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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Konya ve Trabzon mebusluklarına seçilen Tahsin 
ve Ali Şeydi Beylerin intihap mazbataları kabul ve 
tahlifleri yapıldı. 

Bazı zevatm teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına 
dair mazbatalarla, 

Dahiliye memurlarından bazılarının tahdidi sinle
rine, 

Tiflis başkonsolosluğu binasının Batum konsolos. 
luğu binasile değiştirilmesine, 

Vaiz ve dersiamların maaşlarına, 
Gölcükte bir tamir limanı ve tersane yapılmasına, 
Sosyalist Soviyet Cumhuriyetleri birliğinde bulu

nan ateşemiliter ve muavininin tahsisatlarına zam 
yapılmasına, 

Muvazene vergisi kanununun bir sene uzatılmasına 
dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası hakkın
daki kanuna bir madde katılmasına dair knun lâyihsı. 
nm dahi birinci müzakeresi yapıldı ve perşembe günü 
toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili 
Refet 

Kâtip 
Mersin 
Hamdi 

Kâtip 
Rize 
Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1 — Ankarada yapılacak polis mektebi hakkında 
1/646 numaralaı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

2 — Başvekâlet teşkilât ve vazifeleri hakkında 
1/590 numaraah kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Bazı vilâyetlerin kaldırılması ve bazıla
rının birleştirilmesi hakkında 1/575 numaralı kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

4 — 1/502 numaralı 1933 senesi muvazenei umu
miye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

5 — Büyük Millet Meclisi 1933 senesi ikinci kâ
nun ve şubat ayları hesabatı hakkmda 5/41 numa
ralı Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

6 — Devlet memurları maaşatmm tevhit ve teadü
lüne dair olan kanunun 13 üncü maddesindeki 6 aylık 
kayitten Darülfünun müderris ve muallimlerinin istis
nası hakkmda 1/592 numaralı kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (Ruznameye) 
7 — tstanbul darülfünununun 1932 senesi bütçesin

de 8 363 liralık münakale yapılması hakkında 
1/657 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (Ruznameye) 

8 — Ordu vilâyeti hususî idaresi tarafmdan yaptı
rılacak büyük köprüler için Hazinenin kefaletine dair 
1/615 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti arasın
da münakit ticaret muahedenamesinin tasdiki hakkm
da 1/233 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye ve tktı . 
sat encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

10 — Tütün inhisarı idaresinin 1932 senesi bütçe
sinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkmda 
1/61 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

11 — Umumî harpte kara sularımızda batan gemi. 
leri çıkaran şirket tarafmdan verilen paranın Millî 
Müdafaa vekâleti deniz bütçesine konulmasına dair 
1/664 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (Ruznameye) 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 14 

REÎS — Refet B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. ( Çanakkale ), Hamdi B. ( Mersin ). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
Umumî bütçe lâyihası dün tevzi edilmiştir. 

Pazartesi günü müzakeresine başlayacağız. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
l — Seyrısefain idaresi 1929 senesi .son hesa

bına dair yapılan mutabakat beyannamesi hak
kında 3/28? numaralı Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Scyrisefain idaresinin 1929 senesi he-
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•sakı katisi hakkında 1/428 numaralı kamın lâyi
hası ve Divanı muhasebat encümeni mazba
tası [1] 

REtS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

REFÎK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Encümen
den sual soracağım. 

REtS —• Buyurun. 
REFÎK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Malûmu 

âlileri, bütçelerin sarfiyatında gösterilen fasıl
ların icaplarına riayet lâzımgelirken 1929 senesi 
bütçesinde Divanı muhasebat encümeni, bazı 
maddelerin, ifadelerinin muhtelif manaya matuf 
olmasından dolayı faslın hilâfına sarfiyat ya
pıldığını gösteriyor. Binaenaleyh soruyorum; 
Seyrisefain idaresi, tasarrufattan vuku bula
cak paralar şu yere sarfedilecek denildiği halde 
amele masrafına sarfetmesi mesuliyeti müstel-
zim değilmi dir? Cevap versinler. 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ REÎSÎ 
REFÎK B. (Konya) — Refik Şevket Beyefendi
nin suallerini açık olarak anlayamamakla bera
ber zannediyorum ki encümenin mazbatasında 
1929 hesabı katisi hakkında ufak bir tenkit var
dır. Sual ve itirazları oraya ait olsa gerektir. 0-
rada encümen bir iki meseleye temas etmiştir. 
(Bütçe kanununun üçüncü maddesine istinaden 
zikrolunan fasıllara tahsisat konulması için ev
velki seneden 1929 senesine devredilen mevcu
dun varidattan mütehassıl olması ve 5 inci fas
lın ikinci maddesine konulacak tahsisatın vapur 
mubayaasına tahsisi lâzrmgelmekte idise de 1928 
senesi mutabakat beyannamesi münasebetile 
arzedilen esbaptan dolayı muamelei vakıanın 
kabulü zarurî görülmüştür.) 

Malûmu âlileri 1929 senesi seyrisefain bütçe 
kanununun 3 üncü maddesi şöyledir: (Seyrise
fain idaresinin 1929 senesine devredilecek mev
cudu ile, senei mezkûrede tahakkuk edecek fazlai 
varidatını ve bütçedeki muhassasatmdan vuku-
bulacak tasarrufatmı, vapur mubayaasına, rıh
tım ve iskeleler inşasına tahsis ve sarfa meclisi 
idareler mezundur). 

Şimdi bu madde ile fazlai varidat ve tasarru-
fat gibi temin olunacak karşılıktan istifade et
mek üzere idareye salâhiyet veriliyor. Bu salâhi
yet, 1929 senesine devrolunacak mevcut ile, 1929 
senesi içinde varidat fazlasından ve tasarrufat
tan vaki olacak mebaliğden istifade etmeği ta-
zammun etmektedir. 

Bizim burada temas ettiğiniz şey ikidir: 
Evvelâ bu 1929 senesine devrolunacak mev

cudun manası nedir? Maddenin siyak ve sibakı
na göre, bu mevcudun, ancak varidat fazlası ve 
tasarruf at gibi maddelerden ibaret olması lâzım-

flj 153 numaralı matbua zaptın sonunu mer
buttur. 

\ dır. Halbuki 1929 senesine devrolunan mevcut 
! içinde emanat ve saire dahil olmamak lâzımdır. 
| İbarenin mutlakıyetinden, idare, vezne mevcu-
| dunun içinde emanatın da bulunacağım nazan 
| dikkate alarak haddi zatinde varidat fazlalığı 
I ve tasarruf at yokken bu fazlayi vezne mevcudu 
i olarak almış ve böylece tatbikatına geçmiş... Biz, 

yani gerek Divanı muhasebat heyeti, gerek en-
1 cümen bu vaziyeti gördüğümüz zaman, vezne 
! mevcudunun ancak varidat fazlası ve tasarruf at 

gibi şeylerden ibaret olacağını anlamış, emana
tın dahil olmadığına inandığımız için 1928 muta
bakat beyannamesinde ve hesabı katı kanun lâ
yihasının , istinat ettiği esbabı mucibede Meclisi 
Âliye arzetmiştik. Meclisi Âli de bunu böylece 
kabul buyurmuştur. Encümenin 1929 hesabı 
katisinde ve mutabakat beyannamesinde temas 

I ettiği esaslardan birisi de idare noktai nazarma 
I göre alınan bu tahsisatın mahalli sarfı ve tahsisi 

işidir. 
Gene seyrisefain bütçe kanununun 3 üncü 

maddesine istinaden tahsisat addettiği bir parayı 
bütçe kanununun 5 inci faslının birinci madde
sine tahsisat olarak kaydetmiştir. Mesele böyle 
olunca şimdi okuduğum bütçe kanununun 3 üncü 
maddesinde gösterdiği 929 senesine devroluna
cak mevcut fazlai varidat ve tasarruf vapur mu
bayaasına, nhtım inşasma hasrolunacaktrr, diye 
takyit edilmiştir. Bu salâhiyet te buna müste
nittir. Arzettiğim bu sebepten dolayı böylece 
tahsisat kaydettikten sonra beşinci faslm birinci 
maddesine alınmıştır. Böyle alındıktan sonra 
bundan 54, 945 lirayı zaten bütçe kanununun 
beşinci faslının birinci maddesi unvanı 
vapur mubayaasına ve vapur isticar masra
fına karşılık şeklindedir. Maddedeki bu 
unvan ve üçüncü madde, bu tahsisatın ancak 
vapur mubayaasına hasrolunacağmı tasrih et
mektedir Bu maddeye istinaden ve unvanına 
bakarak vapur isticarında da sarf edilebilir şeklin
de kaydettikten sonra böylece tahsisat olarak 
kaydetmiştir. Biz 55, 940 lirayı gerek üçüncü 
madde muhteviyatına ve gerek bütçe esasatma 
muvafık görmedik. Bu, geçen sene de 927 muta
bakat beyannamesinde de aynen Meclisi Âliye 
arzedilmiş ve kabul edilmiştir. Buna rağmen bu 
muamelenin 928 ve 929 da devam ve teselsül et
mesi, Meclisi Âlinin ittihaz ettiği kararm sonra
dan olmasından ileri geliyor. Çünkü 27 mutabakat 
beyannamesi geçen sene tasdik edilmişti. Biz de 
gerek 27 ve" gerek 28 de olduğu gibi bu sene de 
vaziyeti Heyeti unlumiyeye bu şekilde arzetmek-
te fayda gördük. Niçin böyle yapmışlar? Arzet
tiğim sebeplere istinaden böyle olmuştur. Bu 
yapılan şey tamamen kanunsuz mudur? Bütçe 
kanununun beşinci faslınm birinci maddesine 

I nazaran tamamen haksızdırlar demek te doğru 
değildir. Amma biz mazbatamızda Heyeti muh-

I teremeden rica ettik ki bundan sonra bu gibi 
İ tahsisatta ne maksatla ne gibi salâhiyetler veri-
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liyor; bir faslı mahsusla maksadı sarih olarak 
ifade etmekte fayda vardır; bunu temin buyur
sunlar. 

REÎS — Başka söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etme^ 

yenler.. Kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hesabı kati 
kanunu 

MADDE İ — Öeyrisefain idaresinin 1929 se
nesi masarifi merbut (A) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu veçhile 5 365 997 lira 62 kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmeyenler., kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1929 senesi 
varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile 4 947 750 lira 65 kuruştur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 1929 senesi için verilen tahsi
sattan sarfedilmeyen ve miktan (A) işaretli 
cetvelde ayrı bir sütunda gösterilen 168 626 lira 
22 kuruştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İktisat vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiy esini kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

,2 — Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında 3/130 numa
ralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümen mazbatası fil 

REÎS — Mazbatayı kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

3 — Sabık Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında 3/146 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teş
kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası f2l 

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

[1,2] 161, 162 numaralı matbualar zaptın so
nuna merbuttur. 

4 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 1/518 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Adliye encümenleri mazbatakırı fil 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

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

1632 sayılı askerî ceza kanununa müzeyyel 
kanun 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa 
yapan zabitlerle askerî memurlar ve gedikli kü
çük zabitlere iki aydan altı aya kadar hapis 
cezası verilir. 

Tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan ce
za bir kat arttırılmakla beraber zabitlerle as
kerî memurlar hakkında (ihraç) gedikli küçük 
zabitler hakkında (rütbenin geri alınması) ceza
lan da birlikte hükmolunur: 

A) Kazanç kastile ticaret yapmak veya yap
tırmak, 

B) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife ka
bul etmek. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu 
(A) fıkrasında kazanç kastile ticaret yapmak 
veya yaptırmak yazılmıştır. Halbuki ticaret mef
humunda kazanç zaten vardır. Aynca tekide 
mahal yoktur. İkincisi kanunun esbabı mucibe 
mazbatasında ve ikinci maddede bu zabitlerin 
sanattan da memnuiyetleri kastedilmiştir. Hal
buki burada birinci maddede bu, tasrih edilme
miştir. Binaenaleyh hem ticaretten, hem sanat
tan memnuiyetleri icap eder. 

REPÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bendenizin maruzatım esasa ait değildir. Çünkü 
müzakeresinde bulundum. Yalnız bunu müzakere 
edip çıkardıktan sonra Heyeti umumiyeden bir 
karar çıktı. O kararla bunu telif etmek için en
cümen mazbata muharriri arkadaşımızın ve Mü-
dafaai Milliye vekili arkadaşımızın nazan dik
katlerini celbederim. Kelime tashihi meselesidir. 
Birinci madde zabitleri, ikinci madde zabitandan 
maada aksamı askeriyeyi ihtiva ediyor. Bun
dan evvel jandarmalann kanununa ait bir tadil
name geldi. O tadilname dolayısile Millî Müdafaa 
encümenimizin ve Dahiliye encümenimizin tetki-
katı var, orada askerleri tasnif eder ve bu tasnif
te müşterek noktai nazarlar gösteren iki kanun
dan bahsediliyor. 1111 numaralı kanunla diğer 
bir kanun. îkisi de bilhassa şu ifadeyi kullanı
yor. « Neferden zabit vekiline kadar olanlara ef
rat denir.» Binaenaleyh müşirden zabit vekiline 
kadar - onlar da dahil - zabit deniyor. Askerlik 
teşkilâtı budur. Binaenaleyh neferin içinde: On-

flj 123 numaralı matbuaya ilâve zaptın so
nuna merbuttur. 
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başı, çavuş, küçük zabit ve gedikli zabitler dahil 
olduğuna göre birinci maddenin ihtiva ettiği 
kısımdaki bu karar sarahaten göstermiştir ki kü
çük zabit tabirine nefer de dahildir. Neferin da
hil olduğu bir zümreyi, yalnız zabitana mahsus 
Olan bir zümre içine koymak hem kebul ettiğimiz 
taksimatı askeriyeye uymaz, hem de onların ha
iz olduğu mevkie muvafık değildir. Tabiî içimiz
de asker arkadaşlar da var. Münasip görürseniz 
bunu tashih edelim. Çünkü ikinci maddede ihti
yat zabiti, küçük zabit, nefer diyor. Halbuki ne
fer dedikten sonra küçük zabit demeğe lüzum 
yoktur. Adliye encümeninin henüz Meclisten ka
rar çıkmazdan evvel yapmış olduğu bu lâyihanın 
bu karara tevfikan yapılmasını teklif ediyorum. 
Bundan başka bir maksadım yoktur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ ZEKÂÎ B. 
(Diyarbekir) — Efendim, bu birinci maddede 
Refik Şevket Beyin söyledikleri gibi filvaki za-
bitan, askerî memurlar ve gedikli küçük zabitler 
mevzubahstır. Gedikli küçük zabit neferat me-
yanrnda addolunabilir; tabiratı askeriyeye göre. 
Ancak zabitan meyanında gedikli küçük zabitle
rin de tadat edilmesi, birinci maddede onlar için 
ayrı bir hüküm olduğuna binaendir ki o da rüt
belerinin refi meselesidir ve kendileri için mem
nu olan ticaret yapmak cürmünü iki defa ika 
eden küçük zabitlerin duçar olacakları cezadan 
başka bir de rütbelerinin refi cezasına duçar edi
leceklerinden dolayı onları da bu madde içinde 
zabitan gibi zikretmeğe zaruret hasıl olmuştur. 
Binaenaleyh haddi zatinde vaziyet ve sıfatları
nın icaplarına hiç muhalif değildir. İkinci madde 
efrat hakkındadır. 

Birinci madde gerek doğrudan doğruya, ge
rek vasıta ile zabitlerin ve rütbeli küçük za
bitlerin ticaretle uğraşmalarını menetmektedir. 
İkinci madde efrat hakkındadır. Onlar için yal
nız bizzat ticaretle iştigal memnudur. Yoksa tahtı 
silâha alınmış olan bir askerin şayet bakkalsa dük
kânını başka birisine emanet etmesi dahi me-
nedilecek değildir. Keza terhis edildiği zaman, 
mezun bulunduğu zaman kıyafeti askeriye ile 
olmaksızın işile, gücile, ziraati ile, sanati ile 
meşgul olması menedilmemiştir. Bundan dolayı 
vasıta ile esasen mensup oldukları sanat ve tica-
retlerile iştigallerine müsaade edilen efrat 
ikinci maddeye ithal edilmiş ve onların arası
na da ihtiyat zabitleri konulmuştur. Bu suretle 
rütbe farkı olmaksızın mahiyetleri dolayısile 
bazılarının hem doğrudan doğruya, hem bilva
sıta ve bazılarının yalnız doğrudan doğruya ti
caretten memnuiyetlerini göstermek için kanun 
lâyihasını bu suretle tanzim etmek mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. Encümenlerimiz de bu şekli 
muvafık bulmuşlardır. 

Beyefendi arkadaşımın buyurduklarına ge
lince; kazanç kastile ticaret Kazanç kasti ha
kikaten fazla gibidir. Ticaretin manayi kanu
nisinde temettü kasti esasen vardır. Ancak ti

caret, umumî manasında alış veriş demek ol
duğuna ve bir adam memur olmakla beraber 
başka yere giderken meselâ ev eşyasını satmaya 
mecbur olmasının da ticaret telâkki edilerek 

j (Edilmez sesleri) memnu fiilleri irtikâp ettikle
ri manasında bir zihap hâsıl etmemesi için tas-
rihan temettü kastile ticaret demek faydalı gö
rülmüştür. Adliye ve Millî Müdafaa encümen
lerimiz de bir lâğiv olduğunu görmemişlerdir. 
Eğer lâğiv telâkki buyurulursa kaldırılabilir. 

Sanat meselesi: Sanatla iştigal mevzuunda 
ticarî olan sanatlar mevzubahstir. Yoksa asker 
kendi sanatile bittabi meşgul olacaktır. Onun 
haricinde sanat işlerind iştigal, ticarî mevzulara 
ait olan iştigallerdir ki her biri ticaret kanunu-
da tarif edilmiştir. Binaenaleyh menetmek is
tediğimiz sanatle iştigal de bunun içerisine 
dahildir. 

İkinci fıkra ticarî ve sınaî müesseselerde 
vazife kabul etmek diyor. Binaenaleyh bende-
nizce « sanat » kelimesinin konmasına mahal 
yoktur. Karar Heyeti Üzülenindir. Kanunda ya
pılacak başka tadilât olmasa gerektir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Zekâi 
Beyefendile mutabık kalıyoruz. Meclisin karan 
vardır. Nefer denilince içinde küçük zabitler de 
dahildi. Zabit denilince birinci madde
nin tasrih ettiği kimseler dahildir. Bi
rinci maddede tekerrürü halinde ceza
nın arttırılması yazılıdır. Zannederim ki 
- son çrkanı gözden geçirirlerse - tekerürü ha
linde rütbeleri alınır diye bir kayit var, arzula
rını ikinci madde tamamen tatmin ediyor. Bu
rada mevcut esasata fazla bir kayit ilâve etme
ğe lüzum kalmaksızın memurini askeriye içindir. 
İkinci fıkra ihtiyat zabitile nefer ve küçük za
bitlere yani gedikli zabitlere ait oluyor. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. 
(Diyarbekir) — Refik Şevket Beyefendi arka
daşıma şurasını da arzetmek isterim ki birinci 
madde ile ikinci madde arasındaki fark, kendi
lerinin buyurdukları gibi tekerrürü halinde za
bit olanların veya küçük zabitlerin rütbelerinin 
geri alınması halinden başka birinci maddede 
gerek bizzat, gerek bilvasıta icrayi ticaretin o 
maddeye dahil olanlar için memnu olmasıdır. 

İkinci madde, yalnız bizzat icrayi ticaretin 
memnu olmasma aittir. Binaenaleyh gedikli 
küçük zabitleri ikinci maddeye alırsak onların 
bilvasıta icrayi ticaretlerine müsaade etmiş olu
ruz ki doğru olmaz. (Doğru sesleri). 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
kanunlarımızda ticaret sözü çok geçmiştir. Her 
kanunda ticaret ederse şöyle olur, böyle olur 
deniyor. Fakat ticaret kanunu bir çok muame
lâtı ticariyeden bahseder. Fakat hiç bir yerinde 
kazanç kastile ticaret demez. Kazanç kastile 
dersek ne olur? Ben bir işi kazanç kastile yap
mayabilirim. Halbuki ticaret kanununda ister 
kazanç tahakkuk etsin, ister etmesin. Ticaret 
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mutlaka kazanç kastile yapılır der. Fakat evinin 
eşyasını satarsa bu, ticaret midir? Binaenaleyh 
kanunlarımızı zayif kelimelerden kurtarmalı
yız ki manası vuzuhla anlaşılsın. 

İkincisi sanat meselesidir. O zabit filî hizmeti 
askeriyesini icra ederken sanatı olan vazifesini 
ifa ederse yani vazifesi sanat ise icrayi sanat 
ediyor diye cezalandıracak mısınız? Binaenaleyh 
bu kayitle o adamın kendi sanatını mı kastedi
yorsunuz? Sonra bunu da yalnız ihtiyat zabitle-
rile askerlere hasrediyorsunuz. O halde bu mese
le münakaşayi badi olacak bir mevzu değildir. 

HAKKİ TARIK B. (Giresun) — Bendenizin 
maruzatım da Hüsnü Beyi teyit eder mahiyette
dir. Başka kanunlarda ticaret mutlak zikredil
miştir. Kazanç mevcuttur. Vekil beyefendinin 
dediği gibi kazanç tabirini kullanmayalım. Ben-
denizce kazanç kastı tabirine lüzum yoktur. O 
tabirin kalkması lâzımdır. 

(Doğru sesleri) 
ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 

B. (Kocaeli) — Efendim, kazanç kastile tabirin
de Adliye encümeni ısrar etmez (Teşekkür ede
riz sesleri). Fakat, teklif edilen lâyihada bu şe
kilde bir yazı bulunmasını da mutlak bir lâğiv 
manada telâkki etmez. Çünkü ceza hükümlerini 
gösteren kanunlar, bir az faidei zaide kabilinden 
telâkkileri havi olsa da tatbikata tesir eder. Ve
kil beyefendinin de izah buyurdukları gibi bazan 
her hangi bir şey kârına satılmış olabilir. 

Kendinin ihtiyacından fazla bir eşyayı sattı 
diye bunu ticaret saymak doğru değildir. Ancak 
bizim maksadımız, bu işin mutat bir şekilde ya
pılmasından ihtiraz içindir. Maamafih böyle bir 
telâkkiye uğradığı için kazanç kaydinin kalkma
sında hiç bir mahzur görmiyoruz. 

Sanat kaydi meselesine gelince; hareketleri 
cürüm telâkki edilen eşhası askeriye, askerliği 
meslek edinmiş olanların başka bir işle meşgul 
olmaları esasen kabul edilemez. Halbuki sanat 
erbabından olduğu halde askerî vazifelerini ifa 
etmek için gerek silâh altına almmak, gerekse 
ihtiyat zabiti olmak vaziyetinde bulunabilecekler 
vardır. Binaenaleyh bu mesele üzerinde sanat 
yapmak kabilinden bir şey yoktur. 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂÎ B. — 
Birinci maddenin A fıkrası (ticaret ve sanat yap
mak veya yaptırmak ) şeklinde olmalı, sanat 
kastile kaydi kalkmalıdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Gerek en
cümen, gerek Hükümet muvafakat ediyor. 

REİS — Kazanç kastile tabiri için de encü
men muvafakat ediyor mu efendim? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis bey, 
encümenin kanaatleri arasında zaten (sanat kas
tile) tabiri yoktur. 

REİS — O halde (kazanç kastile) fıkrasını 
çıkarıyoruz. Encümen muvafakat ediyor mu 
efendim? 

SALÂHATTİN B. ( Kocaeli ) — Ediyoruz 
efendim. 

REİS — O halde (A) fıkrası şöyle oluyor: 
A) Ticaret yapmak veya yaptarmak. 
MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZBKÂ1 B. (Di-

yarbekir) — Beyefendinin teklifi veçhile sanat 
ta ilâve edilsin, bir mahzur yoktur. 

REİS — Encümen de muvafakat ediyor mu 
efendim? 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — Bu iş daha ziyade Millî Müdafaa 
encümenini alâkadar eden bir iştir. Çünkü mesle-
ke taallûk ediyor. 

REİS — (A) fıkrası yeni şekilde tekrar oku
nacaktır. 

A) Ticaret ve sanat yapmak veya yaptırmak. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim; 

sanat yaptırmanın manası çok şamil olur. Kendi 
çocuğuna bir sanat yaptırmak dahi mucibi mesu
liyet midir? Binaenaleyh sanat kelimesi bende-
nizce zaittir. Sadece ticaret yapmak dense daha 
iyi olur. 

REİS — Muvafık görürseniz bu maddeyi en
cümene verelim, üzerinde çalışılsın, Diğ«r mad
delere geçelim (Muvafık sesleri). 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa 
yapan ihtiyat zabitleri hakkmda iki aydan altı 
aya ve küçük zabitlerle neferler hakkmda on 
beş günden üç aya kadar hapis cezası verilir. 

Tekerrürü halinde cezalan bir k&t arttırıl
makla beraber küçük zabitler hakkında ( rüt
benin g-eri alınması) cezası da birliküe hükmo-
lunur. 

A) Filî hizmeti askeriyelerini ifa esnasında 
bizzat ticaret veya sanatle iştigal etmek, 

B) Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife kabul 
etmek. 

Ancak tebdili hava veya resmî mezuniyet 
suretile kıta ve müesseselerden ayrılanların as
kerlik kıyafetinden ayrılmak şartile kendi iş ve 
sanatlarile iştigalleri caizdir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Adliye en
cümeni arkadaşlarımız ticarî ve sınaî müessese
lerde vazife kabul etmekten bahsediyorlar. Hal
buki vazife kabul etmek, şifahî de olabilir. Hal
buki bunun yerine ticarî ve sınaî müesseselerde 
vazife yapmak desek daha iyi olmaz mı? Farze-
delim kabul eder de sonra çalışmayacağım derse 
kabul etti diye ceza vermek doğru mudur? 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂ! B. — 
Vazife yapmak ve kabul etmek hepsi birdir. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂHATTİN 
B. (Kocaeli) — Bu maddede bahsedilen eşhasın 
sıfatına g-öre vazife almak filen yapmak demek
tir. Başka suretle maddenin imaline imkan yok
tur. Binaenaleyh hiç bir tereddüde mahal yoktur. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Encümenin 
takdiri böyle ise iltibasa mahal kalmamış de
mektir. 
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r REÎS — Başka söz isteyen var mı? Maddeyi ! 

kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Askerî doktorların bizzat hu
susî hastane açmaları memnudur. Hilâfında 
hareket, birinci madde mucibince cezayi müs-
telzimdir. Ancak çalışma saatleri haricinde ve 
mahsus kanuna göre icrayi sanat etmeleri ca
izdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddenin A fıkrası hakkmda ne 
buyuruyorsunuz? 

M. M. V. ZEKÂÎ B. ( Diyarbekir ) — Biz 
zannediyoruz ki hususî icrayi sanat etmek dahi 
icrayi ticaret tabirine dahildir. Adliye encü
meni de bunda bizimle müşterektir. Fakat Be
yefendi hususî sanatın da zikredilmesini istiyor
lar. Heyeti Celüe nasıl takdir buyururlarsa ka
rar verilsin. Teklif veçhile fıkra reye vazedil
sin de kanun teahhur etmesin. 

REÎS — Şu halde A fıkrasını (ticaret yap
mak veya yaptırmak) suretinde olarak maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Layihanın birinci müzakeresi hitam bulmuş
tur. 

/T — Türkiye havayolları idaresi hakkında 
1/499 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müda
faa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları. 

İKTİSAT E. M. M. ÎSMAÎL B. ( Şebin Ka-
rahisar ) — Efendim, bu lâyihayı İktisat encü
menine istiyoruz. Encümenimizde deniz, hava 
ticaretine dair bir kanun vardır. Bunun da onun
la irtibatı vardır. 

BÜTÇE E. Rs. HASAN FEHMİ B. ( Gümü-
şane ) — Zaten oradan geldi. 

REİS — İsmail Bey, hangi encümene isti
yorsunuz? 

îk. En. M. M. İSMAİL B. (Şebin Karahisar) -
İktisat encümenine. 

REÎS — Sizden geçmedi mi? 
ÎSMAÎL B. (Şebin Karahisar) — Hayır. 
REİS — Pekâlâ, İktisat encümenine veriyo

ruz. 
M. M. VEKİLİ ZEKÂÎ B. ( Diyarbekir ) — 

Efendim bu hava yollan, kanunu bütçeile alâka
dardır. Heyeti Oelilenin tasvibine iktiran ederse 
buna ait olan mülhak bütçe de diğer bütçe

lerle beraber Meclisi Âliye takdim edilecektir. 
Onun için epey zamandanberi encümenlerde tet
kik edilerek uzayan bu kanunun Heyeti celile 
tensip buyurursa İktisat encümenince de tetkik 
edildikten sonra müstaceliyetle müzakeresini rica 
ediyorum ve bu suretle diğer bütçelere ye
tişsin. 

' REİS — Efendim, müstaceliyet teklifi, lâyi
hanın müzakeresine geçildiğinde olur. 

M. M. V. ZEKÂÎ B. (Diyarbekir) — Efen
dim, bendeniz de o zaman için teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, lâyiha encümene havale 
edilmiştir. Encümen müstacelen tetkik ederek 
cumartesi celsesine yetiştirir. 

İK. En. M. M. İSMAİL B (Şebin Karahisar) — 
Çalışırız efendim. 

6* — Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Be
yin, veryinin kolaylıkla alınması yerilarına da
ir 2/•',() numaralı kanun teklif il e mükelleflere 
veryi karnesi verilmesi hakkında //,L9,V numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları [1] 

REİS — Bu lâyihanın henüz miadı gelmemiş
tir. (Müzakere edelim sesleri). 

Bu gün müzakeresini kabul buyuranlar.... 
Kabul etmeyenler.. Bu gün müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler,. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Mükelleflere vergi karnesi verilmesi hakkında 
kanun 

MADDE 1 — İsteyen mükelleflere Devlet 
bütçesine giren vasıtalı ve vasıtasız senelik ola
rak tahakkuk ettirilen vergiler için karne veri
lir. Vergi karnelerine, tahakkuk şubesi teşki
lâtı olan yerlerde şube ve bu teşkilât olmayan 
yerlerde kaza varidat idaresi hududu içerisinde 
mükelleflerin her sene tahakkuk edecek vergi-
lerile bu vergilere karşı ödeyecekleri paralar ya
zılır. Mükellefler karnelerini diğer tahakkuk şu
belerine veya kaza varidat idarelerine götürerek 
o şube ve kazalar hududu içerisindeki vergilerini 
ve ödeyecekleri paraları yazdırabilirler. 
REŞİT B. (G-azi Antep) — Bir sual efendim; 

Bu maddede isteyenlere verilecektir deniliyor. 
İstemeyenlere verilmeyecek midir? (İhtiyaridir 
sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen varmı efendini? 
(Yok sesleri). 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Birinci mad
deyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

fi I lii'ı numaralı matbua zabtın sonuna 
merbuttur. 
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MADDE 2 — Vergi borçlarını ödeyen mü

kelleflere mal sandıklarınca şimdiye kadar oldu
ğu gibi ayrıca makbuz verilir. Mükellefler ver
gi borçlarını ödediklerini bu makbuzlarla ispat 
edebildikleri gibi vergi karneleri ile de tevsik 
eyleyebilirler. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim 
hiç şüphesizdir ki bu karnelerin ihdası keyfiyeti 
mükelleflerle maliyeciler arasında davayi, her 
hangi bir iddiayı ispat etmek için bulunmuş çok 
güzel bir usuldür. Yalnız bu maddede bir tabir 
kullanılmış « vergi borçlarını ödeyen mükellef
lere mal sandıklarınca şimdiye kadar olduğu gibi 
ayrıca makbuz verilir, mükelleflere vergi borçla
rını ödediklerini bu makbuzlarla ispat edebildik
leri gibi vergi karnelerile de tevsik eyleyebilir
ler.» Madde aynen budur. Şimdi makbuzlar ispat 
delili olarak kullanılıyor, karneler de tevsik. 
Bendeniz bu manayı anlayamadım. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA MÜKER-
REM B. (İsparta) — ikisi de ayni manadadır. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Bütçe en-
cümenindeki arkadaşımız mademki ikisi de ayni 
manadadır diyor, ikisine de ispat diyelim ve işin 
içinden çıkalım. Meselenin nezaketi buradadır. 
Nitekim böyle olması da lâzımdır. Karne altta 
gelen bir madde ile alınan paranın, oraya mak
buzunun numarasını yazan - çünkü aşağıdaki 
madde diyor M, sandık memurları aldıkları 
para mukabilinde verdikleri makbuza karnenin 
numarasını ve karneye de verdikleri makbuzun 
numarasını yazacaklar diyor. Şimdi bu makbuzu 
kaybettim. Karneyi gösteriyorum. O vakit kar
nenin mahiyeti ispat vesikası olmayor da, bir 
tevsik bir tevsik vesikası oluyor. O halde ispat 
vesikası üzerinde ihtilâfımız yoksa lütfetsinler de 
mükellefler vergi borçlarını ödediklerini makbuz 
veya karnelerle ispat edebilirler şeklinde tashih 
etsinler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim iki vesikadan birinin 
ilk bakışta fazla olduğu görülür. Fakat vergi 
makbuzunda kabza memur olan veznedarların, 
tahsildarların muamelât ve hesabtını kontrol 
edebilmek için makbuz koçanlarının elde mevcut 
olması ve numaraların teselsül etmesi esastır. 

Karneler mükellefin cebinde olduktan sonra 
mükellef isterse makbuzu alır almaz yırt
sın, isterse kaybetsin vergiyi tediye ettiğine dair 
en esaslı vesika karne cüzdanıdır. Bu itibarla 
ikisinde de sarahaten bahsedilmesinin sebebi: 
Birisi mükellefin elinde daimî cüzdan halinde 
muhafaza edilebilmesi ve ayni zamanda da Dev
let cephesinden veznedar ve tahsildarların he
saplarının muntazamn kontrol edilebilmesini te
min içindir. Her iki vesika da ayni kuvvet ve 
mahiyettedir. Mükellefin verdiği parayı ispat e-
deblir. 

Takdir buyurulur ki birinci madde ile kar
ne mecburî değil ihtiyaridir. İsteyen mükellef 

alacaktır. Bir kere ücretledir. Beş kuruş ver
gisi olan bir mükellef te 25 kuruş verip karne 
alamaz. İlerde belki zamanla bunların mecburî 
şekle getirilmesi, fiatlannm ucuzlatılması dü
şünülebilir. Bu gün Türkiyenin nüfusu umumi-
yesine göre heyeti umumiyesine birden karne 
vermek ve bunları imlâ etmeğe ne teşkilâtımız 
müsaittir, ne de memurlarımız yetiştirebilirler. 
Fakat talip olanlar ücretini verip benim karne
mi ver diyenlere tahmin ediyorum ki mükellef
lerin hiç olmazsa dörtte, beşte biri ilk seneler
de talip olacaklardır. İşe başlamış olalım, iş 
intizamına girsin, tedricen adedi artacaktır, 
belki ilerde mecburî vaziyete koruz. Bu gün 
ihtiyarî olduğuna göre makbuzları muhafaza 
edecek mükellefler mevcuttur. Karnesi olma
yanlar buna mecburdurlar. Karnesi olanlar da 
karne ile ispat edebilir. Maksat budur. İfa
dede Refik Şevket Beyefendi arkadaşımızın bi
zim maksadımızı tavzihten ibarettir. İkisi de 
ayni kuvvette ve mahiyettedir. 

REŞİT B. ( Gazi Antep ) — Bu karnenin 
türkçesi yok mu? Herkesin anlayacağı bir şe
kilde yazılsa daha iyi olmaz mı? 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Muka
bili cüzdandır, fakat o da türkçe değildir. 

REŞİT B. — Meselâ fitik denilsin. Karne 
denmesin. 

İSMAİL KEMAL B. ( Çorum ) — İdarei hu
susiye ve belediyelere borçlan olanlar da bir 
cüzdan alsalar muvafık değil mi? 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Dahi
liye vekâleti teklif etsin, bir sey düşünülür. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Hele 
belediye borçlan. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Belediye 
ile idarei hususiyelerin.. 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis Beyefendi, bu 
karnelere verilecek 25 kuruş çoktur. Hükümet bu 
şekilde bir mükellefiyet daha ilâve ediyor de
mektir. 

AHMET İHSAN B. (Ordu) — Bez kaplıdır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Ve ihti

yaridir. 
EMİN B. (Eskişehir) — İhtiyarî olsun, ne olur

sa olsun (5) kuruş yeter. 
BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 

Bey (Gümüşhane) — Efendim, 25 kuruş asgarî 
bir rakamdır ve ihtiyaridir. Cüzdan 50 yaprak
tan aşağı olmayacak muntazam olacak, senelerce 
devam edecek, bunun arasından yapraklarını çe
kip çıkarmak imkânı verilmeyecek bir surette 
pasaport cüzdanları gibi sağlam ve metin olması 
esastır. Hattâ iki derece teklif edildi. İsteyen 
25 kuruşluk, isteyen elli kuruşluk alırlar, meşin 
kaplı olursa 50 kuruştur ve bundan aşağı yaptır
mağa imkân yoktur. Bez kaplı olursa 25 kuruş 
asgarî bir fiat olarak hesap ettik. Bu cüzdan 
bir senelik değildir, dolana kadar kullanıla
caktır. 
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EMİN B (Eskişehir) — Beis Bey... 
REİS — Emin B. bu maddeye ait değildir. O 

madde geldiği zaman söylersiniz. 
REŞİT B. (Gazi Antep) — Karnenin, Türk-

çeye tercümesine encümen de muvafakat edi
yor. (Bitik densin sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğtm sebebe binaen maddenin (Mak

buzlarla veya vergi karnelerile ispat edebilirler) 
şeklinde tadilini teklif ederim, 

Manisa 
Refik Şevket 

TAHSİN B. (Aydm) — Efendim, bendeniz 
bir sual soracağım. Bu karneleri şubeler mi ve
recek, yoksa defterdarlıklar mı verecek? 

Meselâ bir adamın dört şubede malı vardır. 
Her şube ben senin şubemde bulunan malını bi
lirim. diye . . . (Kürsüye, kürsüye sesleri). 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMÎ 
B (Gümüşane) — Aşağıdaki maddede sarahat 
vardır. Karneyi bir şubeden alacak, diğer şu
belerdeki malmı da ona yazdıracak. 

TAHSİN B. ( Aydm ) — O halde mesele 
yoktur. 

REİS — İkinci madde encümenin muvaf aka-
tile tashih olunmuştur efendim. 

MADDE 2 — Vergi borçlarım ödeyen mü
kelleflere mal sandıklarınca şimdiye kadar oldu
ğu gibi ayrıca makbuz verilir. Mükellefler ver
gi borçlarını ödediklerini bu makbuzlarla veya 
vergi karneleri ile ispat edebilirler. 

REİS — Muvafık mı efendim? (Muvafık ses
leri). 

Maddeyi bu şekilde reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Vergi karnelerinde makbuz 
numaralan ve makbuzlarda da karne numaralan 
yazılır. Vergilerin her türlü tahavvülât ve ta
dilâtı karnelere işaret edilir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Ne de
mek istiyorlar efendim? 

Şimdi ben vergimi vermişim, mukabilinde 
bir makbuz almışım ve sandık eminine veyahut 
tahsildara aldığm vergiyi şu deftere kaydet, 
ayni zamanda makbuza bu karnemin numarası
nı yaz diyorum. Yani makbuz numarasının kar
neye yazılması bir faidei ameliye verir, mükel
lef davasını ispat etmek istediği zaman onunla 
ihticaç edebilir. Fakat aldığı makbuza karne 
numarasının yazılmasında fayda ne dir? Zan
nederim ki bunların maksatları makbuzların 
diplerine olacaktır. Eğer dip koçanlarına ise 
tasrih etmek lazımdır. Makbuz ve karne elim
de olduktan sonra memurlara makbuz numara
sını kaydettirmeğe lüzum yoktur. Dipkoçanla-
rma ise bunun zaran yok. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSl HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim; para kabzeden me

murları sıkı kontrol içindir. Karneye yazmış, 
makbuza yazmış, ikisi bir şeydir. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Noktai 
nazarım o değildir. Makbuzu alan benim. O hal
de makbuza numara koymakta mana yoktur. 
Makbuzun dip koçanına yazılırsa kabul ederim. 
Benim aldığım makbuza karnemin numarasını 
yazmaktan ne hâsıl olur? 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Makbuzlarla 
dip koçanlarının ayni şekilde olması lâzzmgelir. 
Makbuzda ne varsa dip koçanında da ayni iza
hat vardır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim, makbuzda
ki numaranın cüzdana, cüzdandaki numaranın 
makbuza yazılmasındaki faide, muamelâtı tevsik 
içindir. Fakat memurun her hangi bir müsama
hasından dolayı numaranın yazılması unutulmuş-
sa noksanlık olacak mıdır? 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. ( Gümüşane ) — Paranın kasaya girmesi ve 
deftere yazılması muamelesini numara kolaylıkla 
anlamağa ve bu muamelenin tamamen yapılıp 
yapılmadığını anlatmağa yardım eder. Fakat pa
ra defterde mevcutsa numara yoktur diye def
terde de yoktur mu diyeceğiz? 

EMİN B. (Eskişehir) — Tahsildar yahut me
mur parayı almışta deftere yazmamışsa? Bina
enaleyh muamelâtı bu numara meselesi teşviş 
eder zannederim. Deftere yazmaz, alır, yer. Mak
sadımız mükellefin hakkım kaybetmemektir. 
Binaenaleyh numarayı şart koymayalım. Numa
ra konulsun konulmasın, mükellef bunu yaptır
mağa mecbur olmasm. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LtK B. ( Çankırı ) — Mükellefin karnesinde; 
doğrudan doğruya alınmıştır diye işaret veril
dikten sonra artık mükellef için bir şey yoktur. 
Amma mükellefin hakkını muhafaza etmek mec
buriyetinde olduğumuz gibi, milletin de hak
kım müdafaa etmeliyiz. Yoksa mükellef için 
böyle bir şey yoktur. Varsa o, ispat edebilir. 
Memur, aldığı parayi sandığa vermiş midir, 
vermemiş midir? Onun için kanunî kayitler 
koymak lâzımdır, talimatname ile bu meseleyi 
halledemeyiz ( Doğru, müzakere kâfi sesleri ). 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Efendim, 
bendeniz Emin Beyin tereddüdüne, şimdi ka
bul ettiğimiz madde dolayısile, hiç imkân gör
medim. Yani bu karnenin en büyük meziyeti, 
borcun tediyesine dair elinde daimî bir vesika 
bulundurmak noktasmdandır. Makbuzun kay
bolması gibi karnenin de kaybolması imkânı 
vardır. Bunu bir vesikai subutiye olarak gös
teririz. Maliye vekili Beyefendinin dediği gi
bi, memur parayı yemişse bu, mükellefi alâ
kadar etmez. Yalnız ben burada mükellefi alâ
kadar eden ikinci bir cihet daha görüyorum. 
O da, memura bir vazife düşüyor. Makbuza 
numara yazılmış, karneye de yazılmış ise me
mur vazifesini ifa etmiştir. Eğer yazmamışsa 
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belki bu, emri kanuniye muhalefetini gösterir, 
ayrıca cezaya uğramalıdır. Bu maddeyi bir ka
nun halinde tedvine neden lüzum görülmüş? 
Yani bu kanun olmasa da Maliye vekili bü* ta
mim ya^sa, bu temin edilmez mi? Mafevkin 
maduna bir işin yapılması için verdiği emir ka
nun değil midir? 

HASAN FEHMÎ B. ( Gümüşane ) —O, bir 
emri idaridir. 

REFÎK ŞEVKET B. — Bendenizce karne 
usulü, hiç şüphesiz, tahsildarlara ve veznedar
lara yeni bir iş külfetidir. Bu muamele bir 
külfettir. Çünkü yeniden kendilerine tahmil 
edilen bir vazifenin mukabilinde hiç bir zaman 
adetleri arttırılinıyor. Onun için bendenize kalır
sa bu idarî meseleyi bu şekilde yazmaktansa ve 
bunda bir faidei ameliye görülüyorsa bunu bu 
vaziyete sokmaktansa yapmamak daha iyi olur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. ( Yozgat ) — Efen
dim, karne numarasının makbuza, makbuzun 
karneye yazılmasında büyük fayda vardır. Mü
kellef parayı yatırdıktan sonra parayı teslim 
alan memur, parayi veren zata para mukabilin
de bir makbuz verecek ve aldığı parayı da mak
buzun dipkoçanma kaydederek makbuz numa
rasını yazacak bunun külfeti nerededir? (Yap
mazsa sesleri). 

Yapmazsa makbuzluktan çıkar. Sonra o kar
nenin numarasını verdiği makbuzun dip koçanı
na yazacaktır. Karne esas olduğuna göre makbuz 
zayi olursa karne makbuz numarasını gösterdiği 
için memuru kontrol etmiş olacaktır. Binaen
aleyh yekdiğerini itmam ettiği için çok fayda
lıdır. 

REÎS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler . . . Etmeyenler .. Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Vergi karneleri müddetle mu
kayyet değildir. Zayi olan veya her sayıfası 
kullanılarak dolmuş bulunan karnelerin yerine 
diğerleri verilir. 

REFÎK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Bu madde 
hükmü, birinci maddede de aynen mevcuttur. 
Birinci maddeyi aynen okuyorum; (İsteyen mü
kelleflere Devlet bütçesine giren vasıtalı ve va
sıtasız senelik olarak tahakkuk ettirilen vergi
ler için karne verilir) diyor. Binaenaleyh bu 
maddeye lüzum yoktur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Reis bey, Hü
kümetten gelen teklifte müddet vardı ve Maliye 
encümeni de buna iştirak etmişti. Bütçe encüme
ni ise bu müddet kaydini kaldırmıştır. (Kürsüye 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, maddeye lüzum var
dır. Ademi lüzumuna dair bir takrir varsa izah 
edeyim. Esbabı mucibesini arzedeyim. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Birinci 
maddenin birinci fıkrasında (isteyen mükellefle
re Devlet bütçesine giren vasıtalı ve vasıtasız se

nelik olarak tahakkuk ettirilen vergiler için kar
ne verilir) deniyor. Bu madde ile ikinci madde 
taaruz ediyor. Çünkü burada müddet yoktur. 
Birincisinde senelik diye müddet var, izah etsin
ler. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, birinci madde; za
ten vergiler seneliktir, senelik olan vergilerin 
cüzdanlara, karnelere yazılmasını gösteriyor. 
Bu madde cüzdanın kaç sene müddetle meri ola
bileceğini söylüyor. Hükümetin teklifinde müd
det vardır. Diğer encümenler de buna iştirak 
etmişlerdir. Bunların gösterdiği müddet (5) se
nedir. Müruru zaman, haddi vakıa 5 senedir. Fa
kat vasıtasız vergilerin bir kısmında bu müddet 
daha fazladır ve sonra her mükellef vergiyi bir 
kalem olarak ödemez; on kalem, yüz kalem ola
bilir ve bir şube ile alâkası olmaz, iki üç şube ile 
alâkası olabilir. Bir mükellef cüzdanını bir sene
de, diğeri sekiz, başkası on senede doldurur. Bunu 
düşünen encümeniniz mükellef cüzdanı dolunca
ya kadar istimal etsin; dolduktan sonra vergile
rin üzerindeki müruru zaman haddi muhtelif ol
duğundan muhafaza edilsin diye beş seneyi kal
dırdık. İki senede dolduran da olur. Gelir, yeni
sini alır. 

10 sene de kullanmak mümkün olabilir. Bir evi 
olur, bir cüzdan alır, on senede dolmaz, bu itibar
la uzun seneler kullanılabilir. Binaenaleyh bu 
maddenin kalmasında mükellef için fayda vardır 
(Doğru sesleri). Müddetle takyit etmektense ge
rek istimali cihetinden ve gerek müruru zaman 
cihetinden müddetsiz olması doğrudur ki mü
kellef istediği kadar saklayabilsin. 

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

MADDE 5 — Mükelleflere vasıtalı vergiler 
için ayn ve vasıtasız vergiler için ayrı karneler 
verilir. Bu karnelerin şekli ve ne suretle doldu
rulacağı Maliye vekâletince tayin olunur. 

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

MADDE 6 — Vergi karneleri Maliye vekâ
letince ihzar ve fiatı tesbit olunarak malsandık-
lanndan satılır. Şu kadar ki bu karnelerin bez 
kaplılarına yirmi beş ve meşin kaplılarına elli 
kuruştan fazla fiat konamaz. 

REİS — Söz isteyen yoktur, buna ait bir tak
rir var; okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Bu kanundan büyük bir faide kastedildiğine 

göre karnelerin herkes tarafından alınabilmesi 
için fiatlannm 10 ve 20 kuruş olarak kabulünü 
arz ve teklif ederim. 

Mersin 
Fikri 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Çankırı) — On kuruşa, arzu edilen kar-



I : 48 11-5-1033 C : 1 
ne yapılamaz. Bundan kâr kastetmiyoruz. 

BÜTÇE ENCÜMENİ RElSÎ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Hatta 25 kuruşa bile şüphe
lidir. Onun için azamî dedik. 

SÜLEYMAN FÎKRI B. (Mersin) — Efendim, 
bu kanunun tatbiki dolayısile bir çok faydalar 
mülâhaza ediliyor. Onun için bu karneler ucuz 
olmalıdır ki herkes alabilsin. Yirmi yapraklı bir 
defter yüz paraya satılıyor, bu da 20 yapraklı ola
cağına göre yüz para.... 

MÜKERREM B. (İsparta) — Elli yapraklı 
olacak 

SÜLEYMAN FÎKRI B. ( Devamla ) — Elli 
yapraklı olsun. Kâğıdı yüz para, tabı imaliyesi 
de beş kuruştur. Binaenaleyh on kuruşa verilebi
lir. Arzettiğim gibi mademki bu kanundan bü
yük bir fayda tasavvur olunuyor, herkesin ala
bilmesi için fiatımn ucuz olması lâzımdır. 

MALİYE ENCÜMENİ NAMINA KEMAL 
TURAN B. (İsparta) — Efendim, maddenin ya
zılışı esasen mutlaka 25 - 50 kuruş mahiyetinde 
değildir, bu azamidir, bunu geçmeyecektir. Biz 
fiat tayin ederken düşündük, «bu cüzdanları ev- | 
velce beş sene için yapacaktık, sonradan on se- j 
neye çıkarttık». On sene kullanılacak bir defter ! 
gerek kâğıdı, gerek cildi ve gerek bezi mukave- i 
met edecek bir şekilde olmalıdır. Bu fiat her j 
halde fazla bir fiat değildir. j 

FlKRl B. ( Mersin ) — Hiç olmazsa maliyet 
fiatı denilsin. (Esasen maliyet fiatı sesleri). I 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEHMİ 
B. (Gümüşane) — Efendim, fiatlar bir kere katı 
değildir. Buraya azamisi konmuştur. Bundan 
aşağıya mal olursa, ona vereceğiz; maddede ona 
göre yapılmıştır, ihtimal çoğunuzda banka cüz
danı vardır, bu cüzdanları hiç bir zaman bir bu
çuk liradan aşağı vermezler. Matbaa işinde ihti
sası olan arkadaşlar bunu söylesinler. Muntazam 
bir cüzdanı maliye 25 kuruşa mal ederse çok iyi 
bir şey yapmış olur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis bey, tadil tekli
fini reye koymadınız. (Geçti artık, madde kabul 
edildi sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Idarei hususiye ve belediyeler de bu karne 

usulünü tatbik etmeğe mecburdur. 
Çorum 

İsmail Kemal 
REİS — Efendim, İsmail Kemal Beyin tekli

fini idarei hususiye ve belediyelere ait olduğu 
için Dahiliye vekili bey burada bulunmadıkça 
reye koyamam. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Hükümetten | 
Maliye vekili bey buradadır. j 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Efen- j 
dim, idarei hususiye ve belediyelerin Devlet ! 

! vergileri üzerinde, vasıtasız vergiler üzerindeki 
| hisseleri zaten tahakkuk ve tahsili Maliyece ya-
I pıldığı için karneye esasen giriyor. Çünkü ta-
i hakkuku da, tahsili de Maliyece yapılıyor ve 
j kesri munzam halinde ayrılıyor. Bir kaç ver-
I gi kalıyor ki bunlar da tanzifat ve tenvirat re-
j simlerinden ibarettir. 

ALÎ B. ( Rize ) — Yol parası. 
HASAN FEHMİ B. ( Devamla ) — Bunlar 

hizmet mukabili ücretlerdir. 
REFlK ŞEVKET B. (Manisa) — Allah için. 
HASAN FEHMİ B. ( Devamla ) — Bunların 

mahiyetleri itibarile kanun, bazan mal sahiple
rini müker^f kılar, bazan kira mukaveleleri 
bu mükellefiyeti şağiline de teşmil ve tahmil 
eder. idarei hususiye ve belediyelere taallûk 
edecek belli başlı yol vergisi kalıyor. Fakat ten
sip buyurursanız arkadaşımız bu teklifini bir 
lâyiha halinde versin, doğrudan doğruya salâ-
hiyettar olan Dahiliye encümeni tetkik etsin. 
Çünkü buradaki icaplar onlara uymaz. Oradaki 
verginin mevzuu ve mahiyeti başka olduğu için 
başka şekil ve şerait içinde tanzim edilmesi 
lâzımgelir. Ayrı bir lâyiha halinde tedvin edil
sin. Bu takrir kabul edilerek bu maddenin içi
ne konulsa, burada tahakkuk şubeleri karne 
verecek, karneyi doldurmak mecburiyeti onla
ra tahmil edilmiş olacak. Belediyelerle idarei 
hususiyelere taallûk edecek ahkâmı müeyyide
yi bu kanun almadığı için arkadaşımızın mak
sadı yine hâsıl olmayacaktır. 

Onun için bunu müstakil bir lâyiha olarak 
versin, bu mevzuu da ayrıca salâhiyettar en
cümenler tetkik ederler. 

İSMAİL KEMAL B. ( Çorum ) — iktisat 
encümenine verilsin. 

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

MADDE 7 — Karneler üzerinde yürütülecek 
her türlü kayitler damga resminden muaftır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum efen
dim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

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

Efendim kanunun birinci müzakeresi bitmiş
tir. 

Ruznamemizde başka madde olmadığı için 
cumartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,20 
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Sıra No 153 
Seyrisefain idaresi 1929 senesi son hesabına dair yapılan 
mutabakat beyannamesi hakkında 3/287 numaralı Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresile Seyrisefain idaresinin 1929 
senesi hesabı katisi hakkında 1/428 numaralı kanun lâyiha

sı ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

Seyrisefain idaresi 1929 senesi son hesabına dair yapılan mutabakat beyannamesi hakkında 
3/287 numaralı Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 

T. C. 
Divanı uuıhascba/ :>(> - III- /""*> 

V. 7:117 
II. 70 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Seyrisefain idaresinin 1929 malî senesi kati hesabına dair olarak Divanca tanzim edilmiş olan 
mutabakat beyannamesinin müteferri cetvellerile birlikte leffen takdim kılınmış olduğu arzolunur 
efendim. 

D. M. Reisi 
Fuat 

Beyanname 

Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hesabı katisi iktisat vekâletinden 16 - VI -1932 tarih ve 
3891/8 numaralı tezkere ile gönderilmekle muhasibin Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edil
miş olan idare hesabile karşılaştırıldı. 

1928 mutabakat beyannamesinde de arz ve izah edildiği gibi idarei mezkûrenin 1929 senesi bütçe 
kanununun 3 üncü maddesinin, idarenin 1929 senesine devredilecek mevcudu ile tahakkuk edecek 
fazlai varidatını ve ez guyrisarf kalacak bakiyei muhassasatını vapur mubayaasına, nhtım ve iske
leler inşasına tahsis ve sarfa meclisi idareye verdiği salâhiyete ve maddedeki mevcut tabirinin mut-
lakiyetine istinaden bu sene de dahi vezne ve banka mevcuduna mukabil 54 945 lira bütçenin beşinci 
faslının birinci ( merakip ve sefaini bahriye mubayaat ve isticar esman ve masarifi ) maddesine 
tahsisat olarak konulup sarf ve istimal edilmiş ve verilen mezuniyet hasren vapur mubayaası ve 
rıhtım ve iskeleler inşasına ait bulunduğu halde maddede unvanının isticar masarifini de ihtiva et
mesi itibarile bu paradan vapur icar bedeline de sarfiyat icra edilmiş olduğu gibi 3 000 lira da ikin
ci faslın dördüncü (bilûmum inşaat, tamirat, tefrişat ve amele ücuratı) maddesine ilâve edilerek sar-
fedilmiştir. Hesabı katide münderiç diğer rakamlar hakkında zikre şayan bir cihet g-örülmemiş 
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olduğunu arzeyleriz. 

Divaııı Mu. Reisi 1). 1. 11. I). 2. R, 1). 3. R. IX 4. R, Aza 
Fuat Faik Ahidin 11. Âlim, S ey fi Celü 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Ziya Basri Nazmi Be filo Kâmil Fevzi Müeyyel M. İhsan 

Aza Aza Aza Aza 
Ilalil Emin Rifal M. Ali 

Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hesabı katisi hakkında 1/428 numaralı kanun lâyihası 

T. r . 
Başvekâlet 21 - IX - 1032 

Muamelât müdürUifjii ' 
Sayı: 6/2X67 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 18 - IX - 1932 tarihli içtimamda Yük«§ 
sek Meclise arzı kararlaştırılan Seyrisefain idaresinin 1929 malî senesi hesabı kati kanun lâyihası 
esbabı mucibe ve cetvellerle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

.' ^i(;: .. :. _._ v ' İsmet 

1929 senesi hesabı katisi esbabı mucibe lâyihası 

Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hesabı katisini takdim ediyoruz. İdarenin senei mezkûre 
bütçesinde muharrer 4 859 104 lira muhammen varidata 21 nisan ve 19, 27 mayıs 1930 tarih ve 
1591 ve 1628 ve 1624 numaralı kanunlarla muvazenei umumiyeden muavenet olarak ilâve olunan 
437 000 lira ki ceman 5 296 104 liraya mukabil mütekaddim varidat cetvelinde müfredatı murak-
kam olduğu üzere senei mezkûre zarfında 4 870 847 lira 77 kuruş tahakkuk eylemiş ve buna sinini 
sabıkadan müdevver 1 841 964 lira 77 kuruşun ilâvesile tahakkukatı umumiye yekûnu 6 712 812 
lira 54 kuruşa baliğ olmuştur. İşbu tahakkukattan 4 756 883 lira 30 kuruşu 1929 senesine ve 
140 867 lira 35 kuruşu sinini sabıkaya ait olmak üzere ceman 4 897 750 lira 65 kuruş tahsilat 
vukubulmus ve 1 815 061 lira 89 kuruş senei âtiyeye devrolunmustur. 1929 senesindeki varidat 
bütçesindeki fusul ve mevadda sevahili baide hasılatını teşkil eden birinci faslın 2 712 740 lira 
muhammenatına karşı 2 061 348 lira 73 kuruş tahakkuk eylemiş ve işbu fasla dahil varidattan si
nini sabıkaya ait miktar dahi dahil olduğu halde 2 102 107 lira 51 kuruş tahsilat vaki olmuştur. 
Bütçede muhammen miktara göre işbu fasıl varidatından 650 391 lira 27 kuruş noksan tahakku-
kat görünmektedir. Bunun 432 697 lira 80 kuruşu Trabzon hattına ait olup işbu hat varidatının 
bu miktar noksan tahakkuk etmesi hattı mezkûre haftada iki sefer hesabile bir sene de icrası muta
savver 104 sefere karşı 91 sefer yapılmış ve senei mezkûre zarfında hattı mezkûr nakliyatındaki 
durgunluk yüzünden muhammen hasılatı vasatiye elde edilememiş olduğundan bu miktar noksan ta
hakkuk eylemiştir. 

İstanbul - Mersin hattı 

Bu hat için muhammen 410 800 lira varidat 142 643 lira 78 kuruş noksanile 268 156 lira 22 
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kuruş olarak istihsal olunmuştur. Bu noksanın mezkûr hatta haftada bir seferden senede 52 sefer 
icrası mutasavver iken teşrinievvel 1929 dan lögünde bir sefer icrası suretile bir senede ancak 34 
sefer yapılmasından ileri gelmiştir. 

İstanbul - Antalya hattı 

Bu hat için tahmin olunan 286 000 lira varidatı muhammene haftada bir sefer hesabile yapılma
sı mutasavver 52 sefer hasılatı muhamenesi olup ancak 48 sefer yapılabilmiş ve bu sebeple muham
men varidata göre 51 887 lira 37 kuruş noksan varidat elde edilebilmiştir. 

Edremit - Ayvalık hattı 

İşbu hattın haftada bir seferi muntazaman icra edilmek üzere gerçi mutasavver 52 sefer ta
mamen icra edilmiş ise de muamelâtı tüccariyenin durgunluğu yüzünden seferler hasılatı mu-
hammenenin tamamen elde edilmesine imkân bulunamamış ve 85 800 lira muhammenata karşı 
61 232 lira 50 kuruş istihsal edilmiştir ki 24 567 lira 50 kuruş noksan tahakkukat vaki olmuştur. 

Bozcaada hattı 

Bu hat münakalâtmdaki noksanlık yüzünden 7 020 lira muhammenata karşı 4 441 lira 77 ku
ruş tahakkuk etmiş. Binaenaleyh 2 578 lira 23 kuruş noksan varidat vuku bulmuştur. 

Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı ' 

Zuhurata tâbi olan ve senei sabıkaya nazaran vazedilmiş olan işbu muhammenat bu sene zar
fında 11 755 lira 5 kuruş noksanile elde edilebilmiştir. 

Marmara havzası hasılatı 

Marmara havzasında Mudanya ve Bandırma hatlarında münakalâtın tenakusu yüzünden ehem
miyetli miktarda tenzil vuku bulmuş ve Karabiga hattı varidatı muhammenesine pek karip ola
rak elde edilmiştir. İzmit hattmın muhammenatma nazaran 12 252 lira 48 kuruş fazla zuhur et
mesi bu sene zarfmda İzmit postalarının Yalovaya da uğratılması ve bu suretle Yalova nakli
yatının bu hat varidatı Mudanya ittisalinden mümbais bulunmuştur. Heyeti umumiyesi itibarile 
bu fasıl varidatında 45 009 lira 62 kuruş noksan tahakkukat vaki olmuştur. 

Sevahili miitecavire hasılatı 

Muhammenata pek karip bir surette 1 143 000 lira yerine 1 135 733 lira 55 kuruş varidat ta
hakkuk eylemiş ve bu da muhammenatm sıhhatine delâlet etmekte bulunmuştur. 

Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 

Muhammene nazaran 13 330 lira 23 kuruş fazlasile elde edilmiştir. 

Kılavuzluk hasılatı 

Senei mezküre zarfında kılavuzluk muamelâtmdaki inkişaf neticesi olarak muhammen varı 
data nazaran 21 645 lira 20 kuruş fazlasile tahakkuk eylemiştir. 

Hasılatı müteferrika 

Muhammen hâsılat 247 436 lira 68 kuruş fazlasile elde edilmiştir. 
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Muvazcnci umıımiı/edcn (umacak olan 

Esas bütçede muvazenei umumiyeden tediyesi mukarrer miktar 75 000 lira iken Yalova kap
lıcalarının ihya ve imarı idare uhdesine tevdi ve tahmil edilmesi neticesi olarak muhtelif kanun
larla 437 000 lira ayrıca Hazineden muavenet suretile idareye ita edilmiş ve bu suretle işbu fasıl 
tahakkukatı 512 000 liraya baliğ olmuştur. 

Hulâsa 

1929 senesi varidatı muhammenesi berveçhibalâ maruz muhtelif fasılların bazılarında birer mik
tar fazlasile heyeti umumiyesinde 425 256 lira 25 kuruş noksanile elde edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M- encümeni :io - İV - 1!);i:i 

Karar No. :};> 
fisas No. 1/4;>S :)/;>87 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisef ain idaresinin 1929 senesi hesabı katisi hakkında Başvekâleti celilenin 24 - IX -1932 ta
rih ve 6/2367 numaralı tezkeresile alınan kanun lâyihası, Divanı muhasebat riyasetinden 26-111-1933 
tarih ve 7212/70 numaralı tezkere ile gelen mutabakat beyannamesi ile birleştirilerek müzakere ve 
cetveller tetkik edildi. 

Mutabakat beyannamesi ile yapılan tetkikattan 1929 senesi bütçe kanununun üçüncü maddesinin 
verdiği salâhiyete istinaden vezne ve banka mevcudundan 54 945 liranın bütçenin beşinci faslının 
birinci (merakip ve sefaini bahriye mubayaat ve isticarı esman ve masarifi) maddesine ve 3 000 li
ranın da ikinci fashn dördüncü (bilûmum inşaat, tamirat, tefrişat ve amele ücuratı) maddesine tah
sisat olarak konulmuş ve beşinci faslın birinci maddesine konulan tahsisatın vapur mubayaasına 
tahsisi lazımgelirken bu tahsisattan isticar bedeline de sarfiyatta bulunulduğu ve 2 inci faslın 4 
üncü maddesine tahsisat olarak ilâve edilen meblâğın muhassasılehi olan rıhtım ve iskeleler inşasına 
sarfedildiği anlaşılmıştır. 

Bütçe kanununun üçüncü maddesine istinaden zikrolunan fasıllara tahsisat konulması için evvelki 
seneden 1929 senesine devredilen mevcudun varidattan mütehassıl olması ve beşinci faslın ikinci 
maddesine konulacak tahsisatın vapur mubayaasına tahsisi lâzımgelmekte idise de 1928 senesi muta
bakat beyannamesi münasebetile arzedilen esbaptan dolayı muamelei vakıanın kabulü zarurî gö
rülmüştür. 

Mutabakat beyannamesine merbut cetvellerdeki meşruhattan da bütçe kanununun altıncı mad
desine istinaden yapılan ve miktarı 62 942 lira 14 kuruştan ibaret bulunan mahsubatın açılacak 
faslı mahsusa ve yine bütçe kanununun beşinci maddesine nazaran istikraz suretile temin edil
miş olan (50) bin liranın bir taraftan varidata ve diğer taraftan tahsisata ilâvesi lazımgelirken 62 942 
lira 14 kuruşun tamamı ile istikraz hâsılından (30) bin liranın tahsisat kaydedilmemiş ve is
tikraz hâsılı olan (50) bin liranın varidata da alınmamış olduğu gibi idare hesabının tetkiki sı
rasında Divanca ittihaz olunan zam ve tenzil hakkındaki kararların infaz edilmemiş ve bundan 
dolayı da hesabı katide yazılı sarfiyatın (30) lira 29 kuruş miktarında bir fazlalık arzetmekte 
bulunduğu anlaşılmış ve yukarıda zikrolunan kanun hükümlerine tevfikı muamele için bahso-
lunan mahsubat ile (30) bin liranın tahsisata ve istikraz hâsılı olan (50) bin liranın varidata ilâvesi 
cihetine gidildiği gibi 30 lira 29 kuruşun da sarfiyattan tenzili muvafık görülmüştür. 

Bu sebeplerden dolayı Hükümetçe teklif olunan kanun lâyihasının birinci ve ikinci maddelerinde
ki rakamlar düzeltildiği gibi yine bahsolunan sebeplerden ve iptal edilecek tahsisat miktarı tes-
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bit edilirken düyuna mukabil tahsisattan muayyen bir miktann tefrik edilerek mevkuf tutulmasına 
mahal ve icabı kanunî olmadığından üçüncü maddedeki rakam da tashih edilmiş ve kanun lâyi
hasının bütçeye mütenazır olması için birinci ve ikinci maddenin numaraları da tebdil olunmuş
tur. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

D. M. E. Reisi 
Konya 

Refik 
Aza Aza 

İzm İL- Kayseri 

M. M. Kâtip 
Rize Yozgat 
Ali Ahmet Avni 

Aza Aza 
Kütahya 

Jlîlsnü Osman Ömer 

Aza 
Aksaray 

Rıza 

Aza 
Ankara 
Hasan 

Aza 
Çankırı 
Rifat 

Aza 
tstanbııl 

Hanrallah 

HÜKÜMETİN TEKİ i I Ki 

Seyrisefain idaresinin 1929 senesi hesabı 
katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1929 ma
lî senesi varidatı umumiyesi merbut varidat 
cetvelinde yazılı olduğu üzere (4 897 750) lira 
(65) kuruştur. 

MADDE 2 — îdarei mezkûrenin 1929 senesi 
umumî masarifi yine merbut masraf cetvelinde 
muharrer olduğu üzere (5 366 027) lira (91) ku
ruştur. 

MADDE 3 — Tahsisattan gayri ez sarf bakiye 
kalan (138 595) lira (93) kuruşun düyun muka
bili mevkuf tutulan (60 000) liradan mütebaki 
(78 595) lira (93) kuruş iptal edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 -
kili memurdur. 

Bş. V. 
İsmet, 
Ha. V. 

Dr. T. Kiişiü 
Na. V. 
Hilmi 

(i. T. V. 
Ali lîana 

Bu kanunun icrasına İktisat ve-

18 - IX -1932 
Ad. V. M. M. V. Da. V. 

Zelidi Ş. Kaya 
M r. v. Mal. V. 

M. AbdülltaliL 
Ik. V. 

M. Celâl 
Zv. V. 

Muhlis 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

DİVANİ MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
T A D İL t 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1929 se
nesi masarifi merbut (A) işaretli cetvelde yazılı 
olduğu veçhile 5 365 997 lira 62 kuruştur. 

MADDE 2 — Mezkûr idarenin 1929 senesi 
varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile 4 947 750 lira 65 kuruştur. 

MADDE 3 — 1929 senesi için verilen tahsi
sattan sarf edilemeyen ve miktan (A) işaretli 
cetvelde ayn bir sütunda gösterilen 168 626 lira 
22 kuruştur. 

MADDE 4 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 5 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
İktisat vekili memurdur. 
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A - CETVELİ 

F. Muhassasatın nevi 
1 Maaş, ücret, tahsisat 
2 Masarifat 
3 Reddiyat 
4 Geçen sene düyunu 
5 Sermaye işleri 
6 Mükâfatı naktiye ve vefat eden 

müstahdemin ailelerile müsta-
hakki tekaüt olmayıpta hizmeti 
idareden çıkarılacaklar ikra
miyesi 

7 İdare ve fabrika ikraz ve te-
avün sandıkları sermayesi 

8 Zabıtan ve mürettebatın iaşe 
bedeli ve masarifi 

9 Vesaiti nakliye masrafı 
10 Yalova kaplıca ve plajları iş

letme masarifi 
11 Yalova kaplıca ve plajları in

şaat ve tesisatı masarifi 
F.M. Havuzlar ve fabrikalar ( Müş

temilâtı dahil ) tamirat, inşa
at ve tesisatı 

Yekûn 

Muhassasat 
Lira K. 

1 309 881 
3 062 576 

2 000 
40 000 

495 592 

Sarfiyat 
Lira 

1 255 959 
2 995 006 

706 
39 767 

462 474 

K. 

30 
97 
73 
89 
48 

Sarfolunamayıp 
iptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

53 921 70 
67 569 03 

1 293 27 
532 11 

33 117 52 

25 000 

10 000 

140 000 
2 000 

15 000 

400 000 

22 620 

10 000 

139 898 
1 970 

15 000 

391 997 

65 

28 
97 

14 

o 

8 

379 

0 

101 
29 

002 

35 

72 
03 

86 

32 574 84 30 895 21 1 679 63 
5 534 623 84 5 365 997 62 168 626 22 
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B-CETVELİ 

Muhammenat Tahsilat 

F. M. Naridatın nev'i Lira Lira K. 

Trabzon hattı 
İstanbul - Mersin hattı 

» - Antalya » 
İstanbul - İzmir » 
Edremit ve ayvalık hattı 
Bozcaada ( İmroza kadar ) hattı 
Zuhurat kömür ve saire nakliyatı 
Mudanya hattı 
Bandırma » 
Karabiga » 
İzmit » 
Adalar » 
Kadıköy » 
Haydarpaşa » 
Anadolu » 
Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hasılatı 
Kılavuzluk ve Romorkörlûk ücuratı hasılatı 
Kahve ocakları hasılatı 
Emakin bedeli icarı 
Varidatı müteferrika 
Muvazenei umumiyeden alınacak olan 
Alınacak hissei temettü ve faiz 
Antrepo hasılatı 
Seyyar sergi hasılatı 
İstikraz olunan mebaliğ 

1 498 120 
410 800 
286 000 
390 000 

85 800 
7 020 

35 000 
123 240 
262 080 
176 800 

31 200 
348 000 
400 000 
320 000 

75 009 
70 000 

173 000 
15 000 
47 043 
30 000 

512 000 
0 
0 
0 

50 000 

1 081 
528 

396 
66 

4 
24 

108 
214 
172 

43 
335 
412 
309 

80 
78 

196 

773 
666 

966 
125 
279 
294 
888 
364 
978 
835 
824 
775 
536 
021 
796 
157 

17 683 
60 083 

261 
489 

3 
10 

50 

885 
000 
210 
333 
269 
000 

66 
76 

34 
86 
94 
95 
09 
26 
70 
70 
24 
85 
57 
42 
33 

20 
30 
87 

27 
34 

Yekûn 5 346 103 4 947 750 65 





Sıra No 161 
Erzurum mebusu Asım Beyin teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında 3/130 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T . C . * - -1 :-••- ; 
Başvekâlet l "]"' '" ' " 2 - TT - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/278 " * " ' • > ;• k ' > ' ,; 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
B. M. M. Zabıt kalemi mümeyyizi Ekrem Beyi tahkir eylediği iddia olunan Erzurum mebusu Asım 

Bey hakkında takibatı kanuniye icrası talebile mumaileyh Ekrem Bey tarafından verilip Adliye 
vekâletinden gönderilen üç kıta istida lef fen takdim olunmuştur. 

Asım Beyin mebus olması hasebile hakkında takibat icrası masuniyeti teşriiyesinin refine müte
vakkıf olduğundan teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince muktazasının ifasına mü
saade buyurulmasını Adliye vekâletinin işan üzerine rica ederim efendim. Başvekil 

İsmet 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve T eş. Esasiye 

Muhtelit encümeni 4-V -1933 
Karar No. 11 . 
Esas No. 3/130 

Yüksek Reisliğe 
Ekrem Bey tarafından ikame olunan hakaret davasından dolayı Erzurum mebusu Âsim Beyin 

teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâletten 2 - III -1932 tarih ve 6/278 numara ile 
gelip Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale buyu-
rulan tezkere Şeref (Edirne), Celâl Nuri (Tekirdağ), Vasfi Memet (Balıkesir), Sait Azmi 
(Kayseri), Celâl Sahir (Zonguldak) Beylerden mürekkep olan îhzarî encümence tetkik olunmuş 
ve verilen mazbatada isnat olunan fiil teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı ceraim haricinde olduğundan dahilî nizamnamenin 180 inci maddesinin 2 nci fıkrası muci
bince takibat ve muhakemenin devre sonuna taliki kararlaştırıldığı bildirilmiştir. 

Encümenimiz de îhzarî encümenin mütaleasına iştirak eylediğinden Heyeti umumiyenin tas
vibine arzeyler. 
Muhtelit E. Rs. N. 

M. M. 
Girseun 

H. Tarık 
Aza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Aza 
Edirne 
Şeref 

M. M. Kâ. Aza 
Antalya Trabzon 
Haydar Raif 

Aza Aza 
Konya Bursa 

T. Fikret A saf 
Aza Aza 

Yozgat Balıkesir 
A. Ham di Vasfi 

Aza Aza Aza 
Kayseri Kocaeli Kars 

S. Azmi Ragıp Nazif 
Aza Aza 

Antalya Denizli 
Numan Necip Ali 

Aza 
Erzincan 
Audülhak 
Aza 
îzmir 

M. Esat 





Sıra No 162 
Tokat mebusu Bekir Lûtfi Beyin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında 3/I46 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. - .. .. ' "• • : • *' : ' 
Başvekâlet ' ,'". . ' ' , ' , ' . 

Muamelât m iidilrlllfjâ -n>0 - XI -1930 
Sayı: 6/42:11 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Vazifesini suiistimal etmek maddesinden masnun sabık Hakâri valisi ve elyevm mebus Bekir 

Lûtfi Bey hakkında teşkilâtı esasiye kanununun 17 nci maddesi mucibince muamele ifası zımnında 
Dahiliye vekâletinden 26 - XI -1930 tarihli ve 98/1340 numaralı tezkere ile gönderilen evrak leffen 
takdim kılınmışttır. 

Muktazasmın ifa buyurulmasını arzederim efendim. 
Başvekil 

n . , Tam et 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve teşkilâtı esasiye 

Muhtelit encümeni 4 - V - 1933 
Karar No. 4:2 

Esas No.:}/14ü 
Yüksek Reisliğe 

Vazifesini suiistimal maddesinden dolayı sabık Hakâri valisi ve lâhik Tokat mebusu Bekir Lûtfi 
Beyin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaBasvekaletin 30 - XI -1930 tarih ve 6/4235 numara 
ile gelip Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale buyuru-
lan tezkere, Salâhattin (Kocaeli), A. Hamdi (Yozgat), Raif (Trabzon), Abdülhak (Erzincan), Ra
gıp (Kocaeli) Beylerden mürekkep olan ihzari encümence tetkik olunmuş ve Bekir Lûtfi Bey vefat 
etmiş olduğundan evrakının Başvekâlete iadesi icap eylediğinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir. 

Encümenimiz de İhzari encümenin mütaleasına iştirak eylediğinden Heyeti umumiyenin tasvi
bine arzolunur. 

Muhtelit En. Reisi N. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
M. M. 

Giresun 
II. Tarık 

Aza 
Antalya 

Nııman 
Aza 

Konya 
T. Fikret 

Aza 
Kocaeli 
Ragıp 

Aza 
Edirne 
Şeref 

Aza 
Kars 

Nazif 
Aza 

Bursa 
A saf 

Trabzon 

Raif 
Aza 

Çanakkale 
Osman Niyazi 

Aza 
Kayseri 
S. Azmi 

Antalya 

Haydar 
Âza 

Erzincan 
Abdülhalv 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 

Yozgat 

A. Hamdi 
Aza 

Balıkesir 
Vasfi 

Azr„ 
İzmir 

M. Esat 





Sıra NQ 123 
Askeri ceza kanununa müzeyyel I/5I8 numaralı kanun 

lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye 
encümenleri mazbataları 

T.C. 
B&ştsehU&t 23 - II - 1933 

M mmdât--müdürlüğü 
Sa%% S/463 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerî şahısların ticaret ve sınaatla uğraşmalarının yasak edilmesi için 1632 sayılı ceza kanununa 
zeylen MiÖÎ Jtttidafaa velâlHğînce hâzfrîanah ve tcra Vekilleri Heyetinin 20 - II - 1933 toplantı-
smda Yüksek Meclîse arzf kârarlaştirılan kanun lâyihası esbabı mucîbesile birlikte yüksek hu
zurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Askerî şahısların ticaret ve sınaatla meni iştigalleri hakkında teklif olunan kanunun esbabı 
mucibe mazbatası 

Memurinin ticaretle iştigalinden memiıuiyeti hakkmda 2 teşrinievvel 1333 tarihinde tanzim ve 
neşrolunan kararname askerî şahıslar hakkında dahi tatbik edilmekte idi. 

788 numaralı memurin kanununun 8 ittci maddesi (memurların ticaret ve sanatla iştigallerini 
m enetmiş) ve fakat aynca bir ceza tayin ve vazetmemiştir. Türk ceza kanunu ise 238 inci madde-
sile memurların ticaretle iştigallerinin müştekimi mücazat olabilmesini dairei memuriyetleri dahi
linde ahalinin zarurî havayicinden olan hububat, erzak ve sair malzemeleri alıp satmak kaydü şart
larına bağlı kılmış ve kuyut haricinde ticaret yapalf meörarlâr hakkında mesuliyet «sasım kabul 
etmemiştir. Türk ceza kanununun kabul ve neşrinden sonra 333 tarihli kararnamenin mülga olup 
olmadığı mevzubahs ve tereddüt ve ihtilâfı mucip olmuş ve en nihayet 1496 numaralı kanunun 
üçüncü maddesile sarih bir surette ilga ve işbu kanunun ikinci maddesile de ticaret ve smaatla 
iştigal edenler hakkında kuvvei teyidiye memurin kanununun 32 nci maddesine atfolunmuştur. Me
murin kanununun askerlere şamil olmadığı için, 333 tarihli kararnamenin bu suretle sarahaten ilga
sından sonra askerî şahıslardan ticaret ve sınaatla iştigal edenler için bir hüküm kalmamış ve as-
to«î o*» kanmırusda da bUitaisosta bir mTemmuryet ve ceza buluşmamış olduğundan bu noksanı 
tfcMEfivfe ikmal etmiş oİBiak üstore tiıcfcfetle iştialleri vazife ve meslekleri ve bilhassa askerliğin inzi
batı ile gayri kabili telif bulunan askerî1 şahıslar hakkmda kabili tatbik olmak üzere merbut kanun 
lâyihası tanzim olunmuştur. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümt iti 

Karar No. 16 
Esas No. 1/318 

11 İti H): 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 6/463 sayılı ve 23 şubat 1933 tarihli tezkeresile encümenimize gönderilen ve 1632 
sayılı askerî ceza kanununa zeylolmak üzere hazırlanmış olan kanun lâyihası esbabı mucibe mazba
tası ile birlikte M. M. vekili beyin huzurile okunarak müzakere edildi: 

788 numaralı memurin kanununun 8 inci maddesi hükmü Devlet memurlarının ticaret ve sa
natla iştigallerini menetmiştir. Bu hüküm, meslek ve vazife ve ordunun inzibatî noktalarından as
kerler için çok ehemmiyetlidir. Bu gün hükmü cari olan 1632 sayılı ve 27 mayıs 1930 tarihli as
kerî ceza kanununda askerlerin ticaret ve sınaatla iştigallerinin yasak bulunduğuna ve hilâfında ha
reket edenler hakkında hangi cezanın verileceğine dair bir kayit bulunmadığından bu noksanı ta
mamlamak maksadı ile teklif edilen kanun lâyihası encümenimizce de muvafık görülmüştür. Lâyi
hanın birinci maddesinde küçük zabitlerden bahsedildiği halde kıdemli küçük zabitler yazılma
mış olduğundan bunların da ayni madde hükmüne ilâvesi lüzumlu görüldü. Lâyihanın üçüncü 
maddesine gelince: Birinci maddede yazılı (zabitler) ifadesi içinde askerî doktorların da bu
lunduğu ve bunların 1219 sayılı tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasına dair kanun hüküm
lerine uygun olarak tababet sanatini icra etmeleri caiz görüldüğü ve diğer cihetten memleketi
mizin sıhhî ihtiyaçları göz önünde tutularak mezkûr maddenin o suretle yazılması ve lâyihanın 
diğer maddelerinin aynen kabulü encümenimizce karar altına alınmıştır. Arzolunur. 

M. M. E. R* 
(firesini 
thsan 

Aza 
Balıkesir 
Enver 

MSİ M. 
Diyar 

M. 
bek ir 

Kâzım 

Aza 
Ordu 

Rccai 

Kâ. 

Aza 
Tokat 

Hüsnü 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Aza 
Urfa 

Ali Saij> 

Aza 
Kars 

Muhittin 

Aza 
El âz iz 

Ahmet Saffet 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 11 
Esas No. J/518 

Adliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

17 - IV - 1933 

Başvekâletin 6/463 sayılı ve 23 - II - 1933 tarihli tezkeresile gönderilen askerî ceza kanununa 
müzeyyel kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatasile Millî Müdafaa encümeninin tadilâtı Millî 
Müdafaa vekili Zekâi Bey huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Memurların ticaretle iştigallerinin memnuiyetine dair hükümlerin ve cezaî müeyyidelerin zabit 
ve neferlere tatbiki mümkün olmadığı anlaşıldığından ve memnuiyetin zabit ve askerî memurlarla 
efrada teşmili zarurî görüldüğünden lâyiha esas itibarile tasvip edildikten sonra maddelere ge
çildi. 

Birinci maddenin şümulüne askeri erkân ve ümeranın dahil olup olmadığı hakkında izhar edi^ 
len tereddüde karşı Millî Müdafaa vekili bey zabit tabirine askerî erkân ve ümeranın dahil bulun-
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duğunu ve askerî ceza kanunile diğer kanunların da bu esas dahilinde tanzim edilmiş bulundu
ğunu beyan eylemiş ve encümenimizce de bu cihet tabiî görülmüş olmakla Millî Müdafaa encümeninin 
kabul eylediği 1 inci madde bazı kelime değisikliklerile cezanın asgarî haddinin 2 aya indirilmesi 
suretile kabul edilmiştir. 1 inci maddenin (A) fıkrası maksat dahilinde yeniden yazılmış ve ticarî 
müesseselerde, şirketler de dahil bulunduğundan (B) fıkrasındaki şirketlere kelimesi kaldırılmış
tır. İhtiyat zabitlerini de, vazifeye davet anından itibaren doğrudan doğruya ticaret yapmaktan 
menetmek fakat hususî ve şahsî vaziyetleri itibarile efradın tâbi olduğu memnuiyet hükümlerine 
tâbi tutmak zarurî görüldüğünden 2 nci maddeye « ihtiyat zabitleri » fıkrası ilâve ve müeyyide ola
rak ta on günden üç aya kadar hapis cezası tesbit edilmiştir. İkinci maddenin (A) fıkrası aynen 
ve (B) fıkrası ise yukarıda yazılı sebeplere binaen « şirket » kelimesi kaldırılarak kaleme alınmış
tır. 

Tababet ve şuabatı sanatlerinin tarzı icrasına dair olan kanun hükümleri dairesinde icrayı ta
babet ve sanat etmelerinde faide derkâr olan askerî etibbanın memnuiyet hilâfında hareketleri ha
linde bazan mezkûr kanunun müeyyidelerini aynen tatbik etmek imkânsızlığı nazara alınarak da
ha vazih olan Hükümetin teklif ettiği üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Umumî heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Ad. E. Reisi Bu M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Manisa Kayseri Yozgat Antalya Konya Antalya 

Mustafa Fevzi S. Azmi A. Hamdı Haydar T. Fikret' Numeni 

A/a Aza Aza Aza. Aza Aza 
(Jauakkale Kocaeli Konya Edirne Edirne Balıkesiı 

Osman Niyazi Raçjıp Ş. Sim II. Hayrı Şeref Vasfı 



Hf^KÛMETÎN TEKLİFİ 

1632 sayılı askerî ceza kammuna müzeyysl 
kanun lâyiham 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı halleri ilk defa 
yapan zabitlerle askerî memurlar ve küçük za
bitlere üç aydan altı aya kadar hapis cezası ve
rilir. Tekerrürü halinde evvelce verilmiş olan 
ceza bir kat arttırılmakla beraber zabitlerle as
kerî memurlar hakkında (ihraç), küçük zabit
ler hakkında (rütbenin geri almması) cezalan 
da birlikte hükmolunur; 

A - Temettü kasdüe ticarî işlerle uğraşmak. 

B - Şirketlerde yahut ticaret ve saaftyi mües
seselerinde vazife kabul eylemek. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı halleri ilk defa 
yapan efrat hakkında bir aydan bir seneye ka
dar hapis cezası verilir. Tekerrürü halinde ev
velki cezalan bir kat daha arttınlrr: 

A - Filî hizmeti askeriyelerini ifa esnasında 
bizzat ticaret ve sınaatle iştigal etmek. 

B - Şirketlerde yahut ticaret ve sanayi mü
esseselerinde vazife kabul eylemek. 

Ancak tebdilihava veya resmî mezuniyet su-
retile kıta veya müesseselerinden aynlanlann 
askerlik kıyafetinden aynlmak şartile kendi iş 
ve sanatlarile iştigalleri caizdir 

MADDE 3 — Askerî doktorlann bizzat hu
susî hastane açmaları memnudur. Hilâfında 
hareket, birinci madde mucibince cezayi müs-
telzimdir. Ancak çalışma saatleri haricinde ve 
mahsus kanununa göre icrayi sanat etmeleri ca
izdir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

20 - II - 1933 
Kş. V. Ad. V. M. M. V. I'a. V. 

Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya 
Ha. V. V. Mal. V. Mi'. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalik Dr. Reşit Galip 
Na. V. Ik. V. S. î. M. V. 
Hilmi ^f. Celâl Dr. Refik 

({. İ. V. Zr. V. 
.17?" ilana Muhlis 

MÎI/LÎ MÜDAFAA ^NCÜOTFNfNÎN TABİİ/t 

1632 sayüı askerî ceza kanununa müzeyyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı halleri ilk defa 
yapan zabitlerle askerî memurlar ve gedikli kü
çük zabitlere ve küçük zabitlere üç aydan altı 
aya kadar hapis cezası veröir. Tekerrürü halin
de evvelce verilmiş olan ceza bir kat arttırılmak
la beraber zabitlerle askerî memurlar haktenda 
(ihraç) gedikli küçük zabitler ve küçti zabitler 
baklanda (rütbenin geri almması) cezalan da 
birlikte hüianelumır. 

A - Aynen kabul edilmiştir. 

B • Aynen katoai edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

A - Aynen kabul edilmiştir. 

B - Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Askerî doktorlar hizmet ve va
zifeleri haricinde 11 nisan 1928 tarihli ve 1219 
sayılı kanun hükümlerine göre icrayi sanat ede
bilirler. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 



ADLİYE ENCÜMENİNİN TADtLÎ, 

16H2 sayılı askerî ceza kanununa müzeııyel 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa 
yapan zabitlerle askerî memurlar ve gedikli kü
çük zabitlere ve küçük zabitlere iki aydan altı 
aya kadar hapis cezası verilir. Tekerrürü halin
de evvelce verilmiş olan ceza bir kat arttırılmak
la beraber zabitlerle askerî memurlar hakkında 
(ihraç) gedikli küçük zabitler ve küçük zabit
ler hakkında (rütbenin geri alınması) cezalan 
da birlikte hükmolunur. 

A - Kazanç kasdile ticaret yapmak veya yap
tırmak, 

B - Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife ka
bul etmek. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı fiilleri ilk defa 
yapan ihtiyat zabitleri ve efrat hakkında on beş 
günden üç aya kadar hapis cezası verilir, teker
rürü halinde cezalan bir kat arttmlır. 

A - Filî hizmeti askeriyelerini ifa esnasında 
bizzat ticaret veya sanatla iştigal etmek, 

B - Ticarî ve sınaî müesseselerde vazife ka
bul etmek. 

Ancak tebdili hava veya resmî mezuniyet su-
retile kıta ve müesseselerden aynlanlann as
kerlik kıyafetinden aynlmak şartile kendi iş ve 
sanatlarile iştigalleri caizdir. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 





Sıra No 164 
Kastamonu mebusu H. Fehmi Beyin verginin kolaylıkla alın
ması yollarına dair 2/50 numaralı kanun teklifile mükellef
lere vergi karnesi verilmesi hakkında I 593 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin, verginin kolaylıkla* alınması yollarına dair 2/50 
numaralı kanun teklifi 

Büyük Millet Meclisinin Yüksek Reisliğine 

Efendim, beyefendiler; 
Bu gün tarla, orman, yapılar, sayım, kazanç gibi doğrudan doğruya köylü, şehirlimizden al

makta olduğumuz vergilerin tutan 31 600 000 liradır. Bu vergileri kasamıza koymak içki 
vilâyet kazalarımızda süvari, piyade, 3252 tahsildara bir ayda 150 781 lira aylık verdiğimize göre 
bir yılda 1 808 172 lira gibi büyük bir para Devlet kasasından çıkıyor. Tutarını bilmiyorum. Göz 
karan olarak yazıyorum. Belki yarım milyon lirayı da hususî idarelerin tahsildarlarına veriyoruz 
dersek kasamızdan 2 308 172 lira veriyoruz demektir. Tahsildarlarımızın ikide bir köylüyü topla-
malannı, işten güçten alıkoymalarım gözden kaçırmak doğru olmadığı gibi tahsildarların kendi
lerini, atlarını köylüye besletmeleri de ayrı bir derttir. Ne söylesek, ne yazsak tahsildarların ek
meğini, atlarınımn yemini köylü veriyor. 

Bu vergileri kolaylıkla toplamak için düşündüklerim: 
(1) Yeni yazı köylünün de elinden tutmuş önlerini aydınlatmıştır. Çobanlarımız bile bir eline 

kavalı, bir eline kalemi almış, akı karayı seçmiştir. Bu gün köylümüz verginin bir dert belâ de
ğil, yurt borcu, yarma, öbür güne bırakılmayan bir borç, boyun borcu olduğunu gereği gibi öğ
renmiştir. 

(2) Devlet vergisile hususî idarelerin vergilerini birleştireceğiz, hazineye akacak olan paralar
dan hususî idarelerin payını ayınp hususî idarelerin kasalarına yatıracağız. 

(3) Devlet hazinesine borçlanan herkesin eline kabı sağlam üç beş yapraklı birer defter vere
ceğiz . 

(4) Deftere kimsenin ağız açmasına yer bırakmayacaklaym, sayım, yol, yapı, tarla, kazanç, 
mektep vergilerinden borçlandırdığımız ne varsa parasına varıncaya kadar bir bir yazacağız, ra
kamla tutarını böstereceğiz. 

(5) Borçlu hangi ayın kaçında kaç kuruş verecektir dersek defterine yazacağız. 
(6) Hazine borcu savsaklanır, yanna, öbür güne atılır bir borç olmadığını yazacağız. 
(7) Vergi derlemesini düzenine koymak için içimizin ağlamasına, yüreklerimizin dağlanmasına 

bakmayacağız, hiç çekinmeyeceğiz, paranın nasıl alınacağını, ne yapılacağını söyleyeceğiz ve 
yapacağız. Köylü şehirlinin uslusunu, ileri gelenlerini, kulağı delik olanlarını yer yer toplayaca
ğız, bundan böyle kendilerinden vergilerinin nasıl alınacağını Devlet kasasına ne yolda yatınla-
cağmı yaşı yedi, oğlumuza, kızımıza anlatır gibi anlatacağız ve anlatmanın yolunu bulacağız, 
kimsenin anlamadık, işitmedik demesine açık kapı bırakmayacağız, anlatacağız. 

(8) Gününde o günün borcunu sandığa yatırmayanın bir sözü dinlenmeyeceğini, sızlamasına ba
kılmayacağını, elinde, evinde nesi varsa tellâl elile satılacağını deftere geçireceğiz. 

(9) Borçlu vergisini yatırmada güçlük çekmemek, işinden gücünden gsri kalmamak için her na
hiyede bir sandık, başına da bir memur dikeceğiz. 
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(10) Sandık emini vergiyi getirenin eline makbuz yerine defterine kaç kuruş yatırdığını günü, 

saatile yazacak, mühürlendikten sonra imzasını atacaktır. 
(11) Gününde vergisini yatırmayan kimsenin kapısı önüne başlarında yüreği katı bir memur, iki 

jandarma, elinde dümbelek bir tellâl dikilecektir, aman dilemesine, gün istemesine bakılmaya
cak, hemen dümbeleğe tokmak vurulacak, van yoğu satılacaktır, borçlunun kapısına kadar gi
denlerin ayak kiralan dahi satılan dünyalığın parasından alınacaktır. 

(12) Benim görüşüme göre adım adım arkasını bırakmaz, üç beş köy, mahallede verginin bu 
yolda alındığı görülür, görülmez, duyulur, duyulmaz verginin, derlenmesi düzenine girecek saat 
gibi işleyecektir. Bir yılın borcu öbür yıla kalmayacaktır. Bu işi düzenli bir saat gibi işletme
yen malmüdürü, defterdar kendiliğinden masası başından çekilmiş sayılacak, yerine başka biri 
gönderilecektir. 

Beyefendiler; kendim de bir köylüyüm, köylü ile çok düşmüş, kalkmış bir arkadaşınız oldu
ğumdan köylümüzün düşünüşünü, anlayışını, görüşünü ve şu yapalım dediğim kanunun nasıl 
karşılayacağını ben sizden daha iyi bilirim dersem kabalık etmiş olur muyum? Uzun sözün kı
sası: Bence bu yolu tutmakla yanlış bir adım atmış olmayacağımızı söyler ve siz de uygun bulur 
iseniz şu aşağıdaki yazılı maddelere el kaldırmanızı dilerim; son söz sizindir efendim. 

Kastamonu mebusu 
Hasan Fehmi 

Kanun teklifi 

ıviüx/x/jj A — ıf erkes veigiye borçlu olduğu parayı gününde elile götürüp sandığa yatıracaktır. 
MADDE 2 — Eline verilen defterde yazılı borcunu gününde sandığa yatırmayan kimsenin 

ele geçen para edecek nesi varsa aman demesine bakılmayacak, satılacak parası sandığa yatırı
lacaktır. 

MADDE 3 — Borçlunun kapısına giden memur, jandarma, tellâlm ayak kiralan dahi sa
tılan maldan alınacaktır. 

MADDE 4 — Bu kanun 1933 yılı haziranının birinden işlemeğe başlar. 
MADDE 5 — Bu kanunu Maliye vekili yürütecektir. 

Mükelleflere vergi karnesi verilmesi hakkında 1/593 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet " l * 1 - IV - 1933 

Muamelât müdürlüğü ; . • ' •• " < 
Sayı: 6/889 » ; . . ' , - ' , • ' ; "* 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mükelleflere vergi karnesi verilmesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 29-111-1933 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Devlet bütçesine dahil vasıtalı ve vasıtasız vergilerden senelik olarak tahakkuk ettirilen vergi
lerin tediyatı mukabilinde makbuz verilmesi usulü yine devam etmek üzere, ayrıca, mükelleflerin 
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tediyelerini tevsik kabiliyetini haiz vergi karnesi unvanile yeni bir vesika ihdas ve tesis edilmek
tedir. 

Varidat teşkilâtımıza ve vergi defterleri ve kayitlerine göre tahakkuk şube teşkilâtı olan yer
lerde tahakkuk şubeleri ve bu teşkilât olmayan yerlerde de kaza varidat idareleri birer cüzütam 
olup ancak buralarda mükelleflerin vergilerine ait tahakkukat ve tahsilat tevhit edilebileceğinden, 
lâyihanın tanziminde ne mahalle veya köy sahalanna kadar inmek ve ne de bir tahakkuk şubesi
nin veya kaza varidat idaresinin hududu haricine çıkabilmek imkânı görülememiştir. Bu itibarla 
vergi karnelerine geçirilecek tahakkukat ve tahsilat hesaplan amelî ve kabili tatbik bir sahaya 
ait vergilerle takyit edilmiştir. 

Vergi karneleri, beş senelik olacak ve arzu eden mükelleflere malsandıklanndan elli kuruş bedel 
ile satılacaktır. Beş sene kaydi, ekser vergilerimizde bu müddetin müruru zaman haddine uygun 
telâkki edilmesinden ve karnelerin daha fazla bir müddetle muhafazasındaki ve içerisine yazıla
cak tahakkukat ve tahsilat rakamlarının çoğalmasındaki müşkülâttan dolayı teklif olunmaktadır. 
Karnelerin beş sene gibi uzun bir müddetle muhafaza edilebilmeleri için bunlann ciltli ve sağlam 
kâğıtlı olması da lâzımgeldiğinden, ihtiyar olunacak tabı, sevk ve sair masarif nazan dikkate alına
rak, elli kuruş bedel tayin kılınmıştır. 

Lâyihanın kanuniyet iktisap eyledikten dört ay sonra meriyet mevkiine geçmesi teklifi, vergi kar
nelerinin hazırlanması ve her mahalle şevki için en kısa bir zaman olarak hesap ve tahmin olunma
sından ileri gelmiştir. 

Maliye encümeni mazbatası v ı^ 

T. B. M. M. 
Maliye enoü/meni * 22 - IV -1933 

Karar No. 33 , • 
Esas No. l/r>93 ' ' • . • ; . 

Yüksek Reisliğe 

Istiyen mükelleflere vergi karnesi verilmesi hakkında tanzim ve Başvekâletin 1 - IV -1933 
tarih ve 6/889 numaralı tezkeresile Büyük Meclise tevdi buyurulan kanun lâyihası encümenimiz
de Varidat umum müdürü Cezmi Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu: 

Bir çok mükelleflerin tahakkuk idarelerince, her sene tahakkuk ettirilen vergilerinin ta
hakkuk nisbeti miktanm ve tediye zamanlanın bilmedikleri ancak tahsildann istediği miktan 
ödemek ıstırannda kaldıklan bir hakikattir. Vergilerini ödeyenlerin ise makbuzlannı muha
faza edemedikleri ve esasen şahsî bir kayit tutmadıkları cihetle ileride bunlann kaybolması ve 
hesaplarda da bir yanlışlık yapılması halinde tediyelerini tevsikten mahrum kaldıkları çok va-
kidir. 

Halbuki mükellefin borcunu ve bunun tediye zamanlannı evvelden bilmiş olması yukanda 
sayılan mahzurlan gidereceği gibi onun tediye kabiliyetini de artırmış olacaktır. Ödeyeceği 
vergileri evvelden bilen mükellef bir çok masraflarını bu borca göre tanzim etmek zaruretini 
duyacaktır. 

Binaenaleyh hem kayitlerde sıhhat ve emniyeti, mükelleflerde tediye kabiliyetini temin eden 
karne usulünün tatbiki encümenimizce de evvelce temenni edilmiş olduğundan kanun lâyihası 
tasvip olunmuştur. 

Karnelere senelik olarak tahakkuk eden vasıtalı vasıtasız vergilerin kaydolunması esas itti
haz edilmiştir. Vasıtalı senelik vergiler ,muamele vergisi, hususî istihlâk vergisi gibi muayyen 
müddetlerde bir sene içinde tahsil edilen vergilerdir. 

Veraset ve intikal vergisi de taksitlerle tediye edildiğine göre karnelere kaydolunacaktır. 
Karnelerin Devlet bütçelerine ait vergilere hasredilmesi zarurî görülmüştür. îdarei hususiyelerin 
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doğrudan mükelleflerden aldıkları yalnız yol vergisi olduğuna nazaran ayrıca bir karne yapmağı 
icap ettirmezse de belediyelerce isteyen mükelleflere verilmek üzere ayrıca karneler yapılması encü-
menimizce temenniye lâyik görülmüştür. 

Karnelere kayitlerin tahakkuk şubesi ve kaza varidat idaresi itibarile yapılması encümenimize© 
de zarurî görülmüştür. Ancak mükellefin istediği takdirde alâkadar olduğu diğer bir tahakkuk şu
besine veya kaza varidat idaresine müracaatla ayni karne üzerinde oraya ait tahakkukları yazdır
ması ve her tediyede oranın tahsildarına da karnesini imzalatması muvafık görülmüş ve birinci 
madde buna göre tadil edilmiştir. 

Lâyihada mükelleflerin tediyelerini karnelerdeki kayitlerle tevsik edebilecekleri tasrih edilmişse 
de karneler üzerindeki kayitlerin makbuz hükmünde olması ve binaenaleyh bunlar üzerinde yapı
lacak kayitler de memurun makbuzlara ait mesuliyeti taşıması encümenimizce tasvip edilmiş ve 
fıkraya bu hüküm ilâve olunmuştur. 

Karnelerin beş sene istimal edilmek üzere tanzi *»i lâyihada mevcut olup bundan fazla müddef 
için kullanılmamasını takyitte encümenimiz bir fayda görmediğinden bu en az beş sene olmak 
üzere suretinde tadil edilmiş ve karnede müsait yer bulundukça kayitlerin yürütülmesi temin 
olunmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesinde karnelerin 50 kuruş mukabilinde satılması teklif olunmuştur. 
Encümenimiz karnelerin en çok 25 kuruş fiatle satılmasını, daha aşağıya mal edilirse mükellef 

lehine daha ucuz olarak verilebilmesini temin için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesini muva
fık görmüştür. Filhakika karnelerin dayanıklı ve bir çok vergileri içine alacak derecede hacimli 
olması icap ederse de bunları hesaplarını tutmaktan âciz ve ekseriya tehsilden mahrum mükellefler 
alacağından ve bunlar ise 50 kuruşu çok göreceğindem hem rağbetin artması ve hem de binlerce kar
nenin maliye depolarında kalmaması için ehven bir fiatın azamî had olarak tayini ve icabında daha 
ucuz fiatlarla satılabilmesi salâhiyetinin vekâlete tevdii zarurî görülmüştür. 

3 üncü ve dördüncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mal. E. Reisi 
Bayazıt 
İhsan 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

N, a. M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Aza 
Kastamonu 

Refik 

Kâ. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
İstanbul 

11 amdi Mustafa 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

Aza 
Ba lıkesi v 

Enver 

Bütçe encümeni mazbatası 

B. M. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 119 
Esas No. 1/593, 2/50 

7 - V - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Mükelleflere vergi karnesi verilmesi hakkında olup Maliye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye vekili Beyin huzurile müzakere ve tetkik olundu: 

Vergi mükellefleri noktai nazarından emniyet ve mazbutiyet ifade eden vergi karneleri ihda
sını alâkadar bazı vergi kanunlarının müzakeresi münasebetile encümenimiz dahi temenniye şa
yan görmüş olmak itibarile lâyiha esas itibarile tasvip edilmiştir. Ancak aşağıya yazılı bazı 
hususat'ın lâyihaya ilâvesinde zaruret mülâhaza edilmiştir: 

1 - Tahsilat kayitlerinin alâkadar memurlar tarafından dip koçanlarile teftiş ve kontrolünü 
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teminen şimdiye kadar olduğu gibi tediyat mukabilinde makbuz verilmesi usulünün memurlarca 
mecburî olarak devam etmesi o vergi karnelerinde makbuz numaralarının ve makbuzlarda da karne 
numaralarının yazılması, 

2 - Bütün vergilerde ve bilhassa bina ve kazanç vergilerinde ekseriyetle vaki olacak her türlü 
tahavvülât ve tadilâtın karnelerde işaret edilmesi, 

3 - Vergi karnelerinin mükellef lehine olarak müddetle mukayyet olmayarak tamamen dolun
caya kadar istimal edilebilmesi, 

4 - Mahiyet ve şekli cibayetleri itibarile ayrı ©lan vasıtalı ve vasıtasız vergiler için verilecek 
karnelerin ayrılması, 

5 - Karnelerin iki neve ayrılarak meşin kaplılarına azamı elli ve bez kaplılarına kezalik azamî 
yirmi beş kuruş kıymet konulması ve vergi karnelerinin elli yapraktan aşağı olmaması. 

Bu esasları dahi ihtiva etmek üzere tadilen merbut lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Hasan Fehmi Beyin, vergilerin sureti cibayeti hakkında Heyeti Umumi-

yece Giresun mebusu Hakkı Tank Beyin takriri üzerine encümenimize havale buyurulan kanun 
teklifi dahi bu lâyiha ile birleştirilerek tekrar tetkik edilmiştir. Encümenimizce kabul olunan 
kanun lâyihası bu kanun teklifinde dermeyan olunan defterden kastedilen maksadı biletraf te
min etmiş olup diğer hususat kabiliyeti tatbikiyesi görülemediğinden kabul edilememiştir. Umu
mî Heyetin yüksek tasvibine arzolunur. 

Reis Beis V. 
ffümüşane Konya Edirne Elâziz İsparta Kayseri Kırklareli 
H. Fehmi K. Hüsnü Faik H.Tahsin Mükerrem A.Hilmi Şevket 

Manisa Niğde Yozgat 
M. Turgut Faik S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mükelleflere vergi karnesi verilmesi 
hakkında kanım lâyihası 

MADDE 1 — Arzu eden mükelleflere, Dev
let bütçesine dahil vasıtalı ve vasıtasız vergiler
den senelik olarak tahakkuk ettirilen vergiler 
için vergi karnesi verilir. Vergi karnelerine ta
hakkuk şube teşkilâtı olan yerlerde yalnız o şu
be ve tahakkuk şube teşkilâtı bulunmayan yer
lerde kaza varidat idaresi hududu içerisinde 
mükelleflerin her sene tahakkuk edecek vergile-
rile, bu vergilere karşı tediye ettikleri meblâğ
lar yazılır. Vergi karnesi almış olan mükellef
ler tediyelerini, bu karnelerde yazılı kayitler-
le de tevsik ederler. 

Vergi karneleri beş sene istimal edilmek üze
re tanzim edilir. Bunların şekli ve ne suretle 
doldurulacağı Maliye vekâletince tayin olunur. 

MADDE 2 — Vergi karneleri, malsandıkla-
nndan elli kuruş bedel mukabilinde satılır. Bu 
karneler ve üzerinde yürütülecek kayitler 
damga resminden muaftır. 

6~ 
MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Mükelleflere veryi karnesi verilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — isteyen mükelleflere, Devlet 
bütçesine giren vasıtalı vasıtasız, senelik ola
rak tahakkuk ettirilen vergiler için vergi kar
nesi verilir. Vergi karnelerine tahakkuk şube 
teşkilâtı olan yerlerde şube ve tahakkuk şube 
teşkilâtı olmayan yerlerde kaza varidat idare
si hududu içerisinde mükelleflerin her sene ta
hakkuk edecek vergilerile bu vergilere karşı te
diye ettikleri paralar yazdır. Mükellefler kar
nelerini diğer tahakkuk şubelerine veya kaza 
varidat idarelerine götürerek o şubeler veya 
kazalar hududu içerisindeki vergilerini ve te
diyelerini dahi yazdırabilirler. 

Bu karnelerde yazılı tediye kayitleri mak
buz hükmünde olduğundan vergi karnesi almış 
olan mükellefler, vergilerini ödedikleri bu ka-
yitlerle tevsik ederler. 

Vergi karneleri en az beş sene kullanılmak 
üzere tanzim edilir. Bunların şekli ve ne suret
le doldurulacağı Maliye vekâletince tayin olu
nur. 

MADDE 2 — Vergi karneleri, en çok yirmi 
beş kuruşu geçmemek üzere Maliye vekâletin
ce tesbit edilecek bedel mukabilinde malsandık-
lanndan satılır. Bu karneler ve üzerinde yü
rütülecek kayitler damga resminden muaftır. 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN T ADİL. t 

Mükelleflere vergi karnesi verilmesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — İsteyen mükelleflere Devlet 
bütçesine giren vasıtalı ve vasıtasız senelik ola
rak tahakkuk ettirilen vergiler için karne veri
lir. Vergi karnelerine, tahakkuk şubesi teşki
lâtı olan yerlerde şube ve bu teşkilât olmayan 
yerlerde kaza varidat idaresi hududu içerisinde 
mükelleflerin her sene tahakkuk edecek vergile-
rile bu vergilere karşı ödeyecekleri paralar yazı
lır. Mükellefler karnelerini diğer tahakkuk şu
belerine veya kaza varidat idarelerine götürerek 
o şube ve kazalar hududu içerisindeki vergilerini 
ve ödeyecekleri paraları yazdırabilirler. 

MADDE 2 — Vergi borçlarını ödeyen mü
kelleflere mal sandıklarınca şimdiye kadar oldu
ğu gibi ayrıca makbuz verilir . Mükellefler ver
gi borçlarını ödediklerini bu makbuzlarla ispat 
edebildikleri gibi vergi karneleri ile de tevsik 
eyleyebilirler. 

MADDE 3 — Vergi karnelerinde makbuz 
numaraları ve makbuzlarda da karne numaralan 
yazılır. Vergilerin her türlü tahavvülât ve ta
dilâtı karnelere işaret edilir. 

MADDE 4 — Vergi karneleri müddetle mu
kayyet değildir. Zayi olan veya her sayıfası kul
lanılarak dolmuş bulunan karnelerin yerine di
ğerleri verilir. 

MADDE 5 — Mükelleflere vasıtalı vergiler 
için ayn ve vasıtasız vergiler için ayn karneler 
verilir. Bu karnelerin şekli ve ne suretle dol
durulacağı Maliye vekâletince tayin olunur. 

MADDE 6 — Vergi karneleri Maliye vekâ
letince ihzar ve fiatı tesbit olunarak malsandık-
lanndan satılır. Şu kadar ki bu karnelerin bez 
kaplılarına yirmi beş ve meşin kaplılanna elli 
kuruştan fazla fiat konamaz. 



MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden dört 
ay sonra muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

29 - III - 1933 
P>ş. V. Ad. V. M. M. V. 

İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr- T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Xa. V. tk. V. 

Dr. Reşit Galip Hilmi M. Celâl 
S. İ. M. V. (i. t. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Hana Muhlis 
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MADDE 7 — Karneler üzerinde yürütülecek I 

her türlü kayitler damga resminden muaftır. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1933 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 




