sında yazılı şekilde vergiye tâ
bi tutulacak olanların vergileri 
bunları çalıştıranlar tarafmdan 
asıl mükelleflere rücu hakkı ol
mak üzere ödenir. 

37 nci maddenin e fıkrasın
da yazılı olanlarm vergileri de 
kendileri tarafmdan ödenir. 

II) Bu vergiler bir haftadan 
az devam eden konseri temsil, 
musamere ve oyunlarda bunla
rın hitammı taMb eden günden 

( S. Sayısı : 263 ) 
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MADDE 10 — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11 — Iktısad encü
meninin 10 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



Ad. E. 

MADDE 11 — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen 

MADDE 12 — Ayni kanunun 
74 ncü maddesinin D bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

I) 37 nci maddenin Ç fıkra
sında yazdı şekilde vergiye tâbi 
tutulacak olanların vergileri 
bunları çalıştıranlar tarafından 
asd mükelleflere rücu hakkı ol
mak üzere ödenir. 

37 nci maddenin E fıkrasın
da yazdı olanların vergileri de 
kendileri tarafından ödenir. 

II) Bu vergiler bir haftadan 
az devam eden konser, temsil, 
müsamere ve oyunlarda bunla
rın hitammı takib eden gün-

- 19 -
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MADDE 10 — Hükümetin 
8 nci maddesi aynen. 

MADDE 11 — Adliye encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 
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ferlerine rüeu hakkı olmak üze
re heyeti idare edenler tarafın
dan, münferiden çalışıyorlar ise 
bizzat kendileri tarafından 
ödenir* 

Yukarıda yazılı mecburiyete 
tâbi bulunanlar bir haftadan az 
devam eden konser, temsil, mü
samere ve oyunlarda bunların 
hitamını takib eden günden iti
baren ve bir haftadan fazla sü
renlerde her haftanm hitamın
dan itibaren üçüncü gün akşa
mına kadar, geçen müddete aid 
vergi tutarını hesablayarak alâ
kalı varidat dairesine bir irsali
ye ile bildirmeğe ve ayni gün
de teslim etmeğe mecburdurlar. 
Bu mecburiyete riayet edilme
diği takdirde bilet bedelleri ve
ya ücretler resen takdir oluna
rak vergileri tarh ve bir misil 
zamla, zam için alâkalılara rü
cu hakkı olmamak üzere, yatır
mağa mecbur olanlardan tahsil 
olunur. 

Bu mükellefler bilet kullan
mazlar ise, her oyun, temsil, 
müsamere veya konser devresi 
için sanat icra ettikleri mahalle
rin alabileceği müşteri sayısmm 
beherine iki lira bilet' bedeli 
üzerinden vergi tarholunarak 
bir misil zamla ve zam hak
kında asıl mükelleflere rücu 
hakkı olmamak üzere alınır. 
Bilet kullandığı halde alman 
duhuliye bedeli mikdarmda ve
ya hiç bilet verilmemesi veya 
satılan biletler müşteriden alı
narak yeniden satışa çıkarıl
ması hallerinde verilmeyen ve
ya mükerrer satılan her bilet 
için bilet basma almacak ver
gi on misil olefrak ve zam hak
kında asıl mükelleflere rücu 
hakkı olmamak üzere almrr. 

54 ncü maddede yazılı ihbar 

- 56 -
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itibaren, bir haftadan fazla sü
renlerde her haftanm hitamın
dan itibaren üçüncü günü ak
şamına kadar bir irsaliye ile va
ridat dairesine bildirilir ve ay
ni günde ödenir. Bu mecburi
yete riayet edilmediği takdirde 
bilet bedelleri veya ücretler re
sen takdir edilerek vergileri bir 
misil zamla tarholunur. 

III) Her ne suretle olursa ol
sun duhuliye ücreti aldıkları 
halde bilet kullanmayanlar hak
kında her oyun, temsil, kon
ser, müsamere ve saire devresi 
için oyun ve sanaj; yapılan yer
lerin alabileceği müşteri sayısı
nın beherine bir lira bilet be
deli hesabile vergileri bir misil 
zamla tarholunur. 

IV) Bilet kullanıldığı halde ba
zı müşterilere bilet verilmemesi 
veya alman bedelden eksik fi-
atla bilet verilmesi veyahud sa
tılan biletlerin müşteriden alı
narak yeniden satışa çıkarılma
sı hallerinde verilmeğe veya 
mükerrer satılan her biletle alı
nan bedelden noksan verilen 
biletlerin farkları üzerinden 
alınması lâzmıgelen vergi on 
misli olarak tarholunur. 

Yukarıki II, III ve IV nu
maralı fıkralar mucibince tar-
hedilecek olan vergilerle zam
ları ihbarname ile tebliğ ve 
tahsil olunur. 

Vergiye yapdan zamlar için 
asıl mükelleflere rücu hakkı 
yoktur. 

Mal fi. 
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den itibaren, bir haftadan faz
la sürenlerde her haftanm hita

mından itibaren üçüncü günü ak
sanıma kadar bir irsaliye ile 
varidat dairesine bildirilir ve 
ayni günde ödenir. Bu mecbu
riyete riayet edilmediği takdir
de bilet bedelleri veya ücretler 
resen takdir edilerek vergileri 
bir misil zamla tarholunur. -v 

m ) Her ne suretle olursa ol
sun duhuliye ücreti aldıkları 
halde bilet kullanmayanlar hak
kında her oyun, temsil, konser, 
müsamere ve saire devresi için 
oyun ve sanat yapılan yerlerin 
alabileceği mütşeri sayısmm be
herine bir lira bilet bedeli hesa-
bile vergileri bir misil zamla 
tarholunur. 

IV) Bilet kullanıldığı halde 
bazı müşterilere bilet verilme
mesi veya alman bedelden ek
sik fiyatta bilet verilmesi ve-
yahud satılan biletlerin müşte
riden almarak yeniden satışa 
çıkarılması hallerinde verilme
yen veya mükerrer satılan her 
biletle alman bedelden noksan 
verilen biletlerin farkları üze
rinden alınması lâzmıgelen ver
gi on misil olarak tarholunur. 

V) 54 ncü maddedeki ihbar 
yapılmadığı takdirde, varidat 
dairesince ittıla kesbedilinceye 
kadar geçen müddete aid vergi
lere % 15 zam yapılır. 

YukanM n, III, IV ve V nu
maralı fıkralar mucibince tar-
hedilecek olan vergilerle zam
ları ihbarname ile tebliğ ve tah
sil olunur. 

Vergiye yapılan zamlar için 
asıl mükelleflere rücu hakkı 
yoktur. 

ı 

- 21 * 
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yapılmadığı takdirde, bu ih
bar yapılıncaya kadar geçen 
müddete aid vergilere % 15 
zammolunur. Bu zam diğerle
rine rücu hakkı olmamak üze
re ihbarı yapmağa mecbur 
olanlardan alınır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı 
vergi ve zamların ödenmesinde 
konser, temsil ve oyun heyetle-
rile bunları çalıştıranlar müte-
selsilen mesuldürler. 

MUVAKKAT MADDE — 
1938 malî yılı vergileri bu ka
nunun meriyetinden evvel tar-
hedilerek kendilerine tebliğ 
edilmiş olan mükelleflerden, 
bu kanunla vergi nisbetleri de
ğiştirilmiş olanların 1938 malî 
yılı vergileri bu kanundaki nis-
betlere göre yeniden tarholu-
narak tebliğ edilir. Bu kanu
nun 5 nci maddesile değiştiri
len 36 nci madde hükmü, 1938 
malî yılı vergilerinin tarhiya-
tma da tatbik olunur. 

- â î t -
lk. E. 

MADDE 11 — 2395 numaralı 
ve 22 - III - 1934 tarihli kanu
nun 27 nci maddesi kaldırılmış
tır. 

MUVAKKAT BİRİNCİ 
MADDE — Hükümetin tekli
findeki muvakkat madde ay
nen. 

MUVAKKAT İKİNCİ MAD
DE — Bu kanunla yeniden be
yanname usulüne tâbi tutul
muş olan idhalât ve ihracat 
tacirlerile komusyoncular ve 
sinema filimleri alım, satım ve
ya icar ve isticarile iştigal eden
ler, 1939 takvim yılı başmdan 
itibaren 2395 numaralı kanu
nun 15 nci maddesinde yazılı 
defterleri tutmağa ve muame
lelerini bu defterlere kaydet
meğe mecburdurlar. Bunlarm 
vergileri 1940 malî yılmdan iti
baren beyanname usulüne tâbi
dir. 1938 ve 1939 malî yıllan 

( S. Sayısı : 263 ) 
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MADDE 12 — Iktısad encü
meninin 11 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ 
MADDE — Bu kanunla vergi 
nisbetleri indirilmiş olan mü
kelleflerin 1938 malî yılı vergi
leri bu kanunun meriyetinden 
evvel tarhedilmiş bulunsun bu
lunmasın bu kanun hükümleri
ne göre yeniden tarholunur. 

Bu kanunun 5 nci maddesine 
bağlı cetvelde smıf dereceleri 
ve maktu vergi mikdarları de
ğiştirilmiş olan mükellefler hak
kında işbu cetvel hükmü 1939 
malî yılından itibaren tatbik 
olunur. 

MUVAKKAT İKİNCİ MAD
DE — Iktısad encümeninin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



Ad. E. 

MADDE 13 — tktısad encü
meninin 11 nci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Maliye encümeninin 1 nci mu
vakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunla yeniden beyanna
me usulüne tâbi tutulmuş olan * 
idhalât ve ihracat tacirlerile | 
komüsyoncularm ve sinema fi- I 
limleri almi, satım ve icar ve 
isticarile iştigal edenlerin 2395 
numaralı kanunun 15 nci mad
desi mucibince defter tutmak 
mükellefiyetleri 1939 takvim 
yılmdan başlar. Bunların ver
gileri 1940 malî yümdan itiba
ren beyanname usulile ve 1938, , 
1939 malî yılları vergileri de 
tadilen evvelki hükümlere 
göre tarholunur Ancak 3258 

— 23 — 
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MADDE 12 — Iktısad encü
meninin 11 -nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Maliye encümeninin muvakkat 
birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Adliye encümeninin muvakkat 
ikinci maddesi aynen. 
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MADDE 10 — Bu kanun 1 
haziran 1938 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 
hükümlerini 

11 — Bu kanun 
icraya Maliye ve 

İktısad vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
M. M. V. 
K. Özalp 
Ha. V. V. 

7-IV-1938 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. 

S. Arikan 
îk. V. V. 
C. Bayar 

G. t V 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

ve Zr. V. V. 
Bana Tarkan 
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vergileri tadilden önceki hü
kümlere göre tarholunur. An
cak 3258 numaralı kanunun 
meriyetinden beri idhalât ve 
ihracat ticaretile veya ticaret 
ve zahire borsalarında almıb 
satılan mallar üzerine komus-
yonculukla iştigal etmekte bu
lunanların vergileri 1939 malî 
yılmdan itibaren beyanname 
usulüne tâbidir. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 
haziran 1938 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 13 — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye ve ik
tısad vekilleri memurdur. 

(1) Numaralı cetvel — Hü
kümetin teklifi aynen. 

(2) Numaralı cetvel — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 13 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 14 — İktısad encü
meninin 13 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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numaralı kanunun meriyeti 
tarihindenberi idhalât ve 
ihracat ticaretile veya tica
ret ve zahire borsalarmda 
almıb satılan mallar üzerine 
komisyonculukla iştigal etmek
te bulunanların vergileri 1939 
malî yılmdan itibaren beyanna
me usulüne tabidir. 

MADDE 14 — Maliye encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 

(1) numaralı cetvel — Hükü
metin cetveli aynen. 

(2) numaralı cetvel — Mali
ye encümeninin cetveli .aynen. 

MADDE 13 — Maliye encü
meninin 13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 
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[1] NUMARALI CETVEL 

19 ncu muaddel madde mucibince vergiye tâbi serbest meslek erbabından alınacak maktu vergi 

Birinsi İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci 
sınıf sınıf sınıf sınıf smıf 
Lira Lira Lira Lira Lira 

Nüfusu 200 000 ve daha yukarı olan şehirlerde 650 200 80 30 10 
» 50 000 den 200 000 e kadar olan » — i 150 80 30 10 
» 10 000 den 50 000 e » » » — _ _ __ 30 10 
Diş tabiblerinden ve dişçilerden birinci sınıfa ayrılacak olanlar bu cetveldeki maktu verginin 

tamamını, diğer sınıflara ayrılacak olanlar bu cetveldeki maktu verginin yarısmı verirler. 
İhtar: 
1 — Nüfusu 10 000 den aşağı olan mahallerdeki serbest meslek erbabı maktu vergiden müs

tesnadır. . 
2 — Nüfusun hesabında yeni uüfus sayımı yapılıncaya kadar 1935 senesindeki uüfus sayımı 

esas olur. 
3 — Meslekî "teşekküllerle belediyeler bulundukları şehrin uüf usuna göre bu cetvelde yazılı sınıf

lardan her hangi birini ihmal edemezler. 

[2] NUMARALI CETVEL 

A - % 20 nisb etine tâbi olanlar : 

Ahır, arabalık ardiye işletenler, alçı satanlar, bıçakçılar, biçki ve dikiş yurtlan, bileyiciler, 
boş fıçı alıb satanlar, buz satanlar, çanak ve çömlek satanlar, çarıkçılar, çadırcılar, 
çiracılar, depo işletenler, değirmenler (Köy değirmenlerinden muafiyet harici kalanlar), 
damgacılar, dans mektebleri (Yalnız tedrisat ile meşgul olanlar), deri döküntüleri, kemik, 
boynuz ve tırnak ticaretile iştigal edenler, deri temizleyenler, destere yapanlar, ekmek 
satanlar, enkazcılar, fırınlardan yalnız pişiricilik yapanlar, fırça yapanlar, garaj işletenler, hanlar 
(Köy ve kasaba hanları), hasırcılar, hususî hastaneler, hah yakama mahalleri, hurdacılar (Eski eşyayı 
tamir ve telvin ederek satanlar), kayıkhane işletenler, kömür deposu işletenler (Açık veya kapalı), kire
mit satanlar, kundura tamircileri (Eskiciler), kadayıf yapan ve satanlar, (Çiy kadayıf), kahve kavu
rucuları, kaltakçılar, (Kaltağın yalnız ağacını yapanlar), karagöz ve kukla oynatanlar, kıtıkçılar, 
kireç satanlar, körük yapanlar, kum ve çakıl satanlar, muafiyet haricinde kalan hususî mektebler, 
mutaflar, muşamba kiralayanlar (Vagon ve mavna ve sair nakil vasıtalyındaki eşyanm muhafazası 
için), maden kömürü satanlar, makaracılar (Vapur ve gemi makaraları yapanlar), marputçular, nalıncı
lar, odun depoları işletenler (Açık veya kapalı) örücüler, parke taşı satanlar, samancılar, saraciye eşyası
nın ağaç kısmını yapanlar, sayacılar, simitçiler, semerciler, sepet yapanlar, sucular (memba suyu ve mu
kattar sıu satanlar dahil), süpürge yapanlar, soğuk hava depoları, şekeri toz haline getirenler, tel do
lapçılar, topuk yapanlar, tuğla satanlar, tenis mahalli işletenler, yufka yapanlar, yelkenciler. 

B - % 25 nisbetine tâbi olanlar : 

Attarlar, aşçılar, arzuhalcılar, ambalaj kâğıdı satanlar, araba levazımı satanlar, bakkallar (pe
rakendeci), balık satanlar, boyahaneler (muharrik kuvveti olmayanlar), baharatçılar, bisiklet kira
layanlar ve tamir edenler, boş şişe alıb satanlar, bozacılar, camcılar, ciğer, işkembe ve paça gibi şeyler 
satan sakatçdar, çiçekçiler, çamaşırhaneler, çay satanlar (perakende), çemberciler (demir çember), çor-
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bacılar, çubukçular, değirmenler (şehir ve kasabalarda fabrika mahiyetinde olmayan değirmenler)^. 
demir kalıpçıları, fıçı yapanlar, gardıropçular, gazoz ve şerbet satanlar, gramofon ve dikiş makinesi 
tamircileri, güllâç yapanlar, gül suyu yapanlar, hamam işletenler (Umumî hamamlar), hanlar (Şehir 
hanları), halı tamircileri, hallaçlar (Yorgan yapanlar hariç), hurdacılar (Kullanılmış madenî eşya 
satanlar), istasyon büvetleri, işkembe çorbacıları, kömür satıcıları, kalaycılar, kasaplar, kuru kahve ya
pıp satanlar, kolacılar, kâğıd kırıcıları, büyük kâğıdlan forma haline getirenler, kalafatçılar, kaplıca
lar, kaynakçılar, köfteci ve kebapçılar, kese kâğıdı yapanlar ve satanlar, kuru yemişçiler, kuşçular, 
kuş kafesi yapıp satanlar, kundura boyacıları, leblebiciler, meyveciler, müskirat bayileri, motor ta
mircileri, mum satanlar, musluk yapan ve satanlar, musiki aleti tamircileri, nalbandlar, nişan atma 
mahalleri, odun satanlar, oteller, pansiyonlar (Yemekli, yemeksiz), pastırma satanlar, peynir yapan
lar ve satanlar, piyango bileti bayileri, piyazcılar, sebzeciler, sabun satanlar, sandalya tamircileri, sinema 
makinesi tamircileri, sirke yapıp satanlar, sütçüler ve yoğurtçular, şapka kalıpçıları ve tamircileri şem
siye tamircileri, şıracılar, tenekeciler, tavukçular, (tohumcular, turşucular, tuzcular, her nevi ütücü-
ler, her nevi yağ satanlar, yumurta satanlar, ziraat aleti yapanlar ve satanlar, zahire, zeytin, zift ve 
katran satanlar, 

C - % 30 nisbetinde vergiye tâbi olanlar; 

Araba yapan ve satanlar, arpa kırması satanlar, arpa satanlar (perakende), ağızlıkçılar, aile mut
fağı işletenler, ajur, plise ve akordiyon yapanlar, arayıcılar (dökmeci kumunu eritmek suertile altın 
arayanlar), ayakkabı mantarı satanlar, banyolar, bakırcılar, boya satanlar, börekçi ve poğaçacılar, 
balık avcılığına müteallik eşya satanlar, balmumu satanlar,, bıçak yapan ve satanlar, boya yapanlar, 
cam çerçivesi ve levha çerçivesi satanlar, çarıkçılar, çilingirler, çanak, çömlek yapanlar, çinkograflar, çıkı-
n k ve ••tahta makara yapanlar, çuvalcılar, çul satanlar, deniz hamamları, doğramacılar, demirciler, dondur
macılar, debagat levazımı satanlar, demir tornacılar, dökme ve teneke boyacıları, dökmeciler, döşemeci, 
düğmeci, elektrik tesisatı yapanlar, evlerinde terzilik yapanlar, fırıncılar, gazete imtiyaz sahihler i 
(matbaa sahibi olmayanlar), gömlek yapanlar, heykeltraşlar, hakkâklar , hattatlar, hizmetçi ve amele 
tedarik eden idarehaneler ve iş evleri, helvacılar, halatçılar, hazır bavul ve emsalini satanlar hazır 
işleme satanlar, hazır tarakçılar, ilâncılar, ipçiler, içkisiz lokantalar ve pastahaneler ve gazinolar ve 
büfeler ve bahçeler (iskele, istasyon, tiyatro ve sinema büfeleri ve kır bahçeleri dahil), içyağı ya
panlar, işlemeciler, kaltakçılar, (ağaç kısmını ikmal ederek kaltağı mamul hale getirib satanlar), 
kartvizit, zarf ve kâğıd başlığı ve mümasilini tab edenler, karosman ve mümasili imalâthaneleri, kire
mit yapanlar, kitabcılar, kitab naşirleri, kunduracılar, feoltukçular, kahve değirmeni, kantar ve em
salini yapanlar, kasket yapanlar, kaşıkçılar (ağaçtan kaşık yapan ve satanlar), kayık yapan ve şa
tolar, kehribarcılar, krom ve nikelâj işi yapanlar,kundura levazımı satanlar, kurabiyeciler, kutucu
lar, mozayik ve 'mümasili imalâthaneleri, mühürcüler, muakkibler (istişare yapmayan ve mütalea 
yazmayan muakkibler), mobilya kiralayanlar, muhallebiciler, makine modelcileri, marangozlar, 
minderciler, mum yapanlar, mücellidler, mütercimler, nakkaşlar, pamuk satanlar, plajlar, pulcular 
[(kolleksiyon için pul satanlar), ressamlar, rastık yapan ve satanlar, saat tamircileri, sandık yapan: 
lar, saraçlar, sobacılar, şeker ve şekerleme yapıbsatanlar, şemsiye satanlar, taşçılar, tuğla yapan
lar, tabelacılar, terziler, tatlıcılar, tahta tornacılar, tavla zan yapanlar, terlifcçiler, tesbibçiler, tesviye
ciler, üstübeç yapanlar ve satanlar (üstübeç imalâthaneleri dahil), yaldızcılar, yazmacılar, yazma bas
kıcılar ve boyacılar, yemeniciler. 

Ç - % 35 nisbetine tâbi olanlar: 

•Berberler, bakır mamulâtı satanlar, bilardo salonu işletenler, cenaze levazımı satanlar, çayhane
ler, çalgısız birahaneler, çivi satanlar, demir mamulâtı satanlar, emanetçiler (mağaza veya yazıha
ne sahibi), fotoğrafçılar, içkili lokanta ve pastahaneler ve gazinolar ve büfeler (iskele, istasyon, ti
yatro ve sinema büfeleri dahil), gemi enkazı alıb satanlar, kartpostal satanlar, köseleciler, kahveci
ler ve kahvehaneler, müşteil maddeler ve makine yağlan satanlar, manikürcüler, matbaalar (el ve 
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ayakla veyahud da dört beygir ve daha aşağı kuvvetle işleyenler), meyhaneler (çalgısız), nakliyeci
ler, nalburlar, pedikürcüler, peruka saç yapanlar, simsarlar, sünnetçiler, tellâllar. 

D - % 40 nisbetine tâbi olanlar: 

Av derisi işleyenler, ayna yapanlar, boyahanelerden iştimli olanlar, bademyağı yapanlar, baston 
yapanlar, bağırsak işleyenler, dokuma imalâthaneleri, galvanizli saçtan kova ve leğen yapanlar, ga
zoz imalâthaneleri, halı imalâthaneleri, inşaat levazımı satanlar, kamyon ve sair nakil vasıtaları 
imalâthaneleri, müteahhitler (sekizinci maddenin birinci fıkrası haricinde kalanlar), kereste satanlar 
, kireç ocağı işletenler, (muafiyet haricinde kalanlar), madenî eşya üzerine kalemkârlık yapanlar, 
mobilya imalâthaneleri, meşrubat ve mekûlât imalâthaneleri, mukavva kutu yapanlar, (el makine
leri ile) , peştamaleılar, saçak yapanlar, sabun imal âthhanelerile sair bütün imalâthaneler, şeritçi-
ler, tamirhaneler, tabakhaneler, tıbbî müstahzarat yapanlar, vapur kazanı tamircileri, yorgancı
lar, trikotajcılar (fanila ve çorap yapanlar dahil), tülbentçiler, uncular. 

E - % 45 nisbetine tâbi olanlar : 

Abajur satanlar, bahriye levazımı ticareti yapanlar, bisiklet satanlar, ceviz kütüklerini toplayıp 
satanlar, cerrah aletleri satanlar, çuha ve kazmir ve alelûmunı kumaş satanlar, çalgılı lokanta ve 
pastahane ve gazino ve büfeler (içkili veya içkisiz), çalgılı birahaneler, çiçekten çelenk, sepet, buket 
ve saire yapıp- satanlar, dans yerleri (içki satılan dans mektebleri dahil), dikiş makinesi ve dürbün 
satanlar, hazır elbiseciler, elektrik aletleri ve levazımı satanlar, fotoğraf makinesi satanlar, gözlük 
satanlar, gramofon satanlar, hırdavatçılar, hak satanlar, ıtriyatçılar, kabzımallar (idarehane sa
hibi), kavaflar, kırtasiyeciler, kuyumcular, kürk satanlar, korsa yapıp satanlar, kıravat yapıp 
satanlar, her nevi komusyoncular, (yedinci madde haricinde kalan), manifaturacılar, meyhane
ler, (çalgılı), mobilye ve buna mümasil her nevi eşya satanlar, musiki aletleri satanlar, muşam
ba satanlar (eşya muhafazasına mahsus muşamba), oyuncak satanlar, otomobil ve bisiklet levazımı 
satanlar, porselen ve emaye satanlar, seyahat ve spor levazımı, silâh, sinema makinesi satanlar, 
sinemalar, şapka yapan ve satanlar, radyo satanlar, toptancılar, tuhafiyeciler, tüccar terziler, tütün 
tacirleri ve imalâthaneleri, tiyatrolar, züccaciyeciler [1]. 

F - % 60 nisbetine tâbi olanlar : 

Eczahaneler. •• 

G - % 100 nisbetine tâbi olanlar ; 

Altın ve zikrymet mücevherat satanlar, antikacılar, mağazalardan mal mubayaasına tavassut eden 
ve işbu malların bedellerinin ödenmesinde mal alanlara kredi açanlar, sarraflar (yedinci madde 
haricinde kalanlar). 

H - % 50 ve % 25 nisbetine tâbi olanlar : 

I - İdarehane ve muayenehanelerinde sanat ve mesleklerini yapan diş tabibleri, dişçiler, doktor
lar, baytarlar, kimyagerler, ebeler, avukatlar, dava vekilleri, mimarlar, mühendisler, müşavirler 
ve mütehassıslar ve bu gibi ilmî ve meslekî ihtisaslarile kazanç temin eyleyen diğer serbest meslekler 
erbabı idarehane, yazıhane ve muayenehaneleri gayriafi idadlarmın % 50 si, 

II - İkamet ettikleri ev veya apartmanlarının bir kısmını idarehane, yazıhane veya muayenehane 

[1] Gtamofon ve radyolu yerler bu fıkranın tatbikinde çalgıh sayılmaz. 
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ittihaz etmiş olanlarla muayyen Hr yeri olmaksızın çalışanların ikametgâh ittihaz ettikleri ev vcîya 
apartman dairesi gayrisafi iradı tamamının % 25 şi 

î - % 130 nisb etine tâbi olanlar : 

Barlar, umumhaneler. 

Maliye encümeninin değiştirisine bağlı 

[2] KU1MARALI CETVEL 

A - % 20 nisb etine tâbi olanlar: 

Ahır, arabalık ardiye işletenler, alçı satanlar, bıçkıcılar, biçki ve dikiş yurdları açanlar, bileyi
ciler, boş fıçı alıp satanlar, buz satanlar, çanak ve çömlek satanlar, çarıkçılar, çadırcılar, çırnct-
lar, depo işletenler, değirmenciler (köy değirmenlerinden muafiyet harici kalanlar), damgacılar, 
dans mektebi açanlar (yalnız tedrisat ile meşgul olanlar), deri döküntüleri, kemik, boynuz ve tır
nak ticaretile iştigal edenler, deri temizleyenler, destere yapanlar, ekmek satanlar, enkazeılar, 
fırınlarda yalnız pişirieilik yapanlar, fırça yapanlar, garaj işletenler, han işletenler (köy ve kasa
ba hanları), hasırcılar, hususî hastane işletenler, halı yıkama mahalleri işletenler, hurdacılar eski 
eşyayı alıb tamir ve telvin ederek satanlar), kayıkhane işletenler, kömür ve odun deposu işleten
ler veya perakende olarak bunları satanlar (açık veya kapalı), kiremit satanlar, kundura tamir
cileri eskiciler), kadayif yapan ve satanlar (çiy kadayif), kahve kavurucuları, kaltakçılar (kul-
tağın yalnız ağacını yapanlar), karagöz ve kukla oynatanlar, kıtıkçılar, kireç satanlar, körük ya
panlar, kum ve çakıl satanlar, kürekçiler (sandal, kayık, mavna ve emsali için), muafiyet haricinde 
kalan hususî mektebler açanlar, mutaflar, muşamba kiralayanlar (vagon ve mavna vesair nakil 
vasıtalarmdaki eşyanm muhafazası için), madenkömürü satanlar, makaraeılar' (vapur ve 
gemi makaraları yapanlar), marpuççular, mücellidler, nalıncılar, örücüler, parke taşı satanlar, 
piyazcılar, samancılar, saraciye eşyasının ağaç kısmını yapanlar, sayacılar, simitçiler, semerciler, 
sepet yapanlar, sucular (memba suyu ve mukattar su satanlar dahil), süpürge yapanlar, soğuk 
hava depoları işletenler, şekeri toz haline getirenler, tel dolabcıları, topuk yapanlar, tuğla sa
tanlar, tenis mahalli işletenler, yufka yapanlar, yelkenciler, ziraat aletleri yapanlar ve satanlar. 

B - % 25 nisb etine tâbi olanlar: 

Aktarlar, aşçılar, arzuhalcılar, ambalaj kâğıdı satanlar, araba levazimi stnalr, bakkallar (Pe
rakendeci), balık satanlar, boyahane işletenler (Muharrik kuvveti olmayanlar), baharatçılar, bisiklet 
kiralayanlar ve tamir edenler, boş şişe alıb satanlar, bozacılar, camcılar, ciğer işkembe ve paça 
gibi şeyler satan sakatçılar, çiçekçiler, çamaşırhane açanlar, çay satanlar (Perakende), çembereiler 
(Demir çember), çorbacılar, çubukçular, değirmen işletenler (Şehir ve kasabalarda fabrika ma
hiyetinde olmayan değirmenler), demir kalıpçıları, fıçı yapanlar, gardiropçular, gazoz ve şerbet sa
tanlar, gramofon ve dikiş makinesi tamircileri, güllaç yapanlar, gül suyu yapanlar, hamam işle
tenler (Umumî hamamlar), hancılar (Şehir hancıları), halı tamircileri, hallaçlar (Yorgan ya
panlar hariç), hurdacılar (Kullanılmış madenî eşya satanlar), istasyon büvetleri işletenler, iş
kembe çorbacıları, kahve değirmeni yapan ve satanlar, kaşıkçılar (Ağaçtan kaşık yapan ve satan
lar) , kalaycılar, kasablar, kuru kahve yapıb satanlar, kolacılar, kâğıd kırıcıları, büyük kâğıdları forma 
haline getirenler, kalafatçılar, kaplıca işletenler, kaynakçılar, kitabçılar ve kitab naşirleri, köfteci 
ve kebabçılar, kese kâğıdı yapanlar ve satanlar, kuru yemişçiler, kuşçular, kuş kafesi yapıb satanlar, ' 
kundura boyacıları, leblebiciler, meyveciler, müskirat bayileri, motor tamircileri, mum satanlar, mııs-
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lük yapan ve satanlar, musiki aleti tamircileri, nalbaridlar, nişan atma mahalleri işletenler, otel 
işletenler, pansiyon işletenler (yemekli, yemeksiz), pastırma satanlar, peynir yapanlar ve satan
lar, piyango bileti bayileri, sebzeciler, sabun satanlar, sandalya tamircileri, sinema makinesi ta
mircileri, sirke yapib satanlar, sütçüler ve yoğurtçular, şapka kalıpçıları ve tamircileri, şemsiye 
tamircileri, şiracılar, tenekeciler, tavukçular, tohumcular, turşucular, tuzcular, her nevi ütü-
cüler, her nevi yağ satanlar, yumurta satanlar, zahire, zeytin, zift ve katran satanlar. 

C - % 30 nisbetinde vergiye tâbi olanlar : , 

Araba yapan ve satanlar, arpa kırması satanlar, arpa satanlar (perakende), ağızlıkçılar, aile 
mutfağı işletenler, ajur, plise ve akordion yapanlar, arayıcılar (dökmeci kumunu eritmek sure-
tile altm arayanlar), ayakkabı mantarı satanlar, banyo satanlar, bakırcılar, banyo sntanlar, bö
rekçi puvaçacılar, balık avcılığına müteallik eşya satanlar, bal mumu satanlar, biçak yapan 
ve satanlar, boya yapanlar, cam çerçevesi ve levha çerçevesi satanlar, çarkçılar, çilingirler, 
çanak, çömlek yapanlar, çinkoğraflar çıkrık ve tahta makara yapanlar, çuval
cılar çul satanlar, deniz hamamları işletenler, doğramacılar, demirciler, dondurmjar 
cılar, debagat levazımı satanlar, demir tornacıları, dökme ve teneke boyacıları, dök-
meciler, döşemeci, düğmeci, elektrik tesisatı yapanlar, evlerinde terzilik yapanlar, fırıncılar, 
gazete imtiyaz sahihleri (matbaa sahibi olmayanlar), gömlek yapanlar, heykeltraşlar, hakkâklar, 
hattatlar; hizmetçi ve amele tedarik eden idarehaneler ve iş evleri, helvacılar, halatçılar, hazır 
bavul ve emsalini" satanlar, hazır işleme satanlar, hazır tarakaçılar, ilâncılar, ipçiler, içkisiz 
lokanta ve pastahane ve gozino ve büfe vê  bahçe işletenler (İskele, istasyon, tiyatro ve sinema büfe
leri ve kır bahçeleri dahil), iç yağı yapanlar, işlemeciler, kal takçılar (Ağaç kısmını ikmal ede
rek kaltağı mamul hale getirib satanlar), kart vdzit, zarf ve kâğıd başlığı ve mümasilini tab edenler. 
karosiman ve mümasili imalâthaneleri, kiremit yapanlar, kunduracılar, koltukcular, kantar ve em
salini yapanlar, kasket yapanlar, kayık yapan ve satanlar, kehribarcılar, krom ve nikelaj işi ya
panlar, kundura levazimi satanlar, kurabiyeciler, kutucular, mozayik ve mümasili imalâthanecileri, 
mühürcüler, muakkibler (İstişareyi yapmayan ve mutalea yazmayan muakkibler), mobilyo kira
layanlar, muhallebiciler, makine modelcileri, marangozlar, minderciler, mum yapanlar, mütercim
ler, nakkaşlar, pamuk satanlar, plaj işletenler, pulcular (Kolleksiycn için pul satanlar), ressamlar, 
rastık yapan ve satanlar, saat tamircileri, sandık yapanlar, saraçlar, sobacılar, şemsiye satanlar, taş
çılar, tuğla yapanlar, tabelâcılr, terziler, tatlıcılar, tahta tornacılar, tavla zarı yapanlar, terlikçiler, 
tesbihçiler, tesviyeciler, üstübeç yapanlar ve satanlar (Üstübeç imalâthanecileri dahil), yaldızcılar, 
yazmacılar, yazma baskıcıları ve boyacıları, yemeniciler. 

Ç - % 35 nisbetine tâbi olanlar: 

Berberler, bakır mamulâtı satanlar, bilardo salonu işletenler, cenaze levazimi satanlar, çayha
neler, çalgısız birahaneler, çivi satanlar, demir mamulâtı satanlar, emanetçiler (Mağaza veya yazıhane 
sahibi), fotoğrafçılar, içkili lokanta ve pastahane ve gazino ve büfe bahçe işletenler (İskele, istasyon, 
tiyatro Ve sinema büfeleri dahil), gemi enkazı alıb satanlar, kartpostal satanlar, köseleciler, kahveci
ler ve kahvehaneler, müşteil maddeler vemakineyağları satanlar, manikürcüler, matbaacılar (el 
ve ayakla ve yahud da dört beygir ve daha aşağıkuvvetle işleyenler), meyhaneciler (çalgısız), nak
liyeciler, nalburlar, pedikürcüler, peruka saç yapanlar, simsarlar, sünnetçiler, şeker ve şekerleme
ciler, dellallar. 

D - % 40 nisb etine tâbi olanlar: 

Av derisi işleyenler, ayna yapanlar, boyahanelerden istimli olanlar, bademyağı yapanlar, baston 
yapanlar, bağırsak işleyenler, dokuma imalâthaneleri, galvanizli saçtan kova ve leğen yapanlar, 
gazoz yapanlar, halı imalâthaneleri işletenler, inşaat levazımı satanlar, kamyon vesair nakil vası-
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talan imalâthaneleri işletenler, müteahhidler (sekizinci maddenin birinci fıkrası haricinde kalan
lar), kereste ve tomruk satanlar, kireç ocağı işletenler, muafiyet haricinde kalanlar), madenî eşya 
üzerine kalemkârlık yapanlar, mobilya imalâthaneleri işletenler, meşrubat ve mekûlât imalâtha
neleri işletenler, mukavva kutu yapanlar (el makineleri ile), peştemalcılar, saçak yapanlar, sa
bun imalâthanelerile sair bütün imalâthane işletenler, şeritçiler, tamirhane işletenler, tabakhane-
ciler, tıbbî müstahzarat yapanlar, vapur kazanı tamircileri, yorgancılar, trikotajcılar (fanila ve 
çorab yapanlar dahil), tülbentçiler, uncular. _ 

E - %45 nisbetine tâbi olanlar: 

Abajur satanlar, bahriye levazımı ticareti yapanlar, bisiklet satanlar, ceviz kütüklerini top
layıp satanlar, cerrah aletleri satanlar, çuha ve kazmir ve alelûmum kumaş satanlar, çalgılı lo
kanta ve pastahane ye gazino ve büfe ve bahçe işletenler (içkili veya içkisiz), çalgılı birahane işle
tenler çiçekten çelenk, sepet, buket vesaire yapıp satanlar, dans yerleri işletenler (içki satılan dans 
mektebleri dahil), dikiş makinesi ve dürbün satanlar, hazır elbiseciler, elektrik aletleri ve leva
zımı satanlar, fotoğraf makinesi satanlar, gözlük satanlar, gramofon satanlar, hırdavatçılar, halı 
satanlar, ıtriyatçılar, kabzımallar (idarehane sahibi), kavaflar, kırtasiyeciler, kuyumcular, kürk 
satanlar, korsa yapıp satanlar, kıravat yapıp satanler her nevi komusyoncular (yedinci madde 
haricinde kalan), manifaturacılar, meyhaneler (çalgılı), mobilye ve buna mümasil her nevi eşya 
satanlar, musiki aletleri satanlar, muşamba satanlar (eşya muhafazasına mahsus muşamba), oyun
cak satanlar, otomobil ve bisiklet levazımı satanlar, porselen ve emaye satanlar, seyahat ve spor 
levazımı, silâh, sinema makinesi satanlar, sinemalar, şapka yapan ve satanlar, radyo satanlar, 
toptancılar, tuhafiyeciler, tüccar terziler, tütün tacirleri ve imalâthaneleri tiyatro işletenler, zü-
caciyeciler. [1] 

F - % 50 ve 25 nisbetine tabi olanlar: 

I - İdarehane ve muayenehanelerinde sanat ve mesleklerini yapan diş tabibleri, dişçiler, doktor
lar, baytarlar, kimyagerler, ebeler, avukatlar, dava vekilleri, mimarlar, mühendisler, müşavirler 
ve mütehassıslar ve bu gibi ilmî ve meslekî ihtisaslarile kazanç temin eyleyen diğer serbest mes
lekler erbabı idarehane, yazıhane ve muayenehaneleri gayrisafi iradlarrnın % 50 si. 

I I - İkamet ettikleri ev veya apartımanlarınm bir kısmını idarehane, yazıhane veya muayenehane 
ittihaz etmiş olanlarla muayyen bir yeri olmaksızın çalışanların ikametgâh ittihaz ettikleri ev veya 
apartman dairesi gayri safi iradı tamamının % 25 şi. 

G - % 60 nisbetine tâbi olanlar: 

Eczahane işletenler. 

H -. % 100 nisbetine tâbi olanlar: ' 

Altın ve zikıymet mücevherat satanlar, antikacılar, mağazalardan mal mubayaasına tavassut 
eden ve işbu malların bedellerinin ödenmesinde mal alanlara kredi açanlar, sarraflar (Yedinci 
madde haricinde kalanlar). 

1 - % 130 nisbetine tâbi olnlar: 

t Barlar, umuhaneler. 

[1] Gramofon ve radyolu yerler bu fıkranın tatbikinde çalgılı sayılmaz. 
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S. Sayısı: 266 
Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile bunlara verilecek beyiye 

aidatı hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/986) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1320 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile bunlara verilecek beyiye aidatı hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 1 - IV -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' " ' , Q Bayar 

Esbabı mucibe 

Damga, tayyare ve müdafaa vergi ve resimlerinin istifası için çıkarılmış olan pullarm bayiler 
vasıtasile sattırılacağı ve bunların satışından ı% 5 aidat verileceği 1324 numaralı ve 20 - V - 1928 
tarihli damga resmi kanununun 5 rici maddesile 2549 numaralı ve 30 - VI - 1934 tarihli kanunda 
tasrih edilmişse de,, mahiyeten bu pullara müşabih oldukları halde mevzuatta bir hüküm bulunma
masından dolayı icar ve isticar mukavelenameleri, ferağ ve intikal ilmühaberleri, Hukuk mektebi 
iane pulu, tayyare resmi kanunile ihdas edilmiş olan evlenme kâğıdları ve noter kâğıdları satışından 
aidat verilmemekte ve bu yüzden bayiler ve noterler kendilerine hiç bir menfaat temin etmeyen bu 
kâğıdlara sermayelerini tahsis etmek istemediklerinden bu kâğıd ve pullan alıb satmamakta ve muame
leleri sırasında bu kâğıd ve pullara ihtiyacı olan halk bunları tedarik etmek üzere mal sandıklarına 
kadar gitmeğe mecbur kalmaktadır. 

Diğer taraftan bu pul ve kıymetli kâğıdları alıb satanlarda aranacak evsaf ile bunlara verileeek 
beyiye mikdarları ayrı ayrı kanunlarda yer almış bulunmaktadır. Tatbikatta kâffesi ayni eşhas ta
rafından satılan ve ayni muameleye tâbi tutulan bu pul ve kâğıdların bayilerile bunlara verilecek 
aidatm tek bir kanunla idare edilmesi kanunları tatbik edecek olan alâkadar eşhas ve muhasibler için 
kolaylık temini noktasından lüzumlu görülmektedir. Takdim olunan kanun lâyihası bu maksadla tertib 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesinde hangi pul ve kıymetli kâğıdların bayiler vasıtasile sattırılacağı gös
terilmektedir. Bunda esas, bayiler vasıtasile sattırmaktır. Ancak bayi bulunmayan veya lüzum ve 
ihtiyaç görülen yerlerde mezun memurlar vasıtasile satışa da cevaz verilmektedir. 

Noter harçlarının istifasında kullanılan harç pullarının ve noter evrakının yalnız noterlerce kulla
nılacağı nazarı dikkate alınarak bu evrakın yalnız noterlere verileceği maddede tasrih edilmiş ve 
vazifeleri itibarile pul ve kıymetli kâğıd kullanmaya mecbur olan memurlara bunların zimmetle verile
ceği hakkında hüküm konulmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesi bu evrak ve pul satışından dolayı verilecek beyiye mikdarma taallûk 
etmektedir. Beyiye aidatı mikdannm azamî haddi bu gün olduğu gibi % 5 olarak kabul edilmiş ve 
fakat £azla satış olan ve daha az aidatla bayi temini mümkün bulunan yerlerde icabına göre ve
rilecek mikdann tayini salâhiyeti Maliye vekâletine bırakılmıştır. 
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Noter ikauununun 99 ncu maddesi mucibince noterlere harç pullarından % 15 beyiye aidatı ve
rilmekte olub bu aidat noterlerin başlıca kazançlarını teşkil eylemekte bulunduğu cihetle bu mik-
darm her yerde aynen verilmesi muvafık görülmüş; ve maddeye bunlar için mutlak bir hüküm ko-
nuljtnuştut* 

Vazife^ dolayisile kendilerine zimmetle pul ve kıymetli evrak verilen memurlara halen beyiye 
aidatı verilmemektedir. Ancak bu memurların mezkûr evrak ve pullan almaya ve alâkadarlara 
satmaya ve hesabını Maliyeye vermeğe mecbur tutulmuş olmaları ve bu yüzden haddi zatında nakid 
ve ayne taziyülyed bir memur olmadıkları halde kefalet aidatı vermek zaruretinde bulunmaları 
dolayisile bunlara da yalnız damga pulu satışlarından yüzde iki aidat verilmesi muhik görülerek 
madde ona göre tertib olunmuştur. - -• —̂  

Lâyihanın üçüncü maddesile bu pul ve kıymetli kâğıdların her hangi bir sui istimale meydan ve
rilmemesi! için behemehal mal sandıklarından alınması esası vazedilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde bayilerin inzibat altında bulundurulmalarını temin ve mura
kabelerini teshil için bunların mahallin en büyük Maliye memurunndan bir ruhsat almaları esası 
kabul edilmiş ve bayilerde aranacak vasıf ve şartlarla bunların riayete1 mecbur oldukları husus
ların daha ziyade nizamnameyi alâkadar edecek mahiyette bulunması itibarile bunlarm nizamna
me ile tayin olunacağı tasrih edilmiştir. 

Lâyihajnm beşinci maddesi ruhsatsız pul ve kıymetli evrak satanlarla, bunları kanunî kıymet
lerinden fa.zlasma satan veya dükkânında pul ve kıymetli kâğıd bulundurmayan, müstahdemle
rinden başka şahıslar vasıtasile pul sattıran bayiler hakkında tatbik olunacak ceza müeyyedeleri-
ni gösternlektedir. Bu müeyyedeler damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 5 ve 7 nci numara
larından bu kanuna nakledilmiş ve lâyihanın 6 ncı maddesile bu eezalarm da damga resmi cezaları 
gibi aynı hükümlere tevfikan tahsil olunacağı tasrih olunmuştur. z 

Bu lâyihanın kanuniyet iktisabı halinde devamına lüzum kalmayan hükümler de 7 nci madde 
ile ilga edilmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası 

Maliye encümeni , 30 -V -1938 
Esas No. 1/986 
KarmNo. 45 

. * Yüksek Reisliğe 

Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile bunlara ve
rilecek beyiye aidatı hakkında olub İcra Vekilleri 
Heyetinin 1-IV-1938 tarihli kararına tevfikan 
Başvekâletin 16-IV-1938 tarih ve 6/1320 nu
maralı tezkeresile Yüksek Makamınıza sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize tevdi edil
mekle Mâliye vekâleti Varidat umum müdürü 
hazır olduğu halde Encümenimizde okundu ve 
müzakere, edildi. 

Verjlep izahata nazaran muhtelif kanunlarla 
ihdas ediBn ve hepsi de Maliye vekâletince bas-
tırılıb salaşa ve mevkii istimale vazedilen pul
larla ferağ ve intikal ilmühaberleri ve kira mu
kavelenamesi ve evlenme ve noter kâğıdlarınır, 
cümlesi mahiyeten yekdiğerinin benzeri olduğu 

halde bunların yalnız bazıları için beyiye veri
lerek bir kısmından beyiye itasına dair hüküm 
bulunmaması yüzünden verilmemesi bu gibile
rin satıcılar tarafından satılmasında rağbetsiz
liği ve binnetice bunları tedarik ihtiyacında bu
lunan halk için müşkülâtı mucib olduğu gibi bu 
yüzden beklenen varidata da müessir bulun
duğundan gerek bu noksanr izale ve gerek muh
telif kanunlarda yer alan mümasil hükümleri bu 
•vesile ile bir arada cem etmiş olmak için işbu 
kanun lâyihası hazırlanmış olub mezkûr sebebler 
Encümenimizce dahi varid görüldüğünden lâyi
ha esas itibarile kabul olunmuş ve maddelerinin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Maddelere gelince: Bunlarda meveud esaslı 
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hükümler kabul olunmakla beraber hükümlerden 

bir kısmı yapılacak olan nizamnamede yer alacak 
hususattan olması itibarile bazı maddeler yeniden 
yazılmış ve (Bayi) ve (Beyiye aidatı) gibi tabirler 
dahi (Satıcı) ve (Satış aidatı) şeklinde Türkçe-
mize daha uygun kelimelerle değiştirilmiş ve lâ
yihanın 6 ncı, 8 nci ve 9 ncu maddeleri 4 ncü 
7 nci" ve 8 nci madde olmak üzere aynen kabul 
olunmuştur. 

Müzakere sırasında, 2548 numaralı kanunda 
mevzuubahs olan ve hâsılatı ceza evlerile Adliye 
binalarına mahsus olmak üzere Adliye vekâ
letince tab ve sarfettirilen pulların işbu kanun 
hükmünden hariç olduğuna dair birinci madde
ye bir hüküm konması bazı aza tarafından ileri 
sürülmüş ise de lâyihai kanuniye zaten Maliye 

Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile bunlara ve
rilecek beyiye aidatı hakkında olub Başvekâ
letin 16 nisan 1938 tarih ve 6/1320 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Maliye encümeni mazbatasile birlikte Encümeni
mize verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad' Ağralı 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesinde, gerek 
Maliye encümeninin mazbatasında izah olunan 
sebeblere binaen pul ve kıymetli kâğıd satışla
rının tanzimi için vücude getirildiği anlaşılan 
kanun lâyihası esas itibarile Ehcünıenimizce de 
muvafık görülerek maddelerin müzakeresine ge
çildi. 

Hükümetçe teklif olunan lâyihada pul ve 
kıymetli kâğıdların bayiler ve bayi bulunmayan 
veya lüzum görülen yerlerde mezun memurlar 
tarafından satılması prensib olarak kabul edil
miş ve yalnız bu şekilde satılması mahzurlu görü
len pasaport, nüfus hüviyet cüzdanı, ecnebi
lere aid ikamet tezkeresi ve inzibat işlerine 
aid evrak gibi evrakın vazif edar memurlar ma-
rif etile satılması ve bayilere verilmemesi mak-

vekâleti tarafından bastırılan ve sattırılan pul 
ve kıymetli evraka mahsus olması itibarile mad
deden zaten anlaşılan böyle bir hükmü ilâveye 
lüzum görülmemiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi Du
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. Bu M. M. Kâ. 
Bayazıd Yozgad Yözgad 

İhsan Tav E. Draman E. Draman 
Bursa Mardin Gümüşane 

Dr. G. Kahraman O. Dinçer Ş. önder sev 
Diyarbakır Diyarbakır Manisa 

Zülfü Tiğrel Huriye Öniz Tahir Hitit 
İzmir Zonguldak 

Kâmil Dursun S. Necati G\ 

şadı takib edilmiş olduğu verilen izahattan an
laşılmış ve halkın muameleleri dolayısile her 
zaman kullanmağa mecbur olduğu pul ve kıy
metli kâğıdlan kolaylıkla tedarik edebilmesi 
için bunların bayiler vasıtasile satılmasının 
esas kaide olarak kabulü Encümenimizce muva
fık görülerek Maliye encümeninin mutlak şekil
de yazdığı birinci maddedeki hüküm bu esas da
iresinde birinci ve ikinci maddeler halinde ye
niden yazılmıştır. 

Encümenimiz, memurların pul ve kıymetli 
kâğıd satmalarını zarurete binaen tecviz etmiş 
ve bunların bayi vaziyetine getirilmesini muva
fık görmemiş olduğundan memurlara pul ve kry-
metli kâğıdlarm zimmet mukabilinde verilmesi 
ve vazifeten mecbur olmadıkları halde bu satış
ları yapmalarından dolayı uğrayabilecekleri za
rarların telâfisi maksadile kendilerine de yüzde 
iki aidat verilmesini muhik ve adilâne gördüğü 
gibi vazife dolayısile bu nevi pul ve kıymetli 
evrak sarfetmeğe mecbur bulunanlara da ayni 
mülâhazaya mebni yalnız damga pullan satışın
dan dolayı yüzde iki aidat verilmesini kabul et-

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 15 -VI - 1938 
Mazbata No. 168 
Esas No. 1/986 

Yüksek Reisliğe 
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iniştir. Noterlerin sarf ettikleri harç pullarından 
kendilerine verilecek satış aidatının mikdan no
ter kanununda tesbit edilmiş olduğundan burada 
ayrıca tesbitine lüzum görülmeyerek yalnlz mez
kûr kanuna atıf yapılmak suretile iktifa olun
muş ve lâyihanın üçüncü ve dördüncü madde
leri de bu esaslar dairesinde yeniden yazılmıştır. 

Maliye encümeninin üçüncü maddesi yapılan 
bazı ibare değişikliklerile ve bu meyanda izinsiz 
pul ve kıymetli kâğıd satan memurlara aid cezfe, 
hakkındaki hükmün tavzihi suretile beşinci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninin beşinci maddesinde bayi
lerin evsafı, ruhsat tezkerelerinin hangi hallerde 
geri alınacağı, memurlara ne gibi hallerde pul 
ve kıymetli kâğıd satışı için izin- verileceği hu
suslarının bir nizamname ile tesbit olunacağı gös
terilmiş ise de bu nizamnamenin yapılması bir 
zaman işi olub nizamname yapılıncaya kadar bu 
satışların durdurulmasına imkân olamayacağı dü
şünülmüş ve şimdiye kadar olduğu' gibi bayilerde 
aranılacak eysafın Maliye vekâletince tayini 

maksadı temine kâfi görülmüş ve Hûkumetçö 
bu Hususta bir nizamname yapılmak istenildiği 
takdirde bunun kanunla ayrıca teyidine lüzum 
olmadığı da nazarı dikkate alınarak mezkûr mad
de lâyihadan çıkarılmış ve ilga maddesi dahi 
yeniden tedkik olunarak tashih edilmiştir. Di
ğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M 
Burdur İsparta Trabzon 

Mükerrem Ünml R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Malatya 
0. Taner 

Sivas 
Remzi Çiner 

Balıkesir 
E. Adakan 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Mardin 
R. Erten 
Yozgad 
8. îçöz 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

Malatya 
M. öker 

Ordu 
H. Yalman 
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ÎÎÜKÛMETÎN TEKLÎFÎ 

Pul ve kıymetli kâğıd bayilerile bunlara verile
cek beyiye aidatı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Damga ve tayyare resimlerile, 
gümrüklerde kullanılan bazı evraktan almacak 
müdafaa vergisinin istifası iğin Maliye vekâle
tince ihzar edilecek pullar ve hususî kanunları 
mucibince kullanılması mecburî bulunan kira 
mukavelenameleri, ferağ ve intikal ilmühaber
leri ve evlenme kâğıdları bayiler ve noterler va-
sıtasile sattırılır. Bayi bulunmayan veya lüzum 
ve ihtiyaç görülen yerlerde bu pul ve kıymetli 
kâğıdlar, mezun memurlar vasıtasile de sattırı-
labilir. 

Münhasıran kendilehle iş gören halkın mu
amelelerini kolaylaştırmak ve harice satmamak 
şartile şirketler, bankalar gibi muameleleri ge
niş ve çok olan müesseselere de birinci fıkrada 
yazılı pul ve kıymetli kâğıdlardan Maliye vekâ
letince tensib edilenleri sattrrabilir. 

Noter harçlarının istifası için kullanılacak 
harç pullarile huukuk mektebi iane pulları ve 
2459 numaralı tayyare resmi kanununa bağlı lis
tede nevileri yazılı noter evrakı, muameleleri 
esnasında kullanılmak üzere yalnız noterlere ve
rilir. 

Mahkeme başkâtibleri, nüfus ve icra memur
larına ve muamele dolayısile pul ve kıymetli 
kâğıd kullanmağa mecbur olan diğer memurlara 

olan diğer memurlara gerek yukarıda yazılı 
pullarla kıymetli kâğıdlar, gerek hususî kanun
larında yazılı diğer kıymetli kâğıdlar, Maliye 
vekâletinin tayin edeceği şartlar dairesinde 
zimmetle verilir. 

Bayi tayini mümkün olmayan ve pul ve kıy
metli kâğıd satmağa talib memur da çıkmayan 
yerlerde maliye veznedarlarile posta ve telgraf, 
gümrük, nüfus veya tapu, hususî idare veya be
lediye memurlarından birine Maliye vekâletinin 
tayin edeceği şartlar dairesinde zimmetle pul ve 
kıymetli kâğıd verilmek suretile satış temin 
olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddenin birinci fıkra
sında yazılı pul ve kıymetli kâğıdlarla hukuk 
mektebi iane pulları ve 2459 numaralı kanuna 
bağlı listede yazılı noter kâğıdları satışından 
dolayı bunları satanlara ve noterlere bunların 

6 -
MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Maliye vekaletince bastırılan pullar ile bazı evra
kın satışına ve bunlar için verilecek satış aidatına 

dair kanun layihası 

MADDE 1 — Hususî kanunlarında yazılı 
harç ve resimlerin tahsili için Maliye vekâletince 
bastırılan bilûmum pullar ile ferağ ve intikal 
ilmühaberleri ve kira kontratoları ve evlenme 
ve noter kâğıdları Maliye vekâletince tayin olu
nacak şekil ve şartlar dahilinde sattırılır. 

MADDE 2 — Harç pulları hariç olmak üzere 
birinci maddede yazılı pul ve kıymetli kâğıd-
larm satışından dolayı satıcılara % 5 i geçme
mek üzere mahallin icabına göre Maiye vekâle
tince tayin olunacak mikdarda; ve sarf ettikleri 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Pul ve kıymetli kâğıdların bayiler ve memurlar 
vasıtasile sattırilmasma ve bunlara satış aidatı 

verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hususî kanunlarla ihdas edi-
lib Maliye vekâletince bastırılan bilûmum pul
larla kıymetli kâğıdlar bayiler vasıtasile sattı
rılır. Bayi bulunmayan veya lüzum görülen 
yerlerde mezun memurlar vasıtasile sattmlma-
ları da caizdir. Harç ve hukuk mektebi iane 
pullarile noter kâğıdları yalnız noterler vasıta
sile sattırılır. 

MADDE 2 — fdarî veya inzibatî mahzurları 
dolayısile bayiler veya mezun memurlar vasıta
sile sattırüması mümkün görülmeyen krymetli 
kâğıdlar birinci madde hükmüne tâbi değildir. 
Bu nevi kâğıdların isimleri Maliye vekâletile 
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kıymetleri üzerinden, % 5 i geçmemek üzere 
mahallin icabına göre Maliye vekâletince tayin 
olunacak mikdarda beyiye aidatı verilir. Birinci 
maddenin son fıkrasında yazılı memurlara da 
bu suretle aidat verilir. Harç pullan satışından 
noterlere verilecek beyiye aidatı % 15 dir. 

Kendilerine zimmetle pul ve krymetli kâğıd 
verilenlere yalnız damga pulundan % 2 aidat 
verilir. 

MADŞE 3 — Birinci maddenin birinci ve 
üçüncü fikralarmda yazılı pul ve krymetli kâ-
ğıdlar, bunları satacak olan bayilerle müessese
ler, noterler ve mezun memurlar tarafından, be
deli peşin verilmek üzere malsandıklarmdan 
alınır. Malsandılarmdan başka yerlerden pul 
ve kıymetli kâğıd alınması yasaktır. 

MADDE 4 — Pul ve kıymetli kâğıd bayiliği 
yapabilmek için evvel emirde ruhsat almak şart
tır. Bu ruhsat; mahallin en büyük malmemu-
ru tarafından verilir. Bayilik yapmasma mü
saade olunan memurlar ayrıca ruhsat almak 
kaydma tâbi değildirler. 

Bayilik yapacaklarda aranacak vasıf ve şart
larla bayilerin riayete mecbur olduğu hususlar 
ve ruhsatnamenin ne gibi hallerde geri alınacağı 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 5 — Ruhsat tezkeresi almaksızın 
veya kendisine aid olmayan tezkere ile pul sa
tanlardan on ve tekerrürü halinde yirmi lira
dan aşağs olmamak üzere almaya mecbur ol
duğu ruhsat tezkeresi harcmm beş misli cezaen 
almır. 

Ful ve kıymetli kâğıdları, kanunî kıymetin
den fazla bedelle satanlardan birinci defasın
da yirmi beş liradan aşağı olmamak üzere sat
tığı pul ve kıymetli kâğıd bedellerinin beş misli 
ve tekerrürü halinde elli liradan aşağı olmamak 
üzere on misli cazaen alınır. Bu hali tekerrür 
edenler bayi ise ruhsat tezkeresi de iptal olunur. 
Ve kendiline bir daha bayilik ruhsatiyesi veril
mez. 

Dükkanında pul ve kıymetli kâğıd bulundur-

MaL E. 

harç pullarından dolayı da noterlere % 15 sa
tış aidatı verilir. 

Vazifeleri dolayısüe pul ve krymetli kâğıd 
kullanan memurlara yalnız damga pulları satı
şından % 2 satış aidatı verilir. 

MADDE 3 — Yukarıda yazılı pul ve kry
metli kâğıd satıcılığı yapabilmek için mahallin 
en büyük Maliye memurundan ruhsat tezkeresi 
almak şarttır. Noterler ve pul ve krymetli kâ
ğıd satışı için kendilerine izin verilen memur
lar ruhsat tezkeresi almaktan müstesnadırlar. 

Mezuniyet almaksızın pul ve krymetli kâğıd 
satan memurlarla ruhsat tezkeresi almaksızın 
bunlarm satıcılığım yapan kimselerden 
on ve tekerrürü halinde 20 liradan az olma
mak üzere (satanm bulunduğu) mahalle göre 
ruhsat tezkeresi resminin beş misli cezaen almır. 

Pul ve krymetli kâğıdları kıymetinden fazla 
bedel ile satanlardan birinci defasmda 25 lira
dan aşağı olmamak üzere fazla bedel ile sattığı 
pul ve krymetli kâğıd bedellerinin beş misli; ve 
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B. E. 

alâkadar vekâletler tarafından müştereken tayin 
olunur. 

Vazife dolayısile pul ve kıymetli kâğıd kul
lanmaları lâzımgelen memurlara birinci madde 
hükmile mukayyed olmaksızın Maliye vekâletin. 
ce tayin olunacak mikdarda pul ve kıymetli kâ
ğıd verilir. 

MADDE 3 — Harç pulları hariç olmak üze
re birinci maddede yazılı pul ve kıymetli kâ
ğıd satışından dolayı bayilere ve noterlere % 
5 i geçmemek üzere mahallin icabma göre Ma
liye vekâletince tayin olunacak mikdarda ve 
mezun memurlara % 2 satış aidatı verilir. 

Sarfettikleri harç pullarından dolayı noter
lere noter kanunile tayin edilmiş olan mikdarda 
ve ikinci maddede yazılı şekilde pul ve kıymet
li kâğıd kullanan memurlara yalnız damga pulu 
satışından % 2 aidat verilir. 

MADDE 4 — Bayilerle noterler satacakları 
pul ve krymetli kâğıdları peşin para ile malsan-
dıklarmdan alırlar. Mezun memurlarla vazife 
icabı pul ve kıymetli kâğıd kullanacak memur
lara Maliye vekâletince tayin olunacak mikdar
da pul ve krymetli kâğıd zimmetle verilir. Bun
lar, hâsriatı, Maliye vekâletince tayin olunacak 
müddet içinde malsandığma yatırarak hesabla-
nnı kapatmağa mecburdurlar. 

MADDE 5 — Pul ve krymetli kâğıd bayiliği 
yapabilmek için mahallin en büyük maliye me
murundan ruhsat tezkeresi almak şarttır. Noter
ler ve kendilerine izin verilen memurlar bu ka-
yidden müstesnadır. 

Ruhsat tezkeresi almaksızın pul ve krymetli 
kâğıd satanlardan 10 ve tekerrürü halinde 20 
liradan az olmamak üzere almağa mecbur ol
duğu ruhsat tezkeresi resminin 5 misli ceza 
almır. 

izin almaksızın pul ve krymetli kâğıd sa
tan memurlardan bulundukları mahalle mahsus 
bayi ruhsat tezkeresi resminin 5 misli ceza alı
nır. Bu ceza ilk defasında 10 ve tekerrürü ha
linde 20 liradan aşağı olamaz. 

Pul ve krymetli kâğıdları kıymetinden fazla 
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mayan veya dükkânlarını gayri muayyen bir 
müddet için kapatan ve ticaretini bıraktığı halde 
ruhsat tezkeresini geri vermeyen, müstahdem
lerinden başka şahıslar vasitasile pul ve krymetli 
kağıd sattıran veyahud malsandıklarından başka 
yerlerden pul ve kıymetli kağıd alan bayi ve 
müesseselerin ruhsat tezkereleri en büyük Mali
ye memurları tarafından resen iptal olunur, 
ve sahibi değişmedikçe bu bayi dükkanlarına ve 
müesseselere bir daha bayilik ruhsatlan veril
mez. 

MADDE 6 — Beşinci maddede yazılı misil 
cezalan, damga resmi cezaları gibi ve aynı hü
kümlere tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 7 — 15 teşrinievvel 1329 tarihli kâ-
tibiadil kanunu muvakkatmm 27 şubat 1329 ta
rihli muvakkat kanunla değiştirilmiş olan 99 
ncu maddesi 1324 numaralı ve 20 - V -1928 ta
rihli damga resmi kanununun beşinci ve otuz 
sekizinci maddesile 44 ncü maddesinin beş ve 
yedinci nkralan ve 2549 numaralı ve 30-VI-1934 
tarihli kanun hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

l-IV-1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar $. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mf. V. Na.V. * îk. V. V. 

,8. Arıkan A. Çetinkaya C. Bayar 
S İ M . V. G. î. V. ve Zr. V. V. 

Dr.H.Alataş Rana Tarhan 

Mal. E. 

tekerrürü halinde 50 liradan az olmamak üzere 
10 misli cezaen almrr ve bu hali tekerrür eden
ler satıcı ise ruhsat tezkeresi iptal edilir ve bir 
daha kendisine ruhsat tezkeresi verilmez. 

MADDE 4 — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen 

MADDE 5 *- Kimlerin pul ve krymetli evrak 
satıcılığı yapabileceği ve bunlarm tâbi olacağı 
usuller ile pul ve krymetli kâğıdlan nereden 
alacakları ve ruhsat tezkeresinin ne gibi haller
de geri alınacağı ve memurların pul ve krymetli 
evrak satışma ne gibi hallerde mezuniyet veri
leceği ve vazife dolayisile pul ve krymetli ka
ğıd kullanmaya mecbur olan memurlara zimmet
le ne kadar pul ve krymetli lçâğıd verilebileceği 
nizamname ile tayin olunur. 

MADDE 6 — 15 teşrinievvel 1329 tarihli 
noter kanununun 99 ncu maddesi ile 20 - V -1928 
tarih ve 1324 numaralı damga resmi kanununun 
beşinci ve 38 nci maddeleri ve aynı kanunun 
44 ncü maddesinin 5 ve 7 nci fıkraları ve 
30 - VI - 1934 tarih ve 2549 numaralı kanun ile 
11 - IV - 1938 tarih ve 3356 numaralı kanun 
kaldırılmıştır. 

MADDE 7 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen " 

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 
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bedelle satanlardan birinci defasında fazla be
delle sattığı pul ve kıymetli kağıd bedellerinin 
5 misli ve tekerrürü halinde 10 misli cezaen 
almır. Şu kadar ki bu ceza ilk defasmda 25 lira
dan ve tekerrürü halinde 50 liradan az olamaz. 
Bu hali tekerrür eden bayilerin ruhsat tezke
resi iptal edilir ve bir daha kendilerine ruhsat 
tezkeresi verilmez. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — 23 - V -1928 tarih ve 1324 sa
yılı damga resmi kanununun 5 nci maddesi ve 
ayni kanunun 44 ncü maddesinin 5 ve 7 sayılı 
fıkraları ve 30 - VI - 1934 tarih ve 2549 saydı 
kanun ile 11 - IV -1938 tarih ve 3356 saydı ka
nunun ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 âci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

» » - « 
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S. Sayısı: 267 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
ittihadı arasında hudud hâdise ve ihtilaflarının sureti tedkik 
ve halline müteallik mukavelenamenin tasdikına dair kanun 

lâyihası ve Hariciye ve Millî müdafaa encümenleri 
mazbataları (11081) 

T. C. 
Başvekâlet 31 -Y-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2299 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında hudud hadise ve ihti
lâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen, mu
kavelenamenin tasdiki hakkında, Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
30 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C, Bayar 

Esbabı mucibe mazbatası 

Hududda zuhur eden hâdise ve ihtilâfların tedkik ve halli hakkmda Türkiye Cumhuriyeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasında münakid 6 ağustos 192Ş tarihli mukavelename
nin müddeti 10 eylül 1932 de hitam bulmasına binaen, bu hususda yeni bir mukavele akdine değin, 
eski mukavele iki tarafça temdid edilmiştir. 

Sovyetlerle yeni bir hudud mukavelesi akdi hususunda îcra Vekilleri heyeti tarafından Hari
ciye vekâletine 28 - VIII - 1935 tarihinde verilen salâhiyete tevfikan Moskova büyük elçiliğimiz 
ile Sovyet Hükümeti arasında bu babda cereyan eden müzakereler neticesinde kararlaştırılan 
esaslar Dahiliye vekâleti, Genel kurmay başkanlığı ve hudud işleri yüksek heyetince de tasvib edin 
lerek yeni hudud mukavelenamesi 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza olunmuştur. 

İşbu mukavelename mucibince hudud muhtelif mmtakalara ayrılmıştır. Bu mmtakalarda, bi
zim taraf dan, valiler: hudud komiseri; kaymakamlar: hudud komiser muavini vazifesini ifa ede
ceklerdir. ^ 

Hududda zuhur eden bir hâdise ve ihtilâf iki tarafım hudud komiserleri veya onlarm muavin
leri tarafından tedkik ve halledilecektir. Bu hâdise ve ihtilâflardan neler kasdedildiği ayrıca tas
rih olunmuştur. îki taraf hudud komiserleri her hâdisenin vukuunda ve her halde iki ayda bir 
defa muntazaman içtima edeceklerdir. Bazı ahval için hudud hattının her bir tarafından itibaren 
3 kilometrelik bir mmtaka dahilinde müşterek tahkikat yapılması usulü kabul edilmiştir. Hudud 
komiserlerince halledilemiyen ihtilâflar ise diplomasi tarikile iki Hükümetin tedkikine arzedile-
cektir. 

Bundan başka, tayyare ve hava sefinelerinin hudud mrntakasından uçuşları, bazı hâdiseler yü
zünden vukubulacak ufak zararların süratle tanzimi, sari insan ve hayvan hastalıklarının hududun 



diğer taratma sirayet etmemesi ve kaçakçılığa karşı mücadele hakkında mukavelenamede ban ah
kâm meveud bulunmaktadır. 

Hudud hâdise ve ihtilâflarının mümkün mertebe süratle mahallinde halledilmesini derpiş eden 
işbu mukavelename 29 madde ile 3 protokoldan mürekkebdir. Ayrıca ayni günde teati edilen iki 
mektub ile ikinci maddenin E fıkrasını tavzih eden müzakerat zabıtnamesi kısmı mukaveleye rab-
tolunmuştur. 

Beş sene müddetle aktedllmiş olan işbu mukavelenamenin meriyet mevkiine girmesi için gere
ken muamelenin tekemmül ettirilmesi hususunun Büyük Millet Meclisinin tasvib ve tasdikma bağlı 
bulunduğu arzolunur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Hariciye encümeni 8 - VI - 1988 
Esas No. 1/1081 

Karar No. 29 
Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri İttihadı arasında hudud hâdise 
ve ihtilâflarının sureti tedkik ve halline müteal
lik 15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza 
edilen mukavelenamenin tasdiki hakkında Harici
ye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 31 mayıs 
1938 tarih ve 6/2299 sayılı tezkeresile Büyük 
Meclise sunulan ve Encümenimize havale buyuru-
lan kanun lâyihası tedkik ve mütalea olundu. 

İki Hükümet arasında evvelce aktedilmiş ve 
bilâhare müddetinin inkızası hasebile meriyeti ah
kâmı tarafeyince temdid edilmiş bulunan eski 
mukavele yerine kaim olmak üzere yeniden tan-
,zim kılınan bu mukavelename iki dost memleket 

Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Sosyalist cum
huriyetleri ittihadı arasında hudud hadise ve ih
tilâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 
15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edilen 
mukavelenamenin tasdiki hakkında Hariciye ve 

hududları arasında zuhur edebilecek hâdise ve ih
tilâfların mümkün olabilen süratle ve mahallin
de halledilmesi esaslarını ihtiva eylediği görül
müş olmakla buna müteallik kanun lâyihası En-
cümenimizce aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Millî Müdafaa encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye E. Reisi M. M. N. ^ â t i b 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hasan Saha Şerif İlden Şerif tiden 
İstanbul Antalya Kars 

Salâh Cimcoz Dr. Cemal Tunca M. Akyüz 
Manisa Erzurum Tokad 

H. Bayur P. Demirhan N. Poroy 

killiğince hazırlanan ve Meclise arzı kararlaş
tırılan ve Hariciye encümenince tedkik ve mü
zakere edilerek mazbatasile birlikde Encümeni
mize verilen Başvekâletin 31 mayıs 1938 tarihli 
ve 6/2299 sayılı tezkeresi ve bağlı evrak M. M. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B: M. M. 
M. M: Encümeni 15-VI-1938 
Esas No. 1/1081 
Karar No. 79 

Yüksek Reisliğe 
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Veküliğile, Dahiliye ye Hariciye vekilliklerinden 
gönderilen memurları huzurile okundu ve görü
şüldü. 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata göre evvelce 
mevcud mukavele yerine kaim olan ve hudud 
üzerinde zuhur edecek hâdiselerin suratla ve 
mahallinde halli esasını ihtiva eden bu kanun lâ
yihası Encümenimizce de aynen kabul edilmiş
tir. 

Umumî Heyetin tasvib nazarına arz ve 
müstacelen müzakere edilmek ricasile Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
M. M. En. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Antalya 
C. Mengilibörü 

İstanbul 
Dr. H. Ş.Erel 

Muğla 
N. Tuna 
Çoruh 
A. üs 

M. M. 
Erzurum 

Balıkesir 
H. Çarıklı 
Manisa 

K. N. Duru 
Sinob 

C. K. încedayı 
Urfa 

Ol. A.lazgan 

Ea. 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Maraş 

H. R. Tankut 
Tekirdağ 
R. Apak 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti İle Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri İttihadı arasında hudud hâdise ve İh' 
tilâflarının sureti tedkik ve halline müteallik 
15 temmuz 1937 tarihinde Moskovada imza edüen 

mukavelenamenin ta$dikına dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı arasmda 
hudud hâdise ve ihtilâflarının sureti tedkik ve 
halline müteallik 15 temmuz 1937 tarihinde Mos
kovada imza edilen mukavelename kabul ve tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arikan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr.T.R. Araş 

Ka. V. 
A. Çetinkaya 

6 . Î .V . 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Ş.Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 
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fÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOVYETÎK SOSYALİST CUMHURİYETLER İTTİHADI 
ARASİNDA HUDUD HADİSELERİ VE İHTİLÂFLARININ TEDKlK VE HALLİ USULÜ

NE DAİR MUKAVELE 

»Bir Taraftan Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Diğer Taraftan Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler itti
hadı Merkezî icra Komitesi, 

iki memleket hududu üzerinde çıkabilecek hâdiselerin ve ihtilâfların en iyi ve en seri surette 
tedkik ve hallini temin için hududda çıkacak hâdiseler ve ihtilâfların halli usulüne müteallik An-
karada 6 ağustos 1928 tarihinde aktedilen mukavelenin yerine geçmek üzere işbu mukavelenin 
akdine karar vermişler, ve bu hususta murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Türkiye Cumhuriyetinin Moskovada Fevkalâde Murahhas ve Büyük 
Elçisi Bay Zekâi Apaydını, 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler ittihadı Merkezî İcra komitesi, Merkezî icra komitesi azasın
dan Hariciye Halk Komiseri Muavini Bay B. S. Stomonyakof'u tayin eylemiştir. 

Anılan Murahhaslar, bu hususta lüzumlu salâhiyeti haiz oldukları halde aşağıdaki hükümleri 
kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

iki Yüksek Akid Taraf hududu üzerinde çıkacak ve hududun masuniyetini ihlâl veya şahsî ya-
hudda maddî bir zarar iras edecek her hâdise ve ihtilâf Yüksek Akid Tarafların hudud komiserleri 
veya bunların muavinleri tarafından gecikmeksizin tedkik ve işbu mukavele hükümlerine göre halle
dilecektir. 

k Madde — 2 i 

Yüksek Akid Taraflar işbu mukavelenin mevzuu olan « hudud hâdiseleri ve ihtilâfları » tabirinden 
aralarındaki hudud üzerinde çıkan her hâdise ve ihtilâfı ve hususile şunları anlarlar : 

a) Hudud karakollarına, nöbetçilerine, diğer kimseler üzerine, hudud alâmetlerine ve diğer Yüksek 
Akid Taraf arazisine karşı silâh atmaları; 

b) Akid Taraflardan birinin arazisinde oturan kimseler .tarafından diğer taraf arazisinde oturan 
kimselere karşı ika edilen katiller, cerhler ve kezalik diğer her türlü cebrî fiiller; Bu fiiller ister hu
dudu nizamsız veya hudud rejimine müteallik mukaveleye tevfikan geçmeyi tazammun ederek, ister 
hududdan müruru tazammun etmeyerek olsun. 

c) Bir veya bir çok kimseler tarafından hudud muhafızları da dahil, silâhlı veya silâhsız münfe-
rid veya müçtemi olarak hududun nizamsız geçilmesi; 

d) Hudud mıntakasının emniyet ve asayişine veya diğer Yüksek Akid Tarafın menfaatlerine 
halel getirecek veya mezkûr mıntaka ahalisini tahrik edecek mahiyette hazırlıklar ile teşebbüsler 
veya hususile hududun nizamsız geçilmesine gösterilen yardımla himaye ve Taraflardan birinin hal
kını diğer Taraf arazisine hicrete teşvik; 

e) Diğer Tarafa karşı tehdid ve tahkir nidaları ve işaretleri; 
f) Hava seyrüsefer vasıtalarının hududu tecavüz etmesi; 
g) Hudud muhafızlarının, diğer memurların veya hususî şahısların silâhlı veya silâhsız hududu 

sehven geçmeleri; 
h) Icab- eden müsaade olmadan ve bahusus iki memleket arasında meri meralar mukavelesile 

tayin edümiş bulunan rejime muhalif olarak, diğer Taraf arazisne ehli hayvanların ve sürülerin 
geçmesi veya geçirilmesi; 

i) Mahallî hudud makamları tarafından diğer Taraf arazisine, oranm kanunlarına uygun muva
fakati evvelden alınmadan her hangi bir kimsenin idhal edilmesi halleri; 

j) salahiyetli memurların temasları müstesna olmak üzere hududun iki tarafında bulunan şahıs
lan» mükâlemeleri; 

(S . Sayısı: 267) 



- 5 -
k) Hudud alâmetlerinin veya nehirler ile İska kanallarının tesisatı dahiİ, diğer hudud tesisatının 

hudud muhafızları veya mahallî ahali tarafından yerlerinin değiştirilmesi ve bozulması; 
1) Bir Tarafın arazisi üzerindeki malların diğer Taraf arazisinde oturan şahıslar tarafından 

kasden veya kasdî olmıyarak çalınması, yağma edilmesi veya tahribi ve bozulması; 
m) Hududda vukua gelen bir hâdise veya ihtilâftan doğub Taraflardan birinin veya tebaasının 

Diğer Tarafa veya onun tebaasına borçlu olduğu zarar ve ziyanların takdiri ve tayini meseleleri; 
n) Hudud rejimi hakkındaki mukavelelerin tatbikatından dolayı iki Taraf arasında zuhur 

edebilecek hâdiseler ve anlaşmamazlıklar. 

Madde — 3 

Yüksek Âkid Taraflar bu mukavelenin hükümlerine tevfikan hudud hâdise ve ihtilâfların ted-
kika ve hal ve tesviyeye memur olmak üzere her biri kendi tarafından Hudud Komiserlerini ve 

, muavinlerini tayin etmek hususunda mutabıktırlar. 
Her yeni tayinde Hudud Komiserlerinin ve muavinlerinin isimleri, aile isimleri, unvanları ve 

• memuriyet dereceleri diplomasi tarikile mütekabilen bildirilecektir. 

Madde — 4 

Hudud komiserlerinin adedi, faaliyet mıntakalan, daimî merkezleri, telâki noktaları ile Hudud Ko- • 
miser muavinlerinin faaliyet şubeleri, daimî merkezleri, telâki noktaları bu mukaveleye merbut bir 
protokol ile tayin edilecektir. 

Bu protokol Yüksek Âkid Tarafların Hariciye daireleri arasında mutabık kalınmak suretile fay
dalı görüldüğü takdirde, işbu mukavelenin meriyet müddeti esnasında, tadil edilebilir. 

Madde — 5 

Hudud komiser muavinleri, Diğer Yüksek Âkid Taraf arazisinde, bu mukavelenin Hudud Ko
miserlerine bahşettiği bütün haklardan istifade edeceklerdir. 

Hudud komiserinin bulunmadığı zaman muavinler kendilerine tayin olunan kısımlarda her hu-
, susta onlarm yerlerine kaim olacaklardır; yalnız bu mukavelede tasrih edilen haller ve husu-

sile 7, 8, (2 nci fıkra) 13 (fıkraS.), ve 18 (fıkra 3 ve 4) ve 19 neu maddelerle, 8 nci maddeye 
müteferri nihaî protokol (1 nci paragraf) daki haller bundan müstesnadır. 

Madde — 6 

' Yeni bir hudud komiseri veya muavinin tayininde, mesainin devam etmesinin teminine ve bu 
mesainin teahhursuz takib edilmesine dikkat edilecektir* 

Evvelce ittihaz edilen kararlar neticelendirilecektir. Meğer iki Yüksek Âkidlerden biri tarafın
dan kabul edilmemiş olsun; bu sonuncu halde mesele, diplomasi tarikile, Yüksek Âkid Tarafların 
hariciye dairelerinin tedkikine arzedilecektir. 

Madde — 7 

İşbu mukavelenin meriyete girmesinden sonra yapılacak ilk toplantıda hudud komiserleri hu
dudda eşhasın iade edileceği, hayvanlarla eşyanın geri verileceği ve kezalik hudud komiserlerinin 
faaliyetine aid bütün muhaberatın teati olunacağı hudud, geçid ve kontrol noktalarını müttefik ola
rak tayin edeceklerdir. 

Madde — 8 

İki Yüksek Âkid Tara hudud komiserleri veya muavinleri hudud hâdise ve ihtilâfları önünde 
Âkid Taraflardan birinin hudud komiseri veya muavini tarafından vuku buldukça ve her halde 
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hususî davet olmasa dahi muntazaman iki ayda bir defadan eksik olmamak üzere toplanacaklar
dır. Davet halinde buna hemen ve mutlaka evvelden hudud komiserleri tarafından müştereken 
tesbit edilecek en kısa müddet zarfında cevab verilecektir. 

Davet edilen taraf hudud komiseri veya muavini mahallin ve nakliye vesaitinin şeraiti imkân 
verdiği kadar davetnamede tayin olunan tariflide şahsan içtimaa gider. Davet edilen taraf hudud ko
miseri, mâni zuhurile, davete icabet edemezse bundan diğer tarafa mümkün süratle haber vermeğe 
içtimada kendisinin yerine kaim olmak üzere muavinini göndermeğe mecburdur. 

Eğer bir hudud komiser muavini hastalık veya diğer ağır sebeblerle toplantıya gidemezse ye
rine kendi tarafından verilecek bir vesikayı hâmil olacak bir mümessil göndermeğe mezundur. 
Mezkûr vesika bahse mevzu hâdise veya ihtilâfı tedkik ve hal için, muavinin haiz olduğu salâhi
yetlerin aynını anılan mümessile behşedeeektir. 

Hudud komiserleri veya muavinlerinin toplantılarına her iki taraftan birer kâtib ve birer ter
cümanla ihtiyaç halinde, her vakit iki Tarafdan müsavi adedde olmak üzere Yüksek Âkid Taraf
lardan her birinin birer veya ikişer eksperi iştirak edebilir. 

Madde — 9 

Bu mukavelenin 8 nci maddesinde bahse mevzu olan toplantılar işbu mukavelenin 4 ncü mad
desinde kaydedilen telâki noktalarında münavebe ile bir veya diğer Yüksek Âkid Tarafın arazisi 
üzerinde vuku bulacaktır. 

Madde — 10 

Yüksek Âkid Taraflardan her birinin hudud komiserleri veya muavinleri, hudud hâdise ve ih
tilâfları işleri için hududu resmî elbiselerile ve silâhlı olarak geçmek hakkını haiz olacaklardır. Hu
dudun geçilmesi, onların şahsî vesikalarının diğer Yüksek Akid Tarafın komiseri tarafından en kısa 
zamanda yapılacak vizesi üzerine vaki olacaktır. 

Bu maddenin yukarıki fıkrasına uygun olarak hudud komiserlerine veya muavinleri ile kâtib 
ve tercümanlara verilen vizalar vizada gösterilen müddet esnasında ve üç ayı geçmemek üzere 
hududdan geçişlere aid müsaadeyi aşağıdaki şartlara tâbi olmak üzere ihtiva edecektir: 

a) Hududdan her geçiş bu mukavelenin 7 nc^ maddesinde işaret edilen geçit ve kontrol nokta
larından vaki olacaktır; 

b) Hududdan geçme günü ve saati her halde yirmi dört saattan daha geç olmamak üzere evvel
den diğer Âkid Taraf hudud komiserine veya muavinine bildirecek onlar da geçit ve kontrol nok
tasına mümessil gönderecektir. 

Madde — 11 

Yüksek Âkid Taraflardan her birinin hudud komiserleri veya muavinleri ile eğer Devlet me
muru iseler kâtib ve tercümanları diğer Yüksek Âkid Taraf toprağı üzerinde bu mukavele hüküm
lerini tatbik için bulundukları esnada şahsî mua fiyetten istifade edeceklerdir. Bu muafiyet taşıdık
ları resmî evraka da şamildir. 

Hudud komiserleri veya muavinleri gümrük resmi vermeksizin mesailerine lâzım olan bütün eş
yayı ve nakliye vesaitini tekrar ihraç edilmek şartile diğer Yüksek Âkid Taraf toprağında beraber
lerinde götürmeğe mezun olacaklardır. Bu eşya ve vesait gümrük muayenesine tabi olabilecektir. 

Bundan başka Hudud komiserleri, muavinleri ile onlara refakat edenler, adam başına on beş 
kiloyu geçmemek üzere, şahsî ihtiyaçları için yiyecek ve tütün mamulâtmı beraberlerinde almağa 
mezun olacaklardır. Bu yiyecek ve tütün mamulâtı gümrük muayenesine tâbi tutulabilmekle bera
ber hududdan gümrük ve sair resimlere tâbi olmadan geçirilecektir. 
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Madde — 12 

Yüksek Âkid Tarafların Hudud komiserleri veya muavinleri arasında evvelden hâsıl olacak an
laşma üzerine Hudud komiserleri veya muavinlerinin toplantısında veya bu mukavelenin 19 ncu 
maddesinde bahsi geçen müşterek tahkikatta hazır bulunmağa mezun olabilecek mutazarrır şahıs
lar, şahidler ve ehli hibrenin mensub oldukları Taraf Hudud komiseri tarafından hududu geçmek 
için bir defaya mahsus olarak verilecek müsaade varakası ile hududu geçmeleri kabul edilecektir. 
Bu müsaade varakaları 24 saat için muteber olacak ve Diğer Tarafın Hudud komiseri tarafından 
vize edilecektir. 

Adam başına beş kilogramı geçmemek şartile bu şahısların beraberlerinde şahsî ihtiyaçları için 
yiyecek ve tütün mamulâtı almağa hakları olacaktır. Bu yiyecek ve tütün mamulâtının hududdan 
gümrük ve sair resimleri verilmeden geçirilmesi kabul edilecektir; bunlar gümrük muayenesine 
tâbi tutulabilecektir. 

Madde — 13 

Yüksek Âkid Taraflardan her birinin Hudud- komiserleri veya muavinleri silâhlı veya silâhsız 
olarak bir veya bir çok kimseler tarafından Diğer Taraf toprağından yapılacak sirkat ve diğer fiil
lerin hazırlıklarını önlemek ve bu şahsın hududdan geçmesini menetmek için icab eden tedbirleri ala
caklar ve bundan diğer taraf hudud komiserlerine veya muavinlerine malûmat vereceklerdir. Bu 
hususta alacakları malûmatı birbirlerine bildirecekler ve bilhassa bu mukavelenin 2 nci maddesinin 
(d) fıkrasına mevzu olan hazırlıklar ve zikredilen hazırlık ve teşebbüsleri önlemek için bundan mü-
tekabilen diğer taraf hudud komiserleri veya muavinlerine malûmat vereceklerdir. 

Yüksek Âkid Taraflardan birinin hudud mıntakasında, bu maddenin birinci fıkrasında zikredilen 
fiillerden suçlu bulunan kimselerin mevcud olduğu, o memleket kanunlarına ' tevfikan tesbit edilirse, 
işbu Yüksek Âkid Tarafın hudud komiseri, ister kendi teşebbüsü ile olsun, ister diğer Yüksek Âkid 
Tarafın hudud komiserinden bu şahıslar veya ikamet mahalleri hakkında aldığı malûmata binaen 
olsun, mezkûr şahısları hudud mınıtakasmdan memleket dahiline göndermek için icab eden ted
birleri alacaktır. 

Takib edilen suçluların, bir tarafın toprağından diğer tarafın toprağına geçebilmesi ihtimali mev
cud olduğu takdirde, birinci tarafın hudud komiseri veya muavini diğer taraf hudud komiseri veya 
muavinine bundan malûmat verecektir ki, o da mensub olduğu Devlet tarafından işbu suçluları 
tevkif için vaktinde tedbir alsın. ' J 

Keza şurası da mukarrerdir ki, Yüksek Âkidler Tarafından kaçakçılıkla mücadele için bir anlaşma 
aktedilinceye kadar bunlardan her biri kendi toprağında, kaçakçılıkla mücadele için ve hususile 
kaçakçıları hudud mıntakasından uzaklaştırmak üzere, icab eden tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 14 

Yüksek Âkid Taraflardan her birinin hudud komiserleri veya muavinleri, kendi memleketle
rinde mevcud ahkâma ve Yüksek Âkid Taraflar arasmda merî beynelmilel mukavelelere uygun ola
rak sari insan ve hayvan hastalıklarile ziraî nebatata ariz parazitlerin diğer Âkid Taraf toprağına 
bulaşmaması için salahiyetli makamlar vasıtasile ayrıca mâni tedbirler de alacaklardır. Bu hu-
susda kendi toprağı üzerinde insan, hayvan sari hastalıkları veya ziraî nebatlar tufeyli haşereleri zuhur 
eden taraf hudud komiseri veya muavini diğer taraf hudud komiserine veya muavinine bunlardan 
malûmat vermeğe mecburdur. 

Şurası mukarrerdir ki bu .mukavele hükümlerine tevfikan iadesi lâzımgelen hayvanlar arasında 
bir bulaşık hastalık bulunmasından şübhe edildiği zaman Yüksek Âkid Taraflardan her birinin bay-

tarî sıhhî nizamlarına uygun icab eden tedbirler alınacaktır. 
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Madde — 15 

Yüksek Âkid Tarafların hudud komiserleri veya muavinleri av veya talim esnasında hududun 
her iki tarafında diğer Yüksek Âkid Taraf top-rağı istikametinde silâh atılmasını menedecekler 
dir. 

Silâhmı yanlış kullanmış olan'kimseler bunun vukua geldiği memleket, kanunlarına göre takib 
edileceklerdir. 

Madde — 16 

Yüksek Âkid Taraflardan birinin hudud komiseri veya muavini temsil ettiği Taraf toprağına di
ğer Taraf cihetinden gelen bir veya bir kaç kişinin sehven geçdiğini muntazam bir şekilde tesbit ettiği 
takdirde anılan kimseler ilk Tarafın hudud komiseri veya muavini tarafından diğer Tarafın hudud 
komiseri veya muavinine veya onların göstereceği memura iade edilecektir. 

Madde — 17 

Âkid Taraflardan birinin askerî makamlarına aid olub tesadüfen veya kasden hududun öte tara
fına geçirilmiş veya beraber götürülmüş her mal aid olduğu yere aynen iade edilecektir. 

Bu malların iadesi, onların iki Yüksek Âkid Taraf hudud komiserleri veya muavinleri tara
fından teşhis edilmesini müteakib hemen vuku bulacaktır. 

Madde — 18 

Yüksek Âkid Tarafların hudud komiserleri veya muavinleri tarafından ittifakla kabul edilerek 
bir münazaayı, hadiseyi veya ihtilâfı hal ve tesviye eden kararlardan teşhis edilen malların iadesine 
müteallik bulunanları katği mahiyette telakki edilecektir. 

Binaenaleyh, diğer Yüksek Âkid Taraf toprağına-tesadüfen veya sirkat, yağma ve saire gibi gayri-
meşru fiiller neticesinde geçmiş bulunan ehlî hayvanlar ve sürüler ile mallar sahihlerine teslim 
edilmek üzere bunların aid olduğu Taraf hudud ma kamlarına aynen iade edilecektir. 

Ehlî hayvanlar ve sürüler ile malların tamamen veya kısmen iadesi mümkün olmadığı ve ehlî 
hayvanlarla sürülerin hududttan geçmesinden veya hududun öte tarafına idhal edilmesinden mttte-
vellid masraf ve zararların telâfisi icab ettiği takdirde ve kezalik maddî zarar iras eden diğer bütün 
hallerde, iki Yüksek Âkid Tarafın hudud Komiserleri tazmin edilecek zarar mikdarını ittifakla tayin 
edeceklerdir. 

Tazmin edilecek zararlar Yüksek Âkid Taraflar arasında nota teatisile tayin edilecek haddi geçme
diği takdirde bunun tazmini zarar gören Taraf hudud komiserine mukabil Taraf hudud komiseri 
tarafından teehhürsüz icra edilecektir. 

Maddeten iras edilmiş olan zararlar bu maddenin yukarıki fıkrasında zikredilen haddi aşacak 
olursa mesele Yüksek Âkid Taraflardan her birinin salahiyetli makamları tarafından hal olunacak ve 
tazminat, lâzım geliyorsa, diplomasi tarikile icra edilecektir. 

Madde — 19 

îşbu mukavele ile derpiş edilen hâdiselerle ihtilâfların hallini kolaylaştırmak için Yüksek Âkid 
Tarafların hudud komiserleri yahud onların muavinleri lüzum görürlerse, her bir hal için ayrıca 
hudud komiserleri arasında daha evvelden almmış mutabakat kararına tevfikan, hudud münase
betleri için hususî büyük ehemmiyeti olan hudud hâdiselerile ihtilâflarının müşterek tahkikine te
vessül edebilirler. Bu tahkikat aşağıdaki şartlar içinde icra olunacaktır. 

a) Bu tahkikat, onun ceryan edeceği toprağın bağlı bulunduğu Yüksek Âkid Taraf komiseri 
veya muavini canibinden tedvir edilecektir. 
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• b) Bu tahkikat umumî surette işbu mukavelenin dördüncü maddesinde gösterilen telâki nokta
larında icra .olunur. 

c) Bununla beraber eğer hâdise veya ihtilâf hudud hattının her iki tarafında üçer kilomet
relik bir mıntaka içinde zuhur etmiş ise hudud komiserleri veya onların muavinleri beraberce hâdise 
veya ihtilâf mahalline kadar gidebilirler ve ehli hibre, şahid ve mutazarrırları da beraberlerinde 
götürebilirler; 

d) Eğer hâdise veya ihtilâf yukarıda mezkûr üçer kilometrelik mıntaka haricinde ve hududun her 
bir tarafcnda yirmi beş kilometrelik bir saha dahilinde zuhur etmiş ise hudud komiserleri veya 
onların muavinleri müşterek tahkikat namı altında yalnız üç kilometrelik mıntaka hududları içinde 
bulunan izleri ve diğer muhtemel delilleri tedkik edebilirler, fakat bu üç kilometreden ileridMne 
geçemezler. 

Bu maddenin hükümlerini icra sadedinde yapılacak kabul veya reddolunmuş bütün teklifler 
kezalik bu tekliflere müteallik kabul edilmiş kararlar mecburî olarak zabıt varakaları halinde tahrir 
edilecektir. 

" ~ "" Madde — 20 

Hudud komiserlerinin veya muavinlerinin her içtima celsesinde bu celsenin muhtasar bir zabtı 
tutulacaktır. Bu zabıtta celsenin cereyanı ve ittihabz edilen kararlar gösterilecektir. Bu zabıt yek
diğerinin ayni iki nüsha halinde ve her ikisi Yüksek Âkid Tarafların resmî dilleri ile yazılmış ola
rak tanzim edilecektir. Zabtın hudud komiserleri veya muavinleri tarafından imzasından sonra ka
rarlar katî olarak kabul, edilmiş telâkki edilecektir. 

Madde — 21 

Hudud komiserleri veya muavinlerinin mutabık kalamadıkları meseleler diplomatik yoldan Yüksek 
Âkid Tarafların tedkikine arzedilecektir. 

Bununla beraber bu hallerde hudud komiserleri vaziyet üzerinde bir tedkik yaparak neticelerini 
bir zabıt varakasında tesbit etmeğe mecburdurlar. 

Madde — 22 

Tşbu mukavelenin hükümleri hududun iki tarafından yirmi beş kilometrelik bir mıntakanm hu
dudları içinde tatbik edilecektir. 

Müşterek tahkikat usulü, işbu mukavelenin 19 ncu maddesi hükümlerine tâbi kalacaktır. 

Madde — 23 

îşbu mukavelenin meriyete girmesinden evvel zuhur edib 6 ağustos 1928 mukavelesi mucibince 
vazife gören hudud komiserleri tarafından tedkiki ve tesviyesi hitam bulmamış olan hudud hâdise
leri ile ihtilâflar] D m yine mezkûr 1928 mukavelesi hükümlerine tevfikan tedkiki ve hal ve tes
viyesi lâzımdır. 

Madde — 24 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri kendi hudud komiserleri ile muavinlerine işbu mukavele mu
cibince teff iz edil iniş olan vazifeleri muvaffakiyetle ifa edebilmeleri için lâzımgelen şartları temin 
edecektir. 

Madde —25 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri işbu mukavelede derpiş edilen maksadlar için kendi toprağına 
gelen şahıslara iktiza eden yardımı gösterecek, hususile nakli, ikamet ve kendi memleketlerindeki ma-
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kamat ile irtibat vasıtalarını emirlerine amade bulunduracaktır. 

Madde — 26 

Yüksek Âkid Taraflardan her biri kendi Hudud komiserleri ile onların muavinlerinin işi için 
iktiza eden masrafı tamamile kendi uhdesine alacaktır. 

Madde — 27 

îşbu mukavele tasdik edilecektir. Tasdiknamelerin teatisi mümkün olan en kısa zamanda Ankara-
da vaki olacaktır. Bu mukavele tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren kırk beşinci gün meriyet 
mevkiine girecektir. 

Madde — 28 

işbu mukavelenin beş senelik bir müddeti olacaktır. 
Eğer Yüksek Âkid Taraflardan hiç biri işbu mukavelenin müddeti münkazi olmazdan altı ay 

evvel onu feshetmek veya tadil eylemek arzusunu bildirmezse işbu mukavele ayni şartlar ile mütea-
kib yeni Ibeş senelik müddetler için kendiliğinden temdid edilmiş olacaktır. 

Madde — 29 

îşbu mukavele fransızca dilinde yapılmıştır. Türkçe ve Rusça tercümeleri en kısa müddet için
de yapılacak ve Taraflarca tasdik edilecektir. 

Mukavelenin tefsirinde üç metin arasında ihtilâf halinde Fransızca metin muteber olacaktır. 

Meali tasdik yolunda Yüksek Âkid Taraflar Murahhasları işbu mukaveleyi imza ve ona mühür
lerini vazetmişlerdir. 

Moskövada iki nüsha olarak 15 temmuz 1937 de yapılmıştır. 

2. NCI MADDEYE MÜTEFERRÎ NÎHAÎ PROTOKOL 

1 — Suçlu zarar gören taraf makamlarının elinde bulunduğu takdirde dahi hudud komiserleri, 
hadisenin bütün vasıflarına ve muhtemel şerikleri tayin etmek ve hududda sükunu korumaya 
muktazi tedbirleri almak için yine hâdiseyi tedkik etmekle mükelleftirler. 

Bununla beraber bu hallerde tazminat ve zararın tamiri meselesi hudud komiserlerinin artık sa
lâhiyeti dairesine girmeyerek suçluyu elinde bulunduran Yüksek Âkid Tarafın salahiyetli makamları 
tarafından hal edilecektir. 

2 — Şurası mukarrerdir ki, Yüksek Âkid Taraflardan her birinin hudud komiserleri ve onların 
muavinleri mütekabil arazileri üzerinde uçuşlar yapan kendi taraflarına aid hava sefinelerinin hu
dudu nizamsız geçmesine mâni olmak için icab eden tedbirleri tatbik etmekle mükellef olacaklardır. 

Bundan başka şurası da mukarrerdir ki, kendi arazileri üzerinde uçuşlar yapan ve hava sefineleri 
hudud hattma on kilometre yaklaşınca hüviyetlerini bildiren alâmetleri çıplak gözle iyice görülebil-
mesine imkân vermek için 300 - 600 metreye kadar ineceklerdir. 

Yüksek Âkid Taraflar hava sefinelerinin hududdan geçişine aid usul ve şartlar hakkında her 
iki taraflar mevcud nizamları, hususile hududu geçmek üzere uçacak hava sefinelerinin hududdan gir
me müsaadesini haiz olmaları muayyen kapularm dan geçmeleri, ve muayyen hava hatlarını takib et • 
meleri mecburiyetine müteallik olan nizamları birbirlerine bildirecekler ve bunların tatbik edilme
sine dikkat ve itina edeceklerdir, zira Yüksek Âkid Taraflardan birinin anılan hava sefineleri hu-
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dudu geçerken diğer Yüksek Âkid Tarafın mevcud nizamlarına ve yukarda zikredilen sarahatlere ria
yet etmeyecek olurlarsa işbu diğer tarafın bu husustaki kanunlarının tatbikatına tâbi tutulmaları 
takarrür etmiştir. 

8 NCt MADDEYE MÜTEFERRl NİHAÎ PROTOKOL 

1.- Zararların tayini ve tazminat verilmesi hakkında hudud komiser muavinleri tarafından itti
haz edilen kararlar bizzat hudud komiserlerinin tasdikroa tâbi tutulacaktır. 

2 - Şurası mukarrerdir ki bir Tarafın hudud komiserleri tarafından diğer Taraf m hudud ko
miserlerine toplantı için vaki olacak davetler: 

a) Hudud komiserinden hudud komiserine; b) Hudud komiserinden muavine; c) Muavinden 
muavine yapılabilir. 

3 - Şurası mukarrerdir ki işbu mukavelenin tatbiki esnasında Yüksek Âkid Tarafından her bi
rinin hudud komiserleri, işbu mukavelenin bizzat hudud komiserlerine verdiği aynı haklar ve va
zifelerle bütün faaliyet mıntakasında kendilerinin yerlerini tutan vekilleri (Türkiye Cumhuriyeti 
için vali muavinleri, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı için mmtaka hudud muhafaza ku
mandan muavinleri) tarafından! her hal ve kârda temsil olunabilecektir. 

10 NCU MADDEYE MÜTEFERRl NİHAÎ PROTOKOL 

Bir toplantıya gidemeyen hudud komiseri muavinine vekâlet için yazife almış memurlar (8 nei 
maddenin 4 ncü fıkrasına müracaat) diğer Taraf hudud komiserinden veya muavininden bahse 
mevzu olan hudud hâdise veya ihtilâfını tedkik ve tesviye etmek üzere hududu geçmek için bir 
müsaadename alacaklardır; bu müsaadename bu memurların mensub oldukları memleket hudud 
komiseri muavini tarafından ita edilecek vesika üzerine teahhursuz verilecektir. 

PROTOKOL No. 1. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist pümhuriyetler Birliği arasında hudud hâdiseleri ve 
ihtilâflarının tedkik ve halli usulüne dair mukavelenin imzası esnasında, aşağıya imzaları atılı olan: 

Türkiye Cumhuriyeti adına: ' 
Türkiye Cumhuriyetinin Moskovada fevkalâde Murahhas ve Büyük Elçisi Bay Zekâi 

Apaydın 
ve Sevyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adma: 

Merkezî İcra Komitesi azasından Hariciyi Halk Komiseri Muavini Bay B. S. Stomonyakof; 
anılan mukavelenin 4 ncü maddesine tevfikan işbu 
Protokolü, aşağıdaki ahkâmı tesbit için imzalamışlardır. 
I - Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki hudud hâdise 

ve ihtilâflarının halli için, iki Yüksek Âkid Taraf hudud komiserlerile onların muavinleri olmak 
üzere aşağıdaki memurları göstermekte ve faaliyet mıntakaları ile daimî makamlarını tayin etmek
tedir. 

( S, Sayısı : 267) 
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Türkiye Cumhuriyeti tarafından : 

A - Çoruh mmtakası : 
Çoruh mmtakası hudud Komiseri olarak Çoruh 
Valisi. 
Dimi Makamı Kizede 
Çoruh mmtakası hudud komiserinin faaliyet sahası Karadenizden Kanlıdağa kadar uzanacaktır. 
Muavinler : 
1 - Hopa kaymakamı. Daimî makamı Hopada. 
Faaliyet şubesi, Karadeniz üstündeki Sarp mevkiinden hudud hattını Maraditin şarkında geçen 

yola kadar uzanacaktır. . 
2 - Daimî makamı Borçkada olan Borçka kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Aşağı Maradit köyünden Devtabana kadar uzanacaktır. 
B - Kars mmtakası : . 
Kars mmtakası hudud komiseri olarak Kars Valisi. 
Daimî makamı Karsda. 
Kars mmtakası hudud komiserinin faaliyet sahası Kanlıdağdan Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetik 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve İran hududlarinın birleştiği noktaya kadar uzanacaktır. 
Muavinleri : 
1 - Daimî makamı Poshofda olan Poshof kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Kanlıdağm tepesinden Totalet köyüne kadar uzanacaktır. 
2 - Daimî makamı Çıldırda olan Çıldır kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Totalet köyünden Akbaba dağına kadar uzanacaktır. 
3 - Daimî makamı Arpaçayda olan Arpaçay kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Akbaba dağından Magajbert köyüne kadar uzanacaktır. 
4 - Daimî makamı Kağızmanda olan Kağızman kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Magajbert (Alacasu) köyünden Araş nehrinin hudud hattı ile birleştiği noktaya 

kadar uzanacaktır. 
5 - Daimî makamı Tuzlucada olan Tuzluca kaymakamı. 
Faaliyet şubesi Araş nehrinin hudud hattı ile birleştiği noktadan Karakale köyüne kadar uza

nacaktır. '• • 
6 - Dimî, makamı Iğdırda olan İğdır kaymakamı. , 
Faaliyet şubesi Karakaleden Türkiye Cumhuriyeti, 
Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Iran hududlarmın birleştiği noktaya kadar uzana

caktır. 

Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından 

A - Batum mmtakası : 
Batum mmtakası hudud Komiseri olarak, Batum mmtakası Hudud muhafaza Kumandanı. 
Daimî Makamı Batumda. 
Batum mmtakası hudud komiserinin faaliyet sahası Karadenizden Kanlıdağa kadar uzanacaktır. 
Muavinleri : 
1 - Daimî makamı Adjaris - Tshalisde olan Acljaris - Tshali hudud kısmı kumandanı. 
Faaliyet şubesi Karadenizden Korda şehrine kadar uzanacaktır. 
2 - Daimî makamı Hulede olan Hulo hudud kısmı kumandanı. 
Faaliyet şubesi Korda şehrinden Kanlıdağm tepesine kadar uzanacaktır. 
B. - Aibaltsihe mmtakası. 
Ahaltsihe mmtakası hudud komiseri olarak, Ahaltsihe mmtakası hudud muhafaza kumandanı. 
Daimî makamı Ahaltsihede. 

X S. Sayısı: 267 ) 
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AJhaltsihe mıntakası hudud komiserinin faaliyet sahası Kanlıdağdan Akbaba dağına kadar uzana

caktır. 
Muavinleri : 

1 - Daimî makamı Tshaltbil'de olan Tshaltbil hudud kısmı 'kumandam. 
Faaliyet şubesi Kanlıdağın tepesinden Totalet köyüne kadar uzanacaktır. 
2 - Daimî makamı Karzah'da olan Karzah kısmı kumandanı. 
Faaliyet şubesi Totalet köyünden Akbabada-ğma kadar uzanacaktır. 

C - Leninakan mıntakası : 
Leninakan mıntakası hudud komiseri olarak Leninakan mıntakası hudud muhafaza kumandanı. 
Daimî makamı Leninakan'da, 
Leninakan mintakası hudud komiserinin faaliyet sahası Akbaba dağından Araş nehrinin hudud 

hattı ile birleşeceği noktaya kadar uzanacaktır. 
Muavinler: ~ __ 
1 - Daimî makamı Şirak'da olan Şirak kısmı hudud kumandanı. 
Faaliyet şubesi Akbaba dağından Magajbert köyüne kadar uzanacaktır. 
2 - Daimî makamı Ani istasyonunda olan Ala gez kısmı hudud kumandanı. 
Faaliyet şubesi Magajbert köyünden Araş nehrinin hudud hattı ile birleştiği noktaya kadar uza

nacaktır. 
D - Eçmiyadzin ve Yerevan mmtakası : 
Eçmiyadzin ve Yerevan mmtakası hudud komiseri olarak Eçmiyadzin ve Yerevan mmtakası hu

dud muhafaza kumandanı. 
Daimî makamı Yerevanda. 
Eçmiyadzin ve Yerevan mıntakası hudud komiserinin faaliyet sahası Araş nehrinin hudud hattı 

ile birleştiği noktadan Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve îran hu-
dudlarının birleştiği noktaya kadar uzanacaktır.. 

Muavinler : 
1 - Daimî makamı Karakalede olan Karakale kısmı hudud kumandanı. 
Faaliyet şubesi Araş nehrinin hudud hattı ile birleştiği noktadan Karakale köyüne kadar uza

nacaktır. 
2 - Daimî makamı Markarada olan Markara kısmı hudud kumandanı. 
Faaliyet şubesi E&rakaleden Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri ve îran 

hudud] arının birleştiği noktaya kadar uzanacaktır. 
II - îşbu protokol, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında

ki hudud hâdiseleri ve ihtilâflarının tedkik ve halli usulüne dair mukavelenin, onu tamamlayan 
bir kısmını teşkil etmektedir. 

15 - VII - 1937 tarihinde Moskovada yapılmıştır. 

PROTOKOL No. 2. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında hudud hâdiseleri ve 
ihtilâflarının tedkik ve halli usulüne dair mukavelenin imzası esnasında^ aşağıya imzaları atılı olan: 

Türkiye Cumhuriyeti adına: ' 
Türkiye Cumhuriyetinin Moskovada fevkalâde Murahhas ve Büyük Elçisi Bay Zekâi Apaydın 
ve Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği adına: 
Merkezî îcra Komitesi azasından, Hariciye Halk Komiseri muavini Bay B. S. Stomonyakof 
anılan mukavelenin 4 ncü maddesine tevfikan, işbu protokolü, aşağıdaki ahkâmı tesbit için imza

lamışlardır : 
(S . Sayısı: 267) 
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1 - Şu mahaller telâki noktalan olarak tesbit edilmiştir: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Sarp, ve Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafın

dan Şarpi. 
2 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Maradit ve S. S. C. Birliği tarafından Maradit. 
3 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Demirkapı yahud Sançayır ve S. S. C. Birliği tarafından 

Şuban. 
4 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Badela, ve S. S. C. Birliği tarafından Orcoşani. 
5 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kenarbel ve S. S. C. birliği tarafından Karzah. 
6 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Magajbert (Harita üzerinde Alaoasu diye gösterilmiştir) 

ve S. S, C. birliği tarafından Şirak. 
7 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Alaca ve S. S. C. birliği tarafından Abdurrahman. 
8 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Pakrat, ve S. S. C. birliği tarafından Mirzahran. 
9 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Karakale ve S. S. C. birliği tarafından Karakale. 
10 - Türkiye Cumhuriyeti tarafından Alican, ve S. S. C. birliği tarafından Markara. 
11 - îşbu protokol, Türkiye Cumhuriyeti ile S. S. C. birliği arasındaki hudud hâdise ve ihtilâf

larının tedkik ve halli usulüne dair [mukavelenin, onu tamamlayan bir kısmını teşkil etmektedir. 

15 - VII - 1937 tarihinde Moskovada yapılmıştır. 

8 - III - 1938 
Bay halk komiseri, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı arasında bu günkü tarihte 
imza olunan (Hudud hâdiseleri ve ihtilâflarının tedkik ve halli usulüne dair mukavele) nin ikinci 
maddesinin (n) paragrafı ahkâmı mucibince, hudud komiserlerinin rejimine aid ve hâlâ meri 
muahedelerin tatbiki esnasında zuhur edebilecek hâdise ve ihtilâfların tedkik ve tesviyesi ile mü
kellef olmaları dolayısile şunu tebarüz ettirmek isterim ki : Hükümetim bu hükmün hâlâ meri 
olan ve iki Hükümet arasında -8 kânunusani 1927 tarihinde aktedilen (hududu teşkil eden nehir, 
dere ve çay sularından istifade) mukavelesine ve bilhassa anılan mukavelenin, Talveg istikametinin 
sunî olarak tebdilini kabul etmeyen 7 nci maddesine de tatbikini lüzumlu görmektedir. 

Hürmetler. i 
Büyük elçi 

Bay Büyük Elçi, 

Bu günkü tarih ile yolladığınız ve metni aynen ÎI 
Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler İttihadı arasmda bu günkü tarihte im

za olunan « hudud hâdiseleri ve ihtilâflarının tedkik ve halli usulüne dair mukavele » n i n 
ikinci maddesinin (n) paragrafı ahkâmı mucibince, hudud komiserlerinin hudud rejimine aid ve 
hâlâ meri muahedelerin tatbiki esnasında zuhur edebilecek hâdise ve ihtilâfların tedkik ve tesviyesi 
ile mükellef olmalan dolayısile şunu tebarüz ettirmek isterim ki : Hükümetim bu hükmün hâlâ meri 
olan ve iki Hükümet arasında 8 kânunusani 1927 tarihinde akdedilen «hududu teşkil eden nehir, de
re ve çay sularından istifade » mukavelesine ve bilhassa anılan mukavelenin, Talveg istikametinin 
sunî olarak tebdilini kabul etmeyen 7 nci maddesine de tatbikini lüzumlu göstermektedir. 

İbaresini havi bulunan mektubunuzu aldığımı ve, 
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Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetler, tttihadı Hükûmetnin Türkiye Hükümeti noktai nazarını kabul 

ettiğini size bildirmekle şereflenirim. 
Hürmetler. 

18 nci maddeye müteferri 1 numaralı zeyil 

Bay Halk Komiseri, (Bay Büyük Elçi,) 

Bu günkü tarihle, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri ittihadı arasında imza 
edilen hudud hâdiselerile ihtilâflarının tedkikı ve halli usulüne dair mukavelenin 18 nci maddesinin 4 neü 
fıkrası gösteriyor ki, hudud hâdiseleri ve ihtilâfları esnasında duçar olunan zarar Yüksek Âkid Ta
raflar arasında teati edilecek notalarda tesbit edilmiş haddi geçmezse bunun tazmini zarar görmüş 
Taraf hudud komiserine mukabil Taraf hudud komiseri canibinden - geeiktirilmeksizin - yapılacaktır. 

Bu münasebetle Hükümetlerimiz arasında husule gelmiş muvafakati size teyid etmek isterim ki 
mukavelenin tatbik edileceği ilk sene için yukarıda bahsi geçen had hakkında Âkid Tarafların her 
biri canibinden iki memleket arasındaki hududa müteallik olarak kendi hudud komiserlerinin cümlesi 
için tesbit edilen yekûn ayda sekiz yüz (800) amerikan dolarıdır. 

Bu meblâğ her Hükümet tarafından kendi hudud komiserleri arasında tazmin etmeleri melhuz 
zararların ehemmiyeti mikdarına göre taksim edilecektir. 

Mukarrerdir ki, işbu notada tesbit edilen nizama göre, hudud komiserleri tarafından verilecek taz
minat, bu günkü tarihde imza edilen mukavelenin ilk tatbik senesi içinde; her biri seksen (80) ame
rikan dolarını tecavüz etmiyen zarar hallerine inhisar ettirilmiştir. 

Keza mukarrerdir ki, hudud komiserlerinden biri tarafından sarfedilmiyecek olan tahsisat ihtiyaç 
halinde diğer bir hudud komiserine nakil ve havale edilebilir. 

Her senenin hitamından bir ay evvel Âkid Taraflar müteakib sene için koyacakları had mikdarı 
hakkında anlaşacaklardır. Eğer yeni bir mikdar için anlaşmazlar yahud iki memleketten ne biri ne 
de diğeri geçmiş sene için mukarrer haddi tebdil etmek arzusunu izhar etmezse bu had tatbik olun
makta devam edecektir. 

Hürmetlerim 
Moskova, 15 - VII - 1937 
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S. Sayısı:269 
Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 sayılı kanu
nun I nci maddesinin değiştirilmesi hakkında I 639, ceza mu
hakemeleri usulü kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında 1/1054 ve Meşhud suçların muhakeme usulü 
kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi halikımda 
1/1055 sayılı kanun lâyihaları ve Adliyejencüıtıerri mazbatası 

Meşhud suçlarm muhakeme usulüne dair.3005 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkmda kanun lâyihası (1/639) 

T. a 
Başvekâlet 10 - X - 1986 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3499 , 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Meşhud suçların muhakeme usullerine dair olan 3005 sayılı kanunun birinci (maddesinin tadiline 
dair Adliye vekilliğince, hazırlanan ve icra Vekilleri heyetince 5 - XI - 1936 da Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

-Başvekil 
/. *lnönü 

Meşhud suçların . muhakeme usulüne dair olan 3005 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren pro
jenin mucib sebebleri 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair olan 3005 sayılı kanun yazılırken her nasılsa, birinci 
maddesinin (B) fıkrasında işaret olunan Türk ceza kanununun maddelerinden 534 neü madde bi
rinci «a&itrda -mutlak olarak zikredildiği halde biraz aşağıda bu maddenin aynca ikinci fıkrasına işa
ret edilmiş olduğu ve esasen bir fıkradan ibaret olan 547 nci maddenin de ikinci frkrasmdaaı bahse
dildiği görülanüştür. 

Maddeden, 534 ucü maddenin ikinci fıkrasına atfı ihtiva eden kısım ile, 547 nci maddenin ke-
zali'k ikinci fıkrasına işaret olunan kısım kaldırılmak ve 547 nci madde numara sırasına göre yukarı
da yazılı maddeler araşma aimmak suretıle birinci madde düzeltikniştri, 
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HJÜKTOMETlN TBKILlFl 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair olan 
3005 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 

kanun lâyihası 

BÎRtNCÎ MADDE — Meşhud suçların mu
hakeme usulüne dair olan 3005 sayılı kanunun 
birinci maddesi aşağıda yazılı surette değişti
rilmiştir, : 

Madde 1 — Adliye teşkilâtı olan yerlerdeki 
belediye şuurları içinde ve panayırlarda işlenen 
ve faili o sırada veya pek az sonra yakalanan : 

a - Ağır ceza mahkemelerinin vazifeleri dı
şındaki nueşhud cürümler, 

b - Türk ceza kanununun 529, 534, 539, 545, 
547, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 
575, ve 576 ncı maddelerile 540 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen 
kabahatler hakkmda takib ve duruşma, bu ka

nun hükümlerine tâbidir. 
ÎKÎNİGÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin

den muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm

lerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
5 - XI - 1936 

Bş. V. 
î. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mî. V. 

S. Arıkan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
$, Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.Î.V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. • V . 

Muhlis Erkmen 

Ceza, muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda kanun lâyi
hası (1/1054) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2131 

18-V -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Adliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 16 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Geze muhakemeleri usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren kanunun esbabı mucibesi 

Ceza muhakemeleri usulü kanunumuzda yapılması derpiş edilen tadilât; ağır ceza mahkemesinin 
vazifesine dahil meşhud cürümlerde hukuku amme davasını ikame tarzına taallûk eder. 

Maddelerin esbabı mucibesi 

Madde : 163 

(163) ncü maddenin bu günkü şekline göre, Cumhuriyet müddeiumumisi hazırlık tahkikatını kâfi 
görürse iddianıame ile salahiyetli mahkeme huzurunda hukuku amme davasını açar. Şu kadar'ki (171) 
noi maddede ağır ceza işlerinde ilk tahkikatın icrası mecburiyeti konulmuş olduğundan, ağır cezalı 
cürümlerde Cumhuriyet müddeiumumisi hukuku amıme davasını ancak talebname ile açabilir. 

Halbuki meşhuden işlenen cürümlerin bu mahiyetinden istifade edilerek hazırlık tahkikatı nok-
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Sansız icra ve ikmal edilen hallerde talebname ile hukuku amme dâvasmı açmakda bir faide tasavvur 
olunamaz. Çünkü hâdisenin istilzam ettiği bilûmıum tahkik muameleleri icra edilerek suçlu ve delil
leri tamamen tesbit edilmiştir. Bu suretle olgun bir hale gelmiş bulunan bir işi doğrudan doğruya 
iddianame ile" mahkemeye vermekde hiç bir mahzur yoktur. Zaten meşhud cürümlerde hazırlık tah
kikatı ilk tahkikatdaki kaidelere göre yapılmış olacağından ve bu tahkik muameleleri ilk tahki-
katda muteber addedilerek tekrar edilmeyeceğinden ilk tahkikat ancak noksanların ikmaline mün
hasır kalır. Eğer tahkikatın noksanı yoksa ilk tahkikat yalnız bir formaliteden ibaret kalırki bu 
sebeble de iddianamenin maznune tebliğ ve itiraz için muayyen • müddetin beklenmesi ve itiraz 
vukuunda işin yeniden tedkiki gibi lüzumsuz muamelelere vakit gaib edilmiş olur. 

Bu mülâhazalara binaen, maddeye ilâve edilen fıkra ile meşhud cürümlerde yapılan tahkikat 
neticesinde Cumhuriyet müddeiumumisine bir iddianame vermek suretile ağır ceza mahkemesi nez-
dinde dahi hukuku amme davasını açmak salâhiyeti tanınmıştır. Ayni zamanda suçun işlendiği yer 
müddeiumumisi tahkikatı kâfi görürse işi bir iddianame ile mahkemeye vermek üzere evrakı sala
hiyetli ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet müddeiumumisine gönderecektir ve bu müddei
umumi evrakı nihayet üç gün içinde tedkik ederek tahkikatı kâfi görürse, tanzim edeceği 
iddianame ile işi mahkemeye verecek veya noksanların ikmali ve yahud ilk tahkikat icrası için evrakı 
mahalline iade edecektir. 

Kaza müddeiumumilerinin iddianame tanzim ederek işi ağır ceza mahkemelerine tevdi etmelerinde 
mahzur görülmüştür. Çünkü kaza müddeiumumilerinin, tahkikat noksan olduğu halde bu noksanlara 
nüfuz edemeyerek dava açmaları ve bu suretle ağır ceza mahkemesini, delilleri tamamile toplan
mayan hadiselerin muhakemesini icra ederek delil taharrisile meşgul etmeleri muhtemeldirki bunun 
usul bakımından haiz olduğu mahzur meydandadır. Buna binaen ağır ceza mahkemesi nezdindeki 
müddeiumumilere, tahkikatın noksansız yapılıb yapılmadığını murakabe ve takdir ederek netice
sine göre hareket etmek salâhiyeti tanınmıştır. Ayni mülâhaza ile mahkemenin de tahkikatı noksan 
görürse ilk tahkikat icra edilmek üzere evrakı Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdi edebeleceği 
kabul edilmiştir. 

Madde : 171 

Ağır cezalı cürümlerde ilk tahkikat icrası mecburiyetini tahmil eden bu maddeye, meşhuden işle
nen ağır cezalı cürümleri ilk tahkikat icrası mecburiyetinden hariç bırakan istisnaî bir hüküm kon
muştur ki bu hükümle (163) ncü maddedeki muaddel hükümlere tatbik kabiliyeti verilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı mad
delerini değiştiren kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun (2) maddesi aşağıda yazılı 
şekillerde değiştirilerek numaralan karşısında 
yazılı maddelerin yerine konmuştur : 

Madde 163 — Yapılan hazırlık .tahkikatı 
hukuku amme davasının açılmasını haklı gös
termeğe kafi ise Cumhuriyet müddeiumumisi 
bu davayı ya ilk tahkikatın açılması hakkında 
sorgu hâkimine bir talebname veya mahkemeye 
bir iddianame vermek suretile açar. 

Aksi halde Cumhuriyet müddeiumumisi ta
kibata mahal olmadığına karar verir ve bu ka

rarından, evvelce sorguya çekilmiş olur veya 
hakkmda tevkif müzekkeresi verilmiş bulunur
sa maznuna da haber verilir. 

Ağır cezayı müstelzim meşhud cürümlerde 
(158) nci madde hükmü dairesinde yapılan tah
kikatı mahallî Cumhuriyet müddeiumumisi kâfi 
görürse, mahkemeye bir iddianame vermek su
retile hukuku amme davasının açılması için ev
rakı ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuri
yet müddeiumumisine gönderir. Bu müddeiu
mumi nihayet üç gün zarf mda evrakı tedkik ede
rek yapılan tahkikatı kâfi görürse tanzim ede-
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oeği i<|ai«Ba!me île birlikte işi mahkemeye verir. 

Aksi surette noksanların ikmali veya ilk tah
kikat icrası için dosyayı mahalline iade eder. 
Mahkeme de tahkikatı noksan görürse i]k tah
kikat icra edilmek üzere evrakm Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine tevdiine karar verebilir. 

Madde 171 — (163) ncü maddenin üçüncü 
ve- dördüncü fıkraları haricinde ağır ceza işle
rinde ilk tahkikat mecburidir. Diğer işlerde 
Cumhuriyet müddeiumumisi tarafından istenir
se ilk tahkikat yapılır. 

İrtibat dolayroile Yüksek vazifeli mahkeme
ye aid davalarla birleştirilmesi hali müstesna 
olmak üzere, sulh mahkemelerinin göreceği işler
de ilk tahkikat yapılmaz. Suç meşhud olarak 
işlenmiş veya tehirinde mazarrat umulan hal
lerden bulunmuş olmak dolayısile hazırlık tah

kikatı (158) nci madde hükmüne göre yapılmış 
olan hallerde lüzum görülürse ilk tahkikat ha
zırlık tahkikatının noksanım ikmal suretile ic
ra olunur. 

ÎKÎNCI MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ l&AMDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

lft - V -
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mi V. 

S. Ankan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş -

ÂÂ.V. 
S. Saraçoğlu 

Ha, V. 
Dr. B. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Bana Tarkan 

M. M, V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. AğraU 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr;V. 

F. Kurd&ğlu 

Meşhud suçlarm muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkmda kanun 
lâyihası (1/1055) 

Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/2130 

18 -V - U38 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3005 ^yrlı Meşhud suçlarm muhakeme usulü kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da Adliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 16 - V - 1938 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muciıbesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil. 
• *"" ' C. Boyar 

(3005) sayılı meşhud suçların muhakeme usulü kanununun bazı maddelerini değiştiren kanu-
- nun esbabı mucibesi 

• 1 - X}-1336 tarihindenberi meri bulunan (3005) sayılı meşhud suçların muhakeme usulü kanunu, 
memleketin her bölgesinde vaz ve tedvinindeki esaslara uygun bir surette tatbik kabiliyetini göster
miştir. 

Ağa? eeza mahkemelerinin vazife gördükleri şehir, ve kasabaların belediye sınırlan içinde işle
nen- ağM^eezah cürümlere de* (3065) sayılı kanunun tatbik edilmesi, bu kanunun Adliye encümenin-
deki müzekeratında münakaşa mevzuu olmuştu. Faili yakalanan meşhud suç ağır cezayr dâ  müsteMm 
olsa, niiıayet yirmi dört saat zarfında mahkemeye tevdi edilebilecek müakeşif bir haleı gelebilir. 
Meşhude» işlenmiş olduğu için derhal vaka mahalline gidecek olan Gümhuriyet müddeiumumin 
deMleri kolayfeMa tesbit edebilir. Keşif ve muayene, arama ve lüzumu halinde ehli hibne tedfetotı 
gibi muameleleri yirmi dört saat zarfında ikmal etmesi ve suçun saikına, eğer-vaki is©;suçlunun 
maruz kaldığı tahrike nüfuz edebilir, hatta vaka hakkında esaslı malûmata saMb bulunanı kimse
lerin ifadelerini de kısaea zabtedebüir. 
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Tatbikatta öyle ağır cezalı cürümlere kesretle tesadüf edilir ki, bunlara aid delillerin ağır ce
zalı olmayanlar gibi suhuletle tesbiti mümkündür. 

(3005) sayılı kanun, ağır cezalı cürümlere de teşmilini mümkün kılacak derecede iyi neticeler 
vermiştir. Esasen evvelce de (3005) sayılı kanım hazırlanırken ve müzakere edilirken bu kanu
nun ağır ceza mahkemelerinin vazife gördükleri yerlerde belediye sınırları içinde tatbikına tema
yül gösterilmiş, fakat bu cihet kanunun ağır cezalı olmayan cürümler hakkındaki tatbikatından alı
nacak neticelere göre hareket edilmek üzere, kanunun şümulüne alınmamıştı. Kanundan alınan neti
celen pek müsaid olduğu için, umumî hükümlere bırakılmasını zarurî kılacak sebebler mevcud ol
maca»/ağır; cezalı mjeşhud cürümlerin de tadilen kanuna alınması ve bu suretle kanundan temin 
edilmiş,; olan istifadenin tevsii muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Mahkemece, ceza davalarının bütün delilleri tesbit edilerek noksansız bir surette şevki icab 
ede© Mahkeme delilleri taharr i etmekle meşgul edilmez, vazifesi kendisine arzedilen delilleri tak-. 
dir etmektir. Bilhassa bu kanun işin bir celsede hükme bağlanmasını istihdaf ettiği için, tama-
mile müshtahzar ve münkeşif bir hale gelmeden, davaların mahkemeye şevki kanunun gayesine de 
muhaliftir. Bu mülâhazalarladır ki, yirmi dört saat zarfında tamamile inkişaf etmçk istidadını gös
termeden ve müddeiumuminin yaptığı tahkikata rağmen münkeşif bir hale gelmeyen davaları umu
mî usnle* bırakabilmek hususunda müddeiumumiye bir takdir hakkı tanınmıştı. 

Ağar; cefalı > meşhud cürümlerde hâdisenin umumî hükümlere göre takibini icab ettiren zarurî 
seheblsar mevöud olduğu halde Müddeiumuminin kendisine verilen takdir hakkım kullanmayarak 
bıs kanunuta tbik etmesi ve bu suretle işi tamamile hazırlayamadığından dolayı mahkemeyi müşkül 
bir» vaziyette bırakması ihtimali düşünülerek ayni takdir hakkı, dokuzuncu maddeye ilâve olunan 
bir: fıkra ile. mahkemeya de tanınmıştır. 

Bttkannmın şümulüne idhal edilen ağır cezalı meşhud cürümlerde kanunun dördüncü maddesile 
zabıtanın da yapabileceği vazifeler münhasıran Cumhuriyet müddeiumumisine tevdi edilmiştir. 
Meşhud cürümlerde umumî usul kanunumuza göre yapılacak hazırlık tahkikatı ilk tahkikattaki 
kaddeleue göre Müddeiumumi tarafından olduğu gibi sulh ve sorgu hâkimleri tarafından da yapıla-
biüiBede bm kanunun, tahkik muameleleri ancak Cumhuriyet müddeiumumisi tarafından yapılan 
hallere hasran tatbiki muvafık görülmüştür. 

Kanunun şümulüne idhal edilen ağır cezalı cürümlerde tahkikatı tedvir etmek Cumhuriyet 
müddeiumumisine teveccüh \eden bir vazifedir. Fakat bu vazifenin Cumhuriyet müddeiumumisi 
tarafından yapılması maddeten mümkün olmamışsa, davanın umumî usule göre takibi icab edece
ktir. Aksi surette sulh ve sorgu hâkimleri tarafından tanzim edilecek evrakın, hukuku amme da
vasının açılıb açılmaması bakımından yeniden Cumhuriyet müddeiumumisi tarafmdan tedkikı 
icab edeeektir. Halbuki kanunun iltizam ettiği sürat esası buna müsaid değildir. Bundan başka 
hâdisenmsaikma, tahrik mevcud olub olmadığına velhâsıl işin iç yüzüne tamamile ve doğrudan 
doğruya nüfuz edebilmesini ve işin bu kanunun tatbikına müsaid olacak surette inkişaf edib etme
diğini takdir edebilmesi için, birinci maddenin şümulüne giren ağır cezalı meşhud cürümlerde 
cürmün işlenmesini müteakib hemen mahalline giderek icab eden bütün tahkik muamelelerinin 
bizzat Cumhuriyet müddeiumumisi tarafmdan yapılması esası konulmuştur. 

Belediye smırları dışında ve uzak mesafelerde bulunması itibarile, panayırlarda meşhuden işle
nen ağır cezalı cürümler kanun hükmünden hariç tutulmuştur. Çünkü diğer suçlarda zabıtaya da 
tevdi'edilmiş bulunan ilk vazife ağır cezalı meşhud cürümlerde münhasıran Cumhuriyet müddei
umumisine tevdi edildiğinden Panayırlarda işlenen ağır cezalı meşhud cürümlerde, kanunun tayin 
ettiği kısa müddet içinde işi hazırlanması bir çok ahvalde mümkün değildir. 

Bu tadil münasebetile, kanunun birinei maddesinde Türk ceza kanununun kabahatlara taal
lûk eden (534) ncü maddesi mükerrer yazılmış olduğundan, tekerrür eden numara maddeden çıka
rılmıştır. 
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HÜKÛtMETlN TEKLİFİ 

(3005) sayılı Meşhud suçların muhakeme usulü 
kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun 

lâyihası 

BÎRÎNCÎ MADDE — (3005) saydı meşhud 
suçlarm muhakeme usulü kanununun (3) mad
desi aşağıda yazılı şekillerde değiştirilerek nu
maraları karşısında yazdı maddelerin yerine 
konmuştur: 

Madde 1 — Faili suçu işlediği sırada veya 
pek az sonra yakalanan: 

a - Ağır ceza mahkemesinin vezife gördüğü 
yerlerdeki belediye sınırları içinde işlenen ağır 
cezalı meşhud cürümler, 

b - Asliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye 
sınırları içinde ve panayırlarda işlenen ağır ce
za mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud 
cürümlerle Türk ceza kanununun 529, 534, 539, 
545, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 574, 
575, ve 576 ncı maddelerile 540 ve 547 nci mad
delerinin ikinci fıkralarında.yazdı meşhud ola
rak işlenen kabahatlar hakkında takib ve du
ruşma bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışmda 
meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakala
nan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde 
edeceği maddî subut delillerile birlikte vakit 
geçirmeksizin aynı günde Cumhuriyet müddei
umumiliğine teslim eder, 

Zabıt varakası yakalanan şahsın kim olduğu
n a subut delili olacak maddelerin ve izlerin ne
lerden ibaret bulunduğu ve sahidlerin hüviyet
lerini ihtiva eder. 

Şikâyet veya şahsî dava yoluyla takib edilen 
suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasına ya
zılması ve şikâyet edenin bu varakayı imzalaması 
lâzımdır. 

Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbi-
tine müteallik olmak üzere zabıtaya da yeril
miş olan vazife, ağır ceza mahkemesinin vazife
sine giren meşhud cürümlerde münhasıran Cum
huriyet müddeiumumisine aiddir. 

Cumhuriyet müddeiumumisi ağır ceza mah
kemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde 

lüzum gördüğü sahidlerin ifadelerini de muhta 
saran zapteder. 

Cumhuriyet müddeiumumisi yakalanan şahsı 
sorguya çekdikden sonra amme davasını açmağa 
lüzum görür ve umumî hükümlere tevfikan ta
kibat yapılmasını zarurî kılacak sebebler mev-
cud bulunmazsa duruşma yapılmak üzere maz
nunu iddianame ile o gün vazifeli mahkemeye 
gönderir. 

MADDE 9 — Vazifeli mahkeme, Cumhuri
yet müddeiumumisi tarafından sevk edilir edil
mez başka işlere tercih ederek maznunun du
ruşmasına başlar. Duruşmanın bir celsede biti
rilmesi lâzımdır. Kanunî zaruretler dolayısile 
işin bir celsede karara bağlanması mümkün ol
mazsa duruşma, bu imkânsızlığı doğuran nok
sanların en çabuk vasıtalarla ikmali için lâzım-
gelen müddet göz önünde tutularak ona göre 
başka bir güne tehir edilebilir. 

Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren meş
hud cürümlerde mahkeme, umumî hükümlere 
göre takibat yapılması lüzumuna kanaat geti
rirse bu dairede takib edilmek üzere eVrakın 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdiine resen 
dahi karar verebilir. Bu karar katğidir. 

İKİNCİ MADDE 
den muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihin-

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16- V-1938 

B§. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni • 16 -VI -1938 

Esas No. 1/1054, 1055, 639 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

3005 sayılı meşhud suçların muhakeme usu
lüne dair olan kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair Adliye vekilliği tarafından ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 16 - V -1938 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası encümenimize havale bıı-
yurulmuş olmakla Adliye vekili hazır olduğu 
halde tedkik ve mütalea olundu. 

Meşhud suçlar kanununun iki seneyi bulan 
tatbiki esnasında alınan neticeler pek müsaid 
olduğu cihetle umumî hükümlere göre takib 
edilmesini zarurî kılacak sebebler mevcud olma
yan ağır cezalı meşhud suçların da bu seri usu
lü muhakemeye tâbi tutulması encümenimizce 
de faydalı görülerek teklifin esas itibarile ka
bule şayan olduğuna karar verilmiştir. 

Meşhud olarak işlenen suçlarda zabitenin 
yapabileceği vazifelerin ağır cezalı işlerde mün
hasıran Cumhuriyet müddeiumumisi tarafından 
yapılmasına ve mahkemeye de, lüzum gördüğü 

takdirde işi umumî hükümler dairesinde takib 
edilmek üzere müddeiumumiye iade etmek hu
susunda takdir hakkı verilmesine dair olan hü
kümler encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Ancak Cumhuriyet müddeiumumisinin meş
hud olarak' işlenilen ağır cezalı işleri ayni gün
de mahkemeye vermesi lüzumuna dair olan ka-
yid bu gibi işlerde tesbiti zarurî olan hususatın 
az, çok zaman sarfını mucib olabileceği ve ceza 
davalarında ise işin, bütün delilleri toplanmış 
olduğu halde mahkemeye verilmesi icab edece
ği, aksi halde mahkemenin evrakı umumî hü
kümler dairesinde takib edilmek üzere müddei
umumiliğe iade edeceği düşünülerek Cumhuri
yet müddeiumumisine, delilleri tamamen tesbit 

ve tahkikatı noksansız olarak yapabilmesi için 
üç günü geçmemek üzere bir müddet verilmesi 
kabul olunarak lâyihada ona göre değişiklik 
yapılmıştır. 

Adliye vekilliğince hazrrlanıb îcra Vekilleri 
Heyetinin 5 - XI - 1936 tarihli içtimaında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan lâyiha ile meşhud 
suçlar kanununun birinci maddesinde yapılması 
istenilen tashih, bu lâyihada yapılan değişiklik 
ile temin edilmiş olduğu gibi yine Adliye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
16 - V - 1938 tarihli içtimaında kabul olunan ce
za muhakemeleri .usulü kanununun bazı madde
lerinin tadiline dair olan kanun lâyihası ile te
mini düşünülen, Cumhuriyet müddeiumumisi 
tarafından yapılan tahkikat kâfi görüldüğü tak
dirde ağır cezalı işlerin ayrıca ilk tahkikata tâbi 
tutulmaksızın doğrudan doğruya iddianame ile 
mahkemeye şevki hakkındaki hüküm, meşhud suç
lar kanununda bu lâyiha ile yapılan değişiklik 
neticesi aşağı yukarı temin edilmiş olduğundan 
Encümenimizce her üç lâyiha da birleştirilmiştir. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 
Adliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Çorum Erzurum Erzurum 
Münir Çağıl Fuad Sirmen 

Kayseri Koeaeli Kocaeli 
/ / . F. Perker Salâh Yargı Ragib Akça 

Bursa Kayseri Balıkesir 
Atıf Akgüç E. özsoy O. Niyazi Burcu 

Bursa îçel Kocaeli 
S. F. Talay H. Ongun Hayri Tan 
Kastamonu 

Dr. Şükrü Şenozan 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

V 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun lâyihası 
BİRİNCİ MADDE — 3005 sayılı meşhud suç

ların muhakeme usulü kanununun 3 ncü mad
desi aşağıda yazılı şekillerde değiştirilerek nu
maraları karşısında yazılı maddelerin yerine 
konmuştur. 

Madde 1 — Faili suçu işlediği sırada veya 
pek az sonra yakalananlar. 

A) Ağır ceza mahkemesinin vazife gördüğü 
yerlerdeki belediye sınırları içinde işlenen ağır 
cezalı meşhud cürümler; • 

B) Asliye teşkilâtı olan yerlerdeki belediye 
sınırlan içinde ve panayırlarda işlenen ağır ce
za mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud 
cürümlerle Türk ceza kanununun 529, 534, 539, 
545, 547, 548, 551, 565, 567, 568, 571, 572, 573, 
574, 575, 576 ncı maddelerile 540 ncı maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen 
kabahatlar hakkında takib ve duruşma bu ka
nun hükümlerine tâbidir. 

Madde 4 — Ağır cezalı cürümler dışında 
meşhud bir suç işlendiği zaman zabıta, yakala
nan şahsı tanzim edeceği zabıt varakası ve elde 
edeceği maddî subut delillerile birlikte vakit 
geçirmeksizin ayni günde Cumhuriyet müddei
umumiliğine teslim eder. 

Zabit varakası yakalanan şahsın kim oldu
ğunu, subut delili olacak maddelerin ve izlerin 
nelerden ibaret bulunduğunu ve şahidlerin hüvi
yetlerini ihtiva eder. 

Şikâyet veya şahsî dava yolile takib edilen 
suçlarda şikâyet edildiğinin zabıt varakasına 
yazılması ve şikâyet edenin bu varakayı imzala
ması lâzımdır. 

Bundan evvelki fıkralarda, delillerin tesbiti-
ne müteallik olmak üzere zabıtaya verilmiş 

olan vazife, Ağır ceza mahkemesinin vazifesine 
giren meşhud cürümler de münhasıran Cumhu
riyet müddeiumumisine aiddir. 

Cumhuriyet müddeiumumisi Ağır ceza mah
kemesinin vazifesine giren meşhud cürümlerde 
şahidlerin ifadelerini zaptettikten ve yakalanan 
şahsı da sorguya çektikten ve lüzum göreceği 
diğer tahkikatı da yaptıktan sonra amme dava
sı açmağa lüzum görür ve umumî hükümlere tev
fikan takibat yapılmasını zarurî kılacak sebeb-
ler mevcud bulunmazsa duruşma yapılmak üze
re maznunu iddianame ile vazifeli mahkemeye 
gönderir. Cumhuriyet müddeiumumisinin tahki
katı fasılasız yapması, ve işi azamî üç gün 
içinde mahkemeye tevdi etmesi lâzımdır. 

MADDE 9 — Vazifeli mahkeme, Cumhuriyet 
müddeiumumisi tarafından sevkedilir edilmez 
başka işlere tercih ederek maznunun duruşması
na başlar. 

Mahkemece duruşmanın bir celsede bitiril
mesi lâzımdır. Şu kadar ki kanunî zaruretler do-
lâyısile işin bir celsede karara bağlanması müm
kün olmazsa, duruşma, bu imkânsızlığı doğuran 
noksanların en çabuk vasıtalarla ikmâli için 
lâzımgelen müddet göz önünde tutularak ona gö
re başka bir güne tehir edebilir. 

Ağır ceza mahkemesinin vazifesine giren 
meşhud cürümlerde mahkeme, umumî hükümle
re göre takibat yapılması lüzumuna kanaat ge
tirirse bu dairede takib edilmek üzere evrakm 
Cumhuriyet müddeiumumiliğine tevdiine resen 
dahi karar verebilir. Bu karar katğidir. 

İKİNCİ MADDE — Aynen 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen 

..>... »m<i .»<.. 

( S. Sayısı : 269 ) 



S. Sayısı: £?0 
sGati Ântefein %rfoni malrallesintfen #öh^pewc^ğlö ^$hr«*li 
Ahmedoğlu Bostancı Osman Eflâtunun ölüm cezasına 

carptınlmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve 
encümeni mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 

Yu&% isteri müdürlüğü 
Sayı : 4/2313 

2 -it -1938 

Büyük MiUet Meclisi Yüksek Keisliğine 

A]dam öldürmek maddesinden suçlu 1325 doğumlu îlacı Alhmedoğlu Bostancı Osman Eflâtunun ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Gazi Anteb Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi 
Ceza heyeti umaımiyesince tasdik edilerek teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibin
ce kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 1 - IV - 1938 tarihli ve Ceza işleri 
U. M3d. 160/93 sayılı tezkere ile gönderilen ilâmlar ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

l C, Boyar 

. Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
encümeni 

Esas No. 3/479 
Karar No. 46 

16 -VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Belediye hizmetlerinde çalışmak üzere jan
darma muhafazası altmda Gazi Anteb ceza evin
den çıkarıldığı bir sırada kaçarak Gazi Ante-
bin Mağrabaşı mahallesinden Hüseyinoğulla-
rmdan Halil ve kardeşi/Memed Aliyi revolverle 
yaralayarak öldürmekten suçlu Gazi Antenin 
Yahni mahallesinden Muharremoğullarmdan Ha
cı Ahmedoğlu bostancı Osman Eflâtunun Gazi 

Anteb ağır ceza mahkemesince ölüm cezasile mah
kûmiyetine dair verilen hükmün tasdikma ve oaü-
teakib kanunî muamelenin Büyük Millet Mecli
since ifasına dair Temyiz birinci ceza dairesin
den sâdır Olan 9 - Vin -1937 tarih ve 3075 sa
yılı ilâm ve merbutu dosya Başvekâletin 2 - IV -
1938 tarih ve 4/2313 sayılı tezkeresile Encüme

nimize havale edilmiş olmakla tedkik olundu. 
Dosyasında mevcud ilâm ve zabıtname mün-

dericâtma göre : suçlunun; evvelce marul ko
parmak üzere girdiği bostan bekçisi Ahmedoğlu 
Vakkasm mümaneatmdan münfeil olarak kendi
sini öldürmek isterken müdahale edep Hacı Arif-
oğlu Bostancı Arifi bıçakla yaralamaktan ve yi
ne bekçi Ahmedoğlu Vakkas sanarak uyumakta 
olan bostancı Kamberin hizmetçisi Memikoğlu 
16 yaşlarında Hasanı revolverle öldürmekten 
dolayı sinni sebebile tenzilen 6 sene ağır hapse 
mahkûm olarak mahpus bulunduğu Gazi Anteb 
ceza evinden 1933 senesi 1. teşrinin 10 ncu günü 
belediye hizmetlerinde çalışmak üzere jandarma 
muhafazası altmda dışarı çıkarıldığı bir sırada, 



kaçarak ceza evinde istediği parayı kendisine 
göndermediklerinden dolayı Gazi Antebin Ma-
ğarabaşı mahallesinden Hüseyinoğullarmdan Ha
lil ve kardeşi Memed Aliyi çalışmakta oldukları 
Paşabost&nmda bir anda revolverle yaralayarak 
öldürmüş olduğu ve hâdiseyi müteakib Cumhu
riyet müddeiumumiliğinin Gazi Anteb Asliye 
hukuk mahkemesine vaki müracaati üzerine 
suçlunun hakikat hale mugayir 1328 doğum tari
hinin 1325 olarak tashihine karar verildiği ve 
suçlunun karar aleyhine vaki itirazı da Temyi-
zen reddolunarak Hukuk mahkemesi kararmm 
kesbi katiyet ettiği şu suretle bu hüküm ile ve 
suçlunun 1928 de işlediği cerh ve katilden do
layı yaşı sebebile tenzilen verilen ve Temyizen 
tasdik olunan diğer hüküm arasmda hâsıl olan 
mübayenet iadei muhakeme suretile ortadan 
kaldırılarak Gazi Anteb Ağır ceza mahkemesince 
ölüm cezasile mahkûmiyetine 24 - VI - 1936 ta
rih ve 81 sayı ile karar verilmiş ve bu kararm 
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Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinin 9 -
VIII - 1937 tarih ve 3075 saydı kararile tasdik 
olunmuş olduğu anlaşılmıştır. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde 
suçlu bostancı Hacı Ahmedoğlu Osman Eflâtun 
.hakkında hükmolunan ölüm cezasmm hafüleş
tirilmesini ve değiştirilmesini müstelzim bir se-
beb görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 26 ncı maddesi mucibince cezasmm infazma 
karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
tasvibine arzma ittifakla karar verilmiştir. 
Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Erzurum 
M. Çağıl S. Yargı F. Sirmen 

Kayseri Kocaeli Kayseri 
//. F. Perker R. Akça R. özsay 

Bursa Balıkesir Bursa 
A. Akgüç O. N. Burcu 8. F. T alay 

Kocaeli 
//; H. Tan • 
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S.SayrsK27t 
Çıldırırı Çamdira köyünden Bedeloğullarından Haydarofciu 
Garib Demirkayaoğlunun olum cezasına çarptırılması hak

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/496) 

T.C. 
Başvekâlet 19 - IV - 1938 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/2927 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Çıldırlı Bedeloğullarmdan 1328 doğumlu Haydaroğlu Garib 
Demirkayaoğlunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında Kars ağır ceza mahkemesince verilen ve 
Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 18 - IV - 1938 tarihli 
ve Ceza işleri umum müdürlüğünün 183/105 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak 
bilece sunulmuştur. ' 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
O. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Adliye encümeni j 16-VI-1938 

Esas No. 3/496 
Karar No. 47 

Yüksek Reisliğe 

Alioğlu îbrahimi taamüden öldürmekten suç
lu Çıldırın Çamdira köyünden ve Bedeloğul
larmdan Haydaroğlu 1328 doğumlu Garib De-
mirkayanm ölüm cezasile mahkûmiyetine dair 
Kars Ağır ceza mahkemesinden verilen hük
mün tasdikine ve müteakib muamelenin Büyük 
Millet Meclisince ifasma dair olan Temyiz mah
kemesi Birinci ceza dairesinden sadır olan 
23-11-1938 tarih ve 672 sayılı ilâm Başvekâletin 
19 -IV -1938 tarih ve 4/2927 sayılı tezkeresile 
Encümenimize havale edilmiş olmakla ilâm ve 
merbutu dosya tedkik olundu. 

İlâm ve zabıtname mündericatma göre: suç

lunun; asker olarak bulunduğu Cebeci köyün
den, ölen Alioğlu İbrahimin karısı Rukiye ile 
çamaşır yıkatmak suretile münasebet tesis ettiği 
ve Rukiyeyi tamamen ele geçirmek ve ondan 
engelsiz olarak istifade temin etmek maksadile 
kocasmı öldürdüğü usulen sabit olmuş ve bu se-
beble ölüm cezasma mahkûm edilmiştir. 

Encümenimizce yapılan müzakere neticesinde 
Alioğlu îbrahimi taammüden öldürdüğünden do
layı ölüm cezasına mahkûm edilen Haydaroğlu 
Garib Demirkayanm bu cezasmm hafifleştiril-
meşini ve değiştirilmesini mucib bir sebeb gö
rülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 
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ncı maddesi mucibince cezasmm infazma karar Kocaeli Kayseri Kayseri 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine Ragıb Akça R. Özsoy H. F. Perker 
arzma ittifakla karar verilmiştir. Balıkesir Bursa Bursa 
Adliye En. Rs. M. M. Kâ. O. N. Burcu 8. F. T alay Atıf Akgüç 

Çorum Kocaeli Erzurum Kocaeli 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen TL Hayrı Tan 
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