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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Encümenler seçimi için reyler toplandıktan 

sonra tasnif neticesine kadar celse tatil olundu. 
îkinci celse 

Encümenler seçimi neticesi tebliğ edildi ve 

çarşamba günü saat 10 da toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Konya İsparta 

Dr. Mazhar Germen Vehbi Bilgin Kemal Turan 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. —- Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle be

lediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müessese ve teşekküllerden aylık alanlara parasız 
giyim eşyası verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/876) (Adliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine); 

2. — Varlık vergisi hakkında kanun lâyihası 
(1/877) (İktisat, Adliye, Maliye, Bütçe encümen
lerine) . 

3. — Yerli nebati mahsulleri ve prinayı tâsir 

ve tasfiye etmek suretiyle yağ istihsal eden sınai 
müesseselerden muamele vergisinin aynen alın
ması hakkında 3843 ve 4040, 4290 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihası (1/878) (İktisat, Maliye, 
ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
1. —• Varlık vergisi hakkında kanun lâyihası 

ve Muvakkat encümen mazbatası (1/877) (Ruz-
nameye). 

KÂTIPLER 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 10 

REİS — Şemşsettin Günaltay 

Kemal Turan (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. BEYANAT 

1. — Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun, memleke
tin iktisadi işleri ve alınacak tedbirler hakkında 
beyanatı 

REİS — Meclise sevkedilen kanun lâyiha
ları hakkında Başvekil izahat verecektir. 

Sözü Başvekile veriyorum. 
BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) — 
Arkadaşlar; 
Müsaadenizle hemen işe giriyorum. 
Sizler Ankara'dan ayrılırken, her tarafta ve 

her malda bir kıpırtı başladı. Fiyat kıpırtı&r. 
Bu kıpırtı, dar bir zaman içinde, yürüyüşe in

kılâp etti ve bu yürüyüş çok süratle bir koşuya 
ve bir koşuşmaya tahavvül etti ve böylece fiyatlar 
aldı, yürüdü. Öylesine yürüdü ki, her sabah 
yatağından kalkan her vatandaş, eşi ile, dostu 
ile konuşarak ve gazetelerde okuyarak, yeni fi
yat artışları ile karşı karşıya kalıyor ve kendi 
kendisine soruyordu : 

— Nereye gidiyoruz ? 
Diğer bir kısım halkta, Hükümet hiçbir 

şey yapmadığını ve seyirci kaldığını görerek so
ruyor : 

— Hükümet nerede ? 
Nihayet bazıları da, Hükümeti şu veya bu 

iktisat mezhebine malederek, hâdiseleri kendi 
akıllarınca izaha çalışıyordu. 

Her şeyden evvel, bu son mütalâaya cevap 
vereceğim. 

Biz, ne adam Smit'in talebesi, ne de Kari 
Marks'ın çırağıyız. Biz sadcee, içtimai dini, halk

çılık ve iktisadi mezhebi Devletçilik olan, siyasi bir 
fırkanın çocuklarıyız. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Bizi ve işlerimizi yakından takip edenler, bi
zim fırka programına ne kadar bağlı olduğumuzu 
anlamakta zorluk çekmezler. Esasen, işe başlar
ken, memleketimizin en büyük mahsulü olan, hu
bubat ve pirinç hakkındaki kararlarımızla pa
muğa fiyat tesbit eden ve yüne ve yapağıya el 
koyan kararlarımız, bizim hangi yolun yolcusu ol
duğumuzu kâfi derecede göstermişti. 

Fiyatların baş döndürücü bir süratle artması 
üzerine, sorulan, Hükümet nerede? sualine karşı 
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da, Hükümetin her an iş başında olduğunu, şimdi 
vereceğim izahat ve almakta olduğumuz kararlar 
gösterecektir. 

Arkadaşlar; 
Bugün memleketimiz, muharip devletlerle ta

mamen çevrilmiş bir haldedir. İşlerimizde ve ka
rarlarımızda, bu hakikati gözden kaçırırsak, vere
ceğimiz hükümlerde ve alacağımız tedbirlerde 
büyük hatalara düşeriz. Bilmeliyiz ki, bugün dör
düncü yaşını yaşayan harb, yaşlandıkça fenalık
larını Ölçüsüz artıran muzır bir mahluktur. 

Bugün için harb dışı olan her memleket, başlı
ca üç harb tehlikesi karşısmdadır. Bunun birin
cisinde, harbin memlekete katiyyen girmiyece-
ğine inanılır ve ona göre hazırlıksız bir halde bu
lunulur. İkincisi, memleket çocukları arasın
daki kuvveti teşkil eden birlik çözülür ve bu yoldan 
haricin iştihası kabarır. Üçüncüsü de, harb de, 
diğer varlıklar gibi, genç İken daha akıllı ve he
saplı hareket ettiği halde, yaşlandıkça akılsız ve 
hesapsız işler yaparak böylece civarında bulunan 
harb dışı devlet için daha tehlikeli olur. 

Bugün harbin bulunduğu memleketlerde, mü
temadiyen artan fenalıkların bir kısmı da, hudut
larımızı geçerek memleketimize yeni yeni sıkıntı
lar getiriyor. Harb uzadıkça, darlıklarımızın, sı
kıntılarımızın çoğalacağını tabii görmek, ona göre 
daima hazırlıklı bulunmak, tedbirler almak lâzım
dır. 

Bugün, memleketimizin katlanmağa mecbur 
olduğu mahrumiyetler, başka memleketlerinkine 
nazaran yok denecek kadar azdır. Gün geçtikçe, 
yeni yeni tehditlerle karşılaşmak mecburiyeti bu
lunduğunu, daima gözönünde bulundurmak ve 
bunlara katlanmak için hazırlanmak ,her vatan
perverin borcudur. 

Arkadaşlar; 
Harbin ilk yılını, az çok rahat geçirdik, çünkü, 

memleketimiz ambarlarında ithalât ve ihracat 
malları mevcut olduğu için, herhangi darlık ve 
mahrumiyet, kendini hissettirecek bir dereceye 
varmadı. Bu yılın en büyük darbesi, Türk büt
çesinin üzerinde göründü. Çünkü, sulhumuzu ko
rumak ve kurtarmak için, koskoca bir Türk or
dusunu derhal silâh altına almağa ve silâh altında 
tutmağa mecbur olduk. 

Harbin ikinci ve bilhassa üçüncü yılında, yer 
yer darlıklar hissolundıı. Çünkü, harb dolayı-
siyle mal ithali çok zorlaştığı gibi, memleket 
çoklarının silâh altında tutulması, bir taraf
tan istihlâki çoğaltırken, diğer taraftan istihsali 
azaltmağa başladı. İşte, başlıca bu sebeplerden art
mağa başlıyan fiyatlarla ve bu yüzden ayakla
nan ihtikârla mücadele etmek vazifesini duyan 
Refik Saydam hükümeti âzasımm birleşen kana-
atleriyle kararlar aldı. Fiyatlarla, muhtekir
lerle mücadeleye başladı.. 

Alınan mücadele kararları, yenilerini davet 

etti. Yeni kararlar da, daha sıkı, daha sert karar
ları zaruri kıldı ve böylece, karardan kararajge-
çilerek, memleket dahilinde bir çok mallara1 el 
konulmağa kadar ileri gidildi. Bu kararlar, her
kesin beklediği matlup neticeyi vermedi. Az bir 
zaman içinde, memleket dahilinde, resmî fiyatlarla 
bazı malları bulmak imkânsız bir hale geldi ve 
memleket dahilinde, koskoca bir kara pazar yer
leşti. Bu levha karşısında, hepimiz, evvelâ kşndi 
kendimize, sonra da birbirimize sormağa başla
dık. Acaba bu kararlar veya hiç değilse, bunlar
dan bazılara alınmamış olsaydı daha iyi olmaz mı 
idi? 

Aradan çok geçmeden hüküm vermeğe başla
dık. Bu hükme göre, bu kararlar alınmasaydı 
daha iyi olacaktı. 

İşte bu cereyanın ve bu kanaatin dolaştığı ve 
canlandığı günlerde, Saraçoğlu hükümeti ikti
dar mevkiine geldi ve gelir gelmez de, evvelce 
acınmış olan sıkı kararların bazılarını ipka ede
rek, büyük bir kısmını ortadan kaldırdı, diğer bir 
kısmını da değiştirdi ve tatbiki daha kolay ve 
daha çok imkân dahilinde görülen yeni kararlar 
aldı. 

Pamuk, yün ve yapak hakkındaki kararları 
almakta gecikmedik. Bu mahsullerin tek alıcısı 
Hükümet olduğu için, kararlarımızı yürüteceği
mize emin olduk. Kezalık, pancarın tek alıcısı 
ve şekerin tek satıcısı olduğumuz için, bunlar 
hakkında fiyat kararları almakta ve bunları tat-
bika geçmekte gecikmedik, resmî ve hususi fabri
kaları birleştiren, yünlü ve pamuklu kumaşlar 
hakkındaki kararları muhafaza etmekle kalmadık, 
bunların arasına, deri fabrikalarını da ilâve ettik. 

Irkımızın başlıca gıdası olmak itibariyle, mem
leketimizin en büyük meselesini teşkil eden hubu
bat hakkında, % 25 kararını aldık ve bu kararı 
alırken, alacağımaz % 25, ierle, hem ordumuzun ve 
büyük şehirlerinizin iaşesini emniyet altına al
mak ve nem de tanzim satışları yapmak nuşusia-
rmda kâfi derecede kuvvetli olacağımız kanaati 
hâkimdi. Kezalik pirinç hakkında da, aynı ka
naatle ve aynı istikamette karar aldık. 

Arkadaşlar; 
Görüyorsunuz ki, Hükümetimizin, herhangi 

bir kararı alırken, üstünde en çok durçluğu, 
en çok hassasiyetle tetkik ettiği cihet, alınacak 
kararların âdil olması ve tatbik kabiliyetini haiz 
bulunmasıdır. j 

Tekrar ediyorum, biz bu yolda, fiyat kontrolü 
kararları alırken çok mühim bir keyfiyeti, daima 
gözönünde tuttuk ve bundan sonra da daima göz
önünde bulunduracağız. O keyfiyet de, bu ka
rarlardan doğan yükün, müstehlik ve müstahsil
lerden terekküp eden vatandaşlar arasında âdi
lâne taksimidir. Bugüne kadar, maalesef, dövizli 
dövizsiz, takaslı, takassız, memlekete gelen itha-
ât mallarının fiyatları üzerinde hâkim olamadık. 
Kezalik, bin bir çeşit yollarla yapılan, alış 
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verişlerde, muhtekirler ve vurguncular tarafın
dan yaratılan yüksek fiyatların da önüne geçe
medik. Böylece, fiyat kararlarımızın yükünü, 
daha ziyade çiftçiye yükletmeğe devam ettik. Bu 
yolda devam etseydik, yalnız haksızlıkları yı
ğın haline getirmiş olmakla kalmıyaeak, istihsa
lin azalması gibi, büyük bir tehlike.ile de karşı 
karşıya kalmış olacaktık. 

Onun için, bundan sonra da, terlemeden pa
ra kazanan müstehliklerin, alın terinin yarattı
ğı mahsullere, mübalâğaya kapılmaksızın, de
ğer fiyat vermeleri imkânını daima yaşatmaya 
çalışacağız (Bravo sesleri). 

ötedenberi bir çok yazıcılarımız, köylünün 
dertlerini azaltmak için yazılar, şiirler yazarlar
dı. Bunlar çok yerinde yazılardı. Gariptir, köy
lünün bir boydan öbür boya yüzünün güldüğü 
bugünlerde, kalemlerden, bu sevince iştirak 
eden bir kelime düşmedi. Bilmeliyiz ki, vatandaş 
sadece şiir mevzuu olamaz ve vatandaş, şiirden 
ziyade hak arar. 

Bundan sonra da, alınacak kararlarda, en 
çok arayacağımız cihet, bu kararların tatbik ve 
yükü taksim kabiliyeti olacaktır. Çünkü, 
böyle olmayan kararların, süratle duaya inkılâp 
edeceğine ve hattâ, fenalık yaratacağına şüphe 
yoktur. 

Biz bu defa, tatbik kabiliyeti olan ve yükü 
âdilâne taksim eden karar lan aldık. Bundan 
sonra da böyle yapacağız. Çünkü, maksada an
cak bu yoldan varacağımıza kaniiz. Nitekim, 
bugüne kadar aldığımız ve muhafaza ettiğimiz 
kararların hiç birinde, tatbik noktasından bir 
kusur olmamıştır. Hububat ve pirinçteki yüzde
leri tahsil etmekteyiz. Diğer sahalarda da, tara
fımızdan tâyin olunan fiyatlarda, bir değişiklik 
olmamıştır. Bu böyle olmakla beraber, hedefi
mizin diğer cephesini teşkil eden, memlekette 
normal ve mutedil fiyata kavuşmak ümidi ta
hakkuk etmemiştir. Çünkü, her şeye rağmen, 
başlıca gıdamız olan hububat fiyatları aldı yü
rüdü. Hububatla beraber veya onu takiben 
diğer gıda maddeleri fevkalâde pahalılaştı. 
O kadar ki, bugün bunların bir çoğu, dünkü ka-

. ra pazar fiyatlarını bile geride bırakmış bulunu
yor. 

Daha ziyade, hububat, tereyağı ve et gibi gı
da maddeleri fiyatlarında görülen ölçüsüz artış
ta, ötedenberi muhtekirler namını verdiğimiz 
sınıfın tesiri yoktur veya yok denecek kadar az
dır, çünkü, fiyatlar artarken, hububat, tama
men köylünün elinde bulunduğu gibi, diğer gı
da ve hayvan maddelerinin de köylünün elinde 
iken pahalılaşmış olduğu görülüyordu. 

Eğer, bu tarzdaki fiyat yükselmeleri, makul 
denecek bir had dahilinde kalmış olsaydı, bunu 
hoş görmek, belki de mümkün olacaktı. Çünkü, 

a) Hükümet bile, resmî fiyatları ile böyle 
bir yol tutmuş bulunuyordu; 
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b) Bu yoldan, çok düşük olan köylü hayat 

seviyesinin biraz kalkınması, yüreklerimizi fe
rahlandıracağı kadar, Partimizin halkçılık ve 
Devletçilik prensibine de uygun düşecekti. 
Fakat maalesef, fiyatlar böyle mâkul bir hadde 
durmadı, bilâkis baş döndürücü bir süratle 
aldı yürüdü ve mahdut gelirleri ile kendilerine 
gıda tedarik eden milyonlarca şehirli, bir ıstırap 

I uçurumuna doğru sürüklenmeğe başladı. 
Alelûmum gıda fiyatlarının artmasında baş

lıca âmil olan, buğday ve hububat fiyatlarının, 
bu ölçüsüz yükselişindeki mesuliyeti, yalnız 
köylüye yükletmek bittabi doğru değildir. 

Hububatın % 25 sini, köylüden, o gün için 
iyi sayılan bir fiyatla Hükümet namına toplama
ğa karar verdiğimiz günlerde, şehirlerimizin 
hububat ihtiyaçlarını günü gününe ve hattâ sa
ati saatine zor yetiştiriyorduk ve ambarlarımız
da hiç bir stok mevcut değildi. Bu vaziyet, gözö-
nünde dururken, alacağımız % 25 lerin ambarla
rımıza girmesini temin için, bu % 25 leri ödeyin-
ceye kadar, her çeşit hububat alış verişini yasak 
etmekte tereddüt etmedik. Bu yasak, şehirlere 
hububatın inmesine ve fırınların beslenmesine 
mâni olmakla kalmadı % 25 lerle biriktirmeğe 
başladığımız hububat mevcudunun, şehir ihti
yaçları için, erimeğe başladığını gördük. O kadar 
ki, aldığımız haberler, bizzat buğday sahiplerinin 
bile daha ucuz olduğu için, çarşıdan almak teda
rikine çalıştıklarını bize öğretti. 

Ordumuz ve kara günlerimiz için, hazırla
makta olduğumuz stokların, yaz ortasında eri
meğe başlaması, bizi telâşe düşürdü, meseleyi 
bir kere daha tetkik ettik- Alacağımızı almadan, 
hububat alış verişini serbest ilân etmekte yine 
tehlike gördük. Stoklarımızı eritmeyen ve şehir
lere ekmek bulan bir çare aradık. Bu çareyi, bele
diyeleri muvakkaten işe sokmakla bulabileceği
mizi ümit ettik. Belediyelere verdiğimiz bu vazi
fenin başarılabilmesi için, onlara yer yer krediler 
açtırdık ve aynı zamanda muayyen tarihlerde 
kendilerine hububat vermiyeceğimizi bildirdik. 
Bundan sonra, yüzlerce belediye, buğday ambarı 
sayılan yerlere hücum etti. Herkesin kafasında, 
kendi şehri için bir yıllık bir stok yapmaktan 
başka bir kaygı mevcut değildi ve böylece her 
yerde bir fiyat yarışı başladı ve hiç bir fiyat, 
bunları yarıştan vaz geçiremedi. Bu yoldan, hu
bubat fiyatları ve onunla beraber diğer gıda-

maddeleri fiyatları gittikçe artarak, bugünkü 
mübalâğalı raddelere süratle erişti. Anlaşıldı ki, 
ihtikâr, tüccarların inhisarı altında değildir. Bu, 
işin bir cephesidir. 

ikinci cephesi de, bizim bu işte, ticaret kabi
liyeti olmayan ve kârüzararla alâkası bulunma
yan belediyelerin, bu işi beceremiyeceklerini, ev
velinden görmemiş olmamızdır. Fakat işin bir ü-
çüncü cephesi vardır ki„ o da, bu sahada göste
rilen gayretler ve faaliyetlerin, her şeye rağmen 

I bizi büyük ve müspet bir neticeye yaklaştırma-
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sidir* çünkü, bugün elimizde, hiçbir vakit malik 
olmadığımız bir hububat stoku mevcuttur ve bu 
sayede yakın ve büyük korkular zail olmuş bu
lunmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Bazı memleketlerde, dokuz^ göbek dedesini sa~ 

yabilen adamlara asil derlermiş. Bizim milletimiz 
bütün tarih boyunca, böyle bir asalet tanımadı. 
Bizim tanıdığımız asalet ruhi asalettir ki, o da, 
bize, yaptığımız işlerin iyiliklerinin, eksiklerinin, 
cesaretle, açık ve temiz bir yürekle ortaya dökül
mesini emreder. (Alkışlar) Onun için, bugünkü 
fiyatlardaki mesuliyette, Hükümetin hissesi bu
lunduğunu söylerken duyduğum ıstırabın yanı 
başında, hususi bir haz hissediyor ve bu sözleri
mi millî asalet kaidelerimize uygun göreceğinizi 
ümit ediyorum- (Bravo sesleri). 

Gıda maddelerindeki pahalılığın istihsali teş
vik edici bir iyiliği olduğu da inkâr edilemez. 
Biliyoruz ki tahditler muvakkat tedbirlerdir ve 
bu buhranı sağlam ve katî olarak ancak istihsali 
arttırmakla yenebiliriz. Bugünkü mübalâğalı fi
yatlar köylümüzü toprağa bağlamış ve böylece 
köylümüz bu sene her yıldan daha fazla bir 
gayretle ekim faaliyetine devam etmekte bulun
muştur. Biz bu faaliyete muhtaç köylülere 30 bin 
ton tohum vermek suretiyle iştirak ettik. 

Bundan başka her sene muntazam artan Dev
let zeriyatı, bu sene, daha geniş bir adım atarak 
geçen seneye nazaran yüzde yüze yakın nisbette 
bir tezayüt kaydedecektir. 

Bu münasebetle fabrika ve madenlerimizde 
çalışan işçilerimizin memlekette yarattığımız eser
lerde büyük hisseleri olduğunu da söylemeliyim. 
Adetleri ve ehemmiyetleri gün geçtikçe çoğalan 
Türk işçilerinin ihtisaslarının artırılması, sıhhi, 
içtimai durumlarının düzenlenmesi Hükümetinizi 
çok yakından ilgilendiren mühim bir mevzudur. 
İş kanunu ile iş hayatına müdahale etmiş olan 
Cumhuriyet Hükümeti bu kanunun icaplarını 
tamamlamak için her gün daha dikkatli ve daha 
gayretli olacaktır. 

Harp yıllarının vatan çocuklarından bekle
diği fedakârlığı en iyi anlıyan, memurlarımız 
olmuştur. Büyük mahrumiyetlere katlanarak ça
lışan bu kitle içinde çok iyi çalışanlar olduğu 
gibi fena çalışmalarda vardır, iyileri mükâfatlan
dırmak ve fenaları cezalandırmak için daha dik
katli ve daha hassas olacağız. (Bravo sesleri;. 

Devlet eliyle yapılan benzin, lâstik, çimen
to, demir tevziatı etrafında vâki olduğu söyle
nen suiistimalleri bertaraf etmek için alâkalı ve
kâletlerin dikkatleri bu mevzu üzerinde toplan
mıştır. 

Arkadaşlar; 
Arzettiğim gibi, bilhassa gıda fiyatlarının 

hiç bir- ölçüye sığmıyan bir şekilde alıp yürüme
si, sabit ve mahdut bir iratla geçinen milyon
larca vatandaşı, bir ıstırap uçurumu ile karşı 

karşıya bıraktı. Bu manzara ile karşılaşan Hü
kümetimiz, bütün dikkatini, bu mustarjp küt
le etrafında toplamağa karar vererek, t i r çok 
içtimalar akdetti ve meselenin bütün Safhala
rını, haftalarca süren bir tetkika tabi tujttu. 

Bizi, haftalarca üzerinde çalışmağa pıecbur 
eden mevzu, herkesi işgal eden pahalıjık, bil
hassa gıda maddelerindeki pahalılık mevzuu ol
muştur. ! 

Bu mevzu konuşulurken, daha ilk ş,dımda, 
posta - telgraf, tren ücretlerinin, kumajji, iplik 
ve saire gibi, Devlet müesseseleri mamülâtının 
ucuzluğunun, diğer yerli ve ithalât mallarının 
pahalılığı ile büyük bir tezat teşkil etmjekte ol
duğunu gördük ve kendi kendimize borduk; 
acaba Devlet müesseseleri mamulâtmın j fiyatla
rını umumî fiyatlara intibak ettirmek mi icab-
eder, yoksa bunları, tevzilerindeki suiistimal şa
yialarına ve cesim fiyat farklarına rağm$n, ucuz 
tutmakta devam etmek mi daha iyidir?; 

Bu suale, bu müesseseleri zararla işler bir 
halden çıkarmak şartiyle ve bazı zarurii istisna
lardan katı nazar ucuzlukta devam [cevabını 
verdik. Tevzideki suiistimallerin de, gamanla, 
çalışmakla azalacağına inandık. 

Halkın ve tüccarın elinde bulunan^ alelhu-
sus gıda maddeleri pahalılığına gelince, bu
nunla her şeyden evvel mücadele etmenin lü
zumuna kani olduk. Fakat onun için kuvvetle
rimizi, herhangi geniş bir sahada israf etmek
tense, onları daha ziyade, bu pahalılığın kurban
larının bulunduğu saha etrafında tajışit ede
rek çalışmanın daha faydalı olacağı ve| seri ne
ticeler vereceği kanaatına vâsıl olduk, j 

Esasen, Hükümet beyannamesini huzurunuz
da okurken, bu bahse temas etmiş «bfzim çek
mekte olduğumuz darlık, bu umumî t e büyük 
ıstırabın küçük bir parçasıdır ve bunun çoğal
ması ihtimali yok değildir. Böyle olduğu tak
dirde, bu yükü mütesaviyen çekmek ye çektir
mek için, bütün tedbirleri almakta kusur etme
meğe çalışacağız» demiştim. 

Aynı beyannamenin diğer bir yarinde de 
«zengin ve paralı adamlar için bir mesele mev
cut değildir. Köylü ve çiftçi bu malların sade
ce satıcılarıdır, amele ve esnaf yevmiyelerini 
ve işlerini yeni şartlara daha evveldejn intibak 
ettirmişlerdir» diyerek, böylece, Devfet yardı
mının, dar ve sabit gelirli sahaya ve (insanlara 
tevcih edilmesi lâzımgeldiğini anlatmıştım. Bu 
defa da, halktan olsun, memurdan <j>lsun, dar 
ve sabit gelirli aileleri pahalılık yükünden müm
kün olduğu kadar kurtarmak lâzımdırj, karar ve 
kanaatına bir kere daha vardık. Hem^n, hemen 
kamilen şehirlerde oturan bu halk ^abakasını, 
bu defa daha yakından tetkik ettikj. Gördük 
ki, Türkiye'de, nüfusu on bini tecavüfz eden şe
hirlerimizde oturan insanların yekûnu |2 660 000 
kişidir. Bundan, izmir, istanbul ve Ankara'da 
oturan bir milyon insanı düşecek olursak, 
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İ 660 000 kişi kalmaktadır. Buna, normal ar- I 
tış payı ilâve edilince, 1 800 000 eder. Eskişe
hir, Aydın, Manisa, Sivas, Samsun, Konya gi
bi şehirlerde oturan bu halkın, herhalde üçte 
ikisinin, hububat veya diğer ziraat işleriyle meş
gul veya başkaca yardım dışı olduğu muhak
kaktır. 

Şu halde, 80 küsur şehirde oturan 1 800 000 
kişiden, yalnız 600 000 ni yardıma muhtaç de
mektir. 

On binden az nüfuslu şehirlerin zirai siması 
daha ileridir. Onun için, buralarda oturanların 
yardıma muhtaç olanlarının yekûnu 3 - 4 yüz 
bini geçmez. 

Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerine gelince; 
istatistiklere göre, bir milyondan az olan bu üç 
şehrin nüfusuna bir artma payı ilâve edilerek, 
yekûnu 1 100 000 olarak kabul ve bunun, 
500 000 ini yardımdan müstağni addettik ve 
böylece yardım edilmesi lâzımgelen vatandaşla
rın yekûnu küçük şehirlerde 400 000, ortalarda 
600 000, üç büyük şehirimizde de 600 000 ola
rak eemyan 1 600 000 tahmin etmek suretiyle 
her halde hakikatin civarında bir rakam kabul 
etmiş olduğumuza inandık. 

Şimdi, en mühim iş, pahalılıktan en çok muz-
tarip olan bu bir buçuk milyondan fazla olan 
halkın tesbiti idi. İlk nazarda, bize pek zor gö
rünen bu iş istikametinde çalışırken, müşahede 
ettiğimiz bazı kolaylıklar, bizim cesaretimizi art
tırdı. 

Maksadımız büyük, küçük şehirlerde oturan 
dar ve sabit gelirli olanlarını bulmak ve tesbit 
etmekti, resmî istatistikleri tetkik ederken gör
dük ki, umumî bütçeden maaş ve ücret alarak 
geçinen insanların adedi, 110 000 dir. Bunları, 
karı ve çocuklariyle beraber 500 000 olarak ka
bul ettik. Yetim, dul ve mütekaitlerin yekûnunu 
da 60 000 bulduk ve bunların çoğu, tek nüfus
tan ibaret olduğu için, onları da 100 000 olarak 
kabul ettik. Bundan sonra mahallî ida -
relerle Belediyelerin , DevletJ iktisadi te -
şekküllerinin ve mülhak bütçelerin ücretli 
veya maaşlı olarak istihdam ettikleri me
murların yekûnunu aradık ve bunların 140 000 
olduğunu gördük. Bunları da, karı ve çocukları 
ile beraber 700 000 olarak kabul eyledik. Böy
lece, ceman 1 600 000 olarak kabul ettiğimiz, 
dar ve sabit iratlı nüfusun 1 300 000 inin, ko
layca tesbit edilmiş olduğunu gördük. Geriye 
hiç bir maaş ve ücretle alâkası olmıyan 3 - 4 
yüz bin kişi kalıyordu. Bunların, merkezden tes
biti mümkün olmadığı için bir an evvelde tes
bit edilmeleri icabettiği için, kaymakamlardan 
ve belediye reislerinden, oturdukları şehirlerde
ki dar ve sabit iratlı insanlardan, ekmek ve gıda 
tedarikine kuvvetleri yetişmiyen vatandaşların 
adedlerinin tesbit edilerek bildirilmesini iste- | 
dik. Böylece, bir taraftan bunları yapar ve dar 
ye sabit gelirli vatandaşlara yardım sahasını I 
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çizerken, diğer taraftan, bu vatandaşlara nasıl 
ve ne kadar yardım edebileceğimizi araştırmaya 
başladık. Gerek bu yardımları temin ve gerek 
iktisadi buhranı karşılamak için, üstünde, birer 
karara vâsıl olduğumuz mevzular şunlardır : 

1. Elbiselik kumaş ve ayakkabı; 
2. Hububat; 
3. Bulgur; 
4. Pirinç; 
5. Yağ; 
6. Şeker; 
7. Kumaşı; 
8. Kömür; 
9. Varlık vergisi. 

1. —• Elbiselik kumaş ve ayakkabı : 
Umumî muvazene, mülhak bütçeler, hususi 

idare ve belediyelerle İktisadi Devlet teşekkül
lerinden tutarı 140 liraya kadar maaş veya üc
ret alanlara hem kendileri, hem de karıları için 
birer kat elbiselik kumaş, bundan yukarı maaş 
alanlara da yalnız kendileri için birer kat elbi
selik kumaş vermek istiyoruz. Bundan maada 
yalnız umumî muvazene ve mülhak bütçelerden 
aldıkları maaş ve ücret tutarları 75 liradan az 
olan mamurlara ayrıca birer ayakkabı vermek 
niyetindeyiz. Gerek kumaşlar, gerek ayakkabıla
rı parasız olarak verilecektir Bu eşyalar süratle 
hazırlanmaktadır. Tevzi ve taksim için talimatı 
da yapılmıştır. 

Ayakkabı tevziatı iki ay sonra başlıyaeak 
ve senesi içinde ikmal edilecektir. Kumaş tevzi
atına gelince: Erkek kumaşlarının kânunusani
de tevziine başlanacak ve tevziat üç ayda hitam 
bulacaktır. Kadın kumaşlarının tevziatına ke-
zalik kânunusanide başlanacak bu da sekiz ay 
içinde hitam bulacaktır. Bu tevziatın her üçün
de İzmir, İstanbul ve Ankara şehirleri sona bıra
kılacaktır. Bu iş için hazırlanan kanun lâyihası 
da Meclise verilmiştir. 

2. — Hububat: 
Geçen baharın son ve yazın ilk günleri büyük 

hububat sıkıntısı içinde geçiyordu, önümüzde
ki yılın hububat sıkıntılarını bir dereceye kadar 
önliyebilmek için muhtelif istikametlerde çalış
mağa başladık. 

a) İngiliz ve Amerikalılardan hububat iste
dik. 

b) Hariçten tedarik edilecek hububat için 
nakil vasıtaları aradık. 

c) % 25 kararını aldık. 
a) İngiliz ve Amerika sefirleri tarafından 

vadedilen 15 şer bin tonluk buğdaylar getirilip 
teslim edildi. Bundan maada İngilezler ayrıca 
7 800 ton arpa vadettiler. Bunun yarısından 
fazlası bugün bize teslim edilmiş bir haldedir. 
Amerika, verdiği 15 bin tondan ayrı olarak, 6 
bin ton buğdayı, İare kanununa tevfikan Ame
rika'da emrimize hazır tutuyor. Bir vapurumuz 
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bugünlerde bu buğdayı almağa gidecek. Bu is
tikametteki İngiliz ve Amerika yardımının de
vam edeceğini ümit ediyoruz. 

b) Nakil vasıtası tedariki için her tarafa 
birden baş vurduk. Portekiz limanlarındaki 
Alman vapurlarını satın almağa teşebbüsümüz 
muhtelif safhalar geçirdikten sonra Portekiz 
Hükümetinin muvafakati istihsal edilmediği 
için sukut etti. isveç'ten vapur tedariki konuş
malarımız devam edip gitmektedir. Bu konuş
maların müspet bir neticeye varacağına emin ol
mak mümkün görünmüyor. Amerika'daki Pana
ma bandıralı vapurların satın alınması teşeb
büsü de henüz katı safhaya girmemiştir. Fakat 
bütün bunlara mukabil Fransa ile muhariple
rin malûmatı altında yapılan bazı Fransız va
purlarının tarafımızdan kiralanması müzakere
leri katî ve müspet bir neticeye varmak istida
dım göstermiştir. Fakat henüz katî ve müspet 
neticeye varılmış değildir. Maalesef son hâdise
lerin bu işimize zarar vermesi ihtimali çoktur. 
Şayet muvaffak olursak hemen memleketteki 
buğday stokunu beslemeye çalışacağız. Bu 
böyle olmakla beraber yardımların yapılmama
sını ve vapurların temin edilmemesini gözönünde 
bulundurmak ve sarfiyatı ona göre tanzim et
mek her halde ihtiyatlı ve hesaplı bir hareket
tir. 

e) % 25 1er, hububat hakkında % 25 kara
rını alırken bu yüzden elimize geçecek hububatla 
hem orduyu, hem büyük şehirleri, hem de darlık 
mıntakalarını doyurduktan sonra her yerde 
tanzim şartları yapabilmek için elimize kâfi hu
bubat geçeceğini ümit ediyorduk. Çünkü ista
tistikler, Türkiye hububatını 7 - 8 milyon ton 
olarak gösteriyor ve biz de bu hesaptan elimize 
hiç değilse bir buçuk milyon ton hububat geçi
receğimizi ümit ediyorduk. Halbuki evdeki pa
zar çarşıya uymadı ve neticede gördük ki, çift
çilerin Hükümete borçlandığı rakam 600 bin 
tonu zor tutuyor. Bu iki rakam arasındaki 
fark, sadece istatistik rakamlarının mübalâğalı 
tesbit edilmiş olmasından neşet etmiyordu. Da
ha ziyade yine çiftçilerden intihap edilen suba-
şılarmın pek tabii olarak çiftçiyi korumak arzu
larından ileri geliyordu. Benim duyduklarım
dan, gördüklerimden edindiğim kanaate göre, 
bu borçlandırma işi tekmil mahsul itibariyle 
% 3 veya % 5 ağır, % 10 veya % 15 mutedil, 
üst tarafı da tamamen hafif olarak tesbit edil
miştir ve bu fark, himayeli olduğu muhakkak 
olan tesbit hatası olmaktan ziyade, tesbitin, 
mahsulün yeşil devrinde yapılmış olmasından 
ileri gelmiştir. Bu fark, mahsulün bozulmasın
dan dolayı bazı mahdut yerlerde çok ağır bir 
durum yaratmıştır. 

Köylü borçlandığı miktarı bizi memnun edi
ci bir tarzda muntazaman ödemektedir. Köy
lünün borçlandığı miktarın azlığından doğan 

endişeyi köylünün borcunu muntazaman öde
mekte olması büyük nisbette izale etmiştir, son 
bir kaç ay içinde hariçten de (50) bin tona ya
kın buğday getirttik. Bugün, hububat vaziye
timiz endişelerimizi kısmen telâfi etmekle be
raber her çeşit fiyat manevrasına müsait bir şe
kilde değildir. j 

Görülüyor ki, bu % 25 1er, elimize, hejr çe
şit manevrayı yapmağa müsait bir miktar! ver
memiştir. Bu yüzden ve bir de biraz evveli ar-
zettiğim, belediyelerin ölçüsüz ve hesapsız ta
lepleri yüzünden buğday fiyatları almış Sürü
müştür. Filvaki elimizdeki miktarla piyasaya 
müdahale etmiş olsaydık, fiyatlarda geçic^ bir 
salâh yaratabilecektik. Fakat biz bunu yajpma-
dık ve elimizdeki hububatı, daha kara günj için 
saklamağı tercih ettik. Fakat bu intizar djevre-
si devam ederken İzmir, İstanbul, Ankafa ve 
Zonguldak için kendilerine buğday tedariki hu
susunda tesbit ettiğimiz tarih yaklaşmaca ve 
böylece yeni bir fiyat artması tehlikesi kendini 
hissettirmeğe başladı. Bunu önlemek için feda
kârlık yapmak zaruretini duyduk ve bu şejıirle-
re lâzım olan buğdayı, tecviz edebileceğimiz bir 
fiyatla ve sıkı kayıtlarla vermeği ve bunu im
kân hâsıl oldukça serbest piyasadan alarak bir 
dereceye kadar kapamağı muvafık gördük. Böy
lece bu şehirlerin vaktühali yerinde olajı in
sanlarına 300 gram ekmeği 5,5 kuruş faz! asiyle 
14 kuruşa yedirmeğe başladık. 

Gerek bu şehirlerde, gerek diğer şehirlerde 
tesbit edilen ve tesbit edilmekte olan ve yekû
nu bir buçuk milyonu geçecek olan, dar ye sa
bit iratlı vatandaşlara eski ucuz fiyatla elemek, 
un veya buğday vermeğe başladık ve bu yolda 
devam etmek kararındayız. 

Bütün bu hesaplar, eldeki hububat mevcu
duna ve bir de çiftçiden mütebaki alacağımızın 
tahsiline dayanıyor. Bu suretle hesaplar ucu 
ucuna ancak denk geliyor. Şayet haricin buğ
day yardımı devam eder, köylü mâkul fiyat
larla hububatını satarsa, seneyi az sıkınjtı ile 
geçirmek ve hesaba konulmamış bazı darlıkları 
bertaraf etmek mümkün olacaktır. Fakatj tah
silde müşkülât olur, haricin buğday yardımı 
devam etmez veya hariçten bizim temin itme
miz mümkün olmaz ve yeni, yeni ihtiyaçlar ve 
zaruretler karşısında kalacak olursak, en; sert 
tedbirlere başvurmaktan asla çekinmiyeçeğiz. 
Her halükârda bir buçuk milyon civarında) gör
düğümüz bu dar ve sabit gelirli vatandaşları 
asla sıkıntıda bırakmıyacağız. (Bravo sesim). 

3. — Bulgur: 
Buhranın ve pahalılığın en ağır yükünlü ta

şımakta olan dar ve sabit gelirli vatandaşlara 
çok ucuz fiyatla bulgur vermek kararını aldık. 
Bulgurlar hazırlanıyor ve yekûnu 15 - 16 mil
yon kiloyu aşacaktır, öyle sanıyoruz ki, be,ş nü
fuslu bir aileye, her ay beş kilo bulgur ver-
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mek imkânını elde edeceğiz. Bu istikamette 
yapılan mesai hayli ilerlemiştir. Ordu da ken
di bulgurunu ayrıca hazırlamaktadır. 

4. •—• Pirinç: 
Pirine için aynı şeyi düşündük. Memleket 

dahilindeki pirinçlerin % 15 ini tâyin ettiğimiz 
fiyatla, hububatta olduğu gibi, satın alıyoruz. 
Bu pirincin bir kısmını orduya, mühim bir kıs
mını da pahalılık kurbanlarına, malolduğu fi
yatla dağıtacağız. Umuyoruz ki, . kendilerine 
vereceğimiz pirincin miktarı, bulgurun ruhun
dan az olmıyacaktır. 

5. — Yağ meselesi: 
Bugün memlekette mevcut yağ buhranı, garip 

olduğu kadar yersizdir. Daha dün, memlekette 
ehemmiyetli bir zeytinyağı stoku bulunduğunu 
herkes biliyordu. Yaklaşan yeni sene mahsulünün 
de fena addedilmemesi lâzımgeldiği söyleniyordu. 
Böyle olduğu halde, zeytinyağı fiyatları birden
bire fırladı. Bu fırlayışın günahına da, buğday 
ve diğer gıda maddelerine yüklemek istiyorlar. 
Bu iddia doğru olsaydı, yağdan sonra birer gıda 
olan zeytinyağı gibi mühim bir kısmı harice çı
karılan üzüm ve fındığın da yağ fiyatlarını hiç 
değilse takip etmesi icabederdi. Halbuki, bu iki 
mahsulümüzün fiyatı, diğerlerine nazaran düşük 
olmakta devam ediyor. Onun için, zeytinyağı 
fiyatının mübalağalı fırlayışının günahı, sadece 
bu işin geniş mikyasta ticaretini yapan mahdut 
insanlara aittir ve verdikleri sözlere rağmen bu 
fenalığı yapmışlardır. Bunu, herhalde unutma
mağa çalışacağız. (Bravo sesleri) Biz, yağ buh
ranım yenmek için, şu tedbirleri alıyoruz. 

a) Devletin muamele vergisi olarak almakta 
olduğu % 12,5 lan, bundan sonra aynen yağ ala
cağız ve bunun için kanun lâyihası Meclise ve
rildi. 

b) Zeytinyağı ve pamuk yağı mahsulünün 
% 15 ini de, tesbit ettiğimiz bir fiyata yani, 80 
kuruşa satın almak kararını verdik. Bu yolda 
elimize, 7-8 milyon kilo yağ geçeceğini ümit ediyo
ruz. Bununla beraber, bir taraftan ordumuzun 
ihtiyacını karşılarken, diğer taraftan, buhrandan 
en çok ıstırap duyan 1 600 000 vatandaşın yükü
nü hafifletmeğe çalışacağız. Vereceğimiz yağın 
fiyatı, maliyet fiyatı olacak ve her aileye her ay 
bir kilodan fazla zeytinyağı veya turyağı verile-' 
çektir. 

6. — Şeker meselesi: 
Mevcudu tamamen Hükümet elinde bulunma

sına rağmen, şeker işi, memlekette seri adımlarla 
bir buhrana doğru koşmaktadır. Çünkü; 

a) Türkiyede istihlâk edilen şeker miktarı, 
son senelerde 100 milyon kiloyu geçmiştir. 

b) Bu sene, köylümüzün eline bolca para 
geçtiği için istihlâkin 100 milyonu çok aşacağı 
muhakkaktır. 

e) Bu sene şeker mahsulümüzün 50 milyon 
kiloyu bulabilmesini adetâ memnuniyetle karşıla
yacağız. 

d) Hariçten şeker tedariki imkânları, gün 
geçtikçe zayıflamaktadır. Bu hakikatları herkes 
bildiği için, memlekette şeker satışına eskisi gibi 
ve eski fiyatiyle serbest bırakacak olursak, bir 
kaç hafta sonra, hastalar için bile şeker bulmak 
mümkün olmıyacaktır. tşte, bu hakikatları göz-
önünde tutan Hükümetimiz, muhakkak bir buh
ranı bir dereceye kadar karşılamak için şu ted
birleri almakta mutabık kalmıştır: 

a) Buhrandan muztarip olan 1 600 000 va
tandaşa bugünkü fiyatla her ay nüfus başına 600 
gram şeker dağıtmak; 

b) Gelecek sene pancar miktarını arttırmak 
ve pancar çiftçisini de memnun etmek için, onla
rın bu sene getirdikleri her 100 kilo pancar için, 
kendilerine birer kilo şeker vermek istiyoruz. 

Geri 30 milyon kilo şeker kalıyor. Bu miktar 
memleket ihtiyacının üçte birini teşkil etmekte
dir. işin bu düğümlü noktasını bugüne kadar 
çözemedik. 

7. -— Kumaş meselesi: 
Bugün, bu iş hakkında ağızdan ağıza, kulak

tan kulağa dolaşan cümleler şlnlardır: el tezgâh
larının adedi şaşılacak derecede artıyor. Evinde 
dört tezgâhı olan kimseler kolaylıkla zengin olu
yorlar. Hattâ iki tezgâhı olan bir adam, bunları 
çalıştırmak lüzumunu dahi duymaksızın, ken
disine çok ucuza verilen iplikleri satmak sure
tiyle, rahat rahat geçiniyor. Çok ucuza verilen 
Devlet kumaşları, elden ele geçerek, dört beş 
misli daha pahalı halka satılıyor. Kazancın bü
yüklüğü bir çok suiistimallere yol açıyor. Aca
ba, başkalarının haksız yere kazandıkları bu pa
raları Devlete kazandırmak daha iyi olmaz mı? 
Bu sözlerin herhangi bir hakikati ifade ettiği
ne şüphe yoktur. Bu gün Devlet elinde işliyen 
müesseselerin pek çoğu zararla işler bir vazi
yete düşmüştür. Bu yolda devam, bizi kapan
ması zor açıklarla karşı karşıya bırakacağı ka
dar iktisadi mezhebimiz olan Devletçiliği de 
hırpalayacağı için çok tehlikelidir. Buna rağ
men, biz Devlet işlerinde, bir fiyat intibakına 
gitmenin, daha mahzurlu olduğuna kaniiz. 
Onun için, müesseselerimizi, sadece zararla iş
ler bir halden çıkarmağı, çok mahdut ve müteva
zı, bir kârla iktifa etmeği, daha doğru bir yol 
sayıyoruz. Onun için selâmeti daha ziyade tak
sim ve tevzi yollarının ıslahında görüyoruz. Ni
tekim, bundan sonra kurtarmağa çalıştığımız 
1 600 000 vatandaşın, parasız verilecek miktar 
haricinde, tarafımızdan tesbit edilecek kumaş 
ihtiyacını resmî fiyatarla, kendilerine sağlam 
ve kontrollü yoldan temine çalışacağız. Geri 
kalanlar için, daha emin bir yoldan, aramada de
vam edeceğiz. 
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8. — Kömür meselesi : 
Bu gün, her tarafta bir kömür sıkıntısı his-

solunuyor. Geçen son kışa 250 bin tonluk bir 
stokla girmiştik. Bu seneki stokumuz 50 bin ton 
bile değildi. Bundan başka, şimendifer nakliyatı
nın artması, fabrikaların gece gündüz çalışmala
rı ve kömür istihsal eden âletlerin biraz daha 
yıpranması, kömüre olan ihtiyacı her gün arttır
maktadır. Bunlar geçen seneey nazaran zayıf yer-
lerimizdir. Kuvvetli yerlerimiz de şunlardır: 

a) Geçen sene, kömür ocakları iki ay işliye-
mez bir hale gelmişti. Bu sene aynı halin ta-
haddüs etmemesi için daha tedbirliyiz; 

b) En mühim kömür ocakları, bir kaç tü
nelden geçen bir dekovil hattı ile limana ve şi
mendifere bağlanıyor. Bu iş, kânunusani içinde 
bitmiş olacaktır. 

c) Bu seneye kadar, kışın kömür almağa gi
den vepurlar, dalgalı havalarda barınacak yer
leri olmadığı için, işlerini yarım bırakarak İs
tanbul'a dönüyorlar ve böylece çok kıymetli, 
çok zaman kaybediyorlardı. Bu sene Ereğli li
manını kısmen temizlettik. Böylece fırtınaya 
tutulan kömür vapurlarına, barınacak bir liman 
temin eyledik ve vakit kaybının önüne geçmfeğe 
çalıştık. Bütün bunlara rağmen, kömür buhra
nı bertaraf edilmezse ki, edilmiyeceği anlaşıl
maktadır, Kömür sarfiyatının tahdidi için ted
birler hazırladık. 

Kömür işinde, en mühim bir mesele de, fiyat 
meselesidir. Zonguldak madenleri, bir kaç se
nedir zararla işleyen bir müessese halini almış 
tır. Küçükten başlıyan bu zarar, bu sene ta-
hammtül edilmez bir yekûna varmıştır. Müesse
seyi bundan kurtarmak için, fiyatlara zam yap
mak zaruretini duyuyoruz. Elyevm kömür, Dev
let müesseselerine, tonu 14 liraya, hususi mü
esseselere de 9 küsur liraya veriliyor. Hem mü
esseseyi zarardan kurtarmak, hem de ufak bir 
amortisman temin etmek için, bu fiatları 21 li
raya çıkarmak icabetmekte olduğuna kani ol
duk. Daha ziyade ısınmak ve ısıtmak için kul
lanılan kok kömürlerinin fiatlannda, bu sene 
için bir değişiklik yapmıyacağız. Bu yoldan 
yukarıda tekrarladığım 1 600 000 vatandaşa, 
kömür tedarik etmeleri yolunu mümkün olduğu 
kadar açık tutacağız. 

Arkadaşlar, 
Müsaade ederseniz daha geniş ve umumî ma

hiyeti haiz olan varlık vergisine girmeden ev
vel, buraya kadar izaha çalıştığım karar ve mü
talâalarımızın ruhunu bir kaç cümle ile hulâsa 
edeceğim. Haftalarca süren araştırma ve mü
zakerelerinizde, üç büyük mâna, Hükümetinize 
rehberlik etmiştir: Adalet, emniyet, tatbik ka
biliyeti. 

a) Adalet aradık. Onun için bütün dikkat 
ve ihtimamımızı, bu buhranın en ağır yükünü çe
ken 1,5 - 2 milyon vatandaş etrafında topladık; 

b) Emniyet aradık. İstedik ki, bu yapacağı
mız iyilikler, suiistimal edilmesin ve tıpkı ıjaaaş 
verilir gibi verilsin. Nasıl bir adam iki maaş 
alamıyor ve nasıl bir memur maaşsız kalmıyorsa, 
yapacağımız iyilikler de, böyle katî ve emijı bir 
yoldan yapılsın. Nitekim, daha şimdiden bu 
istikamette talimatlar hazırlanmış bulunuyor. 

c) Tatbik kabiliyeti aradık. Elmiizde 
olmıyan hiç bir şeyi vadetmedik. Sadece eli
mizde bulunan veya bulunacağına emin olunan 
şeyleri vadettik. Ayakkabı, kumaş, buğday, bul
gur, pirinç, yağ, şeker, hep elimizde mevcut olan 
mallardır. ı 

Onun için, bu kararlarımızın yürüyeceğine 
ve hissolunur bir salâh yaratacağına eminizi Va
kıa, elimizde olmayan hiç bir şey, vadetmedik. 
Fakat yapacağımız iyiliklerin, buna munpasır 
kalacağını ifade etmiyoruz. Bilâkis, elimiz^ im
kânlar geçtikçe, vereceğimiz malların miktiarrnı 
ve nevini arttırmak, çoğaltmak ve bugüıi için 
tatbik sahasını teşkil eden, bir buçuk, iki mil
yonluk vatandaş miktarını çoğaltmak emeljinde-
yiz. Elverir ki, yeni imkânlar, yeni iyiliklere 
yol açsın. 

Bu işlerin haricinde kalan yerlerde de fiyat
ları başı boş bırakmıyacağız. Az çok faydasına 
emin olduğumuz herhangi bir kararı alnjıakta 
asla tereddüt etmiyeceğiz. 

9. — Varlık vergisi: 
Arkadaşlar, 
Alelûmum eşya fiyatlarının bugünkü delice 

artışında filvaki istihsal azlığının, ithalât] nok
sanının, yanlış tedbirlerin bilhassa doymak bil-
miyen hırsın ve ihtikârın geniş hisseleri vardır. 
Fakat bütün bunların tesiri kadar diğeir bir 
vakıa vardır ki o da tedavüldeki Türk parası
nın mütemadiyen artması ve 700 milyon^ çok 
yaklaşmış olmasıdır. Nisbeten ufak dertlere 
ilâç aranırken bu büyük yarayı ihmal e|tmek 
bittabi doğru olmazdı. Onun için diğer ijşlerle 
beraber bütün dikkat ve ihtimamımızı bu] yara 
üstünde toplamağı ve bir ilâç bulmayı en! önde 
gelen bir vazife saydık. Bu iş için tek yol te
davüle çıkan paranın bir kısmını vergi olarak 
geri çekmekten ibarettir ve bu geri alış başlıca 
harb yıllarında çok para kazanmış olanlardan 
yapılmalıdır, ve yalnız bir defaya mahsus ola
rak alınmalıdır. Bu mülâhazalara binaen bu iş 
için bir kanun lâyihası hazırlamak zaruretini 
duyduk. Uzun tetkiklerden sonra haznjlanan 
bu kanun lâyihası başlıca üç matrahtan ! para 
toplıyaeaktır. Bu matrahlar ehemmiyet) sıra-
siyle şunlardır: Tüccarlar, emlâk ve akar (sahip
leri, büyük çiftçilerdir. I 

Harb yıllarında en çok parayı tüccarlar ka
zandığı için bu varlık vergisinin en büyilk yü-

I künü bittabi onlar taşıyacaktır. Esasen nevi-
J lere, sınıflara ve zümrelere ayrılmış bı.lunan 
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ve verdikleri vergi ve yaptıkları iş malûm olan 
bu sınıf mensupları hakkında kazandıkları pa
raların komisyonca takdir edilen bir kısmını 
vergi olarak istemekte tereddüt duymuyoruz. 
(Alkışlar). Beş yüz liradan aşağı bir mükel
lefiyet teklif etmemiş olduğumuza göre fakir
leri ve zayıfları bu vergiden tamamen muaf tut
maktayız. Bu vergi münasebetiyle yaptığımız 
tetkiklerde büyük tüccarların ve bazı zümrele
rin vergiden kaçmak yolunu nasıl bulmuş ol
duklarını görerek hayret ettik ve istikbalde bu 
gibi vergi kaçakçılıklarına meydan vermemek 
için tedbirler araştırıyoruz. (Bravo sesleri). 

Bu vergi için ikinci matrahımız hanlar, ha
mamlar, apartmanlardır. Bunların sahipleri bu 
vergi ile mükellef kılınmıştır. Yalnız aldıkları 
senelik kira yekûnu 2 500 lirayı tecavüz etmezse 
bunlar için bir mükellefiyet yoktur. Fakat 
bu miktarı geçiyorsa bunlar komisyonlarca tâyin 
edilen parayı ödemeğe mecburdurlar. 

Üçüncü matrah büyük çiftçilerdir, büyük 
çiftçiden kasıt 500 lirayı hiçbir işine halel getir
meden verebilecek çiftçidir. Bunlar mükelleftir 
ve bu mükellefiyet hiç bir zaman bir çiftçinin 
varlığının yüzde beşini tecavüz etmiyecektir. 

Verginin şahıslara göre miktarını altışar ki
şilik komisyonlar tesbit edecektir. Bu komisyon
lara vali ve kaymakamlar riyaset edecek defter
dar veya malmüdüıieri de Maliyeyi temsil ede
cekler, diğer dört âza halk tarafından inti
hap edilmiş olan belediye, ticaret odası veya zi
raat odası azaları mejmnından seçilecektir. Bu 
komisyonların verdiği kararlar katî ve nihaidir. 

Bu verginin tesbiti ve tahsili için zaman ge
niş olarak bırakılmamıştır. Çünkü bu işi, para 
kuvvetiyle suiistimallere yol açılmasından ve her 
çeşit tezvirattan korumak yolunu tutmayı hayırlı 
bulduk. Onun için zamanı dar tuttuk. Bu sebep
lerle vergilerin tesbit ve ilânı için 15 gün koy
duk. Bunu takibeden 15 gün içinde tahsili şart 
koyduk. Bu müddeti takibeden birinci haftada 
% 1 fa,zlasiylc, ikinci haftada ise % 2 fazlasiyle 
tahsili şart koştuk. 

Parayı vermeyenler için bir taraftan Tahsili 
emval kanununu harekete geçirmekle beraber di
ğer taraftan mükelefleri amele teşkilâtına gön
dermeyi hem işçi tedarikini hem de para tahsi
lini kolaylaştırıcı müeyyideler addettik. (Alkış
lar). 

Bu kanun ile takip ettiğimiz hedef tedavül
deki paraları azaltmak ve memleket ihtiyaçları
mıza karşılık hazırlamaktır. Bu böyle olmakla be
raber bu kanunun tatbikmdan, Türk parasının 
kıymetlenmesi, muhtekirler üzerinde toplanan 
halk buğzunun silinmesi, vergileri önlemek için 
bizzarure satışa çıkarılacak malların fiyatlarında 
bir itidal husule getrmesi gibi tâli faydaların ta-
hassül etmesi de imkân haricinde addedilemez. 

Arkadaşlar; 
İçinde bulunduğumuz iktisadi buhranın başlı-

I ca zorluklarını ve bu zorluklara karşı düşündüğü
müz tedbirleri birer birer ve bir kül halinde ar-
zettim. Yardımlarınız ve tadillerinizle resanet 
ve kuvvet kazanacak olan tedbirlerimizin bu mü
cadeleden mutlaka galip çıkacağına katiyen ina
nıyoruz. (Alkışlar). 

Çünkü vatanımızın bugünkü çocukları yalnız 
büyük bir neslin evlatları değildir, aynı zamanda 
ölçüsüz düşmanları yenen büyük bir neslin tâ ken
disidir. (Alkışlar). 

EEIS — Söz müstakil grup reis vekili Ali 
Kana Tarhan'ındr. 

ÂLİ EANA TAKHAN (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; Sayın Başvekilimizin beyanla
rının bariz vasfı: Hâdiselerin samimî tahlili ve 
güçlükleri yenmek için yeni tedbirler almak az
minin mevcudiyetidir. 

Bu zihniyetle yenilmiyecek güçlük yoktur. 
Sözlerime bu itimat cümlesiyle başladıktan 
sonra müsaadenizle büyük alâka ile dinlediğimiz 
beyanlarında bahis buyurdukları iki esas tedbir 
hakkında, Grupumuzun görüşlerini arzedeyim. 

Bugünkü maişet zorluklarından en çok ıstı
rap çektiklerini haklı olarak ifade buyurduk
ları, dar ve sabit gelirli vatandaşlara mümkün 
olan yardımı yapmak için sarf ettikleri gayreti 
şükranla karşılıyoruz. Fakat yalnız bu yar
dımla meselenin halledilebileceği kanaatinde de
ğiliz. 

En çok ıstırap çekenleri tamamiyle tesbit 
etmek mümkün olsa dahi, dağıtılacak maddeler 
ellerine geçinceye kadar, ve dağıtılabilecekten 
başka hayati ihtiyaçları için, kendilerini piya
sanın ezici tesiri dışında tutmağa imkân görmü
yoruz. Diğer taraftan mevcudu, ihtiyacı karşı-
lamıyacağı için ıstırap doğuran hayati madde
lerin, parası çok olanlar tarafından israf edil
mesi ve paranın da böylece akıp gitmesi, tabii 

tecviz edilemez. Yüksek fiyatların bütçeye tesiri 
de başka. 

Hayati maddeler için istihlâki istihsal ile 
ayarlamadıkça ve bununla birlikte fiyat mura
kabesini yapmadıkça günün meselesi halledile-

miyecektir. 
Grupumuzun her fırsatta ifade ettiği bu ka

naati değişmemiştir. 
Bahis buyurdukları (Varlık vergisi) ne ge

lince, Sayın Hükümetin bu kanun teklifini, malî, 
iktisadi, içtimai bakımlardan yerinde buluyo
ruz. Aynı hedefe varacak ve faydası devamlı ola
cak başka lâyihaları bekleriz. 

Kamımın tatbiki için geniş salâhiyet istiye-
rek tatbiki mesuliyetini almaktan çekinmeme-
lerini ayrıca takdire lâyık görürüz; iyi tatbika 
muvaffak olacaklarına itimat ederiz ve güzel ba
şarılar dileriz. (Alkışlar). 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, uzun 
bir siyasi hayat programı tafsilâtının karşısm-

I da kendimize, üzerinde durulabilecek bir çok 

2 2 -



t : 3 11.11.1942 C : 1 
mevzular bulabiliriz. Dokunulan herhangi bir 
noktadan teessür duymakla beraber herhangi bir 
noktasını ele alarak memnuniyet duymak vazi
yetimiz de vardır. Hututu umumiyesiyle ken
di programını bir kaç kelime içerisinde çerce-
veliyen Hükümetten benim de sureti mahsusa-
da ricada bulunacağım bir kaç nokta vardır. 

Saraçoğlu, elimizde bulunan maddeler üze
rinde tedbirler alıyoruz ve bu tedbirlerde şu ve
ya bu prensiplere dikkat ediyoruz, demekle be
raber bazı tedbirlerin müspet netice vermediği
ni görünce daha şiddetli tedbirlerle mahrumi
yete doğru gidileceğini ifade ettiler. Yani kö
mür istihsal edemezsek istediğimiz kadar tah
dide gideceğiz, diyor. Bence bunun şartı aslisi 
olan istihsali arttırmak hususundaki gayretin 
daha evvel söylenmiş olması daha ziyade emni-
yetbahş olur. Nitekim Rana Tarhan arkadaşı
mızın da bahsettiği gibi, istihlâk ile istihsal ara
sında muvazene temini yolunda atılacak adım
lardır ki bu atılan adımların muvaffakiyetle 
tetevvüç etmesine ve başarılmasına âmil olur. 

Filhakika Saraçoğlu fiyat murakabesi üze
rinde tevakkuf etmedi. Fakat zaten kendisine 
verilmiş olan bir kanunla bu salâhiyetin indel-
hace kullanılmıyacağmı zannetmek hatadır. 

Dar ve mahdut gelirli adamların ihtiyaçla
rının tatminine doğru atılan adımı takdir ede
riz. Fakat diğer vatandaşların da ahvali umıı-
miyelerini nazarı dikkate alarak bir ikilik ya
ratmamak yolunda İdarenin takip edeceği âdi
lâne, emniyetkârane, sözüne itimat ederiz. Çün
kü bütün hattı hareketlerinde adalet, emniyet 
ve tatbik kabiliyetini düstur ittihaz ettiğini söy-
liyen Saraçoğlu'na, bu meselede dahi bilhassa 
ve bilhassa emniyeti muhafaza etmesinde ne ka
dar zaruret olduğunu söylemek isterim. Bu 
memlekette vatandaşın Hükümete karşı icraa
tından dolayı emniyeti münselip olduğu gün, 
o Hükümetin kararlarını icra etmesine imkân 
bulunamaz. Onun içindir ki, gayet nazik bir 
vaziyette tatbiki zorluk gösteren bu kararları
nın tatbiki esnasında emniyeti muhafaza etme
si lüzumunu ve emniyet terazisinin bir tarafa 
ağdırmaması keyfiyetini Hükümete ehemmiyet
le hatırlatmayı vazife telâkki ederim. 

Beyanatlarının bir fıkrası bilhassa ve bil
hassa mucibi teşekkürüm olmuştur. O da, de
mir, çimento ve mümasili eşya üzerinde yapıl
dığı artık herkesin kulaklarına kadar giden ve 
ıstırabı umumiyi mucip olan dedikodulara su
reti katiyede nihayet vermiş olmak için icap 
eden tedbirleri aldığı yolundaki karardır. Za
ten Hükümet mekanizması herhangi suiistimali 
ânında yakalamak vazifesiyle mükellef olduğu
na göre, Hükümetin, efkârı umumiyenin bu ce
reyanı karşısında daha katî ve azimkar surette 
hareket etmeğe karar vermiş olduğunu gör
mekle sureti hususiyede iftihar duymuş oldu

ğumuzu ve buna lüzum olduğunu sarahaten 
söylemekte fayda görüyorum. 

Saraçoğlu'nun izahatı bana şu kanaati verdi: 
Zaten bende hasıl olan şu kanaati bir defa da
ha söylemeğe şevketti. Bu memlekette açlık, 
yokluk, hattâ gıda pahalılığından sıkıntı çekme
ğe meydan ve imkân yoktur. Ancak marifet; 
mevcut gıda maddeleri arasında bir taksim ve 
tevzi ve idare usulü bulabilmektir. Saraçoğlu'
nun bilhassa gelecek senelere ait olmak üzere 
ziraatin çoğaldığını ve bu sene için hakikî mai
şet ihtiyacımızı tehlikesiz surette temin ettiği 
yolundaki kanaati, gerek hal ve gerek istikbal 
itibariyle memnuniyeti mucip bir vaziyettetir. 
Hiç bir zaman buğday stokumuzun bu kadar 
fazla olmadığını söyledikten sonra, buğday sto
kunun şu veya bu şekilde ihtiyacatı âmmeye 
hasır ve sarfı yolundaki teminatı ve gelecek 
sene için yapılan zeriyatın çokluğu bizim için 
maişet noktasından emniyet ve şükranla kar
şılanacak bir keyfiyettir. 

Arkadaşlar; ihtikâr belâsının üzerinde âm
menin nefreti toplaşmıştır. Fakat bu belâyı de
fetmek hususunda evvelâ memurlarımızın ve baş
ta hâkimlerimizin, saniyen halkın Hükümete 
müzahir olması yolunda burada defaatle söz 
geçmiştir. îçinde bulunduğumuz buhranın ve 
bize fevkalâde olmak üzere teklif edilen bu ka
nunlarla ihtikârın önüne geçilmek hususunda 
zannederim ki her muhtekiri, milletin bünye
sine zarar ika eden bir mikrop telâkki etmek 
yolunda umumî bir zihniyetin vicdanlarda yer 
etmesi sayesinde imha edebiliriz, illâ bilhassa 
münevver tabakanın üç, beş hususi dostunun 
veya menfaatin tesiri altında bu gibi ihtikâr 
zihniyetiyle mücadelede alemdarlık yapmamış 
olması, bence bu geniş sahayı onlara bırakmak 
zihniyeti fecaatin müvellidi olur. Vatandaşlara 
bunu bir daha tekrar etmekte fayda görüyo
rum. Bir varlık vergisi kanunu teklifi karşı
sındayız. Bu kanunun geç kaldığına kanaatimiz 
vardır. 

B. M. Meclisinde, bilhassa Parti Grupunda 
fazla kazançlar üzerinde lâzım geldiği derecede 
tedbir alınmadığı söylenmiş olmasından ilham 
alan Hükümeti, bu şekilde bir kanun getirdiğin
den dolayı teşekküre lâyik görürüm. Kararlarının 
katî ve nihai olması bir çok merasim ile esas dâ
vanın çürütülmemesi yolundaki fikre iştirak 
ederim. 

Hukuk prensiplerine muhalif olduğu yolunda 
varit olacak itirazlara cevap olarak şunu isöyle-
rim: hukuk; hayatın icaplarını takip ettiği gün
dür ki şayanı hürmettir. (Bravo sesleri) Hukuk; 
bugünkü içtimai ihtiyaçlara tevafuk etmeyen 
bir takım düsturlarla yarım kalıp realite ilıe mü
nasebeti olmadığı gün zaruri olmaktan asla çı
kamaz. Ondan dolayıdır ki dar zamanlarımızda 
hukuk prensiplerimizin fevkinde olarak bir is
tiklâl mahkemesi yaratmış ve onlara fevkalâde 
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salâhiyet vermişsek o günkü ihtiyacı temin eden 
yeni bir hukuk ihdas ederek verdik. Nesil ki bir 
tek adama; sen Başkumandansın, B. M. Meclisi
nin salâhiyetini haizsin demişsek, teşrii müesse
senin salâhiyetinin verilmesinden husule gelecek 
hakikî sahibine iadesi hususunda tutulmuş olan 
o anda böyle bir hukuki müessesenin yaratılma
sında millete temin edeceği menfaat düşünülerek 
böyle bir karar verilmiştir. 

Bence kararların şu veya bu idare adamları 
tarafından olsa dahi, katı ve nihai olması; bu 
günkü ihtikâr belâsının önüne geçilmesi veyahut 
ihtikâr etmek suretiyle kazanılmış olan paraların 
hakikî sahibine iadesi hususunda tutulmuş olan 
yolu doğru ve en esaslı bir yol olarak görmekte
yim- Binaenaleyh yine bir Türk profesörü ar
kadaşımızın söylediği gibi, hukuk inkılâpların 
perçinidir. Binaenaleyh bugün, içinde bulundu
ğumuz inkılâp hayatımızın, içinde bulunduğu
muz buhran hayatımızın istilzam ettiği vecibe
leri perçinleyen bir hukuk karşısında hürmetle 
ve ihtiyacı ifade ettiğinden dolayı şükranla te
vakkuf etmeyi bir vazife telâkki ederim. 

Arkadaşlar, İnönü'nün son nutku lâzımı ka
dar ehemmiyetlidir ve her vatandaşın kulağında 
bir küpe olmaya, herkesin dimağında bir ikaz 
çanı rolünü oynamağa çok müsaittir. İhtikâra 
karşı nefretin en güzel ifadesi, vetandaşhk duy
gularının felâket zamanında bir noktada top
lanması yolunda son olarak aldığımız bu dersle
rin tatbikatından biri olarak gördüğüm bu be
yanatta ve kanunların kabulünde umumî ve millî 
fayda bulmaktayım. Şu vesile ile Hükümetten 
bir ricada daha bulunacağım; içinde bulunduğu
muz devrenin emniyet havası yaratmağa <".ık 
müsait, çok lâzrm bir devir olduğunu bir dakika 
hatırdan çıkarmamalıyız. Bu emniyeti temin ede
cek anasırın başında Devlet memurları gelir. 

Devlet memurlarının hissiyata kapılmıyarak, 
Devlet memurlarının kanun ve nizamları kendi
lerine rehber ittihaz ederek bilgilerinin ve kaygı
larının ancak memleket menfaati yolunda olma
sından mütevellit vaziyettir ki, bizim istediğimizi 
başarmamızı ve muvaffakiyetimizi elde etmeğe 
medar olur. Evvel ve ahir diyeceğim ki; memur 
denilen idare ve siyaset adamlarımın ellerine tes
lim ettiğimiz mukadderat karşısında kendilerin
den çok şey beklediğimizdir. Saraçoğlu zama
nında bir Varlık vergisi kanunu, Refik Saydam 
zamanında bir Millî Korunma kanunu yapılar. 
Yapılır amma bunların heyeti mecmuası kendi 
ellerine verilen memurlar tarafından kıymetsiz 
bir hale getirilirse bu kanunlardan bir fayda 
beklenemez. Fakat arzuyu umumilerin yanı ba
sanda, millî iradenin arzu ettiği menafii umu-
miyenin yanında bunlardan beklediğimiz vazife 
hakkiyle ifa edilirse bence bu memleket kurtulur. 
Biz bu milletten kazanç vergisi olarak, vergi 
olarak onar para onar para topladığımız bu pa
ralarla ancak bu milletin menfaatinden mâada 

hiç bir şey düşünmediğimizden, yine bu kanu
nun muvaffakiyetle tatbiki keyfiyetini onların 
hizmetine, vatanseverliğine, namuskâr ellerine 
(eslim etmiş oluyoruz. 

Binaenaleyh sözlerime nihayet verirken Sa
raçoğlu'nun sözlerini aynen tekrar edeceğim; 
içinde bulunduğumuz mücadeleden dahi muzaf-
feriyetle ve katiyetle çıkacağımızdan emin bulu
yoruz. (Alkışlar). 

MUHlTTÎN BAHA PARS (Bursa) Arka
daşlar; hepinizin, gönlünü ferahlıkla kabartan ve 
istikbale çok iyi bakmanızı icabetti ren yeni bir 
söz tarzı beni çok sevindirdi. Saraçoğlu Başvekil 
olduğu zaman «Bu halk beni yetiştirdi, ona bor
cum var, ödeyeceğim» dedi. Halkın kendisini 
idare edenlerden evvelâ ve en çok istediği şey 
samimiyet ve açık sözlülüktür. Saraçoğlu bugün 
onu yaptı. Bu kürsüden şimdiye kadar pek az 
işittiğimiz şekilde, hata yaptık, yanlış görmüşüz, 
tashih edeceğiz, dedi. Bunu dini iyen bütün millet 
Saraçoğlu'nun ilk nutkundaki «Beni bu millet 
yetiştirdi, ona vazifemi ifa edeceğimi» vadini ye
rine getirdiğini görmekle sevinmekteyiz. Halk 
arasında hepimizin hissettiğimiz bir endişe vardı. 
Buraya gelirken zaten bu kararlanın bir kısım 
işitilmekte idi: Memurlara yardım edilecek. Me
murların fazla maaş alanları var, onlar bu yar
dımdan istifade edecekler de halk arasındaki sa
bit ve az gelirliler ne olacaktır? Şükranla öğren
dik ki düşünülen yalnız memurlar değil, halk ara
sındaki sabit ve az gelirliler, yani yardıma muh
taç olanlar da himaye edilecektir. Bundan dolayı 
dahi Saraçoğlu Hükümetine teşekkür ederim. 

Refik İnce'nin de işaret ettiği gibi, bu çok 
güzel kararların tatbiki ellerine verilecek memur
ların biraz daha müteyakkız, biraz daha dik
katli ve pek çok faziletli olmalarını bu kürsü
den temenni etmeği ve Büyük Millet Meclisi na
mına onlara bunu ihtar etmeği vazife bilirim. 
(Bravo sesleri). İhtikâr yapan, yolunu şaşıra
rak vatandaşının zararına buğdayını fazla sat
tığı derecede sevinen köylü kadar, rüşvet alan 
ve hırsızlık yapan memur da vatan haini adde
dilebilir. (Hattâ daha fazla sesleri). 

Arkadaşlar, hırsızlıkların şöyle böyle affe
dileceği zamanlar, hırsızlıkların, rüşvet alışla
rın, ihtikârların tabii zamanlardaki muayyen 
ve tabii cezalara uğratılacağı zamanlar vardır. 
Fakat öyle zamanlar da vardır ki bir varil 
benzin hırsızlığı memleketin en büyük hainlik 
cürmünü teşkil edebilir. Zamanımız en küçük 
cürümlerin bile bu memlekete çok büyük fena
lıklar yapması muhtemel olan zamanlardır. Bu
nun için Hükümetin muhtekirler üzerindeki 
dikkatini hiç. şüphesiz memurlardan da eksilt-
miyeceğini görüyor ve seviniyorum. Bize ver
diği sözü tuttuğu için, tam milletin evlâdı ola
rak millet gibi düşündüğü için Saraçoğlu'na 
teşekkür ederim. Bugün verilen kararlardan, 
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yapılan tekliflerden bir çoğu bu milletin kafa
sında ve kalbinde titremekte idi. Bunu yap
makla milletin istediğini düşündü ve sevdiğini 
vapmış oldu. (Alkışlar). 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar; Başvekilin beyanatında mevzuuba-
his etmiş olduğu noktalardan üçüne ait kanun 
lâyihaları gelen evrakın 1, 2, 3 numaralarında 
bulunmaktadır. Bunlardan birisi varlık ver
gisine ait kanun lâyihası, diğeri de memurlara 
parasız olarak giyim eşyası verilmesi hakkında
ki kanun lâyihasıdır. Üçüncüsü zeytinyağı ve 
diğer nebati yağlan tâsir eden fabrikalardan, 
müesseselerden alınacak muamele vergisinin 
aynen alınması hakkındaki kanun lâyihasıdır. 
Bunların dereeei müstaceliyeti Başvekilin beya
natında tafsilen anlaşılmış olduğu için bu bap
ta uzun maruzatta, bulunmağa lüzum görmüyo
rum. Binaenaleyh istirhamım, bu kanun layi
halarının havale olunacağı encümenlerden ten
sip buyuracağınız miktarda arkadaş tefrikiyle 
Muvakkat bir encümen teşkil olunarak bu Mu
vakkat encümende müzakeresiyle müstacel en çı
karılmasına müsaade buyurmanızdır. (Muvafık 
sesleri). 

REİS — Efendim, gelen evrak arasrnda 1, 
2, î> numaralı kanun lâyihalarının ruznameye 
alınarak Adliye, Maliye, Bütçe ve İktisat encü
menlerinden müteşekkil Muvakkat bir encümen
de müstacel en müzakeresini teklif ediyorlar. 
Evvelâ .1, 2, 3 numaralı lâyihaların ruznameye 

alınmasını kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Adliye, Maliye, İktisat ve Bütçe encümenle
rinden mürekkep bir Muvakkat encümen teşki-
liyle bu lâyihaların müstacelen müzakeresi hak
kındaki teklifi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Encümen faaliyetine başlıyacaktır. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Kaçar kişi alı

nacaktır? 
REİS — Bu encümenlerden beşer kişi alınarak 

bir Muvakkat encümen teşkil edilecektir. 
BAŞVEKİL ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İzmir) 

— Bendenizden sonra söz alarak bu kürsüde 
konuşan arkadaşların sözlerinde iki büyük mâ
na gördüm. Bunlardan birisi; tasvip mânası
na gelen sözlerdir. Bu, kalbimizdeki kuvveti 
arttırmıştır. Bu tasvipler, hakikaten bizi daha 
iyi yollara sevkedeceği için kendilerine teşek
kür ederken ilâve etmek istiyorum ki, ikinci 
mânasının delâet ettiği sözler - ki ikaz sadedin-
dedir - bu ikazdan, kendilerine vadediyorum, 
uyanık durmağa çalışacağız, istifade edeceğiz. 
Yalnız biz istifade etmiyeceğiz, memleketi de 
istifade ettireceğiz. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

REİS — Encümen çalışmalarına vakit bırak
mak ve saat on beşte toplanılmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 11,45 

< • > 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER: Kemal Turan (İsparta), Hamdi Selçuk (Hatay). 

REİS — Celse açılmıştır. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1. — Erzurum, mebusu ve Dahiliye vekili Dr. 
Ahmed Fikri Tuzer'in vefat etmiş olduğuna dair 
Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Erzurum mebusu ve Dahiliye vekili 
Dr. Fikri Tuzer'in vefatına dair tezkere vardır, 
okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
5 . XI . 1942 

Sabık Dahiliye vekili Erzurum mebusu Dr. 
Ahmed Fikri Tuzer'in 16 . V I I I . 1942 tarihinde 

Ankara'da vefa ettiği Dahiliye vekilliğinden alı
nan 4 . XI . 1942 tarihli ve 522302 - 44/27661 sa
yılı tezkerede bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Arkadaşımızın hâtırasına hürmet en 
iki dakika ayakta durulmasını teklif ediyorum. 

(İki dakika ayakta sükût edildi). 

2. — Malatya mebusu Dr. Hilmi Oytâç'in ve
fat etmiş olduğuna dair Başvekâlet tezkeresi 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 . X . 1942 
Malatya mebusu Dr. Hilmi Oytâç 'm 5 . X . 

1942 günü istanbul'da vefat ettiği Dahiliye ve
killiğinden bildirilmiştir. Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REÎS — Merhum arkadaşımızın hâtırasına hür-
meten iki dakika ayakta durulmasını teklif ediyo
rum. 

(İki dakika ayakta sükût edildi). 

3. — Gümüşane mebusu Durak Sakarya'nın 
vefat etmiş olduğuna dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
26 . X . 1942 

Gümüşane mebusu Durak Sakarya 'nın 2 1 . X . 
1942 günü kalp sektesinden Bursa'da vefat ettiği 
Dahiliye vekiliğinden alınan 23 . X . 1942 tarihli 
ve 522302 - 27066 sayılı tezkerede bildirilmiştir. 
Teessürle arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

BEİS •— Merhumun hâtırasına hürmeten iki 
dakika ayakta sükût edilmesini rica ederim. 

(iki dakika ayakta sükût edildi). 

4. — Dahiliye vekili iken vefat eden Erzurum 
mebusu Dr. Fikri Tuzer'in yerine Kütahya meb

usu Receb Peker'in tâyin edilmiş olduğuna dair 
Kiyaseti Cumhur tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
17 . V I I I . 1942 

İrtihal eden Erzurum mebusu Dr. Ahıned Fik
ri Tuzer'den açılan Dahiliye vekilliğine Başveki
lin inhası veçhile Kütahya mebusu Receb Peker'in 
tâyin edildiğini saygılarımla arzederim. 

Reisicumhur 
ismet inönü 

(Alkışlar, Allah muvaffak etsin sesleri). 

5. — Cemiyetler kanununun 38 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine dair olan kanun lâyihasının 
geri verilmesi hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
20 . V I I I . 1942 

3512 sayılı Cemiyetler kanununun 38 nci mad
desine iki müstakil fıkra ilâvesi hakkında olup 
3 . I I . 1939 tarihli ve 6/3752 sayılı tezkere ile 
sunulmuş olan kanun lâyihasının yeniden tetkik 
edilmek üzere geri alınması Maarif vekilliğince 
istenilmektedir. 

Mezkûr lâyihanın iadesine müsaade Duyurul
masını rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

BEİS — İade ediyoruz. 

5. — MÜZAKERE EDlLEN MADDELER 

1. — Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile 
Millî saraylar ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis 
Hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası (5/53) 
[1J. 

(Mazbata okundu). 
BEİS Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı şubat ve 
mart ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının 
tetkiki encümeni mazbatası (5/51) [2]. 

(Mazbata okundu). 
REÎS — Meclisçe ıttıla hâsıl edilmiştir. 

3. — Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve 
mayıs ayları hesabı hakkında Murakıplık raporu 
(5/52) [3]. 

LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, Meclis Hesapları tetkiki encümeninin ni
san iptidasında bankada mevcut gösterdiği para 
ile, yine ruznamede yazılı olan murakıp raporu-

[1] 1 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 2 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[3] 3 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

nun nisan iptidasında bankada mevcut gösterdiği 
para yekûnları arasında mübayenet vardır. Bu 
her iki raporun da Encümene havale edilerek tet
kiki icabeder kanaatindeyim. Ufak bir farktır 
amma ne de olsa hesaptır. Birisi nisan ayında şu 
kadar kalıyor diyor, o biri bu kadar kalıyor diye 
farklı gösteriyor. Fakat her iki rapor da, banka 
hesaplarına uygundur diyor. Binaenaleyh mura
kıp raporiyle encümen mazbatasının encümene gi
derek noksanlık, yanlışlık nerede olduğunun bi
linmesi icabeder kanaatindeyim. 

REÎS — Encümen bir şey diyecek mi ? 
MECLÎS HESAPLARININ TETKİKİ En. 

REÎSÎ MAZHAR MÜFÎT KANSU (Çoruh) — 
Efendim, encümene iade buyurun da tetkik ede
lim. 

REÎS — Encümene veriyoruz. 

4. — Varlık vergisi hakkında kanun lâyihası 
(1/877) [1] 

REÎS — Encümene havale buyurduğunuz 
Varlık vergisi kanun lâyihası çıkmış, tab ve tevzi 
edilmiştir. 

[1] 4 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

— 26 



1 : 3 11.11.1942 C : â 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elazığ) — ' 

Sabahleyin vâki mâruzâtım üzerine ruznameye 
alınmasını kabul buyurduğunuz Varlık vergisi 
kanun lâyihasının tab ve tevzi edilmiş olduğu 
makamı Riyasetten tebliğ buyuruldu. 

Müsaade buyurursanız bendeniz bu kanun lâ
yihasının müstacelen müzakeresini teklif edi
yorum. 

REİS — Varlık vergisi kanun lâyihasının 
müstacelen müzakeresi Hükümet tarafından tek
lif olunmaktadır. Reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti ümumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
lâyihanın heyeti ümumiyesi üzerinde öğleden ev
velki celsemizde sayın Başvekilimiz etraflıca iza
hat verdi. Bu izahat esnasında temas buyurduk
ları bazı, noktalar üzerinde bendeniz de duraca
ğım. Lâyiha Cihan harbinin aldığı şekil üzerine 
memlekeimizin bu büyük harpten tabii olarak 
gördüğü teessüre ve istiraba karşılık olmak üzere 
Devletçe ve Hükümetçe düşünülen tedbirlerden 
biri olaraıt, belki de başı olarak Meclisi Âlinin 
huzuruna gelmiş bulunuyor. 

Arkadaşlar, bu Varlık vergisini kaııunlaştı-
rırken yurttaşlarımızın bugünkü durumda vur
dun ve milletin vaziyetini gözönünde tutarak bu
günkü çalman davulun düğün davulu olmadı
ğını bilerek Türk milletinin ne kadar hassas ve 
ne kadar sağlam durumda olduğunu dünyaya kar
şı bir daha göstermek fırsatını vermektedir. 

Arkadaşlar, Millî mücadelede Anadolu'da tüc
carların verdiği, servet sahiplerinin verdiği bü
yük, şerefli bir imtihan vardı. Bugün de onu gö
receğiz ki memleketin bu şerefli tarihini servet 
sahipleri hiç bir vakit kaybetmiyeceklerdir. Bu 
yurdla ilgili olan, bu yurdu seven bu yurdun ev
lâtları o - tarihte bilirsiniz, nasıl bütün servet sa
hiplerinin mallarının yüzde kırk ikisine vazıyed 
kararı vermiştik - o karan nasıl seve seve tatbik 
etmişlerse yine Türk tüccarları bu yurdun tehli
kede göründüğü günlerde her vakit için bu tarihî 
şerefli mevkilerini göstermek durumundadırlar. 

Arkadaşlar, sayın Başvekilimizin son temas 
ettikleri diğer bir noktaya işaret edeceğim. Ka
nunu tatbikla mükellef olan bütün ilgililer, va
zifelilerden - Başvekilimizin ifadesini aynen ala
cağım - iyi çalışanlar mükâfat görecek, fena ça
lışanlar mücazat görecektir. Arkadaşlar mücade
lemizde hiç bir vakit tek cepheli olmıyacağız. Da
ima iyi çalışanı mükâfatlandırdığımız gibi Büyük 
Millet Meclisinin şiarı odur ki; kötü çalışanlar, 
kim olursa olsun, daima tecziye edileceklerdir, 
mücazatlandırılacaklardır. Onun için bugüne 
kadar keçeyi sudan çektim, bundan sonra da çe
kerim sevdasında olan varsa aklına şunu koy
malı ki kendisinin başında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi vardır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kötülükle nasıl mücadele edileceğini gayet 

iyi bilir. O mücadele günleri gelmiş ve bağla
mış bulunuyor. Onun için bugünkü cezalardan 
korkmıyanlar, daha ağırlarının alınmak üze
re olduğunu akıllarından hiç çıkarmasınlar. 
Türk milleti hiç bir vakit ne yurdunu, ne \ de 
istiklâlini, şunun bunun kazancı veya eğlencesi 
şerefine feda edecek değildir. (Alkışla*). 
Onun için kanunun heyeti umumiyesini müzake
re ederken Meclisi Âlinin huzurunda serdedejce-
ğim tek mütalâa varsa o da, kanunun iyi ve dü
rüst tatbikini Hkûmetten dilemektir. Dürüst tat
bik etmiyerek suiistimale sapmış olanlar olursa, 
yalnız bu kanunda değil, her işte onların üzenin
de, Başvekilimizin burada öğleden evvel izah bu
yurduğu gibi, bütün tahkiklerini ikmal ederek 
suiistimal yapmış olanlardan ceza makinesine ve
rilmesi lâzımdır. Bunları diliyerek kanunun he
yeti ümumiyesi üzerindeki sözüme nihayet veriyo
rum. 

öl. KÂZIM KARABEKlR (İstanbul) — Ar
kadaşlar, çok yerinde olan bu kanun hakkında 
bir kaç söz söylemek istiyorum. 

Evvelâ kanunun adı «Varlık vergisi» <ür. 
Varlık, bizde malûm olduğu üzere daha ziyade 
mevcudiyet manasınadır (Gürültüler). Yaban
cılardan dil öğrenenler de bunu böyle telâkki 
edebilir. 

ikincisi; servet mânasına kullandığımız \za
manda dahi bu kanunun muhtevasiyle biraz:te
zat teşkil ediyor.,-'Çünkü vergiyi servet' sahibi 
olanlar değil, aşırı kazanç sahibi olanlar verecek
tir. Eğer encümen münasip görürse bunun âdı
na «Aşırı kazanç vergisi kanunu» diyelim. 
(Hayır sesleri, gürültüler). 

Kanunun kendisine gelince; eğer bu kanunla 
muvazi olarak .bazı tedbirler alınmazsa vergi 
verenlerin bazıları verdikleri parayı telâfi için 
fiyatların artmasına daha ziyade bir yol tutma
larından korkarım. Bu suretle bu yeni vergi 
görünüşte fazla kazanç sahiplerinden alınır, i fa
kat hakikatte yine fakir halktan Hükümet ha 
zinesinden çıkabilir. Bunun için bendeniz 'pa
halılığın önüne geçilmesi için iki mühim tedbir 
arzetmek istiyorum. Bu tedbirlerin bu kananla 
muvazi olarak yürümesi lâzımdır. 

Birincisi: İthalât işlerinde bazı yanlışlıklar 
vardır. Bunların acilen tashihidir. Meselâ dışarı
dan gelen mallar, hattâ Almanya'dan, karacan 
trenle geldiği halde dahi sahiplerine çok fâzla 
kâr bırakmaktadır. Yüzde 35 ile bugün vagon
larla yığılı bir çok mal gelmiş ve bu suretle | fa
hiş fiyatla satılmakta bulunmuştur. ! 

Sonra getirilen malların faturaları - bir (çok 
tüccarlarla temasımdan - uydurulmuş olduğuna 
ben de kani oldum. Bunu hakikî bedelinden f^zla 
gösteriyorlar ve bu ithalâtçıların oralarda yazı
haneleri de vardır, orada mubayaa oluyor, asıl 
fabrikadan alınmış olmuyor. O kâr da zammedi
lerek memleket içine geliyor ve memleket içiiıde 
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bilhassa îzmir, İstanbul şubeleri ayrı ayrı isim
lerle mukayyet olduğu için izmir namına geliyor, 
üstüne o da bir kâr koyuyor, bu suretle İstan
bul'a geliyor. Sonra ithalâtçı, toptancı, peraken
deci aynı elde bulunduğundan küçük sermaye 
sahihleri, bilhassa Anadolu tüccarları İstanbul'
dan mal alamıyorlar veyahut çürük çamk şey
leri çok pahalı alıyorlar. Buna, Anadolu içine 
girince, tabii onlar da bir kâr koyuyor ve bu 
suretle eşya fiyatları yükseldikçe onun karşısın
da müstahsilimiz de kendi mallarının fiyatını 
yükseltiyorlar. Sonra ithalâtçıların çoğu sigorta 
yaptırmadıkları halde sigorta yaptırmış gibi mal
larına zam yaptıkları vâki di r. Bu suretle ithalât 
malları daha fazla yükseliyor. Bunlar yetişmiyor-
muş gibi birde gelen malları uzun müddet güm
rüklerde istif ediyorlar ve piyasada tamamiyle 
buhran hasıl olduktan sonra ceste ceste çıkarı
yorlar. Bu suretle de ithalât malları yükseliyor. 
Bu ticaret birliklerine geniş salâhiyet verilmesi 
ve yanlarına az ücretli kâtip konulması bu gibi 
fenalıklara yol açtığını da bir çok yerlerden işit
tim ve tahkik ettim. Binaenajeyh ihracat mallar-
nı behemehal düşürmeye çalışmak ve kendilerin
den vergi alacağımız kimselerin daha ziyade bu 
işleri bildikleri gibi yükseltmeye mâni olmaya 
çalışmak çok lâzımdır. Sonra buna karşı ihracat 
mallarımızın fiyatlarını gelen mala tekabül ede
cek şekilde yükseltmeye çalışmalıdır- Bu suretle 
yine bir iyilik, ve salâh hasıl olabilir. 

İkincisi; istihsalâtımızı ucuza maletmek ve 
ihtikâra yol vermemek. Bunun için insan, hayvan, 
malzeme ve para enerjimizi kamilen kullanmalı
yız. Bilhassa şehirlerde hele İstanbul'da son za
manlarda yarı çıplak bir çok dilenciler ve ha-
mallik ve elden satış işlerini yapar gibi görüne
rek aynı işi yapan bir çok kimseler, dosta düş
mana karşı çok fena bir manzara gösteriyorlar. 
Bizim çocuklarımız bile tarlalarda çalışıyorlar. 
Böyle bir milletin böyle gençleri şehirlerde bey
hude enerji sarf etmesi yanlış bir şey olduğu 
için, çocuklara varıncaya kadar kuvvetli bir teş
kilâtla bütün enerji kaynaklarımızı işletmeliyiz-
Bu hususta para meselesi de çok mühimdir. Bu 
gün kazanç sahiplerinin bilhassa köylülerimizin 
dahi kazandıkları parayı yeni bir enerji gibi 
millet hazinesinde işletmeğe meydan vermiyor. 
Refah ilerledikçe köylerde işret ve kumar baş
lamıştır. Köylüler barlara da gitmeğe başla
mıştır. Kasabalarda ise çok acı olmakla beraber 
hepimizin gözü önünde metres hayatı yaşanma
ğa başlanmıştır. Halbuki kazanç yapanlar aynı 
zamanda millet hazinesine faydalı olacak bir 
şekilde bu paraları sarfetmelidirler. Etmiyor
larsa buna karşı tedbir almalıdır. Halkın büyük 
kısmı ihtiyaç içinde kıvranırken böyle kazanç
ları böyle keyfî israflarda bulunması manen ile
risi için de hayırlı bir şey olmaz, tehlikeli bir 
şeydir. Sonra fiyatların alabildiğine yükselme
sine karşı vakit geçirmeden tedbirler almalıyız. 

Bunun için gerek ordunun, gerek milletin ia
şe meselesi topyekûn harbin icabı veçhile top-
yekûn idare edilmesi meselesi üzerinde hassa
siyetle durmak lâzımdır. Aynı yerde pahalılığın 
yükselmesine muhtelif ellerin mubayaa yapma
sı sebep oluyor. Aynı yerde erzakın çürümesine 
dahi yine bu tarzdaki şekiller sebep oluyor. 
Sonra ithalât mallarını ucuza maletmek için 
tedbirler alınırken dahilî istihsalimiz niçin yük
seliyorsa sebeplerini birer birer ortadan kal
dırmalıdır. Bugün pazarlarda fiyatları yalnız 
toptancılar koyuyor, belediyeler değil. Geliyor 
köylüye bu malın okkasını elli kuruşa alacağım 
diyor. Köylü derhal pazar yerinde 60 kuruş 
istiyor. Bu fiyata akşama kadar satamazsa gö
türüp tüccara 50 kuruştan veriyor. Belediye
ler bunlarla mücadele etmeli ve bu mücadele 
işinde teçhiz edilmeli ve merkezden yardım gör
melidir. Halbuki belediyelerin de mahsulâtı 
müzayedeye koyduklarına şahit oluyoruz. Bir
birleriyle âdeta rekabet edercesine fiyat arttı
rıyorlar. Bunun neticesi tehlikelidir. 

Sonra şahit oluyoruz ki kazanç birsiyle, bir 
çok kimseler vazifelerini terkederek ticarete 
atılmaktadırlar. İstanbul'da böyle bir çok me
murların, hattâ bazi emniyet memurlarından 
istifa ederek, meselâ zeytinyağı ticareti gibi 
ticaret yaptıklarını gördük. Bankalar da nor
mal zaman gibi bol kredi açınca fiyatlar alabil
diğine artmıştır. 

Sonra para bol olanların mübrem ihtiyacı 
istedikleri kadar almalarına mâni tedbirler alın
malıdır. 

Sonra ailelerimizin israflarını durdurmalı 
ve bunu neşriyat ve sair vasıtalarla temin etme
lidir. Bayanlarımız tasarrufu muharebeye ha
zırlanan bir askerin vazifesi gibi mukaddes ta
nımalıdır. Öyle aileler tanıyoruz ki düzüneler-
le ayakkabı, düzünelerle çorap aldıkları halde 
bir türlü doymuyorlar. Bunların memlekete za
rarları malûmdur. 

Sonra, memurlarımızın, hele para işleriyle 
ilgili olanların katî surette metres hayatlarına 
ve kanunen menedilmiş olan kumara karşı bu 
kanunun hükümlerinin icapları tatbik olunma
lıdır. Hükümetimizin mühim olaraktan şuna 
da elkoymasını rica ederim : İşlerimizi ehil olan
lara vereceğimiz gibi bir düziye murakabe ile 
bunların sağlam seciyeli olmasına dikkat etme
liyiz ve bütün muvaffakiyetlerin sırrı olan me
suliyet korkusunun hiçe sayılmamasını misal
leriyle göstermeliyiz. Eğer bu tedbirler alın
mazsa başlangıçta söylediğim gibi, bu kanun 
yerindedir, fakat fiyatların çok fırlamasına ve 
Hükümetin daha zecri tedbirler almak isteme
sine sebep olabilir. 

SÜREYYA ÖRGEEVREN (Bitlis) — Arka
daşlar ; bütün Türk milletini temsil eden yüksek 
heyetinizin huzuruna, tasdik için sunulmuş 
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olan kanun lâyihasının ahkâmını mütalâa ve 
tetkik ve münakaşa edici bir zihniyetle gelmiş 
değilim. Ben belki tatbiki biraz da gecikmiş 
addedilebilecek olan bu çok yerindeki, mâkul, 
hakka, adalete ve Devlet idaresinde hâkim ol
ması lâzmıgelen uyanıklık ve iyi görüş vasıf
larına uygun olan kanun lâyihasının bütün ci
hanca ve Türk milletince ne mahiyette olduğu
nu kısaca belirterek, vekâletiyle kendimi çok 
şeref içinde saydığım milletime karşı tek esaslı 
vazifemi bir daha yapmak isterim. 

Arkadaşlar; dünyanın içinde bulunduğu va
ziyet malûmdur. Buna tek kelime ilâve edecek 
değilim. Bunun icabı olarak içinde bulunduğu 
vaziyet Türk milletince malûmdur. Bunun en 
bariz ve nazarı dikkati celbeden kötü safha
sındaki belirtisi aramızda yani Türk Cemiyeti 
siyasiyesi içinde teneffüs ettiğimiz havayı kazanç 
maddesi yapmak istidat ve temayülünde bulu
nan bazı insanların mevcut bulunuşunun muhak
kak oluşudur. Bu hakikati, bütün milletin et
rafında kenetlenip kayalandığı Büyük Millî Şe
fimiz büyük nutuklarında bütün millet ve ciha
na anlatmış bulunuyor. Yiyecek ve giyecek eş
yalarında, iktisadi kanunların, dünya vaziyetle
rinin icapları olarak haddi mâkulü aşan teref-
füler bulunduğu malûmdur. Bunları bililtizam 
yaratanlara, insanların teneffüs ettiği havayı 
dahi bir kazanç vesilesi yapmak istiyen kötü 
ve geri zihniyetli olanlara bu kanun bir ihtar
dır ki, kendi zekâlarının, sermayelerinin ve te
şebbüslerinin eseri olmayan fazla müktesebatı, 
millet ve memleket aleyhine taşıdıkları zihniyet 
ve kurdukları hilekârane tedbirlerle elde ettik
leri servetleri yiyeraiyeceklerdir. Bu zihniye
ti taşıyan insanlara, mademki bu zihniyete kar
şı tedbirler alınması lâzım geldiği kanaati var
dır, binaenaleyh, aynı zihniyetle gidilirse daha 
büyük tedbirlerin alınacağının bir muhtırasını 
bu kanun teşkil eder. Bu kanunun en büyük 
ehemmiyeti, büyük bir nirengi noktas teşkil 
eden bir kanun olmasıdır. Onun için kanunun 
heyeti umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi 
görerek maddelere geçilmesini teklif ederim. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. ŞÎNASl 
DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, Varlık ver
gisi kanununun heyeti umumiyesi hakkında söz 
almış bulunan muhterem general arkadaşları
mız, kanunu çok yerinde, hakka ve adalete uy
gun isabetli bir tedbir olarak tasvir buyurdular 
ve bu itibarla heyeti umumiyesi bakımından 
encümenle tam bir mutabakat halinde bulunduk
larım beyan buyurmuş oldular. Bundan dolayı 
kendilerine encümen namına teşekkür ederim. 

Bundan başka .muhterem General Kâzım Ku-
rabekir, muhtelif hususlara temas buyurdular. 
Bunlardan birincisi; kanunun adı, varlık ver-
gisidir. Bu cihet encümende de konuşuldu, 
müzakere mevzuu oldu. Yüksek heyetinizce de 

malûmdurki varlık, varlıklı adam, servet I sa
hibi adam mânasında umumiyetle kullanılan 
bir ifadedir. Gerçi buyurdukları varlık mefhu
munu da ifade etmekte ise de kanun malî bir n|ev-
zu olmak bakımından ve köylere kadar Yer
leşmiş bir tâbir olması itibariyle varlık kelijne-
sinin ipkasında faide görülmüştür. Belki | bu 
izahatımız meseleyi tavzih ettiği cihetle miuh-
terem General de ayrıca bunun değişmemesini 
muvafık görürler. 

Muhterem General Kâzım Karabekir bundan 
başka bir çok hususlara da temas buyurdular. 
İthalât işlerinden istihsalden, paradan, kunjıar-
dan, işretten, israftan, kazanç hırsından ve sşire 
ki her biri mühim birer mevzu olan meselejler-
den bahis buyurdular. | 

Yalnız Yüksek Heyetinizce de takdir bıiyu-
rulurki, bu mühim meselelerin kanunun mevjzuu 
hiç bir alâkası yoktur. Bu doğrudan dogrya 
malî bir kanun olarak tecelli etmektedir. Bu iti
barla ithalât ve istihsalâtla ve içtimai va
ziyetle ailevi vaziyetlerle doğrudan doğ
ruya bir irtibatı yoktur. Bu bakımdan eıjıcü-
men; bu kıymetli mütalâaların bu [ka
nunda yeri olmıyacağı kanaatindedir, j Bu 
pahalılık meselesi de değildir. O da vergilerin 
inikası hususu. Burada dedikleri bir irtibat [me
selesidir ki, istihsalât, ithalât ve istihlâk) ile 
asıl o zaman inikasa sebebiyet verilebilir. Buj ba
kımdan da encümen kanunun umumî kalıjıası 
daha faydalıdır kanaatindedir. (Mfovafık [ses
leri) . 

Gl. KÂZIM KARABEKÎR (tstanbuÜ — 
Efendim; Heyeti Celile ismi nasıl kabul edjerse 
tabii öyle olur. Yalnız ikinci bahiste beyarj et
tiğim esbabı mucibeye sanırım ki, arkadaşımız 
dikkat etmediler. Kendilerinden vergi alaca
ğımız insanların esasen memlekete, aşırı kazanç
la, ne kadar zarar verdikleri ortadadır. Buinun 
içindir ki, bu tedbirle onların karşılarına Sıkı
yoruz. Onlar bunu görünce derhal ellerindeki 
malların fiyatlarını arzettiğim yollardan gidjarek 
tekrar yükseltecekler ve bu suretle de biz bunlardan 
aldığımızı sandığımız parayı yine fakir halkın 
sırtından almış olacağz. Hazinede bu sıutetle 
zarar edeceği mütalâasndayım. Arzettiğim. [me
sele, bu kanun çıkarken söylediğim tedbirlerin
de derhal, alınması lüzumudur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkındaki [mü
zakereyi kâfi görüp maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştfr. 

ı 
Varlık vergisi hakkında kanun I 

1. Verginin mevzuu 
MADDE 1. — Servet ve kazanç sahiplerinin 

•servetleri ve fevkalâde kazançları üzerinden phıı-
mak ve bir defaya mahsus olmak üzere (Varlık 
vergisi) adiyle bir mükelefiyet tesis edilmiştir. 
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REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul I 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Varlık vergisi aşağıda yazılı 

zümrelere dahil olan hakikî ve hükmi şahıslar
dan almır : 

A) 2395 ve 2728 saydı kanunlarla ek ve ta-
dileri mucibince mükellef bulunanlar; 

B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden mak
sat, işinin idaresine ve vüsatine halel getirmek
sizin bu mükelelfiyeti ifa edebilecekleri bu ka
nunda yazılı komisyonlarca tesbit edilenlerdir) ; 

C) Uhdelerinde bulunan binaların ve his
seli ise hissedarlarının hisselerine düşen bir 
yıllık gayrk-âfi iradı yekim 2 500 liradan ve ar
salarının vergide mukayyet kıymetleri 5 000 lira
dan yukarı bulunan ve bu miktarların tenzilin
den sonra mütebaki irat ve kıymetlerle bu vergi
yi verebileceği komisyonlarca kararlaştırılanlar; 

D) 1939 senesindenberi 2395 veya 2728 sa
yılı kanunlar mucibince vergiye tabi bir iş ve 
teşebbüsle uğraştığı halde bu kanunun neşri tari
hinde işini terk, devir veya tasfiye etmiş bulu
nanlar ; 

E) Meslekleri tacir, komisyoncu, tellâl veya 
simsar olmadığı halde 1939 senesindenberi velev 
bir defaya münhasır olsa bile ticari muamelelere 
tavassut ederek komisyon veyahut tavassut mu
kabili olarak her ne nam ile olursa olsun para ve
ya ayniyat almış olanlar. 

REÎS — Mütalâa varını? Kabul edenler ... 
Etmiyenler... kabul edilınjiştir. 

MADDE 3. — ikinci maddede yazılı mükel
lefiyet zümrelerinden iki veya daha ziyadesine 
dahil olanlar bu zümrelerin her birinde ayrı ayrı 
mükelef tutulurlar. 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye 
bütçelerinden ve 3659 numaralı kanuna tabi 
müesseselerden tahsisat maaş ve ücret alanlarla 
kadroya müsteniden yevmiye ile istihdam edilen
ler yalnız bu maaş, tahsisat, ücret ve yevmiyele
rinden dolayı ikinci maddenin A fıkrasındaki mü
kellefiyete tabi değildirler. 

REÎS — Mütalâa varım? Kabul edenler ... 
Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1837 sayılı Bina vergisi kanu
nunun 3 ncü ve 1833 «ayılı Arazi vergisi kanunu
nun 2 nci maddesinde sayılı bina ve arsa sahiple
ri, ikinci maddenin (O) fıkrasında yazılı mükelle-
lefiyetten muaf tutulur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
fdfiiıler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Vergi, hakikî ve hükmi şahıslar 
namlarına tarholunur ve eshamlı ve eshamsız şir
ketlerde hisseye bakılmaksızın şirketlerin menkul 
ve gayrimenkul varlığının tamamı üzerinden 
alınır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kaimi 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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2. Verginin miktarı 

MADDE 6. — Yedinci maddede yazılı ko
misyonlar, ikinci maddede yazılı mükelleflerin 
mükellefiyet derecelerini, her mükellef namına 
1941 yılında ve ticaretini terk, devir veya tasfi
ye etmiş olanlar için terk, devir veya tasfiyeye 
tekaddüm (iden son yılda tarhedilmiş veya tahak
kuk ettirilmiş vergi miktarlarını; çiftçilerde mü
kellefin zirai vaziyetini ve gayrimenkul sahiple
rinde irat ve vergi kıymeti miktarlarını gözden 
geçirmekle beraber bunlarla mukayyet olmak
sızın edinecekleri kanaate1 göre takdir ve tesbit 
ederler. Ancak 2395 .sayılı kanunun 11 nci mad
desi hükmü dairesinde kazanç, bayannamelcrine 
bilanço raptetmek mecburiyetinde bulunan ano
nim, komandit, limitet ve sermayesi üzerinde 
kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin vergileri, 
1941 takvim yılına veya. ticari yılma ve ticaret
hanelerini terk, devir ve tasfiye etmiş olanlarda 
terk, devir ve tasfiyeye takaddüm eden son sene
ye ait safî kazancının yüzde ellisinden aşağı 
ve anonim şirketlerde yüzde yetmişinden yukarı 
olamaz. 

ikinci maddenin (B) fıkrasında yazılı çiftçi
lerin mükellefiyetleri de varlıklarının yüzde be
şini geçemez. 

REİS — Mütalâa varını? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

3. Verginin tarhı 
MADDE 7. — İkinci maddede yazılı servet 

ve kazanç sahiplerinin mükellefiyet derecelerini 
tesbit etmek üzere her vilâyet ve kaza merke
zinde mahallin en büyük mülkiye memurunun 
reisliği altında en büyük malmemurundan ve 
ticaret odala.riyle belediyelerce kendi azaları 
arasından seçilecek ikişer azadan müteşekkil 
bir ve icabına göre mütaaddit komisyon kuru
lur. Ticaret odası bulunııuyan yerlerde, bu oda
nın seçeceği azalar yerine; belediyece, hariçten 
ticaret ve ziraatten anlryanlar arasından iki âza 
seçilir. 

En büyük mülkiye ve maliye memurları bu 
komisyonlarda bizzat bulunmakla mükelleftir
ler. Ancak birden fazla komisyon kurulan yer
lerde tensip edecekleri memurları tevkil edebi
lirler, ve kendileri de icabına göre istedikleri 
komisyonlarda bulunabilirler. 

Komisyonların, büyük çiftçileri tesbit için 
yapacağı toplantılarda ticaret odası yerine zi
raat odalarınca kendi azaları arasından ve bulun-
mıyan yerlerde belediyelerce hariçten ve ziraat
ten anlıyanlar arasından seçilecek iki âza ko
misyona iştirak eder. 

Komisyon kararları ekseriyetle verilir, rey
lerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf 
tercih edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Komisyonlar, şirketlerin mü

kellefiyetlerini tesbit ettikleri sırada şeriklerin 
de servetleri derecesini ve fevkalâde kazançla
rını araştırarak bunların da mükellefiyetlerini 
takdir ederler. 
REÎS — Mütalâa var nn! Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Komisyonlar, muhtelif zümre
lerin mükellefiyet derecelerini tesbit işini on 
beş gün içinde intaç ile mükelleftirler. Bu müd
det zarfında işini bitiremiyen komisyonların 
memur olmıyan âzası değiştirilerek yerlerine 
son mebus intihabında müntehibi sani olanlar 
arasından belediye reislerince seçilecek dörder 
zat alınmak suretiyle komisyonların âzası ta
mamlanır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Mükelleflerin tesbiti sırasın
da komisyonlarca unutulmuş olanların isimleri 
komisyonların dağılmasından itibaren en geç iki 
ay içinde varidat dairelerince tesbit olunarak 
7 nci madde hükmü dairesinde yeniden teşkil 
edilecek komisyonlara bildirilir. Komisyonlar 
âzami on beş gün içinde bu mükelleflerin vergi 
miktarlarını kararlaştırmağa mecburdurlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

4. Verginin tebliğ ve tahsili 
MADDE 11. — Komisyon kararları, şehir ve 

kasabalarda varidat dairelerinin kapılarına ve 
köylere münasip mahallere listeler yapıştırılmak 
suretiyle ilân ve tebliğ olunur. Listelerin asıldı
ğı, gündelik gazete çıkan yerlerde gazetelerle ve 
gündelik gazete çıkmayan mahallerde belediye 
tellâlları marifetiyle halka ayrıca haber verilir. 

Komisyon kararları nihaî ve katî mahiyette 
olup bunlara karşı idarî ve adli kaza mercilerinde 
dâva açılamaz. Ancak bir mükellef namına 
aynı mükellefiyet mevzuundan dolayı mükerrer 
vergi tarh edilmiş olduğu takdirde bunlardan 
en yüksek olanı ipka edilerek diğerleri tarhiyatı 
yapan komisyonların vazife gördüğü mahallerin 
en büyük memuru tarafından mükelleflerin mü
racaatı üzerine silinir. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Burada bir tabı hatası var. 
Sondan ikinci satırda (en büyük memuru) denil
miş (en büyük malmemuru) olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu suretle reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Emiyenler... Kabul edil-
mişir. 

MADDE 12. — Mükellefler vergilerini talik 
tarihinden itibaren on beş gün içinde mal san
dığına yatırmağa mecburdurlar. 

On boş günlük müddetin geçmesini bekleme

den mahallin en büyük malmemuru lüzum gör
düğü mükelleflerin menkul ve gayrimenkul 
mallariyle alacak, hak ve menfaatlerinin ihtiya
ten haczine karar verebilir. 

On beş günlük müddet içinde yatırılmıyan 
vergilerin Tahsili emval kanununa tevfikan; tah
siline tevessül edilmekle beraber vergi .; mik
tarına müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için yüzde bir ve ikinci hafta için yüzde 
iki zammolunur. 

Talik tarihinden itibaren bir ay zarfında 
borçlarını ödemiyen mükellefler borçlarını ta
mamen ödeyinceye kadar memleketin herhangi 
bir yerinde bedenî kabiliyetlerine göre askerî 
mahiyeti haiz olmıyan umumî hizmetlerde veya 
belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak 
üçüncü maddenin son fıkrasında yazılı olanlar
dan ikinci maddedeki mükellefiyete tabi bulu
nanlarla kadınların ve elli beş yaşını mütecaviz 
erkeklerin borçları hakkında Tahsili emval 
kanunu tatbik edilmekle beraber bunlar 
çalışma mükellefiyetine tabi tutulmıyabilirler. 
Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılanlara verile
cek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur. 

Çalışma mecburiyetinin tatbik tarzı Hükü
metçe hazırlanacak bir talimatname iie tayın 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı on beş günlük müddet 
içinde vergilerini vermeyen mükellefler, aynı 
müddet zarfında vergileri miktarınca Hazine 
komanditerlerin şahsi mallarından istifası husu-
tevdi ettikleri takdirde bu mükellefler hakkın
da Tahsili emval kanununun ve çalışma : mec
buriyetinin tatbiki bir ay müddetle geri bıra
kılabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Koliektif ve komandit Şirket
lere ait vergilerin icabı halinde ortaklarıjn ve 
komanditelerin şahsi mallarından istifası ihusu-
sunda da Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik 
olunmakla beraber ortak ve komanditeler çalış
ma mecburiyetine de tabi tutulabilirler ye on 
ikinci maddenin ikinci fıkrası hükmü bunlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Bu madde ile on ikinci maddede yazılı ;karar 
ve muameleler katî olup bunlara karşı idş,rî ve 
adli kaza mercilerinde dâva açılamaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenleri... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5. Teminat 
MADDE 14. — Varlık vergisiyle mükellef tu

tulanların ikametgâhlarında, gerek kendilerine 
ve gerek karı veya kocalarına veya kendileriyle 
birlikte oturan usul ve furuğiyle kardeşlerine 
ait dükkân, mağaza, depo, ambar, fabrjka ve 
imalâthanelerde veya bunlara benzer yejrlerde 
bulunan bütün menkul mallarla tapuda| veya 
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vergide bunlardan herhangi biri namına kayıtlı 
olan gayrimenkul mallar bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve zamların kanuni teminatı 
hükmünde olup bu malların satılmasında da 
Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik olu
nur. Verginin teminatını teşkil eden bu mal
lardan mükellefin kendisine veya karı ve ko
casına ait olanlar hariç olmak üzere diğer 
mallar üzerine komisyonlarca verginin tak
dir ve tesbiti tarihinden itibaren bir sene zar
fında ayrıca haciz konmadığı takdirde bu mal
lar üzerindeki teminat hükmü sona erer. 

Mükelleflerin zilyedliği altında veya yu
karıda yazılı mahallerde bulunan menkul mal
lara mütaallik satış, temlik ve rehin iddiaları 
muteber sayılmaz ve bu nevi mallar hakkında 
dermeyan olunacak istihkak iddiaları dinle-
ııemez. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem başla
mış olan ve bir ilâma veya bu hüküm ve kuv
vette noterlikçe tanzim edilmiş mukaddem ta
rihli resmî bir senede müstenit olmıyarak ya
pılmış bulunan takip neticesinde icra daire
lerince konulmuş olan ihtiyatî ve icrai hacizler 
bu teminat hükmüne halel vermez. Bu haciz
ler ancak vergi alacağının tahsilinden sonra 
bakiye kaldığı takdirde bu kısım hakkında 
infaz olunur. 

Gayrimenkullerin satışında bunların Varlık 
vergisi mükellefiyeti ile ilişiği olmadığı alâkalı 
varidat dairesince tasdik edilmedikçe tapu da
ireleri tescil yapamaz. Yapılan tesciller hü
kümsüz sayılır. 

REİS — Mütalâa var' im? .Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. Müruruzaman 
MADDE 15. —- 9 ve 10 ncu maddelerde ya

zılı müddet ve şartlar içinde tarhedilemiyen ver-
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giler, bu müddetler geçtikten sonra, yeniden 
tarh ve tahsil edilemez. 

Bu kanun mucibince tahakkuk ettirilmiş olan 
vergiler 1943 malî yılından itibaren beş yıl son
ra tahsil olunamaz. Verginin tahsili için yapıla
cak her nevi takip muameleleri, müruru/amanı 
keser. 

REİS — Mütalâa var mı! Maddeyi kabul 
edenler . . . "Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

7. Meriyet maddeleri 
MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. 

Açık reye iştirak etmîyen varsa lütfen rey
lerini versinler. 

Rey toplama, muamelesi bitmiştir. 
Açık reyin neticesini arzediyorum : 
Varlık vergisi kanununa (350) mebus rey 

vermiştir. Nisap vardır. Kanun (350) reyle ve 
mevcudun ittifakiyle kabul edilmiştir (Alkış
lar). 

Muvakkat encümene havale edilen diğer lâ
yihalar hakkında encümen henüz tetkiklerini 
bitirmemiştir. Bunları cuma günkü ruznamcye 
alyoruz. 

Bugün müzakere edilecek başka bir şey yok
tur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati 16,15 
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Varlık vergisi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

Afyon Karahisar I 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura! 1 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
D i . Mazhar Germen 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Âza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 35Ö 
Kabul edenler : 350 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 76 
Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 

Dr. Şakiı Şener 1 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tıritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Süner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir Sılan 

Bitli* 
Süreyya örgeevren 

B»iu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kaıısu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakır Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 

1 Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 

| Tahir Berkay 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
01. Kiazım Sevüktck'n 
liüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
ör. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
b'uad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Puad Ağralı 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz üumlu | 
Nakiye Elgün : 
c'alim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
tzzet Arukan 

| Osman Işın 
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Yusuf 2iya Özer 
Gazianieb 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmaıı Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memcd Şahin 
Ömer Asını Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nal'i Atuf Kansu 
l a l ât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tor 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Ta rhan 
Atıf Bayındır 
F'akihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Numan Menemene ioğ 1 u 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 

t : 3 11.11 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Kâmil Dursun 
Memed Aidem.ii* 
Nazrni İlker 
Rahmi Köken 
iîeşad Mimaroğiu 
Sadettin Epikmen 
Şenime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad Özoğuz 
Etem İzzet Benice 
h'uad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Bıııkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
llacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kaiaç 
i aik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
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Ragıb Akça 
Salan Yargı 

Konya 
A111 ue d. Hamdi D ikmen 
Alı Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekın 
Gl. Ali F'uad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
ivazım Ukay 
Naim Hazım Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
\'asıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artuııkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 
Eıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Ba.yizit 
Mansur Bozdoğan 

Memed Erteh 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgoren 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Fer id Alpay a 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgi. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
\:aim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Haindi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırr1! Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilem re 
FUJI d S irmen 
Hasan Cavid 
Kem alettin Kamu 
Raif Dine 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşil Fırat 
Sabi ha Gökçül 
Süleyman Necmi Selınen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali M"ünif Yeğen a 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
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Tevfik Tarman 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sin oh 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenfc 

Sivas 
01. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergııbe Oürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

î : 3 11.11 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yalıya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hal id Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

. 1942 C : 2 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Haindi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 

Urfa 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ilazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Memed Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Hamza Erkan 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet înönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı (Mazur) 
Memed Demir 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar 

Bursa 
Dr. Talât Simer 
Refet; Camtoz (Rs. V.) 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cnhid Yalçın 

Çoruh. 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

İsmail Kemal Alpsar 
Denizli 

Emin Aslan Tokad 
Diyarbakır 

Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Voli Necdet Sünkitay 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyilîepe 

Erzurum 
Aziz Ak yürek 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Nü ri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret. Allı 

Gürnüşane 
Hasarı Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdulah Mursaloğlu 
(Mazur) 
Abdülgani Türkmen 
(Hasta) 

îcel 
Ferid Cdâl Güven 

İstanbul 
Abidin D a ver 

Ahmed Hamdi Denizin en 
Ahmed Şükrü Esmer 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmııd Esad Bozkurd 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem O.'lfıl Bayar 

Kayseri 
Sadettin Serim 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 

Kocaeli 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan 
Suphi Artel 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 

Manisa 
Plüsnü Yaman 

Kenan Örer (Hasta) 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Halid Onaran 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu (Mazur) 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canip Yöntem 

Samsun 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Sahohattin Çam (Hasta) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedafn 

Sivas 
Abdurrahman Naci De
mi rağ 
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Atıf Esenbel 
Trabzon 

Şerif Bilgen 

î : 3 11.11 
Tunceli 

Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

. 1942 C : 2 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 
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T. B. M. M. Matlaast 



S. Sayısı: ) 
Büyük Millet Meclisi ve müştemilâtı ile Millî saraylar 

ve köşklerdeki eşya hakkında Meclis hesaplarının 
tetkiki encümeni mazbatası (5/53) 

Meclis II .T. Encümeni 
Esas sayısı 5/53 
Karar sayısı : 25 

Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

5 . X / . 1§42 

Dahilî nizamnamenin 62 nei maddesinin âmir 
olduğu vezaifi ifa için, idare âmirleri tarafından 
tanzim edilen defterler mucibince; Meclis biııa-
siyle Matbaada mevcut makine ve hurufat ve ba
sım alât ve edevatı ve Muhafız bölüğünde mevcut 
demirbaş eşya ile Yıldız, Doimabahçe, Beylerbe
yi sarayları ve müştemilâtı ve Ihlamur, Göksu, 
Aynalıkavak, Florya ve Yalova köşklerindeki 
mevcut eşya defterleri tetkik olundu. 

Bunlardan geçen seııeki raporumuzda da ar-
zettiğimiz gibi tarihî ve sanat kıymetleri yüksek 
olmasından dolayı daha emin bir surette muha
faza edilmek kaygusiyle saraylardan kaldırıla
rak hıfzolunan bir çok eşyanın mülâhazat ha-
nelerindeki kayıtlar, sevk ambalajlarmdaki ka
yıtlarla karşılaştırılarak tetkik edilmiş ve sevke-
dilmeyenlerden zamanla eskiyerek kullanılmaz 
bir hale gelen veya kullanıldığı sırada kınlan eş
yaların imha mazbataları tetkik olunarak ter
kini kayıtları karar altına alınmış, Büyük Mil
let Meclisi, müştemilâtı ,lstanbul sarayları ve 
köşklerindeki eşyanın; defterlerde yazılı kayıt
larına mutabık olduğu kalem kalem yapılan in
celemelerden anlaşılmıştır. 

Bu tetkik esnasında gördüklerimizi aşağıda
ki maddelerde serdetmeği münasip gördük : 

1. Emlâki milliyeden devredilen saraylarla, 
diğer saraylardaki fazla eşya Doimabahçe sarayı
nın boş salon ve dairelerine naklolunarak muha
faza edildiği cihetle defterler tanzim edilirken 
eşyanın cinsi itibariyle değil, bulundukları sa
lon ve odalar itibariyle kaydedilmeleri bir cins
ten olan eşyanın muhtelif yerlerde kayıtlarını 
intaç etmiş ve o zamandanberi de eşya üzeri
ne tasnif yapılmadığı için yeniden defter tanzi

mine de lüzum görülmemiştir. Bu mahzurun iza
lesi lâzımdır. 

2. Sarayların muhafazasına # memurj olan 
odacı ve hademelerin kadro darlığına rağmen 
fevkalâde ahvalde değil mûtat vazifeleriıjıi bile 
ifa edemiyeeek derecede ihtiyar oldukları ci-
cihetle hademelere hiç olmazsa hizmet için bir 
yaş tesbit edilmesi, bundan yukarısının mut
lak surette çırağ edilmesi lâzımdır. Kadrb dar
lığının genç ve yeni elemanlarla takviy^ edil
mesi lüzumu üzerinde tevakkuf ettiğimizi! tasri
he lüzum görürüz. 

3. Eski Hazinei hassa dairesinin zcm|in ka
tındaki kasa dairesinde mevcut Viyana ıjnamu-
lâtından biri küçük diğeri büyük iki) aded 
kasanın müruruzamanla ve rutubet tesiriyle 
istifade kabil olamıyacak bir hale gelmedi mu
hakkak olduğundan bu kasaların ya rutubet
siz bir mahalle kaldırılması yahut da Hükjümetc 
devredilmesi lâzımgeldiği. 1 

4. Aynalıkavak köşkü, tarihi hâtıraları
na ve bütün sanat güzelliğine rağmen âdefta boş 
denecek bir halde duruyor. j 

Diğer taraftan Mustafa izzet, Ali ftasim, 
Hüseyin Zühtü, Hasan Rıza gibi en yüksel^ Türk 
hattatları tarafından yazılarak yine en vjüksek 
müzehhiplere tezhip ettirilen ve bugününl haki-

'katen birer vsanat şaheseri olan hilye ve [levha
lar Doimabahçe sarayının kapalı bir dairesinde 
kapalı tutuluyor. Halbuki Aynalıkavak köşkü
nü elde mevcut eski eserlerle döşedikten! sonra 
büyük salonunda veya odalardan bir veya iki
sinde bu hilye ve levhaları toplıyarak v£ tari
hî kıymetlerini de gözönünde tutarak I talik 
ve teşhir etmek, hem Aynalıkavağm kendine 



mahsus güzelliğine bir zamime yapmak, hem de 
bir daha yerine konulamıyaeak kadar .yüksek ve 
güzel olan bu ecdat eserlerini korumak demek 
olduğundan bu hususun temini. 

5. Dolmabahçe sarayında mevcut ve kulla-
nılmıyan eşyanın bir kısmiyle sarayın bir daire
sinde bir müze kurmak mümkündür. Buna Yıl
dız çini fabrikasında yapılan ve saraylarda meb-
zulen bulunan vazo, kâse, tabak ve saireden 
başlamak, işi pek kolaylaştırır. Bunlar Türk'ün 
icabettiği zaman neler yapabileceğini ve nelere 
muktedir olduğunu gösteren eserler olduğundan 
bir yerde toplanması hem millî gururu okşar, 
hem de sarayda mevcut eşyalarla ileride yer yer 
açılabilecek müzelere bir temel hazırlamış olur. 

6. Beylerbeyi sarayı müştemilâtından olan 
Sarı köşkle saray dahilindeki salonların tefrişi 
ve döşemelerin tamir ve tecdidinde gösterilen 
gayret ve itinayı zikrederken Mermer köşkün de 
bu mesaiden hissedar kılınmasını temenni etme
mek mümkün olamamıştır. 

Geçen seneki tetkik raporumuzda muhtelif 
mevzulara dair yazdığımız mütalâalardan sa
rayların her birinde mevcut olup kıymeti yük
sek olan yazma kuranlar, muhtelif hattatların 
yazdıkları hilye ve levhaların bir araya toplan
dığı ve bu suretle mazinin kıymetli hâtıralarının 
şimdilik zayi olmaktan kurtarıldığı görülmüş ve 
porselen eşyanın bir miktarının muhtelif depo
lardan bir yere getirildiği ve ilk fırsatta bunla
rın da cins ve markaları itibariyle tasnif edile
ceği anlaşılmış ve fenerlerle, elektrik eşyasının 
da bu suretle yer yer tasnif edildiği görülmüş
tür. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Meclis H. T. En. Rs. M. M. Kâtip 
Ankara Rize Ordu 

Rifat Araz A. Zırh İT. Ekşi 

Afyon K. Sinob 
Haydar Çerçel II. Oruçoğlu 

l - < 

( S. Sayısı : 1 ) 



S. Sayısı: 2 
Büyük Millet Meclisi 1942 yılı şubat ve mart ayları 
hesabı hakkında Meclis hesaplarının tetkikî encümeni 

mazbatası (5/51) 

Meclis Hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 

Meclis H. T. Encümeni 
Esas sayısı 5/51 14 . VIII . 1942 
Karar mayısı 23 

Yüksek Reisliğe* 

196 722 1\ .şubat iptidasında bankada kalan para 
601 873 44 şubat ve mart aylarında bankadan alınan para 

798 596 14 
647 212 33 şubat ve mart aylarında sarf ol iman para 

151 383 81 nisan iptidasında bankada kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1942 şubat ve mart ayları sarfiyat evrakı gözden i geçirile
rek usulüne muvafık olduğu görülmüş ve şubat ve mart ayları içerisinde muhasebece alırian para 
şubat iptidasında Ziraat bankasnda kalan paraya ilâve edilerek yekûnundan iki aylık sarfiyat çıka
rıldıktan sonra 1942 senesi nisan iptidasında Ziraat bankasında 151 383 lira 81 kurjuş kal
dığı anlaşılmış ve mezkûr bankadan gelen hesap puslası da muhasebe kaydına muvafık görül
müştür. 

Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Meclis H. T. En. Rs. 
Ankara 

Rifat Araz 

M. M. 
Rize 

A. Zırh 

Kâtip 
Ordu 
II. Ekşi 

Afyon K. 
Haydar Çerçel 

Sinob 
//. Oruçoğlu 

»«-<« 





S. Sayısı: 3 
Büyük Millet Meclisi 1942 yılı nisan ve mayıs ayları 

hesabı hakkında Murakıplık raporu (5/52) 

Murakıplık raporu 

Meclis H. T .Encümeni 
Esas sayısı 5/52 15 . X . 1942 
Karar sayısı 24 

Yüksek Reisliğe 

151 382 81 Nisan 1942 iptidasında bankada mevcut para 
705 434 96 Nisan ve mayıs 1942 aylarında alınan para 

856 818 
831 

v. 
S21 

77 
15 Nisan ve mayıs 1942 ayları zarfında sarfolunan para 

25 497 62 Haziran 1942 iptidasında bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1942 malî yılı nisan ve mayıs ayları sarfiyat evrakı gözden 
geçirilerek usulüne muvafık olduğu görülmüş ve nisan, mayıs ayları içerisinde muhasebece alman 
para nisan iptidasında Ziraat bankasında kalan paraya ilâve edilerek yekûnundan iki aylık sar
fiyat çıkarıldıktan sonra 1942 malî yılı haziran iptidasında Ziraat bankasında 25 497 lira 62 ku
ruş kaldığı anlaşılmış ve mezkûr bankadan gelen hesap pusulası da muhasebe kaydına muvafık 
görülmüştür. Umumî Heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Murakıp 
Çoruh mebusu 

<' -« -1 • . . • _ Mazhar Müfit Kansu 





S. Sayısı: 4 
Varlık vergisi kanunu lâyihası ve Muvakkat encümen 

mazbatası (1/877) 

T.C. 
Başvekâlet 9 . XI . 19.42 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
hhıyı : 6/4067 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Servet ve fevkalâde kazançlar üzerinden alınacak vergi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
vo îcra Vekilleri Heyetince 9 . XI . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Bağlı kanun lâyihasında, gelir ve varlık sahiplerinin varlıkları ve fevkalâde kazançları üze
rinden alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere fevkalâde bir mükellefiyet tesis olunmaktadır. 

Bu mükellefiyete tabi tutulacak olanlar dört zümreye ayrılmıştır: 
1) Kazanç vergisi mükellefleri ile bu vergiden muaf olmakla beraber buhran vergisine tabi 

tutulan bir kısım mükellefler, 2) Kazancı olan çiftçiler, 3) Muayyen bir gayri safi iradın ve
ya kıymetin fevkinde binaları ve arsaları bulunanlar, 4) Bu zümrelerin dışında kalan ve 1939 
söneninden heri ticaret ve sanatla uğraştığı halde lâyihanın meriyete gireceği tarihte işlerini bı
rakmış bulunanlar. 

Şu tasni S* dahilinde vergi, kazanç ve gelir sahiplerini ve daha ziyade iktisadi şratlarm dar
lığından doğan güçlükleri istismar ederek yüksek kazançlar elde ettikleri halde kazançları ile 
mütenasip derecede vergi vermiyenleri istihdaf etmekte ve içinde bulunduğumuz fevkalâde va
ziyetin icap ettirdiği fedakârlığa, bunları da kazanç ve kudretleriyle mütenasip bir derecede iş
tirak ettirmek maksadını gütmektedir. 

Mükelleflerin malî istitaatmı, azasının ekseriyeti ticaret ve ziraat odaları ve belediye meclis
leri azası gibi halk mümessillerinden terekküp eden komisyonlar tâyin edecektir. 

Lâyihanın esaslı noktaları bundan ibaret olup verginin tarh ve tahsili hakkında da icap eden 
hükümler dercedilmiş bulunmaktadır. 
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Muvakkat enci 
T. B. M. M. 

Muvaklmt encümen 
Esas No. 1/877 
Karar No. 2 

Yüksek 

Maliye vekâleti tarafından hazırlanarak îcra 
Vekilleri Heyetinin 9 . X I . 1942 tarihli toplsn-
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Varlık 
vergisine dair kanun lâyihasının Adliye, Bütçe, 
iktisat ve Maliye encümenlerince seçilecek beşer 
azadan müteşekkil bir Muvakkat encümende tet
kiki, Umumî Heyetin 1 1 . X I . 1942 tarihli toplan
tısında karar altına alınması üzerine bu karara 
tevfikan toplanan Encümenimiz adı geçen kanun 
lâyihasını Başvekil ve Maliye vekilinin huzuriyle 
tetkik ve müzakere ederek aşağıda arzolunan ne
ticelere varmıştjır: 

Servet ve gelir sahiplerinin varlık ve fevkal
âde kazançları üzerinden bir defaya mahsus ol
mak üzere alınmasa teklif olunan verginin, 
umumî hatları lâyihanın mucip sebeplerinde be
yan olunan esaslar dairesinde tesis ve cibayeti 
lüzumu, Hükümet tarafından Encümenimize ve
rilen izahat neticesinde vuzuhla belirmiş olduğun
dan lâyiha, heyeti umumiyesi itibariyle ve reyle
rin ittifakiyle kabule şayan görülerek birinci, 
ikinci üçüncü, yedinci, on ikinci, on üçüncü ve 
on dördüncü maddelerde daha ziyade tatbikata 
taallûk eden bazı değişiklikler yapılmıştlır. Birin
ci maddede yapılan değişiklik iş kelimesi yerine 
servet kelimesinin ikamesinden ibarettir. Bu su
retle gelir ve kazanç sahipleriyle alelıtlak kanu
nun şümulüne giren mükellefler daha umumî 
bir ibare ile ve herhangi bir tereddüde mahal 
vermiyecek şekilde ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Varlık vergisine tabi olan mükelleflerden ba
his olan ikinci maddenin A ve B fıkraları aynen 
kabul edilmiş, C fıkrasında vergi mevzuuna dahil 
arsa kıymeti on beş bin liradan beş bin liraya in
dirilmekle beraber arsanın şehir ve kasabalarda 
bulunması, ticaret ve sanat işlerinde kullanılmak 
üzere kiralanabilmesine dair olan kayıtlar kal
dırılmıştır Bundan başka aynı maddenin C ve D 
fıkralarının maksadı tamamen ifade edecek şe
kilde yeni baştan tanzimi ve meslekleri, tacir, ko-

( S . Saj 

mazbatası 

11. XI. 1942 

Reisliğe 

misyoncu, tellâl veya simsar olmadığı halde 1939 
senesindenberi velev bir defaya münhasır olsa 
bile ticarî muamelelere tavassut ederek komis
yon veyahut tavasut mukabili olarak her ne nam 
ile olursa olsun para veya ayniyat alanların da 
vergi mükellefleri arasına idhali verginin tesis 
maksadına uygun görülmüştür. Üçüncü madde
nin birinci fıkrası muhtelif mükellefiyet zümre
lerinden iki ve daha ziyadesine dahil olanlar 
hakkında yapılacak muameleyi açıkça göstermek
tedir. Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle be
lediye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi 
müesseselerden tahsisat, maaş ve ücret alanlarla 
kadroya müsteniden yevmiye ile i stihdam edilen
lerin varlık vergisinden istisnaları, kendilerine 
temin etmekte oldukları kazanç hadlerine na
zaran yerinde bir tedbirdir. Şukadarki bu gi
bilerin ikinci maddenin A, B, O, I) fıkraları hük
müne giren mükellefiyetleri baki olduğuna göre 
fıkranın herhangi bir iltibase mahal vermi
yecek şekilde kaleme alınması tercihe şayan 
görülmüştür. 

İkinci maddede yazılı servet ve kazanç sa
hiplerinin mükellefiyet derecelerini tesbit etmek 
üzere her vilâyet ve kaza merkezinde mahallin 
en büyük mülkiye âmirinin reisliği altında en 
büyük mal memurundan ve ticaret odalariyle 
belediyelerce kendi azaları arasından seçilecek 
ikişer azadan müteşekkil bir veya müteaddit 
komisyon kurulmaktadır. Buna dair olan yedin
ci maddeye ticaret odası bulunmıyan yerlerde 
bu odanın seçeceği azalar yerine kimlerin ve 
nasıl seçilecekleri hakkında bir fıkra ilâvesi bu 
gibi yerlerde komisyonların kolayca teşkiline im
kân verir. 12 ve 13 ncü maddelerde yapılan 
ibare değişikliği ve ilâveler 11 nci madde ile 
tenazur ve ahengi temin bakımından faydalı gö
rülmüştür. 

Lâyiha yukarıda arzedilen tadillerle Umumî 

n: 4) 
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Heyetin tasvibine arzedilmek ve mevzuun ehem
miyetine binaen miistacelen müzakere edilmek 
ricasiyİe Yüksek Reisliğe sunuİur. 

Muvakkat En. R. Mu. En. M. M. 
Çorum Zonguldak 

İsmet Eker Şinasi Devrin 
Kâtip 

İstanbul Afyon K. Antalya 
î. Hakkı Ülkmen İzzet Akosman N. Esad Sümer 

Bingöl Bursa 
F. Fikri Düşünsel Dr. Oalib Kahraman 

Giresun İsparta 
İsmail Sabuncu Mükerrem Karaağaç 
Kayseri Kayseri Kocaeli 

Faik Baysal Ömer Tdşçıoğlu Salâh Yprgt 
Konya Malatya 

Galip Gültekin M. Nedim Zapçi 

Manisa Rize Rize j 
Faik Kurdoğlu Kemalettin Kamu Fuad Sirmen 

Tokad Trabzon Ürfk 
Cemal Kovalı Faik Barutçu H. Sam1' I jdr 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Varlık vergisi hakkında kanun lâyihası 

/. Yerginin mevzun 

MADDE 1. — İş ve kazanç sahiplerinin ser
vetleri ve fevkalâde kazançları üzerinden alın
mak ve bir defaya (mahsus olmak üzere (Varlık 
verg-isi) adı ile bir mükellefiyet tesis edilmiştir. 

MADDE 2. — Varlık vergisi aşağıda yazılı 
zümrelere dahil olanlardan alınır: 

A) 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla ek ve ta
dilleri mucibincei mükellef bulunanlar; 

B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden mak
sat, işinin idaresine ve vüsatma halel getir
meksizin bu mükellefiyeti ifa edebilecekleri bu 
kanunda yazılı komisyonlarca tesbit edilenler
dir). 

C) Uhdelerinde bulunan binaların bir yıl
lık gayri safi iradı yekûnu (2 500) liradan ve 
şehir ve kasabalarda ticaret ve sanat işlerinde 
kullanılmak üzere kiralanabilecek olan arsaları
nın kıymeti on beş bin liradan yukarı bulunan 
ve bu miktarların tenzilinden sonra mütebaki 
irat ve kıymetlerle bu vergiyi verebileceği ko
misyonlarca kararlaştırılanlar; 

D) Yukarıki fıkralar dışında kalan ve 1939 
senesindenberi kazanç vergisine tabi bir iş ve te
şebbüsle uğraştığı halde bu kanunun neşri tari
hinde işini terk, devir veya tasfiye etmiş bulu
nanlar. 

MADDE 3. — İkinci maddede yazılı mükel
lefiyet zümrelerinden iki ve daha ziyadesine 
dahil olanlar bu zümrelerin her birinde ayrı ay
rı mükellef tutulurlar. 

Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle beledi
ye bütçelerinden ve 3659 sayılı kanuna tabi mü
esseselerden tahsisat, maaş ve ücret alanlarla 
kadroya müsteniden yevmiye ile istihdam edi
lenler (a) fıkrasındaki mükellefiyete tabi ol
mayıp yalnız (B ve C) fıkraları mevzuuna gir-

MjUVAKKAT ENflÜMENÎtf DEOÎŞTJRİŞÎ 

Varlık vergisi halikında kanun lâyihan 

1. Verginin mevzuu 

MADDE 1. — Servet ve kazanç sahiplerinin 
servetleri ve fevkalâde kazançları üzerinden 
alınmak ve bir defaya mahsus olmak üzere (Var
lık vergisi) adiyle bir mükellefiyet tesis edil
miştir. 

MADDE 2. — Varlık vergisi aşağıda yazılı 
zümrelere dahil olan hakikî ve hükmi şahıslar
dan alınır: 

A) 2395 ve 2728 sayılı kanunlarla ek ve ta
dilleri mucibince mükellef bulunanlar; 

B) Büyük çiftçiler (Büyük çiftçiden mak
sat, işinin idaresine ve vüsatine halel getir
meksizin bu mükellefiyeti ifa edebilecekleri bu 
kanunda yazılı komisyonlarca tesbit edilenler
dir); 

C) Uhdelerinde bulunan binaların ve his
seli ise hissedarlarının hisselerine düşen bir 
yıllık gfayrisâfi iradı yekûnu 2 500 liradan ve 
arsalarının vergide mukayyet (kıymetleri 5 000 
liradan yukarı bulunan ve bu miktarların tenzi
linden sonra mütebaki kat ve kıymetlerle bu 
vergiyi verebileceği komisyonlarca kararlaştırı
lanlar ; 

D) 1939 senesindenberi 2395 veya 2728 sa
yılı kanunlar mucibince vergiye tabi bir iş *ve 
teşebbüsle uğraştığı halde bu kanunun neşri ta
rihinde işini terk, devir veya tasfiye etmiş bu* 
lunanlar; 

E) Meslekleri tacir, komisyoncu, tellâl veya 
simsar olmadığı halde 1939 senesindenberi velev 
bir defaya münhasır olsa bile ticari muamelele
re tavassut ederek komisyon veyahut tavassut 
mukabili olarak her ne nam ile olursa olsun pa
ra veya ayniyat almış olanlar; 

MADDE 3. — ikinci maddede yazılı mükel
lefiyet zümrelerinden iki veya daha ziyadesine 
dahil olanlar bu zümrelerin her birinde ayrı ay
rı mükellef tutlurlar. 

Um,umî, mülhak ve hususi bütçelerle bele
diye bütçelerinden ve 3659 numaralı kanuna 
tâbi müesseselerden tahsisat, maaş ve ücret alan
larla kadroya müsteniden yevmiye ile istihdam 
edilenler yalnız bu maaş, tahsisat, ücret ve yev
miyelerinden dolayı ikinci maddenin A fıkra-
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dikleri takdirde münhasıran bu fıkralar muci
bince vergi verirler. 

MADDE 4. — 1837 sayılı Bina vergisi kanu
nunun 3 ncü ve 1833 sayılı ,Arazi vergisi kanu
nunun 2 nci maddesinde sayılı bina ve iarsa sa
hipleri, ikinci maddenin (C) fıkrasında yazılı 
mükellefiyetten muaf tutulur. 

MADDE 5. — Vergi, hakikî ve hükmi şahıs
lar namlarına tarholunur ve eshamlı ve esham-
sız şirketlerde hisseye bakılmaksızın şirketlerin 
menkul ve gayrimenkul varlığının tamamı üze
rinden alınır. 

2. Verginin mıhtan 

MADDE 6. — 7 nci maddede yazılı komis
yonlar, ikinci maddede yazılı mükeleflerin mü
kellefiyet derecelerini, her mükellef namına 1941 
yılında ve ticaretini terk, devir veya tasfiye et
miş olanlar için terk, devir veya tasfiyeye te
kaddüm eden son yılda tarhedilmiş veya tahak
kuk ettirilmiş vergi miktarlarını, çiftçilerde 
mükellefin zirai vaziyetini ve gayrimenkul sa
hiplerinde irat miktarlarını gözden geçirmekle 
beraber bunlarla mukayyet olmaksızın edinecek
leri kanaate göre takdir ve tesbit ederler. An
cak 2395 sayılı kanunun 14 ncü madesi hükmü 
dairesinde kazanç beyannamelerine bilanço rap
tetmek mecburiyetinde bulunan anonim, koman
dit, limitet ve sermayesi üzerinden kazanç da
ğıtan kooperatif şirketlerin vergileri, 1941 tak
vim yılına veya ticarî yılma ve ticarethanelerini 
terk, devir ve tasfiye etmiş olanlar da terk, 
devir ve tasfiyeye tekaddüm eden son seneye ait 
safi kazancının yüzde ellisinden aşağı ve ano
nim şirketlerde yüzde yetmişinden yukarı ola
maz. 

ÎMnci maddenin (b) fıkrasında yazlı çiftçi
lerin mükellefiyeteri de varlıklarının yüzde be
şini geçemez* 

smdaki mükellefiyete tabi değildirler. 
| 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3. Yerginin tarhı 

MADDE 7. — İkinci maddede yazılı iş ve ka
zanç sahiplerinin mükellefiyet derecelerini tes
bit etmek üzere her vilâyet ve kaza merkezinde 
mahallin en büyük mülkiye memurunun reisliği 
altında en büyük mal memurundan ve ticaret 
odalariyle belediyelerce kendi âzası arasından 
seçilecek ikişer azadan müteşekkil bir ve icabına 

( S. Sayısı : 4 ) 

2. Verginin miktarı 

MADDE 6. — Yedinci maddede yazijı ko
misyonlar, ikinci maddede yazılı mükelleflerin 
mükellefiyet derecelerini, her mükellef namma 
1941 yılmda ve ticaretini terk, devir veya [tasfi
ye etmiş olanlar için terk, devir veya tasfiyeye 
tekaddüm eden son yılda tarhedilmiş veya ta
hakkuk ettirilmiş vergi miktarlarını; çiftçilerde 
mükellefin zirai vaziyetini ve gayrimenkjul sa
hiplerinde irat ve vergi kıymeti miktarlarını 
gözden geçirmekle beraber bunlarla mukayyet 
olmaksızın edinecekleri kanaate göre takjiir ve 
tesbit ederler. Ancak 2395 sayılı kanunim 11 
nci maddesi hükmü dairesinde kazanç beyanna
melerine bilanço raptetmek mecburiyetinjie bu
lunan anonim, komandit, limitet 've sermayesi 
üzerinde kazanç dağıtan kooparatif şirketlerin 
vergileri, 1941 takvim yılına veya ticarî; yılma 
ve ticarethanelerini terk, devir ve tasfiye etmiş 
olanlarda terk, devir ve tasfiyeye tekaddüin eden 
son seneye ait safî kazancının yüzde ellisinden 
aşağı ve anonim şirketlerde yüzde yetmişinden. 
yukarı olamaz. 

İkinci maddenin (B) fıkrasında yazılj çiftçi
lerin mükellefiyetleri de varlıklarının y%de be
şini geçemez. 

3. Verginin tarhı 

MADDE 7. — İkinci maddede yazıli servet 
ve kazanç sahiplerinin mükellefiyet derejcelerini 
tesbit etmek üzere her vilâyet ve kaza jnerkez-
lerinde mahallin en büyük mülkiye meniurunun 
reisliği altında en büyük mal memurunjian ve 
ticaret odalariyle belediyelerce kendi i azaları 
arasından seçilecek ikişer azadan müjteşekkil 
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göre müteaddit komisyonlar kurulur. En bü
yük mülkiye ve maliye memurları bu komisyon
larda bizzat bulunmakla mükelleftirler. Ancak 
komisyonların teaddüdü halinde vali ve defter
darlar tensip edecekleri memurları tevkil ede
bilirler ve kendileri de icabma göre istedikleri 
komisyonlarda bulunabilirler. 

Komisyonların, büyük çiftçileri tesbit için ya
pacağı toplantılarda ticaret odası yerine ziraat 
odalarınca müntahap iki âza ve ziraat odası 
bulunmıyan yerlerde belediyelerce seçilecek zi
raattan anlar iki âza komisyona iştirak eder. 

Komisyon kararlan ekseriyetle verilir. Rey
lerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf 
tercih edilir. 

MADDE 8. — Komisyonlar, şirketlerin mü
kellefiyetlerini tesbit ettiği sırada şeriklerin de 
servetleri derecesini ve fevkalâde kazançlarını 
araştırarak bunlarm da mükellefiyetlerini takdir 

MADDE 9. — Komisyonlar, muhtelif zümre-
relerinin mükellefiyet derecelerini tesbit işini on 
beş gün içinde intaç ile mükelleftirler. Bu müd
det zarfında işini bitiremiyen komisyonların 
memur olmayan âzası değiştirilerek yerlerine 
son mebus intihabında müntehibi sani olanlar 
arasından belediye reislerine seçilecek dörder 
zat alınmak suretiyle komisyonların âzası ta
mamlanır. 

MADDE 10. Mükelleflerin tesbiti sırasında 
komisyonlarca unutulmuş olanların isimleri ko
misyonların dağılmasından itibaren en geç iki 
ay içinde varidat dairelerince tesbit olunarak 
7 nci madde hükmü dairesinde yeniden teşkil edi
lecek komisyonlara bildirilir. Komisyonlar aza
mî on beş gün içinde bu mükelleflerin vergi 
miktarlarını kararlaştırmağa mecburdurlar 

4. Verginin tebliğ ve tahsili 

MADDE 11. — Komisyon kararları, şehir ve 
kasabalarda veridat dairelerinin kapılarına ve 
köylere münasip mahallere listeler yapıştırılmak 
suretiyle ilân ve tebliğ olunur. Listelerin asıl
dığı, gündelik gazete çıkan yerlerde gazetelerle 

bir ve icabına göre müteaddit komisyon kuru
lur. Ticaret odası bulunmıyan yerlerde, bu oda
nın seçeceği azalar yerine belediyece, hariçten 
ticaret ve ziraatten anlayanlar arasından iki âza 
seçilir. 

En büyük mülkiye ve maliye memurları bu 
komisyonlarda bizzat bulunmakla mükelleftir
ler. Ancak birden fazla komisyon kurulan yer
lerde tensip edecekleri memurları tevkil edebi
lirler, ve kendileri de icabına göre istedikleri 
komisyonlarda bulunabilirler. 

Komisyonların, büyük çiftçileri tesbit için 
yapacağı toplantılarda ticaret odası yerine zi
raat odalarınca kendi azaları arasından ve bulun
mıyan yerlerde belediyelerce hariçten ve ziraat
ten anlıyanlar arasından seçilecek iki âza ko
misyona iştirak eder. 

Komisyon kararları ekseriyetle verilir, rey
lerde müsavat halinde reisin bulunduğu taraf 
tercih edilir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

4. Verginin tebliğ ve tahsili 

MADDE 11. — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 4 ) 



— 7 
ve gündelik gazete çıkmıyan mahallerde beledi
ye dellâllan marifetiyle halka aynca haber ve
rilir. 

Komisyon kararlan nihaî ve kati mahiyette 
olup bunlara karşı idari ve adli kaza mercile
rinde dâva açılamaz. Ancak bir mükellef namı
na ayni mükellefiyet mevzuundan dolayı mü
kerrer vergi tarh edilmiş olduğu takdirde bun
lardan en yüksek olanı ipka edilerek diğerleri 
tarhiyatı yapan komisyonların vazife gördüğü 
mahallerin en büyük memuru tarafından mü
kelleflerin müracaatı üzerine silinir. 

MADDE 12. — Mükellefler vergilerini talik 
tarihinden itibaren on beş gün içinde mal san
dığına yatırmağa mecburdurlar. 

On beş günlük müddetin geçmesini bekleme
den mahallin en büyük mal memuru, lüzum gör
düğü mükelleflerin menkul ve gayrimenkul 
mallariyle alacak, hak ve menfaatlannm ihtiya
ten haczine karar verebilir. 

On beş günlük müddet içinde yatırılmıyan 
vergilerin Tahsili emval kanununa tevfikan t ah 
siline tevessül edilmekle beraber vergi miktan-
na müddetin dolmasından itibaren birinci hafta 
için yüzde bir ve ikinci hafta için yüzde iki zam 
olunur. 

Talik tarihinden itibaren bir ay zarfmda 
borçlannı ödemeyen mükellefler, borçlarını ta
mamen ödeyinceye kadar bedenî kabiliyetlerine 
göre askerî mahiyeti haiz olmayan umumî hiz
metlerde veya belediye hizmetlerinde çalıştırı
lırlar. Bunlara istihdam edilecekleri işler için 
verilecek ücretin yansı borçlanna mahsup olu
nur. 

Üçüncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
olanlardan ikinci maddenin (b ve c) fıkraların
da yazılı mükellefiyete tabi olanlarla kadmlar 
ve elli beş yaşını mütecaviz erkeklerin borçları 
hakkında Tahsili emval kanunu tatbik edilmekle 
beraber bunlar da bedeni kabiliyetlerine çöre 
memleketin herhangi bir yerinde çalıştınlabi-
lirler. 

Çalışma mecburiyetinin tatbik tarzı Hükü
metçe hazırlanacak bir talimatname ile tâyin 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı on beş günlük müddet 
içinde vergilerini vermeyen mükellefler, aynı 
müddet zarfmda vergileri mikdarmda banka 
teminat ır^ktubu gösterdikleri veya Devlet es-

MADDE 12. — Mükellefler vergilerini, italik 
tarihinden itibaren on beş gün içinde mal san
dığına yatırmağa mecburdurlar. 

On beş günlük müddetin geçmesini bekleme
den mahallin en büyük malmemuru lüzum gör
düğü mükelleflerin menkul ve gayrimenkul 
mallariyle alacak, hak ve menfaatlerinin ihtiya 
ten haczine karar verebilir. 

On beş günlük müddet içinde yatırılmayan 
vergilerin Tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsiline tevessül edilmekle beraber vergilmik-
tanna müddetin dolmasından itibaren birinci 
hafta için yüzde bir ve ikinci hafta için yüzde 
iki zammolunur. 

Talik tarihinden itibaren bir ay zarfında 
borçlannı ödemiyen mükellefler borçlannı ta
mamen ödeyinceye kadar memleketin herhangi 
bir yerinde bedenî kabiliyetlerine göre askerî 
mahiyeti haiz olmayan umumî hizmetlerde j veya 
belediye hizmetlerinde çalıştırılırlar. Ancak 
üçüncü maddenin son fıkrasında yazılı olanlar
dan ikinci maddedeki mükellefiyete tabi [bulu
nanlarla kadınların ve elli beş yaşım mütecaviz 
erkeklerin borçları hakkında Tahsili emval 
kanunu tatbik edilmekle beraber bunlar 
çalışma mükellefiyetine tabi tutulmıyabüirler. 
Bu fıkra hükmüne göre çalıştırılanlara verile
cek ücretin yarısı borçlarına mahsup olunur. 

Çalışma mecburiyetinin tatbik tarzı hükü
metçe hazırlanacak bir talimatname ile tâyin 
olunur. 

Birinci fıkrada yazılı on beş günlük müddet 
içinde vergilerini vermeyen mükellefler, ayni 
müddet zarfmda vergileri miktarmca Hazine 
bono ve tahvilâtı veya banka teminat mektubu 
tevdi ettikleri takdirde bu mükellefler hâkkm-
da Tahsili emval kanununun ve çalışma) mec-

( S. Sayısı : 4 ) 
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ham ve tahvilâtı terhin ettikleri takdirde bu mü
kellefler hakkında Tahsili emval kanununun 
ve çalışma mecburiyetinin tatbiki bir ay müd
detle geri bırakılır. 

MADDE 13. —- Kollektif şirketlere ait vergi
lerin icabı halinde ortakların ve komanditelerin 
şahsi mallarından istifası hususunda da Tahsili 
emval kanunu hükümleri tatbik olunmakla bera
ber ortak ve komanditeler çalışma mecburiyetine 
de tabi tutulabilir. 

5. Teminat 

MADDE 14. —Varlık vergisiyle mükellef tu
tulanların ikametgâhlarında ve gerek kendile
rine, gerek karı veya kocasına veya kendilerile 
birlikte oturan usul ve furuu ile ikinci derece
de civar hısımlarına ait dükkân, mağaza, depo, 
ambar, fabrika ve imalâthanelerde veya bunlara 
benzer yerlerde bulunan bütün menkul mallerla 
tapuda veya vergide bunlardan herhangi biri 
namma kayıtlı olan gayri menkul mallar bu ka
nun mucibince alınacak vergi ve zamların ka
nuni teminatı hükmünde olup bu malların sa
tılmasında da Tahsili emval kanunu hükümleri 
tatbik olunur. Verginin teminatını teşkil 
eden bu mallardan mükellefin kendisine veya 
karı ve kocasına ait olanlar hariç olmak üzere 
diğer mallar üzerine komisyonlarca verginin 
takdir ve tesbiti tarihinden itibaren bir sene zar
fında ayrıca haciz konmadığı takdirde bu mal
lar üzerindeki teminat hükmü sona erer. 

Mükelleflerin zilyedliği altında veya yuka
rıda yazılı mahallerde bulunan menkul mallara 
müteallik satış , temlik ve rehin iddiaları mu
teber sayılmaz ve bu nev'i mallar hakkında der-
meyan olunacak istihkak iddiaları dinlenemez. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem başlamış 
olan ve bir ilâma veya bu hüküm ve kuvvette 
noterlikçe tanzim edilmiş mukaddem tarihli 
resmî bir senede müstenit olmayarak yapılmış 
bulunan takip neticesinde icra dairelerince ko
nulmuş olan ihtiyatî ve icraî hacizler bu te
minat hükmüne halel vermez. Bu hacizler an
cak vergi alacağının tahsilinden sonra bir ba-

bııriyetinin tatbiki bir ay müddetle geri bıra
kılabilir. 

MADDE 13. — Kollektif ve komandit şirket
lere ait vergilerin icabı halinde ortakların ve 
komanditelerin şahsi mallarından istifası husu
sunda da Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik 
olunmakla beraber ortak ve komanditeler çalış
ma mecburiyetine de tabi tutulabilirler ve on 
ikinci maddenin ikinci fıkrası hükmü bunlar 
hakkında da tatbik olunur. 

Bu madde ile on ikinci maddede yazılı karar 
ve muameleler katî olup bunlara karşı idarî ve 
adli kaza mercilerinde dâva açılamaz. 

C). Teminat 

MADDE 14. — Varlık vergisiyle mükellef tu
tulanların ikamoahlarında, gerek kendilerine 
ve gerek karı veya kocalarına veya kendileriyle 
birlikte oturan usul ve furuğiyle kardeşlerine 
ait dükkân, mağaza, depo, ambar, fabrika ve 
imalâthanelerde veya bunlara benzer yerlerde 
bulunan bütün menkul inallarla tapuda veya 
vergide bunlardan herhangi biri namına kayıtlı 
olan gayrimenkul mallar bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve zamların kanuni teminatı 
hükmünde olup bu mallarm satılmasında da 
Tahsili emval kanunu hükümleri tatbik olu
nur. Verginin teminatını teşkil eden bu mal
a r d a n m.ükcill'îfm kendisine veya karı ve ko-
GiTina ait olanlar hariç olmak üzere diğer 
mallar üzerine komisyonlarca verginin tak
dir ve tesbiti tarihinden itibaren bir sone zar
fında ayrıca haciz konmadığı takdirde bu mal
lar- üzerindeki teminat hükmü sona erer. 

r-1ükelİ3?lorm zilysdliği altında veya yu
karıda yazılı mahallerde bulunan menkul mal-
Irva müisalk-k satış, temlik ve rehin iddiaları 
muteber sayılmaz ve bu nevi mallar hakkında 
dermeyan olunacak istihkak iddiaları dinle
nemez. 

Bu kanunun neşrinden mukaddem başla
r a olan ve bir ilâma veya bu hüküm ve kuv
vette noterlikçe tanzim edilmiş mukaddem ta
rihli resmî bir senede müstenit olmıyarak ya
pılmış bulunan takip neticesinde icra daire
lerince konulmuş olan ihtiyati ve icrai hacizler 
bu teminat hükmüne halel vermez. Bu haciz-
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kiye kaldığı takdirde bu kısım hakkında infaz 
olunur. 

Gayri menkullerin satışında bunların varlık 
vergisi mükellefiyeti ile ilişiği olmadığı alâkalı 
varidat dairesince tasdik edilmedikçe tapu dai
releri tescil yapamaz. Yapılan tesciller hükümsüz 
sayılır. 

6. Müruruzaman 

MADDE 15. — 9 ve 10 ncu maddelerde ya
zılı müddet ve şartlar içinde tarhedilemiyen ver
giler ,bu müddetler geçtikten sonra yeniden tarh 
ve tahsil edilemez. 

Bu kanun mucibince tahakkuk ettirilmiş olan 
vergiler 1943 malî yılmdan itibaren beş yıl sonra 
tahsil olunamaz. Verginin tahsili için yapılacak 
her nevi takip muameleleri, müruruzamanı keser. 

7. Meriyet maddeleri 

MADDE 16. — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

(Tininden 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

9 . XI . 1942 
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ler ancak vergi alacağının tahsilinden sonra 
bakiye kaldığı takdirde bu kısım hakkmda 
infaz olunur. 

Gayrimenkullerin satışında bunların varlık 
vergisi mükelefiyeti ile ilişiği olmadığı alâkalı 
varidat dairesince tasdik edilmedikçe tapu da
ireleri tescil yapamaz. Yapılan tesciller hü
kümsüz sayılır. 

6. Müruruzaman 

MADDE 15. — Hükümet teklifinin 15 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

7. Meriyet maddeleri 

MADDE 16. — Hükümet teklifinin 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Hükümet teklifinin 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

*mm 
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