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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Arzuhal encümeni mukarreratı hakkmda Teşkilâtı 
esasiye encümeni mazbatası ile, 

Fevzipaşa - Diyarbekir hattı inşaatmm ikmali için 
tahsisat verilmesine, 

Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 malî sene
si masraf ve varidatı bütçesine on bin lira ilâvesine, 

1933 malî senesi muvazenei umumiye kanununa 
merbut bütçelerde bazı tadilât icrasına dair kanun lâ
yihaları müzakere ve kabul edildi. 

İstanbul darülfünununun ilgasına ve Maarif vekâ
letince yeni bir üniversite kurulmasına dair kanunun 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, Amerikalı müflis 
banker tnsülün ne vakta kadar mevkuf tutulabilece-

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti 1933 senesi bütçesinde 20 000 

liralık münakale yapılması hakkmda kanun lâyihası 
(Bütçe encümenine) 

2 — Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun lâyihası (Dahiliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

3 — Gümrük muhafaza kıtalarındaki takım ku-

2 — Bursa mebusu Rüştü Bey ve arkadaşla
rının Diyaspis pendegona haşeresine karşı ne gi
bi tedabir alındığına dair Ziraat vekâletinden 
şifahî sualine Ziraat vekili Muhlis Beyin cevabı. 

Yüksek Reisliğe 
Bir seneden beri Yalova, Armutlu, Gemlik 

ve Mudanya deniz kryılarmdan başlayarak Bur
sa vilâyeti ortalarından Anadolu içlerine doğru 
ve bütün ağaçlan kaplayıcı ve kurutucu bir hız
la uzanan ve dut bahçeleri ile meyva ağaçlarını 
kurutan, bu yüzden de dut ve meyva ağaçları 
ile geçinen büyük bir halk kütlesinin istihsal 

yedinci ve sekizinci maddelerinin tefsirine müteallik 
mazbata kabul edildi. 

Kocaeli vilâyeti içinde Karasu adile yeniden bir 
kaza kurulması hakkındaki kanuna merbut cetvelin 
tadiline ve mezkûr kanuna bir madde tezyiline dair 
olan kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıl
dıktan sonra cumartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Esat Konya Rize 

Refik Ali 

ğine dair Adliye vekâletinden şifahî sual takriri 

mandanlanna birer mirî binek hayvanı verilmesi hak
kmda kanun lâyihası (Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe 
encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Umumî hıfzıssıhha kanununda bazı değişik. 

likler yapılması hakkmda 1/918 numaralı kanun lâyi
hası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

hayatını tehdit eden (Diyaspis pendegona) haşe
resinin korkunç tahribatına karşı mücadele için 
Ziraat vekâletince ne gibi tedbir alınmıştır? Şi
fahen cevap verilmesini rica ederiz. 

2 - IV - 1934 
Bursa Bursa Bursa Bursa 

M. Fehmi Dr. Galip Emin Fikri Rüştü 
ZİRAAT V. MUHLİS B. (Kütahya) — Efen

dim, arkadaşlarımın sual takririnde bahsetmiş 
oldukları bu diyaspis pendegona bir koşnildir, 
bir böcektir. Arkadaşlarımın endişe gösterme
ğe haklan vardır. Hakikaten bu, bir çok ağaç
lara, bilhassa dut ağaçlarına musallat olur, 

Sualler 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Refet B. 
KÂTİPLER — Hamdi B. (Mersin), Ziya G-evher B .(Çanakkale) 

REİS — Gelse açılmıştır efendim. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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kemirici, bulaşıcı ve tehlikelidir. Bir çok mem
leketlerde, bilhassa ttalyada afet şeklinde za
rarları da görülmüştür. Bizim memleketimizde 
geçen sene ilk defa müşahede edilmiş ve ve
kâlet derhal mütehassıslara teşhis ettirmiştir. 
Bu haşerenin imhası için, ttalyada pek çok 
faidesi görülen bir parazit bize de getirilmiş
tir. Bunun memleketimizde de mühim faidele-
ri görülmüştür. Fakat bu parazitin çoğalma 
nisbeti diyaspisinkinden daha az olduğu için 
tatbikattaki netice katî olmamıştır. Mütehas
sıslarımızı hastalık görülen yerlerde gezdirdik 
ve memleketimizdeki vaziyete nazaran tetkikat 
yaptırdık. Bir taraftan parazit getirmeğe ça
lışırken, diğer taraftan da parazit gelinceye 
kadar parazitin çoğaltılması hususunda müca
dele tedbirlerini tesbit ettirdik. Mütehassıslar 
ayrıca bu tetkiklere nazaran ne gibi bir mü
cadele usulü tatbiki lâzımgeleceğini de tesbit 
ettiler. Dut yaprakları haziranda açılaca
ğından mücadeleye de haziranda başlanılacak
tır. Yeni bütçemiz müzakere edildiği zaman, 
eğer bütçe müsait bir şekilde kabul edilirse 
bu haşerenin bir an evvel önüne geçmeğe çalı
şacağız. Yalnız vekaletin çalışmasile iş bit
miş olmaz. Buna mahallî idarenin ve halkın 
da kıymetli ve ehemmiyetli yardımları lâzım
dır. Bursa mebusu arkadaşlarımızın göster
dikleri alâkanın mütehassisi ve müteşekkiriyim. 
Bu alâkanın mahallî idareler ve halkın da yar
dımlarını temin hususunda müessir olacağını 
pek tabiî bulurum. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, hastalığın 

[1] Birinci müzakeresi 36 ncı inikat zaptın-
dadır. 

şümul ve ehemmiyetini Vekil Beyefendimizin 
kabul ve bunun çaresine bakacaklarını vait 
buyurmalanna karşı teşekkür ederim. Yalnız 
Vekil Beyefendi rakamdan bahsetmediler. Bur-
sada bir sene zarfında - Kendilerinin de res
men yaptıkları tahkikata nazaran -135 bin ağa
cın bu hastalıktan malûl olduğunu gördük. Bu 
hastalık, bir sene içinde, 135 bin meyva ve 
sair ağacı, öldürücü bir halde, istilâ ederse, 
tehlikenin ne kadar korkunç olduğunu takdir 
buyurursunuz. 20 sene gibi uzun bir müddette 
yetişen bir ağacı kireç kuyusuna sokup çıkart
tığımız zaman o ağaç nasıl hayatiyetini kay
bederse bu hastalık ta ayni şekilde ağaçlara 
tesir etmektedir. Vekil Beyefendi idarei hu-
susiyelerin de bu işe gayret etmelerini buyur
dular. Yardım etsinler, fakat onların işleri 
çok ağırdır. Böyle işlerle uğraşacak vakitleri 
yoktur. Bu işle doğrudan doğruya, vekâletin 
hakikî ve ciddî bir şekilde mücadele etmesi lâ
zımdır. 

Bilhassa füoksıra ve çekirge gibi haşeratla 
nasıl mücadele yapılıyorsa bunlar için de, hususî 
bir kanun çıkarılarak, mücadele yapılması icap 
eder. Halkın da bu işle daha fazla çalışması 
için ayrıca bir teklif yaparlar. Bu hususta 
daha seri ve daha ciddî alâka göstermelerini ri
ca ederim. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLtS B. (Kütahya) — 
Rüştü Bey arkadaşımızın bahsetmiş olduğu ka
nun hazırdır. Takdim ediliyor. Bunda hakika
ten nebatat ile mücadele usulleri esaslı bir su
rette tesbit edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 36 ncı inikat zaptın-
dadır. 

4 — MÜZAKERE El 

1 — Vilâyetler idaresi kanununun 58 inci 
maddesine göre üç vilâyette idare heyeti teşkili
ne ve 1452 numaralı kanuna bağlı 2 numaralı 
cetvele ithaline dair 1/864 numaralı kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Üç vilâyette teşkü edilecek idare heyetleri kad
rosu hakkında kanun 

MADDE 1 — Vilâyet idaresi kanununun 58 
inci maddesi mucibince üç vilâyette daha teşkil 
edilecek idare heyetlerine ait olup derece, adet ' 
ve maaşlan aşağıda gösterilen kadro 1452 numa
ralı kanunun ikinci maddesine merbut cetvelin 
Dahiliye vekâleti kısmına ilâve edilmiştir. 

Derece Memuriyetin nevi Adet Maaş 

6 idare heyeti azalan 9 70 
REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

İLEN MADDELER 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 T— Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkın
daki mukavelenamenin tasdikına dair 1/665 nu
maralı kanun lâyihası ve Nafıa, Hariciye ve Da
hiliye encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Bu da ikinci müzakeredir. 
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30 mart 1931 tarihinde Oenevrede imzalanan yol 
işaretlerinin tevhidi hakkındaki mukavelename

nin tasdikına dair kanun 
BÎRÎNCI MADDE — 30 mart 1931 tarihinde 

Cenevrede imza olunan yol işaretlerinin tevhidi
ne dair mukavelename tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

ÎKİNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun ahkâmını ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
3 — Ekmeklerden alınacak resim hakkında 

1/880 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

REİS — Efendim bu lâyiha hakkında bir 
takrir var efendim. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Bur
dur) — Efendim, bu lâyiha üzerinde bazı tetki-
kat yapılmak üzere encümene iadesini rica edi
yorum. 

REİS — Bu lâyihayı encümen istiyor. En
cümene veriyoruz. 

d — Bina vergisi kanununun 3 üncü madde
sinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
1/883 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [2] 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Muhterem 
arkadaşlar, üzerlerinde en ziyade dikkat ve ba
siret göstermemiz lâzımgelen kanunlar, şüphe
siz ki vergi kanunlarıdır. Vatandaşların te
diye kabiliyet ve kudretile mütenasip olmayan, 
muhitin şartlarına uygun düşmeyen ve bilhassa 
adaletle kabili tevfik olmayan kanunlar iktisa
diyatımızı, yalnız bozmakla kalmaz, ruhiyat 
üzerinde de çok acı tesirler hâsıl eder. Ben o 
kanunun o şekilde mahzurları dai olduğunu gör
düğüm için huzurunuzda bir kaç söz söyliyece-
ğim. 

Bir defa mesken üzerinden vergi alınması 
doğru değildir. Çünkü irat getirmeyen ser
vetlerden vergi almamaktayız. Diğer servetler
den vergi alınmazken, ihtiyacatı zaruriyeden 
olan bir meskenden vergi alınması katiyen doğ
ru olmaz. Biz kazanmayan bir sermayedardan 
vergi alınmamasını iltizam ettik. Öyle bir serma
yedar ki 100 bin lira sermayesi vardır. Fakat 

[1] 105 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
[2] 108 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

kazanmadığı için kendisinden vergi alınmıyor. 
Hatta bendeniz kazanç vergisi kanununun müza
keresinde, hiç olmazsa bunları iradı gayrisafi 
üzerinden vergiye tâbi tutalım demiştim, kabul 
edilmedi. 100 bin liralık bir sermayedar vergi 
vermezse 300 liralık bir mesken sahibi olandan 
vergi alacağız. Sonra 5 000 liralık bir otomo
bile sahip olan bir adam vergi vermez (Beledi
yeye verir sesleri). 

Belediye vergisi başka, Hükümete ayrıca bir 
şey vermez. 

10 000 liralık eşyası, mobilyası olan bir adam 
vergi vermez. Fakat, bu kanunla serveti 250 
lirayı geçti mi vergi verecektir. Bu; adaletle 
kabili telif olmayan bir şeydir. Sonra hepimiz 
biliriz ki; Müslüman vatandaşların toprağa ve 
memlekete olan merbutiyetlerinin irsi bir neti
cesi olarak, ellerine beş on para geçti mi, hatta 
buna borç dahi katarak, başını sokacak bir ev 
tedarik eder. Nasılsa tedarik edebildiği bir ye
re başmı sokabilen bir adamdan vergi istemek 
ve veremediği takdirde onu o yerden mahrum 
etmek doğru olur mu? Bu kardeşlerimizin çok 
necip ve memleketin ümranına yardım edici ha
reketlerinden dolayı takdir edilmeleri lâzımge-
lirken, vergi ile mükellef tutulmaları memleke
tin ümran siyasetine dahi uygun değildir. Son
ra yine biliriz; bundan üç sene evvel buraya 
geldiğimiz vakit buhrandan dolayı ağırlıkları 
bariz bir şekilde hissedilen vergileri indirmek 
suretile Hükümet ve yüksek huzurunuz ittifak 
etmişti. Bu ittifak neticesi olarak bazı kanun
larda tenzilât yaptık, nitekim bina vergisi ka
nunları bu cümledendir. Bu verginin kabulün
den ikj senei kâmile geçmeden meskenlerden 
altıda bir, üçte bir vergiyi tezyit ettik. Bu kâfi 
gelmiyormuş gibi bir hamle daha yapıvoruz. 
Bunun zihinlerde yapacağı tesiri nazarı dikkate 
almak lâzımdır. Biz o vakit buhran vardır diye 
bu vergiyi koyduk, acaba şimdi o zamanki esba
bı mucibe zail mi oldu? Yoksa vatandaşların ka
zancı mı arttı? Bu kanunun vazını mucip olan 
sebepler halen varittir. 

İşte bu sebeplerden dolayı teklif edilen bu 
vergiyi bendeniz doğru bulmuyorum. Yalnız 
sözlerime nihayet vermeden evvel kamlacaşaoTmı 
zannettiğim müdafaaya karşı da bir iki söz söy
leyeceğim ki; tekrar cevap vermek zaruretinde 
kalmayayım: Ben öyle zannediyorum ki; bana 
söylenecek şey ikidir. 

Birisi denecek ki; efendi! bu telâş ne? Za
ten bu vatandaşlardan alınan para 240 kuruş
tu, 80 kuruş fazla alacağız. Binaenaleyh bu te
lâşa, bir bardak suda fırtına çıkarmağa ma
hal yoktur. Bu doğrudur. Fakat milletin kıs
mı cüzisi itibarile doğrudur. Köyleri gezen, 
kasabaları gören vatandaşlar pekâlâ bilirler ki; 
tuzunu tedarik edemeyen vatandaşlarımız çok
tur. 6 lira yol parasını veremeyerek hapse 
rıza gösteren vatandaşların mevcudiyeti kuyu-

- 68 -



İ : 3 0 14-4-1ÎK54 C . 1 
dat ile sabittir. Sonra bunların esasen mükel
lef oldukları vergi nisbetlerini tetkik edersek 
görürüz ki; bu zamla % 80 - % 600 nisbetinde 
bir zam yapılmaktadır. Halbuki mükellef tut
tuğumuz bu adamlar o kadar parasızdır ki 
zaten verdikleri çok azdır. 48 kuruş veren 328 
kuruş verecektir. 30 liralık irat getiren bir bi
na sahibi şimdi 48 kuruş veriyor, bu zamlarla 
328 kuruş verecektir. Bu % 600 bir zamdır ki 
bunu kabul edemeyiz zannederim. Netice bü
yük bir yekûn tutmaz, fakat memlekette yapa
cağı tesiri düşününüz. 

Bunların hesaplan yapılmıştır, suitefeh-
hüme mahal kalmaması için arzedeyim. 30 li
ra iradı olan 48 kuruş veriyordu. 60 lira iradı 
olan 392 kuruş veriyordu. Şimdi her ikisinden 
328 kuruş alacağız. Yani birinde çoğaltma nis-
beti % 80, diğerinde % 600 dür. Zannediyo
rum ki bu kabul edilecek bir şey değildir. 

Verilecek cevaplar içinde yine birisi; za
rureti maliyedir. Çünkü her zaman verginin 
çokluğu hakkında söz söylenince, zarureti ma
liyeden bahsetmek mutat hükmüne girmiştir. 
Binaenaleyh yine onu söyleyebilirler. Onun 
için buna karşı da şimdiden cevap vereyim. 
Gerçi bu doğrudur, malî zaruretimiz vardır. 
Fakat her şeyden evvel şunu bilmelidir ki; 
malî zaruret; iktisadî vaziyeti bozmak için 
bir sebep teşkil edemez. Biliriz ki memleketi
miz kurulacaktır ve daha yükseltilecektir. Na
sıl ki Büyük Gazinin bu seneki nutuklarında 
buna işaretler vardır. Elbette ben de Hükümet 
erkânı kadar bu işaretlerden ilham aldım ve 
nasıl ki Hükümetin şeker hakkında, ham pet
rol hakkında göndereceği kanunları canla baş
la kabul etmek emelindeyiz. Fakat bunlardan 
bir noktaya işaret etmek icap eder ki; Gazi
nin istediği parayı bulmak için her şeyden ev
vel müracaat edilecek kaynak halkın sırtın
dan, gümrük himayesinden geçinen sanatha-
nelerdir. O yerler ki; rakipsiz kalmışlardır, 
mahdut kimseler için bir çok kârlar vermiştir. 
Meselâ ham petrollar. Hesap ettim 480 000 
lira vergi alınacaktır. Yani bu para bir ta
kım mahdut kimselerin cebine giriyor. Hükü
metin nazarı dikkatini celbederim. Böyle fakir 
vatandaşlara müracaat etmeden evvel tetkik 
etsin, ne gibi müracaat edilecek yerler varsa 
onları bulsunlar. Bunları bulduktan sonra ne 
lüzum var ki memlekette iyi tesir yap
mayacak; halkı çok zarara sokacak, ik
tisadî vaziyetimizi ihlâl edecek Mer yap
sın. Çünkü o adamlar ki 280 kuruşu bulamazlar, 

Onlardan bunu istersek, dediğim gibi, ihti
mal ki, büyük sıkıntıya uğrarlar ve işlerini be
ceremezler. Sonra Hükümet bu kaynaklardan 
da para bulamazsa efendim, evvelâ niye mes
kene gidiyorsunuz? akara gidiniz. Meskenler
den % 14, akardan ise % 16 almıyor. Aradaki 
fark % 2 dir. Bir adamm senelik ihtiyacı olan 

buğdayım evine koysa bundan da vergi mi ala
cağız?: Hayır. Öyle ise oturduğu evden niçin 
vergi alıyoruz? 

Sonra, Hükümetin nazarı dikkatini celbede-
ceğimiz bir nokta daha vardır; hani biz iki se
nedir masraflardan mümkün olduğu kadar kıs
mak usulünü tatbik ediyorduk. Halbuki buna 
tamamile riayet edildiğini iddia etmek doğru de
ğildir. Ben zannetmem ki, tasarruf kamilen te
min edilmiş olsun. Esasen bütçeye bakılınca bu 
görülüyor. Ben bunu size Hükümet ricalinin söz-
lerile ispat edeceğim. Üç gün evvel Dahiliye Ve
kili Beyefendi idare heyetlerine verilecek tahsi
sat hakkındaki kanun münasebetile dediler ki; 
idare heyetlerine 22 bin lira bir para tahsis edil
miştir. Fakat sizden bu parayı istemiyoruz, 
çünkü biz bu parayı bütçeden tasarruf ettik. Ni
tekim polis mektebi için de geçen sene bendeniz 
itiraz etmiştim. Dediler ki; konulan 72 bin lira 
tahsisat Emniyeti umumiye bütçesinden tasar
ruf yapılarak temin ettik. Bu demektir M; büt
çeler daima şişkindir. Hem çıkan münakale ka
nunları bunu göstermiyor mu? Binaenaleyh ben 
diyorum ki; evvel beevvel bütçeyi ele alalım, 
tasarrufu imkânı olan, yapılmamasile memleke
te zarar gelmeyen tasarrufları temin edelim. On
dan sonra da gümrük himayesine fazlasile sığın
mış olan yerlere müracaat edelim. Ondan son
ra da meskenden vergi almaya gidelim. Yoksa 
en sonunda yapılacak şeyi, her şeyden evvel ya
parsanız doğru bir hareket yapmış olmazsınız. 
İktisadî vaziyeti bozmuş olursunuz. Onun için 
lâyihayı encümene havale buyurunuz. Yeniden 
tetkik etsinler, arzettiğim yerlerden para çıkar
mak imkânını bulurlarsa bu vergiye müracaat 
etmesinler 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ İHSAN B. (Bayazıt) — Arkadaşımızın 
ifadesinden bendeniz şunu anladım: Şimdiye ka
dar mesken vergisi namiler bir vergi almıyor-
muşuz da yeniden vazediyormuşuz gibi beyanat
ta bulundular. Yahut ben öyle anladım. Mesken 
vergisini esas itibarile ve prensip itibarile kabul 
etmişiz ve kanunlarda vergi tarhedilmiştir. Es
kiden % 19 derecesinde vergi alınırken şimdi 
mesken vergisini % 12 ye tenzil etmişizdir. Bir 
binanrn iradı gayrisaf isinin % 20 sini itfa ve 
tamir masarifi diye tenzil ettikten sonra müte
baki 80 lira üzerinden vergi alıyoruz. 

Hükümetin teklif etmiş olduğu lâyihada köy 
evlerine sari olan 25 bin lira senelik iradı gayri-
safisi olanlardan vergi almıyoruz. Yalnız 60 li
raya kadar olanların da 25 lirası müstesna idi. 
Hiç bir köyde bir binanrn iradı gayrisafisi, 25 
lirayı geçemez. Binaenaleyh 60 lira iradı gay-
risafi ise şehirlilere saridir. Bunun da 25 lira
sını istisna etmiş bulunuyoruz. Adalet te bunu 
icap ettirir. Bütçe encümeninin ittihaz etmiş 
olduğu karar muvafıktır zannediyorum. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Efendim, 
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ihsan Beyefendinin cevaplarından, sözlerimin 
çok doğru olduğu neticesine vardım. Çünkü 
mesken vergisi alınmasın diye bir söz söyleme
dim. Zaten alınmaktadır. Esasen alınmaması lâ-
zrmgelen bu vergiyi zaruretler haricine çıkara
rak, zaruretlerin haddile takyit etmeyerek; hat
ta 60 lira gibi bir irat getiren yani kıymeti 600 
lira olan meskenleri istisna etmemeği doğru 
bulmadım. Bu, meskenlerden vergi alınmasın 
demek değildir. Bunu tasrih ederim, bir.. 

İkincisi, buyurdular ki, bu vergi çiftçiye ait 
değildir. 

Efendiler; bilhassa çiftçimiz hakikaten çok 
elinden tutulacak bir vaziyete düşmüştür. Fakat 
şunu size söylerim M, bu, 25 liradan yukan, 60 
liraya kadar olan evlerin çoğu çiftçinindir. Bu 
tamir görmeyen, kıymeti 200 liradan çok olan 
evlerin pek çoğu nahiyededir, kasabadadır. Siz 
kasabada oturanların hepsini sanat erbabı mı 
sanıyorsunuz? Bunlarm çoğu yine çiftçidir. Bi
naenaleyh, bunun çiftçiye düşecek bir iş olma
dığım söylemek, haddi zatinde doğru değildir. 
Biz bu, kanunu yaparken halkm ihtiyacını naza
rı itibare aldık. Bundan sonra bu sebebi mücbiri 
ortadan kaldıran bir hal var mıdır? Yani buhran 
kalkmış, varidat çoğalmış ve vaziyet düzelmiş 
midir? 

Binaenaleyh, bunlar olduğu gibi dururken 
muafiyeti kaldırmak suretile vergiyi çoğaltma
ğa çalışmak, yani 48 kuruş veren bir çiftçiden 

300 kuruş istemek halkı çıldırtır. Zaten halk para 
veremez vaziyettedir. Bilhassa Hükümete tav
siye ederim, zannedilmesin ki, iki kere iki dört 
eder, iki kere dört sekiz eder. Yani iki lira 
almacağma dört lira alırsak bunu çıkarırız. 
Vergi kudretle tekabül etmediği takdirde onun 
zaran çoktur. İki kere iki dört edeceği yerde 
iki kere iki üç eder. Bu vaziyette daha az va
ridat elde edeceğiz. Binaenaleyh, bu kanun lâ-
zimüttetkiktir. Bunu Heyeti Oelile, birden bi
re kabul ederse muvafık olmaz kanaatindeyim. 

MALÎYE VEKÎLl FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, Hüsnü Beyefendi müsakkafat vergisi
nin esasma itiraz etmiyorum, buradaki muafi
yetin ilgasma itiraz ediyorum, buyurdular, ya
ni, 60 liraya kadar almması lâzımgelmeyen bir 
vergidir., bunu iddia ediyorlar. 

Fafat esasa itiraz etmiyorlar, Muafiyete 
itiraz ediyorlar. Bunu arzettikten sonra müna
kaşa edilecek asıl mesele, verginin ağır olup ol
maması meselesidir. Yoksa esas hakkmda kendi
leri de beraber bulunuyorlar. Esasen müsakka
fat vergisi hakkında, esbabı mucibe ne ise, mu
afiyetin ilgası hakkındaki esbabı mucibe de ay
nidir. işin ağırlığı ve hafifliği noktasından va
ziyetimiz şudur: Bütçe encümeni Mazbata mu
harriri arkadaşımızın izahat verdikleri veçhile 
25 lira iradı gayrisafisi olan meskenler, en zi
yade köylerimizdedir. Bu gün 25 liradan yu
karıya olanlar, şehir ve kasabalardadır. Her 

tarafta icarlarda tenezzül vardır. 25 ten 60 a 
kadar kısımlarda muafiyeti ilga ettiğimiz za
man da hiç zannetmiyorum ki köylüyü mükellef 
tutmuş olacağız. Esasen köylülerimizin vaziyet
lerinin ağır olması nazan dikkate alınmıştır ve 
bundan dolayı kanunda bir çok muafiyetler bah
şedilmiştir. Burada kastımız, köylüyü mükel
lef tutmak değildir. Köylünün elinden tutmak 
ve mahsulünü alarak kuvvei iştiraiye bahşet
meyi Hükümet düşünürken beri taraftan da 
köylüye yük tahmil etmeyi düşünmemiştir. 60 li
raya kadar olan hat arasında, 25 lira muafiyet 
kalkınca 25 liranın vergisi tahmil edilmiş de
mektir. Bendeniz zannederim ki bu muafiyet 
haddi kalktıkça hangi rakamı alırsanız, bir yu-
kanki hat için de böyledir. Bunun 60 lira ile 
62 lira iradı gayrisafisi olan iki mesken arasın
da çok mu fark vardır ki, birisinin 25 lirasmı 
muaf tutalım. Keza 100 liraya, 500 liraya çık-
sak yine aynidir. Binaenaleyh mukayesemiz bu 
gün dahi mevcut olan bir hâlin aynidir. Yeni 
bir vergi tarhetmediğimizi arzetmek istiyorum. 

Hükümet bütçelerinde fazlalık olduğundan 
bahsettiler. Bir çok yerlerde bilmem Dahiliye 
bütçesinde ne varmış ta Dahiliye Vekili, biz 
bunu filân kısımdan tasarruf ederek yapıyoruz 
demiş. Kezalik, münakaleler dahi bütçelerde faz
lalık olduğunu gösteriyormuş... Bendeniz diye
ceğim M, münakaleler, hiç bir zaman bütçede 
fazlalık olduğunu göstermez. Kendileri Divanı 
muhasebat encümeninde bulunuyorlar. Hesabı 
katî raporları oradan geçiyor. Bunu daha iyi 
bilirler. Hangi noktada ve hangi fasılda fazla
lık olursa göstersinler; madde tayin etsinler. 
Cevap vereyim. Bütçede israf yoktur. Münaka
leler hakkında arzu buyurulursa her vakit ceva
ba hazırım. Münakaleler hiç bir vakitte bütçe
de şişkinlik manasım ifade etmez. Müna
kaleyi icap ettiren sebep, bütçenin hini 
tanziminde mevcut olmayan başka bir se
bebin hâsıl olmasıdır. Ve bilâkis az masraf 
edilmesi derpiş edilen bir yere çok masraf 
olmasile olur. Bu, demek değildir ki büt
çeyi tanzim esnasında fazla tahmin edilmiştir 
de canımız istediği zaman buradan şuraya veri
yoruz . Tayini madde ederek konuşurlarsa sual
lerine daha eyi cevap verebilirim. Arzettiğim 
gibi, uzun uzadıya tetkik edilmiştir. Büyük bir 
şey değildir. Diğer encümenler de bu kanun 
lâyihasına iştirak etmişlerdir. Heyeti Celileden 
kabulünü rica ederim. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Bu kanu
nun kabul edilmesile Hazine nekadar müstefit 
Öİ9/C3jktlI* 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — 350 000 
lira. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Bunun hiç 
masrafı yok mudur? 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Hayır mev
cut olan vesaiti tahsiliye ile tahsil edilecektir. 
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MAZHAR MÜFlT B. (Denizli) — Demek ki 

bu kanunu 350 000 lira için yapıyoruz. 
KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Vekil Beye

fendi, çiftçilerin bundan müteessir olmıyacak-
larmı beyan buyurdular. Nahiyelerde ve köy
lerde bulunan 60 lira irat getirmeyen yerleri 
bundan sarih surette istisna ederler mi? 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
arzu buyurursanız kanunu okuyayım. Çiftçilere 
bir çok muafiyetler bahsedilmiştir. Hattâ çift
çiler, o kadar gözetilmiştir ki, bir evin içeri
sinde bir kısmı; meselâ samanlık yapacak, yahut 
âlâtü edevatım muhafaza edecek. Diğer tarafın
da da kendisi oturacak. Şimdi çiftçi evin hangi 
kısmında oturuyorsa yalnız o kısım için vergi 
ile mükelleftir. 

Bunun haricinde olarak nahiyede veya her
hangi bir yerde oturan çiftçiye ait olan yeri 
istisna etmek hatırımızdan geçmemiştir. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (izmir) — Çiftçinin 
bundan müteessir olmıyacağmı buyurdunuz. Ben 
aksini iddia ediyorum. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Bizim ka
naatimiz bu merkezdedir. 

REÎS — Hüsnü Beyin bir takriri var, okuna
caktır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba mebni, bina vergisine ait 

lâyihanın encümene iadesini teklif ederim. 
izmir 
Hüsnü 

REÎS — Takriri reye arzediyorum. Nazan 
dikkate alanlar... Almayanlar... Nazan dikkate 
alınmamıştır. 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Bina vergisi kanununun üçüncü maddesinin ye
di numaralı fıkrasının tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 4 temmuz 1931 tarih ve 1837 
numaralı bina vergisi kanununun üçüncü mad
desinin yedi numaralı fıkrası aşağıda yazık şe
kilde tadil edilmiştir: 

« Sahiplerinin ikametine mahsus olup sene
lik iradı yirmi beş liraya kadar olan (Yirmi beş 
lira dahil) binalar» (Bu kabîl binaların taaddü
dü halinde yalnız biri muafiyetten müstefit 
olur.) 

Zürraa ait binaların bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da altmcı fıkrada muafiyetleri muharrer 
maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde 
vergi yalnız ikamete muhtas olan kısım üzerin
den alınır. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, madde
nin ikinci fıkrasında, zürraa ait bir kısım bina
lar hakkmda bir kayit vardır. 25 liradan 50 li-

I raya kadar olan kısımdan da vergi alınacak 
mıdır? 

İHSAN B. (Bayazrt) — ikinci fıkra esasen 
tadil edilmemiştir. Madde mevcuttur. Maddeyi 
tadil ederken mevcut olan ikinci fıkrayı da ay
nen aldık. 

REŞtT B. (Gazi Antep) — Maddei kanuni-
yede o samanlıktı, öküz bağlarlardı. Mesken be
dellerinde iradı gayrisafisi 25 lira olan yerler 
muaf tutulmuştur. Bunda 25 liraya muhtas bir 
hüküm yoktur. 

İHSAN B. (Bayazrt) — Hayır efendim, sara
haten arzedeyim: 25 liraya kadar olanların, 
mesken vergileri muaftır. Ona şümulü yoktur 
ve bu madde de ona ait değildir. Fıkrayı aynen 
ipka ediyoruz. 25 liraya kadar olanlardan alın
mayacaktır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Malive vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir efen
dim. 

Tayini esami ile reye konan kanun için rey 
vermeyen zevat var mıdır? Rey toplama muame
lesi bitmiştir efendim. 

5 — Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanu
nun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair 1/881 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteven var mı efendim? (Havır sesleri). 

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

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numa
ralı kanunu muaddil kanun 

I MADDE 1 — 1718 numara ve 12 - VI - 1930 
tarihli kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki membalardan istihsal veya hariç
ten ithal edilen 270 hararet derecesinden evvel 
takattur eden hafif yağlan muhtevi ham, tas-

I fiye edilmemiş, temizlenmemiş "mayi madenî 
i mahrukat ve madenî yanlan tasfiye, taktir 
| suretile veva sair muamelelerle petrol, benzin 
I ve mümasili mayi madenî mahrukat istihsal 

edenlerden istihsal ettikleri maddelerin her ki-

[1] 107 numaralı matbua zaptın sonundadır. 
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losu için sekiz kuruş dahilî istihlâk resmi alı
nır. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen yok
tur. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1871 numara ve 22 - VII - 1931 
tarihli kanunun birinci maddesi mülgadır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşrinden itibaren 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 

6 — Pasaport kanununun 16 ncı maddesile 
şehbenderlik rüsumu kanununa bağlı tarifenin 1,2 

ve 3 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
1/910 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı efendim? 

HARİCÎYE ENCÜMENİ M. M. NAMINA ZE
Kİ MESUT B. (Diyarbekir) — Bazı noktalarının 
tetkiki için bunun Hariciye encümenine tevdiini 
istiyoruz efendim. 

REÎS — Gönderiyoruz efendim. 
Reylerin neticesini arzediyorum efendim: 
Yol işaretlerinin birleştirilmesi hakkındaki 

mukavelenamenin tasdiki hakkındaki kanuna, 
kabul etmek suretile (196) zat rey vermiştir. Mu
amele tamamdır, binaenaleyh kanun (196) reyle 
kabul edilmiştir. 

İş kalmamıştır efendim. Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

1] 109 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

»&<i 

Yol i ş a r e t l e r i n i n b i r l e ş t i r i lmes i h a k k ı n d a k i m u k a v e l e n a m e n i n t a s d i k ı n a da ir 
k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e l i e e s i 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

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

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
196 
196 

0 
0 

120 
1 

Kabul edenler 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Hasan Yakup B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rıfat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
..Iemet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
Ihsar ı B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

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

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B.
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

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

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zeki Mesut B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

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

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Haleâri 
İbrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kamil B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

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

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

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

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

t «Ki 4 r, : I 
Memet Nahife B. 
Şevket .B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

KocaeM 
Ali B. 
ibrahim Süreyya B. 
Evemalettıin B. 
Ragıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

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

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

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğİu Hakkı B. 
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Niğde 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Isrrmu B. 
Şevket B. 

tiize 
Akif B. 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

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

Siirt 
Halil HTIIM B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

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

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

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

Trabzon 
Fatin B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Refet B. 
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Van 
Hakiki B. 
Münip B. 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

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

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

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

Bayazıt 
Übeydullah B. 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

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

1 : IİU 14-/4 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Sungur B. 

\\).\\ i\ : 1 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 

/ Reye işti/ ak etmeyenler J 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(Mezun) 
Talât B. 

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

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Haindi B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. ibrahim Tali B. 
Dr. Refik B. (V.) 

•1 mü: G 

Halil Eteni B. (Mezun) 
İzmir 

Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Maihmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

Kastamonu 
Muhtar B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. (Mezun) 
Mustafa B. 
Tahsin B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş • 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
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Hasan B. 
Rifat B. . 

Yunus Nadi B. 
Muş 

Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Maihmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. (Mezun) 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Nâzrm B. 

Trabzon 
Daniş B. (Mezun) 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Memet Emin B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

T. R M. M. Matbaası 



Sıra No 105 
Ekmeklerden alınacak resim hakkında 1/880 numaralı kanun 

lâyihası ve İktisat, Maliye ve bütçe encümenleri 
mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 1-111-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6J483 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

3-VII - 932 tarih ve 2056 sayılı kanuna zeylen ekmeklerden alınacak resim hakkında 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-11-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Buğday kanunu geçen sene nisbeten küçük bir külfet ve masrafla tesirini yapmış ve 

senelik fiat vasatisini bir kararda tutmuş, buğday fiatınm doğrudan doğruya müstahsilin de 
müstehlikin de aleyh ve zararına olan mevsim düşüş ve yükselişlerini önlemiştin. 1931-1932 
senesinde - meselâ Ankara da müstasilin malını piyasaya sürdüğü ağustos - kânun aylarında 
buğday vasatisi okkası ( 3,72 ) yi geçmediği hatta bu zaman içinde bir çok günler (1,66) ya 
düştüğü halde kânunuevvel ilâ temmuz aylarının vasatisi 5 kuruşa yaklaşmış ve bu müddet 
zarfında 7 kuruşu geçtiği de kaydolunmuştur. Halbuki buğday kanunu tatbika başlandığı 
1932-1933 de bütün senenin fiat vasatisi Banka alım fiatınm üst ve altında pek küçük dalga
larla hemen ayni seviyede kalmıştır. 

Geçen sene Ziraat Bandasının on bir alım yerinde (Ankara, Polatlı, Eşkifehir, Akşehir, Konya 
Kütahya, Balıkesir, Yerköy, Sivas, Denizli ve Tekirdağ) almış olduğu buğday miktarı fiatın bu 
senekine nisbetle daha müsait tesbit edilmiş ve Çavdar' ecnebi maddeler hususunda daha mü
samahalı davranılmış olmasına rağmen ( 22 000 000 ) kiloyu ve bunun için sarfolunan para 
( 1 166 323 ) lirayı geçmemiştir. Halbuki bu sene memleketimizin bazı yerlerinde mahsulün 
bolluğu umumî olarak bütün ziraat mahsulleri fiatınm düşğünlüğü köylünün daha artan para 
ihtiyacı ve bunun tabiî neticesi olarak malını bir an evvel elinden çıkarmak mecburiyeti buğ
day kanununun tatbikini ehmmiyetleştirmiş ve genişletmiştir. Bankanın yalnız dört beş ay 
içinde aldığı buğday ( 102 000 000 ) kiloyu geçmiş ve buna bağladığı para ( 4 198 350 ) 
lirayı aşmıştır. Vakia köylünün buğday sürümü ilk hızını almış ve günden güne azalmağa 
başlamıştır 

Bununla beraber daha halâ bazı alım yerlerinde banka gece gündüz çalışmağa mecbur ol
makta ve köylüyü bekletmemeğe çalışmaktadır. 

Alım yerlerinden uzak mahallerden bankanın kendi muhitlerinden de mubayaatta bulunması 
müracaat ve talepleri devam etmektedir. Bu sene alım yerlerinin adedi on birden yirmiye çı
karıldığı halde çok uzak yerlerden de buğday getirilmesi neticesi olarak Ziraat bankası teşkilâ-
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tını in^blö^nisbetinde^ârttifiBüî  olmasına ve cidden büyük bir alâka ve gayretle çalışmasına rağ
men-k«*disi«e- af«©kH»ft*b*ıg^«yları almağa yetişmekte güçlük çekmiştir. 

Vaziyet Vekiller Heyetinin 19-VI-1933 ve 14 614 numaralı kararnamesi mucibince riyase-
«ındçîMıdi^; mâştefajrı,. tj&g£t mfç^^r^ Zmut ı*iis£f*ijji,, t̂rjMrt ? hitâm m$c£*i idare tmi 
ve Müdürü umumisi ve Devlet demiryolları umıyn. m>üdûrüQderı teşekkül edem buğday komis
yonu kanunun müsbet tesirine ve tatbikini devam zaruretine kani bulunmakta ve hatta bunun 
mümkün olduğu kadar umumileştirilmeş^^kji|U»î(fe^ beklenen verimin tam alınabilmesi ve 
bazı mahzurların ortadan kaldırılması noktasından büyük faide görmektedir. Filhakika alım 
yerleri mahdut ve birbirinden uzak olunca geniş bir sahanın buğdayları bir yerde toplanmakta, 
banka alım ve muhafaza hususunda bir çok müşküller karşısında kalmakta, müstahsiller uzak 
yerlerden buğday taşıma külfet ve masrafına katlanmakta, arada farklı fiatlar meydaua, çıkmak
tadır. 

Bu suretle buğday kanununun tatbiki, yalnız Ziraat bankasının ayıracağı sermaye ve muh
temel açığı kapamak için Hazinenin tahsis edeceği para ile başarılmayacak derecede ehemmiyet 
ve vüsat almaktadır. Memleket iktisadiyatı için çok faideli olan bu kanunu yürütebilmek için 
esaslı ve kuvvetli bir memba bulmak zamanı gelmiş bulunmaktadır. Filhakika Ziraat bankasının 
bu işe bağladığı para yukarıda işaret ettiğimiz, gibi mühim bir yekûn tutmaktadır. Bu işe,daha ne 
kadar para bağlamak mecburiyeti hâsıl olacağını şimdiden kestirmek, gfcçtür. 

Eldeki buğdayların aM>eiinj, kıymetini hayaların bilhassa Ukbaharın eküş ve yetişiş 
noktasından gidiş ve geçişi tayin edecektir. 

Bu seneki mahsulün memleket ihtiyacını karşılayabilmek derecesini de şimdiden isabetle 
tayin etmek müşküldür. Eldeki malûmata, yapılan tetkik ve tahminlere göre mühim bir fazlalık 
olması varit görülmemektedir. Hatta memleketimizin bazı yerlerinde meselâ Şark ve Cenupta, 
Konyanın bazı yerlerinde buğday hususunda darlık bile hissedilmektedir. O taraflarda fiatlar 
yüksektir. Kışın erken başlamış olması, ekin için mevsimin dar geçmiş olmasının buğday 
fiatjart üzerine tesıiri şimdiden görülmeğe başlamıştır. Havaların gelecek ,&e«e mahsulü ı için 
pek müsait gitmemesi buğday fiatını işi zarar ettirmiyecek, hatfa kazandırabilecek derecece 
yükseltebilir. Ve bütün buğdayların dahilde-satılmalına imkan verebilir. Böyle bir vaziyet kar
şısında bankanın elindeki buğdaylar fiatm bir çok ses»ejer4eki gibi alabildiğine yükselmesine 
mâni olmak fajdesi yani bu takdirde mûstehlşikı cephesinde*! fiatı tanz-im etmek tesiri kendisini 
gösterebilir. 

Fakat'bunun tamamile aksi de varittir ve temenni olunur. 
Memleketimizde ilerlemekte olan şimendiferier her vardığı yer için istihsali arttırdı feyizli 

bir âmil olmakta ve bu suretle seneden seneye diğer mahsullerde olduğu gibi buğday ekim 
sahası da artmaktadır. Buna diğer zirai ma^ul fiatlarmuı çok düşköa olması, buğday fiatının 
bir az tutulmuş olmasının ziraatini teşvik edjcj; tesirini de ilâve etmek-doğru olur. Bu suretle 
genişlemekte olan ekim, havaların müsa^ejsile f̂ azla da verimli* olursa baftka stoklarını azalt
makta, bağladığı parayı geri almakta, müşkül: bir mevkile girebilir. Vakia bugün bankanın 
elindeki stok ve hatta bunun bir kaç misli umumî ihtiyaca göre çok ehemmiyetsizdir. 

Memleketimizde ekiliş ve yetişiş noktasından havanın gi#şj W seneden diğer seneye çok 
değişiklikler göstermektedir. Zfeaat usuile-rimizde: bu değ£§iWikterden müteessir olmayacak 
tarzda henüz ıslah ve tefeemmül ettirilmeiftiştir, Onun içm4irki seneiik buğday mahsulünün 
( 13 000 000 ) kentala kadar düştüğü ( 30 000 000) kentali çok geçtiği seneler olmuştur. 
Onun için her hangi istisnaî ve fevkalâde bir ha4e kardık.olm^ı üzere değij, normal olarak 
bereketli seneler mahsulünü kurak senelere karşı artırmak, muhafaza etmek mecburiyeti vardır. 
Müsiabsilin vaziyeti stoku kendisi yapmasına müsait değildir. Köylü ihtiyacını karşılayabilmek 
borcunu ödeye bilmek için elindeki malını para yapmak za^uretindedir,$ilolarm ikmal edilmemiş 
olması münasebetiJe varant yoliie malından istifade:! imkânını varmemektedir. Bu suretle Buğday 
kanununun bir neticesi olarak bankacın buğday sto^rirbazi! zaman ve seneler içm çok kıymetli 
olabilir. Onun için Buğday )s»nmww bol: ssaelertfe olduğu kadar, darlık senlerinde de ve 
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müstahsile öldöğu -fcatfetr müstehlike de la&teterindtı» ş̂üpbe ohıntttânwktidır. Bütün <ta <mAk» 
hazalara buğday komis^omı kamamn emniyet ve stlâm^te iatbik-tna-devam edebitmek vasıta 
ve çaresirri biran ev^l burmak zafuPetini göstermekte ve bu»töi^km«k üzerinden atınacak kûçk 
bir; resim .ile teminini mü«kün ^»lmaktadir. Memleketimizde tahmini ve basit bir hesapla *öç 
milyon kişinin fırmdwı ekmek yediği'v^'her îîûfusMn Vaga41 otoak-senede yüze İli kilo ekmek 
yediği kabul edjhrse beb-er ekmekten «tfartteak bir kuruş resim dörtbuçuk milyon lira gibi 
rantkim bir yekûn ttıtar. 

Efcfiiftk bsşma bir ksraşun müstehliklere yük-lettid^i bu MHet onların böğday kamnuımın 
tatbifcaıda gwe4< dolay4fiöe veigtrek ŝ r ç̂ te hal ve zaman4a ^oğnid«tt d^ğr^ya göreceği faideye 
nisbetle kıyas kabul etmez dfieeede *8r* Köklünün ert ntûMfii maASüiaiöfeft^btiğcfe^dâh etine 
ge^eceti paraftı şe##rieikleuy^mdiraöa#! «iktisadî hareket, şehirlinin feu^uretle v'erdi^i«i çok--dalla 
ffKB^e<$deyee#fc'deftGe^ı^^ 
bttyüfcjfaıfeter <tffck*44e mm^^Wmt^ğ^Ğ6ğe^^mah^e^M^ Bkn^k fföifttm te^biti mewıl̂ keti-
mizde muayyen bir^esafc >;ve siyak üzerinde yapılmartaktadır. Bunun t>iraz Jdaıfik dikkat ve he-
&iç)la4e8btti bfHğ\iay'ka*fflmwn«m.tatbik» i^n konulac&'k resmin bir ktsftıimkolayUkla telâfi ede^ 
MKr, *BeğdayîJİ^WRa* iö»i verilecek ok»feu resaıöf lahstft g&ç ><g6rfibtfemd&tiir. Bir çok 
fmnlarda, fırm-s«w^ler*tıin ettktti her ekmeğe yap}çttfii*»^^ır. B«nım ysnmda 'bir pul yaprç-
tırUn««wihiç bir masraf w külfeti mmip ohmi. Kom^o^ 4e ^k^de'i^le-m^gt>l olan belediye 
memurların)n teşriki ile nrömkün ve baftittir. 

Bü resimlerden top&fiâfi |fc!rai»iı eğerek1 fiatlarm düşmesi ve gerek elde çok miktarda stok 
t^lan*ğı takk*i«le b«n4»^âfl'bir fcısrn«Wn hatice sat*>m ŝı neticesi öiarak hâsıl olabileöek-za-
carı kapatnuğt ve fa îasımn ziraî ve rlmî mevzular için h^kftmetçe Ziraat Bankastn^an 
yapılmış ve yapılacak olan istikrazların ıtfastttt 'tahsis olunacağı da lâyihada tasrih 
olunra4Jftur. Bu esbabı mucibe ile hazırlanan kanun lâyihası ilişik olarök takdim olsnur 
efendim. 20-XII 1933 

Zimi vefcîH 
mtMis 

İktisat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Ikhsat encümeni 21 - III -1934 
Karar No. 13 

Esas No. 1/880 

3 - VII -1932 tarihli ve 2056 numaralı kanu-
na zeylen ekmeklerden alınacak (buğday iboruma 
(karşılığı hakkında hazırlanan ve Başvekâletten 
Büyük Meclise ıtıakdim edilerek encümenimize 
havale buyurulan kanıun lâyihası Ziraat vekili 
Muhlis ve Maliye müsteşarı Faik Beyler hazır ol-
d«ğu haide ttetıkik'Tie'möıakereotoodtı. 

Kanun lâyihası "boığdıay fiatini (korumaik için: 
Zkaa* Jbanka&Rfea iki seraederabeti (başlanan #wığ-
day aüm öa-tıiM ik tHa^daym muhafatete mmm& 
leieriadea husule «fc&feAleoek < erarerian ka ş̂ıkarafek 
v*ö^öiıdfr'dfc dtı^-çfeaiş'tniik^s^ıa 4>^4^r 'kartı

ma siyasetime devam edebiknek mutıkaadüe satıla
cak ekmeklerden bir karşılık almmaısı «•asına 
göre hazırlanmış olup ıgerek üâyiıaya merbut 
erbabı mucibe mazabatasından^ gerek-Ziraat vekili 
Beyefendinin izalhatındatn bu eaasrn kabulü lü-
aumuna encümenimizce de kanaat 'hâsıl olmuş ve 
lâyih»4ıey«ti umtımiyesi itibAröe; tasri]oı edilûliş-
tir. ¥aknK»mitddeteT)deiâölıa;iziywie »ste*jd£f& 
aetertfe -bÂzı ttarböıkr ve tadi^r ywp4kMÇrt», 

BiaHneâninaddede UTOAMIÛ fiFrtâaadaft antta* 
otel, lokanta, fabrika gibi huPtSî'itftl»aomıa £r-
nöWffladaı pişififeptk-aâfteşü ç ^ H t o âlöMfeİĞtin 
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hariç kalmaması mûl&lıazasiîe (bir ilâ>e yapıl
dığı gibi (buğday koruma resmi mahiyeten bir 
vergi veya resim olmayıp daiha ziyade bir (kar
şılık olduğundan ıbuna göre resim tabiri kaldı
rılmış yerine (buğday koruma karşılığı) tabiri 
konulmuştr. 

ikinci madde cezaya müteallik olup halka ve 
memurlara ait cezaları bir maddede (toplamak
tan ise ayrı iki1 mladdede göstermdk dıaha mu
vafık olacağı mütaleasile İkiye ayrılmış ve iba
reye aiit cüzî tashihler yapriimEştır. 

Dördüncü madde ekmek fiatinin ımoidbir se
bepler ile yü'kselmiş olduğu yerlerde karşılık is
tifasından mvakkuaten sarfı nazar etmeğe îcra 
Vıekilleri Heyetinin karar verebileceğini göster
mekte olup ekmek fiatinin yükselmesinden maada 
bazı mücbir ve fevkalâde haller karşısında da 
Hükümetin böyle (bir salâhiyet kullanması ieap 
edeceği düşünülerek ımadde ona göre tadil edil
miştir. 

Beşinci madde kezalik Hükümet teklifindeki 
dördüncü maddeye mütenazır olarak Ibazı ibare 
tashihlerile kabul olunmuştur. Hükümet tekli
findeki beşinci madde meriyet maddesile birleş
tirilmek suretile kaldırılmış akıncı madde 2056 
numaralı koruma kanunundan maada 2303 nu
maralı kanunda tatbiki komisyon vezaifi arasın
da bulunmak lâzımgeleeeği mütaleasile ilâve 
edilmiş. 

Yedinci maddede de maksadı izah etmek ve 
(bir aıeticeye raptetmek itibarile lüzumlu görü
len bazı ilâveler yapılmıştır. Kanunun tatbikat

ta tesadüf edeceği muhtelif hal ve ihtimalleri da
ha kolay karşılayabilmek ve meselâ ekmek ağır
lıklarının bütün memlekette mümkün mertebe 
tevhidi francela, pide gibi karşılık noktasından 
mükellef tutulan nevilerin evsafının tayini ve 
pul satışları, yapıştırılması, murakabe usul ve 
teşkilâtı gibi muhtelif tatbikat meselelerini tan
zim etmek üzere ıbir nizamname yapılması lüzum
lu görülmüş ve bu maksat ile sekizinci madde lâ
yihaya konmuştur. 

Dokuzuncu madde kanunun neşri tarihinden 
muteber olacağı hükmünü mümkün olacak yerler
de bir an evvel tatbikata başlayabilmek ve uzak 
yerlerde de tatbikata ait hazırlıklar yapılmasını 
ve bununla muvazi olarak halkın da haberdar ol-
masnıı temin edebilmek maksadile her kazada 
ilânından itibaren üç gün sonra tatbikata baş
lanması faideli görülerek ıbu yolda bir fıkra ilâ-
vesile kabul edilmiştir. 

Bu tadilât dairesinde hazrlanmıış olan lâyiha 
alâkadar diğer encümenlere havale buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. i 

Ik. E. Reisi 
Edirne 
Şakir 

Aza, 
Bursa 

Dr. R. Ferit 

Aza, 
İstanbul 
Alâettin 

M. M. 
Ş. Karahisar 

İsmail 

Aza, 
Gümüşane 
Edip Servet 

Aza. 
Eskişehir 

Emin 

Kâ. 
A. Karahisar 

Aza 
Bursa 

Rüştü 

Aza, 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 19 
Esas No. 1/880 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

22-111-1934: 

2056 numaralı kanuna zeylolarak ekmekler
den alınacak resim hakkında hazırlanıp encüme
nimize havale edilen kanun lâyihası; Ziraat ve 
Maliye vekili Beyler hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

taki zaruret encümenimizce de tabiî görülmüş
tür. 

Bu resmin her yerde muhasiplik teşkilâtı 
bulunan Maliye vekâleti tarafından tahsili mu
vafık olacağı mülâhaza edilmiş ise de resmin 

Ekmekten resim alınarak buğdayı korumak- tahsis mahiyetinde olması ve Ziraat vekâletile 
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Ziraat bankasının buna ait bir çok işleri evvelce 
deruhde etmiş bulunması düşünülmüş vaktin! 
darlığı hasebile tatbik mercii üzerinde fazla du
rulmamıştır. 

Encumeîiimizee kanunun tatbikata taallûk 
edefa. bizi noksanları ikinal ve bazı hükümleri 
tavzih ve hudutları tayin edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine havale 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim k^m-

mistir. 
Maliye .Ej^^eisi M. M. 

Gümüşane İsparta 
H. Fehmi Kemal Turan 

Aza Aza 
İstanbul 

Behçet Hamdi M. 
Aza , Aza 

Balıkesir Diyaübekiır 
Pertev Zülfü 

Kâ. 
Balıkesir 

Enver 
Aza 
Urfa 

Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 64 
Esas No. 1/880 

8-rr-im 

Yüksek Reisliğe 

Ekmeklerden alınaeak resim hakkında ojup ik
tisat ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlik
te encümenimize tevdi1 olunan kanun lâyihası 
Ziraat vekili Muhlis, Maliye vekâleti müsteşarı 
Faik ve Ziraat bankası umum müdürü Kemjal 
Zaiım Beyler hazır oldukları halde encümenimizee 
de tetkik ye müzakere eidldi. 

Halen meınleket iktisadiyatının ana hattı olan 
buğday (meselesini halle matuf ve f iatlarinin (ko
runması halitadaki 2056 ışnmaralı kanunun tat
bikinin devamı ve malî cihetLenmin temini için 
mezkûr kanuna zeylen Hükümetçe teklif edilen 
kanun lâyihası esas itibari]© eocümenimizce de 
tasvip edilmiş ve Maliye ecümeninee hjazırl&nan 
meti üzerinde bas; değişiklikler yapılımştır. En-
oümenimizce yapılan dıeğişiMMerinıiesbaia anuci-
beleri aşağıda (birer birer ^zediJımdştir. 

1) Buğday alım, sata», nakil ve muhafaza iş
lerinde husule gelecek zararları ödemeğe ve bu
na müteallik sair işlere tahsis edilmek üzere 
umumî ve hususî fırınlarda pişirilecek ekmekler
den alınması düşünülen resmin yalnız belediye 
hudutları dahilindeki fırınlarda pişirilen ekmek
lere hasrı ile bunlardan gayrisinin resme tâbi 
tutulmaması matlup olan mebaliği temin edeme
yeceği ıgilbi mahalle fırınlarındıa pişirilen ekmek
lerden resmin alınmaması da bu resmin ihdasın
da beklenen neticeyi ç<>k indireceği cihetle bu res
min mahalle aralarında bulunan tanlarda pişiri

len ekmeklerden de alınması zarurî goı 
ve Ibu esas dairesinde birinci madde tadü edil
miştir. 

2) 2056 numaralı kanunun ikinci maddesinde 
buğday, alım, satım ve muhafaza işlerine ait hu
susları İcra Vekil&eri Heyeti kararile tanzim ve 
tayin olunacağı gösterilmiş, ve bu hüküm eneü-
menimizce bu lâyihaya da bir madde olarak ilâve 
edilmiştir. 

Bu salâhiyetlere binaen îera Vekilleri He-» 
yeti, gerek 2056 numaralı kanunla ve gerek bu. ka
nun lâyihasile yapılacak işler içim lüzum: gördü
ğü takdirde her zaman bir ıkomİByon teşkil edebi
leceğinden teşkil edilecek komisyon ile bu komis
yonun vazifesine ait olan ikinci ye üçüncü raıad* 
deler ıtayyedilmiştjr. 

3) Maliye encümenince tanzim edilen beşinci 
madde buğday koruma karşılığı pullarmm Ziraat 
vekâletince hazırlattırılacağma dairdir. 

Devlete ait pullar ötedenberi Maliye vekâle
tince hazırlaJtitrrılmaJkta olduğundan ihtisas ve 
ayni zamanda teşkilât işleri de nazarı dikkate alı
narak bu pulların da Maliye vekâletince hazırlat-
tınlarak Ziraat bankasına tevdii hususu üzerin
de Hükümet mümessilleri ile de mutabık kalına
rak mezkûr madde bu suretle tadil edilmiştir. 

4) Hükümetin ve iktisat encümeninin ikinci 
maddelerini tadilen Maliye encümenince tanzim 
edilen yedinci maddenin cezalara müteallik fık-
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ralarc ayrı bir madde olarak yazılmış ve befoer 
ekmek basma alınacak bir lira ceza-̂ mifetJan aĵ tr 
görülerek tatbikatta hâsıl olacak her hangi bir 
suiistimal düşüncesme bin«en ceza miktarı yarım 
liraya tenzil edilmiştir. 

5) Yine Maliye eneiwnefli»oe tanzim edilen do
kuzuncu ^maddede her ifoaasgi bir sebeple pul mev
cudu olmayan yerlerde feu • pullar başka. flwr va
sıta ile temin olunamada^ taicdmle bu «atfl»Hİar-
da çıkarılacak pulsuz ekliklerin cezaya tSibi tu
tulmaması gösterilmiştir. 

Encümenimiz hem resmin ziyama ımeydan ve
rilmemesini ve hıem de balkın sıkıntıya duçar 
olmamasını göz önünde tutarak her hangi bir 
sebeple pul bulunmayan yerlerde belediye en
cümenlerinin ve belediye teşkilâtı oknaya yer
lerde de ihtiyar heyetlerinin (her gün tesbit ede
cekleri ihtiyaç miktarında çıkarılacak ekmeklere 
ait pul 'bedellerini banka şube ve sandrklanna ve
ya maknüdürlüklerine yatırtmak ve bilâhare ya
tırılan bedel miktarında pul imha edilmek şartile 
palsua «ekmek çateanlmaasn* mjeeumiyet ̂ verMönesiai 
münasip ^ rmüş ve maddeyi bu dai»ede tadil ey
lemiştir. 

6) Hükümetin dördüncü ve iktisat encümeni
nin (beşinci maddelerine mü/tenazır alarak Maliye 
encümenince hazırlanan on dördüncü maddede 
yasak ( Hükümetçe zimî ve ilmî mevzular 
için baakadan yaprian a\*anfclarm ) ibaresinnı 
yerine ( ve buna müteallik sair işlerden 
dolayı yaplan avanstan...) ibaresinin toönuİma-
sı ikararlaştîTîlmaş ve madde Hm suretle takîil 
edilmiştir. 

7) »Mteâımet ile iktisat «neümeninin yedinci 
ıınaddelerini ta<fâen Madiye eneümsaaiftoe (tarifm 
edöen on%eşinei maddede dkri geçen tfattlmîHe
yetin bazı kanunlarda tesbit ediMl^i üzere erieü-
iHtenlerin tatm azası ile teşekkül etmesi tenaip •edil
miş ve madde bu stiretile tadil edümâştir. 

8) Gerek^2056 nnımaraîı kanunk ve gerek 
Umumî Heyetin tasvibine larzeylediğimiz bu ka
nom iâyihasiie Ziraat bankasına oldukça mühim 
vazife ve külfetler tahmil edilmektedir. Bu vazi
fe ve külfetlere, mukabil icabında Ziraat bankası
na münasip bir komisyon verilmesi hususunda Hü
kümete salâhiyet verilmesi kararlaştırılmış ve 
bu bapta tanzim olunan madde lâyihaya ilâve edil
miştir. 

îki numaralı fıkrada araolunduğû üzere ko
misyon teşkiline ait maddelerin tayyedilmesd do-
layısile diğer maddelerde komisyona ait hüküm
ler kaldırılmış ve bazı maddelerde de yazılış tar
zım ̂ t deliklikler yapılmıştır. 

Yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî He
yetin tasvibine arzediimek üzere Yüöö&ek Reisliğe 
takdim olunur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Burdur İsparta istanbul Bursa 
M. Şeref Mükerrem Sadettin Dr. Galip 

Çorum Erzurum Bayazıt Kayseri 
Mustafa Aziz İhsan A. İtitmi 

Aza 
1 - Köylerde köylülerin ihtiyacı için müşte

rek olarak kullandıkları finolarda ticaret kasdı 
olmaksızın pişirilen ekmeklerin de resimden sa
rih bir surette istisnası; 

2 - Pul tanzmm her tarafta en sağlam bir 
müeyride ile muntazaman (talkını temin için 
5 inci madde mucibince ekmmsk para cezalarının 
- miüjhtoirier okkuğuı tutodfârde - îrrahbirkre ikra
miye olarak verilmesi; 

3 - Har^-ekmeğe pnaMan başka ve pulun yanın
da ekmeği pişiren ve satan frnnm etiketinin de 
yapjşfcrrlaaasr mecburî -olduğu; 

Hükümlerinin de kanuna ilâvesi İtam oldu
ğu fikriad^yim. 

Sivas 
M, Remsi 





HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

3 - VII - 1932 tarih ve 2056 sayılı kanuna 
müzeyyel buğday koruma kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî fırınlarda pişirilen ek
meklerden yanm kiloya kadar ağırlıkta olan
lardan yirmi para, bir kiloya kadar ağırlıkta 
olanlardan bir kuruş, bir kilodan fazla ağırlıkta 
olanlardan beher kilo ve kesirleri için birer ku
ruş buğdayı koruma resmi alınır. Bu resim her 
ekmeğe pul yapıştırılmak suretile istifa olunur. 
Francılalar için bir misli zam yapılır. Pideler 
de ekmek hükmüne tâbidir. Ekmeklerin veznin
de belediyelerce kabul olunan farklar burada da 
muteberdir. 

* 

MADDE 2 — Pul yapıştırılmayan veya nok
san yapıştırılan beher ekmekten dolayı fırıncı
dan bir lira para cezası almır. Pulsuz 
ekmek satıcıda (bulunursa satıcıdan da 
her pulsuz ekmek basma ayrıca bir 
lira ceza almır. Tekerrürü halinde ceza bir 
mislinin ilâvesile almır. İşbu resmin tatbikatı
nı murakabe etmekle mükellef tutulan memur
lardan bu vazifelerini ifada suiistimali görülen
ler hakkmda 15 - V -1930 tarih ve 1609 numa
ralı kanunun hükümleri caridir. 

MADDE 3 — Ekmek fiatmm mücbir sebep
lerle yükselmiş olduğu yerlerde bu resmin istifa 
edilmemesine karar vermeğe îcra Vekilleri 
Heyeti salâhiyettardır. 

İKTISAT ENCÜMENININ TADÎLÎ 

3 - VII -1932 tarih ve 2056 sayılı kanuna müzey
yel buğday koruma kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî fırınlarda veya otel, 
lokanta ve fabrika gibi müessesatm hususî fı
rınlarında pişirilip satışa çıkarılan ekmeklerden 
yanm kiloya kadar ağırlıkta olanlardan yirmi 
para bir kiloya kadar ağırlıkta olanlardan bir 
kuruş» bir kilodan fazla ağırlıkta olanlardan be
her kilo ve kesirleri için birer kuruş buğday ko
ruma karşılığı almır. Bu karşılıklar her ekmeğe 
pul yapıştırmak suretile istifa olunur, franca
lalar için bir misli zam yapılır. Ekmek tabirinde 
ekmek yerinde kullanılan pideler dahildir. Tar
tı hususunda belediyelerce kabul olunan farklar 
bu karşılık hadlerinde de aynen muteberdir. 

MADDE 2 — Pul yapıştırılmayan veya nok
san yapıştırılan beher ekmekten dolayı fırıncı
dan bir lira para cezası almır. Pulsuz ekmek 
satıcıda bulunursa satıcıdan da beher pulsuz ek
mek basma aynca bir lira ceza almır. Tekerrür 
halinde ceza bir misli arttırılır. Her mahalde 
alman cezalar o mahal belediye idaresine verilir. 

MADDE 3 — Hükümetçe bu kanun hüküm
lerinin tatbik ve murakabesile mükellef tutula
cak memurlardan bu vazifelerini ifada suiisti
malleri görülenler hakkmda 15 - V -1930 tarih
li 1609 numaralı kanunun hükümleri caridir. 



MALİYE ENOÜMENÎNlN TADİLİ 

o- Vll -1932 tarih re 2056 sayılı kanuna müzcy-
•yet buğday horuma kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Belediye hududu dahilinde 
umumî fırınlarda veya otel, lokanta, fabrika 
gibi müesseselerin hususî fırınlarında pişirilip 
satışa çıkarılan ekmeklerden yarım kiloya ka
dar ağırlıkta olanlardan 20 para, bir kiloya 
kadar ağırlıkta olanlardan 1 kuruş, bir kilo
dan fazla ağırlıkta olanlardan beher kilo ve 
yansı için birer kuruş, 250 grama kadar olan 
pidelerden on para (Buğday koruma karşılığı) 
olarak alınır. Bu karşılıklar her ekmeğe pul 
yapıştırılmak suretile tahsil olunur. Fırancala-
lardan yukarıda yazılı karşılık iki kat olarak 
alınır. 

Tartı hususunda belediyelerce kabul edilen 
farklar bu karşılık hadlerinde aynen muteber
dir. 25000 den fazla nüfusu olan şehirlerin be
lediye hududu dışında kalan mesireleri ve bu 
mahiyetteki köyleri Ziraat vekâletince bu ka
nunun tatbik sahasına ithal olunabilir. 

MADDE 2 — Buğday koruma işlerini ida
re etmek Ziraat vekiline aittir. Bu işler için mer
kezde Dahliye, Maliye, Ziraat, İktisat vekâlet
leri müstesarlarile Devlet demiryolları umum 
müdürü ve Ziraat bankası meclisi idare reisile 
Umum müdüründen ve Heyeti Vekilece lüzum 
görülecek sair zatlerden mürekkep bir komis
yon teşkil olunur. Bu komisyonun reisi Ziraat 
vekilidir. Bulunamadığı zaman azalardan biri
ni tevkil eder. 

MADDE 3 — Komisyon 2056 ve 2303 numa
ralı kanun hükümlerini tatbik, bu kanunla ve
rilen vazifeleri ifa, buğday satışlarını idare ve 
Ziraat vekâleti tarafından bu işlere ait tevdi 
olunan hususları tetkik ve müzakere eder. 
Komisyon kararlan Ziraat vekilinin tasvibile 
ve lüzum görüldüğü takdirde İcra Vekilleri 

9 — 
BÜTOE ENCÜMENİNİN TAl)h/l 

Hükümetçe Ziraat bankasına mubayaa ettirile
cek buğday hakkındaki 2056 numaralı kanuna 

müze y yel kanun lâyihası. 

MADDE 1 — Satılmak üzere veya başkası 
namına fırınlarda pişirilen ekmekler aşağıda 
yazılı nisbetler dairesinde buğday koruma res
mine tâbidir: 

A) Beş yüz grama kadar ağırlıkta olan ek
mekler yirmi para, 

B) Bir kilograma kadar ağırlıkta olan ek
mekler bir kuruş, 

C) Bir kilogramdan fazla ağırlıkta olan 
ekmeklerin beher kilogram ve kesirleri için 
birer kuruş (A, B, C fıkralarında gösterilen 
resimler fırancalalardan iki kat olarak alınır), 

D) İki yüz elli grama kadar ağırlıkta olan 
pidelerden on para. 

Bu resim ekmek, fırancala ve pideler üzeri
ne pul yapıştırılmak suretile alınır. 

Vapur, otel, lokanta, fabrika, maden ocak
ları ve inşaat mahalleri ile bunlara mümasil 
sair yerlerde yapılan ekmek, fırancala ve pi
deler satılık addolunur. 

Tartı hususunda belediyelerce kabul edilen 
farklar bu resim hadlerinde de aynen muteber
dir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı pullar 
damga pullarının basılması hakkındaki usul 
ve kaidelere göre Maliye vekâletince hazırlat
tırılıp Ziraat bankasına teslim edilir. 

Banka, bu pullan şube ve sandıklarında 
veya bayiler vasıtasile ve bunların bulunma
dığı yerlerde . malmüdürlükleri vasıtasile satışa 
çıkarır. 

Beyiye ücreti yüzde üçü geçmemek üzere 
Ziraat vekâleti ile banka tarafından tayin olu-

*nur. 
Bankaya teslim edilen pullar ile bunların 

satışından toplanan paralar mevduat hükmün
dedir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı pul
lar Devlet kıymetli evrakının hukuk ve temi
natını haiz olup muhafaza, satış ve nakil işleri 
ve ücretleri damga pullanndaki usûl ve hü
kümlere tâbidir. 
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MADDE 4 — Pullar Ziraat bankası vasıta-
sile satılır. Varidatı Ziraat bankasında buğday 
hesabına kaydolunur. Bu para, 3 - VII - 1932 
tarih ve 2056 numaralı kanunun hükümleri da
iresinde bankanın buğday fiatını koruma işle
rinden mütevellit zararına ve artan kısmı zira
at bankasınca, ziraî ve ilmî mevzular için Hü
kümetçe Ziraat bankasından yapılmış ve yapıla
cak olan istikrazların itfasına tahsis olunur . 

MADDE 5 — Bu kanunla vazedilen resmin, 
nisan 1934 tarihinden itibaren tahsiline başlanır. 

MADDE 6 — Gerek 2056 numaralı kanunun 
gerek işbu kanun ahkâmının tatbiki ile mükellef 
olmak ve icabında memleket haricindeki satış
ları idare ve tanzim etmek üzere bir komisyon 
teşkil olunur. Bu komisyon Ziraat vekilinin 
reisliğinde olup azası Ziraat vekâletinin teklifi 
üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararile intihap 
olunur. 

MADDE 7 — Komisyonun hesabat ve mua
melâtı tamamile ticarî mahiyette olup muhase-
bei umumiye kanunile, müzayede, münakaşa ve 
ihalât kanununun hükümlerine ve Divanı mu
hasebatın vize ve murakabesine tâbi değildir. 
Ziraat bankasınca bir sene zarfında yapılmış 

MADDE 4 — Mücbir ve fevkalâde hallerde 
İcra Vekilleri Heyeti lüzum görülecek yerlerde 
muvakkaten bu karşılıkların istifa edilmemesine 
karar verebilir. 

MADDE 5 — Bu karşılık pullan Ziraat ban
kası vasıtasile satılır. Hasılatı Ziraat bankasn-
dan buğday koruma karşılığı hesabına kaydolu
nur. Bu hesapta toplanacak para münhasıran 
2056 numaralı kanun mucibince bankanın buğ
day alım satım ve muhafaza işlerinde husule 
gelebilecek zararları ödemeğe ve Hükümetçe 
ziraî ve ilmî mevzular için bankadan yapılacak 
istikrazların itfasına tahsis olunur. 

MADDE 6 — 2056 ve 2303 numaralı kanun
larla bu kanun hükümlerinin tatbikıle mükellef -
olmak üzere bir buğday komisyonu teşkil olu
nur. 

Bu komisyon Ziraat vekilinin reisliği altın
da olup azası Ziraat vekilinin teklifi üzerine İc
ra Vekilleri Heyeti kararile intihap olunur. 

MADDE 7 — Buğday komisyonunun mua
mele ve hesaplan tamamile ticarî mahiyette 
olup muhasebei umumiye kanunile müzayede ve 
münakaşa ve ihalât kanununun hükümlerine ve 
Divanı muhasebatın vize ve murakabesine tâbi 
değildir. Komisyona izafetle bütün hesaplar Zi-
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Heyeti kararile tatbik edilir. i 

MADDE 4 — Buğday muhafaza, mubayaa, 
nakil memleket içinde ve dışında satış ve buna 
mütef eni işler ticarî mahiyette olup komisyonun 
münasip görecek şekil ve surette Ziraat vekili
nin tasvibile yapılır. 

Bu kanun ile 2056 ve 2303 numaralı kanun
ların tatbikma ait muameleler muhasebei umu
miye kanunu ile, müzayede, münakaşa ve ihalât 
kanununun hükümlerine ve Divanı muhasebatın 
vize ve murakabesine tâbi değildir. 

Silolar ve ambarlar inşaatı lüzumunda mah
dut münakaşa usulile de yapılır. 

MADDE 5 — Buğday koruma karşılığı pulla
rı Ziraat vekâletince damga pullarının tabmdaki 
usul ve kaidelere göre hazırlattırılıp Ziraat ban
kasına teslim edilir. Bankaya teslim edilen pul
lar ve satılanların bedelleri mevduat hükmün
dedir. Banka pullan şube ve sandıklarında, ki-
şelerde veya bayiler vasıtasile satışa çıkarır. 
Banka teşkilâtı olmayan yerlerde bu vazifeyi 
malmüdürlükleri banka nam ve hesabına yapar
lar. 

Beyiye ücreti % 3 ü geçmemek üzere Ziraat 
vekâletile banka tarafından tayin olunur. 

MADDE 6 — Buğday koruma pullan Devlet 
kıymetli evrakının hukuk ve teminatını haizdir. 
Her nerede olursa olsun muhafaza, satış ve banka 
tarafından gönderilmiş olsa bile nakil işleri ve 
ücretleri damga pullanndaki usul ve hükümlere 
tâbidir. 

MADDE 7 — Buğday koruma pullarını fı-
nncılar banka gişelerüe malmüdürlüklerinde 
veya bayilerden bedel mukabilinde almağa ve 
satışa çıkaracaklan her parça ekmeğe birinci 
maddede yazılı nisbete göre pul yapıştırmağa 
mecburdurlar. 

MADDE 4 — Fınncılar pullan banka gişe
lerüe malmüdürlüklerinden veya bayilerden be
del mukabilinde alırlar. 

MADDE 5 — Pul yapıştırılmayan veya nok
san pul yapıştırılan beher ekmek için fırıncı
dan yaran lira para cezası alınacağı gibi bu 
ekmekler satıcıda bulunursa satıcıdan da be
her ekmek için kezalik ayrıca yarım lira pa
ra «ezası alınır 

Tekerrürü halinde bu cezalar bir misli faz-
lasile alınır. 

Bu ekmekler gerek fınncıda gerek satıcıda 
bulunsun belediyece bilâbedel zaptolunur. 

Pulsuz veya noksan pullu ekmek pişirmek 
ve satmağı itiyat edenler belediye kararile mu
vakkaten sanat ve ticaretten menedilir. 

Perakende satışlar için bıçakla kesilmiş mah
dut miktardaki parçaların hepsinde pul olmama
sı cezayi müstelzim değildir. 

(Pide ve francala ekmek tabirine dahildir). 

MADDE 6 — Beşinci madde mucibince alı
nacak cezalar zabıta veya belediye memurlan 
veya bu iş için tayin edilecek murakıplerin tan
zim edecekleri zabıt varakalan üzerine belediye 
cezalan hakkmda cari olan usul ve hükümlere 
tevfikan belediyelerce tahakkuk ve tahsil olu
nur. 

Tahsil olunan para cezalan cezayi tahakkuk 
ettiren belediyelerce irat kaydolunur. 

Belediyeler bu kanunla kendilerine verilen 
vazifeleri belediyenin ana vazifeleri gibi yapmak 
ve takip etmekle mükelleftir. 

MADDE 7 — Her mahallin banka, şube ve 
sandıklan veya malmüdürlükleri mahallerinin 
icap ve ihtiyaçlanna göre pul bulundurmağa 
mecburdurlar. 

Her hangi bir sebeple pul bulunmayan yer
lerde belediye encümenlerinin ve belediye teş-
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olan mubayaa ve masraf hesaplan komisyona 
verilir. Komisyon bu hesapları tetkik ederek 
raporile beraber İcra Vekilleri Heyetinin tasdi-
kma arzeder. 

raat bankasınca tutulur ve bir seneye ait hesap
lar ertesi senenin mayıs ayı nihayetine kadar 
bankaca hazırlanarak komisyona verilir. Ko
misyon bu hesabatı tetkik ve bir raporla îcra 
Vekilleri Heyetine arzeder. İcra Vekilleri He
yetinin tasdiki komisyonun o sene muamelâtın
dan dolayı ibrası hükmündedir. 

MADDE 8 — Bu kanun mucibince pul ya
pıştırılacak ekmeklerin ağırlık ve vasıflan ve 
pulların satış ve yapıştrma usulleri ve muraka
be şekilleri ayrıca bir nizamname ile tayin olu
nur. 
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Pul yapıştırılmayan veya noksan yapıştırılan 

beher ekmekten dolayı fırıncıdan bir lira para 
cezas alınır. 

Pulsuz ekmek satıcıda bulunursa satıcıdan 
da her ekmek başına ayrıca bir lira para cezası 
alınır. 

Tekerrürü halinde bu cezalar bir misli art
tırılır. 

Pulsuz ekmek satmayı itiyat edenler beledi
ye kararile muvakkaten sanat ve ticaretten me-
nedilir. Ekmek satıcılarından perakende satış 
için bıçakla kesilmiş mahdut miktardaki par
çalar da hepsinde pul olmaması cezayi müstel-
zim değildir. 

MADDE 8 — Pul yapıştınlmadığı veya nok
san yapıştınldığrna dair cezalar zabıta veya 
belediye veya bu iş için tayin edilecek murakıp-
lerin tanzim edecekleri zabıt varakaları üzerine 
belediyelerce tahakkuk ettirilir. Bu cezaların 
tahakkuk, tahsil ve sair hususları belediye ceza
larının usul ve bükümlerine tâbidir. 

Buğday koruma pullarından alınacak paralar 
cezayi tahakkuk ettiren belediyelerce irat kay
dolunur. Belediyeler bu kanunla kendilerine 
verilen vazifeleri belediyenin ana vazifeleri gibi 
yapmak ve takip etmekle mükelleftir. 

MADDE 9 — Her mahallin banka memuru 
veya malmüdürü lüzumu olan pullan vaktinden 
evvel istemeğe ve ihtiyaca göre daima hazır bu
lundurmağa mecburdur. Ancak her hangi bir 
sebeple pul mevcudu olmayan yerlerde bu kar
şılık başka bir vasıta ile toplanamaz, ve bu za
manlarda pulsuz ekmekler cezayi müstelzim ol
maz. Ancak bunun başladığı ve bittiği tarih
ler belediyelerce karara bağlanır ve ilân edilir. 
ve bu hal vilâyet tarafından vekâlete de bildi
rilir. 

MADDE 10 — Malmüdürleri yukariki mad
de hükmüne g-öre kendilerine g-Önderilen pulla
rın aylık satış bedellerini diğer ayın ilk haftası 
içinde bu iş için tanzim edecekleri bir cetvel 
ile birlikte pullan gönderen banka şubesine 
göndermekle mükelleftir. 

Bir hafta zarfında göndermeyen malmüdür
leri hakkında 1890 numaralı kanunun 6 ncı mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 11 — Her mahallin en büyük mül
kiye âmiri bu kanunun tatbikına nazaret et-

kilâtı olmayan yerlerde de ihtiyar heyetlerinin 
fınncılara pulsuz ekmek çıkarmağa mezuniyet 
vermeleri caizdir. Bu takdirde bu heyetlerin her 
gün tesbit edecekleri ihtiyaç miktannda çıkarı
lacak ekmeklere ait pul bedelleri banka şube ve 
sandıklarına veya malmüdürlüklerine yatınla-
rak pul geldiği zaman yine bu heyetler muvace
hesinde o miktar pul imha edilir. 

MADDE 8 — Malmüdürleri kendilerine gön-
derilen pulların aylık satış bedellerini bir cet
vel ile ertesi ayın ilk haftası içinde pullan gön
deren banka şube ve sandığına göndermekle 
mükelleftirler. 

Satış bedellerini bir hafta zarfında g-önder
meyen malmüdürleri hakkında 1890 numaralı 
kanunun altıncı maddesi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 9 — Her mahallin en büyük mülki
ye âmiri bu kanunun tatbikına nezaret etmek ve 
satılan ekmeklerin pullu olup olmadığını ma
hallî zabıta ve belediyeleri vasıtasile murakabe 
eylemekle mükelleftir. 

Lüzum görülen mahallerde murakabe işinde 
belediye ve zabıtaya yardımcı olarak murakipler 
bulundurulur. 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbiki için mer
kezde teşkil edilecek büro ile-mülhakatta lüzu
muna göre kullanılacak murakipler Ziraat ve
kâletince tayin olunur. Ancak bunlarm kadro-
lannın îcra Vekilleri Heyetince tasdiki şarttır. 

MADDE 11 — Onuncu maddede yazılı teşki^ 
lât ücretlerile buğday koruma işlerine ait diğer 
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inek ve satılan ekmeklerin pullu olup olmadığı
nı mahallî zabıta ve belediyeler vasıtasile mura
kabe etmekle mükelleftir. 

Lüzum görülen mahallerde murakabe işinde 
belediye ve zabıtaya yardımcı olarak murakıp-
ler bulundurulur. Bu murakıpler Ziraat vekâle
tince tayin olunup valilerin emrinde vazife gö
rürler. 

MADDE 12 — Bu kanunun tatbiki için mer
kezde teşkil edilecek büro ile mülhakatta lüzu
muna göre kullanılacak murakıpler icra Vekil
leri Heyetince tasdik edilecek ücretleri gösterir 
bir kadro üzerine Ziraat vekâletince tayin olu
nur. 

MADDE 13 — Buğday koruma işlerine ait 
masraflar - pul tabmda istihdam olunacak mat
baa memurlarının gece yevmiyeleri dahil - ko
misyonun hazırlayıp Ziraat vekilinin tasvip ede
ceği esaslar ve miktarlar dahilinde olmak üzere 
Ziraat bankasınca buğday koruma pulları hası
latından tesviye edilir. On ikinci maddedeki 
kadrolar da bu meyandadır. 

MADDE 14 — Buğday koruma pullarının sa
tışından hâsıl olan paralar Ziraat bankasında 
toplanır ve buğday alım, satım, nakil ve muha
faza işlerinde husule gelecek zararları ödeme
ğe ve Hükümetçe ziraî ve ilmî mevzular için 
bankadan yapılan avansların ve borçların ve 
açılan hesapların tesviyesine tahsis olunur. 

MADDE 15 — Bu kanunla elde edilecek pa
ralarla yapılacak masrafların muhasipliğini Zi
raat bankası yapar. Bir sene zarfmda yapılmış 
olan alım satımdan tediye ve tahsilden mütevel
lit neticelere ait hesaplar ertesi senenin mayıs 
ayı sonuna kadar muhasiplik vazifesini deruhde 
eden makam tarafından hazırlanarak komisyona 
verilir. Komisyon bu hesaplan tetkik ederek Zi
raat vekiline verir. Vekil bu hesaplan Millet 
Meclisine arzeder. Meclis, Bütçe, Divanı muha
sebat ve İktisat ve Ziraat encümenlerinden beşer 
aza seçilmesile terekküp eden bir Heyeti Umu-
miyede o hesap tetkik ve nihaî karara bağlanır. 
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masraflar - pul tabında istihdam olunacak mat
baa memurlarmm gece yevmiyeleri dahil - Zi
raat vekilinin tasvip edeceği esaslar ve miktar
lar dahilinde olmak üzere Ziraat bankasınca 
pul hasılatından tesviye edilir. 

MADDE 12 — Buğday koruma pullarının 
satışından hâsıl olan paralar Ziraat bankasın
da toplanır ve buğday alım, satım, nakil ve 
muhafaza işlerinde husule gelecek zararlan 
ödemeğe ve buna müteallik sair işlerden dola
yı yapılan avanslann ve borçlann ve açılan he
sapların tesviyesine tahsis olunur. 

MADDE 13 — Bu kanunla elde edilecek 
paralarla yapılacak masraflann muhasipliğini 
Ziraat bankası yapar. Banka her takvim sene
si zarfında yapılmış olan bütün muamelelere 
ait hesaplan ertesi senenin nisan ayı sonuna 
kadar Ziraat vekiline vermeğe mecburdur. Zi
raat vekili bu hesaplan kendi mütaleasmı 
da ilâve ederek tetkik ve tasdik olunmak üze
re bir ay zarfında Büyük Millet Meclisi Büt
çe, Divanı muhasebat, İktisat ve Ziraat encü
menlerinden teşekkül edecek Umumî heyete 
tevdi eder. 

MADDE 14 — Bu kanun hükümlerinin tat
bik ve murakabesile mükellef tutulan memur
lardan ihmal ve terahi gösterenler inzibatî ce
zalara tâbi tutulacağı gibi bu vazifeleri ifada 
suiistimali görülenler hakkında da 15-V-1930 
tarih ve 1609 numaralı kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 15 — Ekmek fiatının yükselmesi 
halinde veya fevkalâde hallerde îcra Vekilleri 
Heyeti muayyen mıntakalarda ekmek pişiren
leri bu kanunla tayin edilen resimden istisnaya 
salahiyetlidir. 
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MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

28 - II - 1934 
Hş. V. Ad. V. M. M: V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu, Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaj/a Dr. T. h'üşH'ı Fuat 
lif. V. N». V. İk. V. 

Ali M. Celâl 
S. İ. M. V. (i. İ. V. Av. V. 
Dr. Refik Ali Hana Muhlis 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teber olup her kazada ilân edildikten üç gün 
sonra tatbikma başlanır. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 16 — Bu kanun hükümlerinin tat

bik ve murakabesile mükellef tutulan memurlar
dan ihmal ve terahi gösterenler inzibatî cezala
ra tâbi tutulacağı gibi bu vazifeleri ifada suiisti
mali görülenler hakkında 15 - V -1930 tarih ve 
1609 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 17 — Ekmek fiatınm yükselmesin
de veya fevkalâde hallerde îcra Vekilleri Heye
ti muayyen mmtakalarda satılacak ekmeklere 
pul yapıştınlmaması hakkında karar vermeğe 
salahiyetlidir. 

MADDE 18 — Bu kanunun 
zamname ile yapılır. 

tatbiki bir ni-

MADDE 19 — Bu kanun her mahalde neşir 
ve ilânı tarihinden üç gün sonra tatbik olunur. 

MADDE 20 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MADDE 16 — Gerek bu kanun ile, gerek 
2056 numaralı kanun ile tevdi olunan vazife
lere mukabil icabında Ziraat bankasına mü
nasip bir komüsyon vermeğe Hükümet salâhi-
j^etlidir . 

MADDE 17 — Bu kanunun tatbikma ait hu
suslar icra Vekilleri Heyeti kararile tanzim ve 
tayin olunur. 

MADDE 18 — Buğdayın muhafaza, muba
yaa, nakil, memleket içinde ve dışında satışı ile 
buna müteferri işler ticarî mahiyette olup bu 
kanun ile 2056 ve 2303 numaralı kanunların 
tatbikına ait muameleler muhasebei umumiye 
kanunu ile müzayede, münakaşa ve ihalât kanu
nunun hükümlerine ve Divanı muhasebatın vize 
ve murakabesine tâbi değildir. 

Silolar ve ambarlar inşaatı lüzumunda mah
dut münkasa usulü ile de yapılır. 

MADDE 19 — Bu kanun her mahalde neşir 
ve ilânı tarihinden üç gün sonra tatbik olunur. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 108 
Bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 7 nci fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında I/883 numaralı kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 1 III-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/493 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-11-934 toplanışında Yüksek 

Meclise arzı kararlaştırılan 1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 üncü maddesinin 7 nci 
fıkrasını değiştiren kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek Huzurlarına sunulmuştur 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

• Esbabı mucibe lâyihası 
14 haziran 1326 tarihli mülga müsakkafat vergisi kanununun 13 üncü maddesi, gayrisafi 

varidatı 250 kuruş ve andan aşağı olup mutasarrıflarının ikametgâhı olan haneleri verginin 
tamamından, ve 250 kuruştan yukarı ve ( 1000 ) kuruştan aşağı olan bu kabîl ikametgâhların 
gayrisafi varidatından da (250) kuruşunu vergiden muaf tutmakta idi. 

Bu maddei kanuniyenin, köylerdeki ikametgâhlara ait hükmü devam etmekle beraber şehir 
ve kasabalar dahilinde mutasarrıflarının oturduğu evlerin altı misline iblâğ edilecek gayrisafi 
varidatı 15 liradan aşağı olanlar, munzam kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin tadiline mütedair 
24-V-1929 tarihli ve 1454 numaralı kanunun 4 üncü maddesi mucibince verginin tamamından 
ve 60 liraya kadar olanlar da 25 lirası için vergiden muaf tutulmuştur. 

1931 malî senesi iptidasından itibaren meriyet mevkiine konulan 1837 numaralı bina ver
gisi kanununun 3 üncü maddesinin 7 nci fıkrasile, şehir ve kasabalarla köylerdeki binalara 
ait muafiyet hükümleri tevhit edilerek nerede olursa olsun sahiplerinin ikametine mahsus olup 
senelik iradı 25 liradan ( 25 lira dahil ) aşağı olan binalar verginin tamamından ve 60 liraya 
kadar olanların da 25 lirası vergiden muaf tutulmuştur. 

Senelik gayrisafi iratları, 25-60 lira arasında tahavvül eden ikametgâhlar, daha ziyade 
şehir ve kasabalarda temerküz ve tekasüf etmekte ve bu had dahilindeki muafiyet hükmü de 
şehir ve kasaba halkına inhisar eylemektedir. 

İktisadî ahval ve şeraitin bu günkü inkişaf ve devam tarzına nazaran şehir ve kasabalardaki 
hayat ve maişet şartlan köylere nisbetle daha müsait bulunmaktadaır. Bütçe zarureti de buna 
inzimam edince bu kışıma ait muafiyet haddinin indirilmesine lüzum görülmüş ve bu maksatla 
merbut kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 5 -IV -1934 

Karar No. 20 
Esas No. 1/883 

Yüksek Reisliğe 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 ün
cü maddesinin 7 nci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkmda Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 
6/493 numaralı tezkere ve esbabı mucibesi Ma
liye vekili Fuat Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Bina vergisi kanunile şehir, kasaba ve köyler
de sahiplerinin ikametine mahsus olup senelik 
iradı 25 liradan (25 dahil) aşağı olan binalar 
vergisinin tamamı ve 60 liraya kadar olanlarm da 
25 lirası vergiden istisna edilmekte idi. 

25 liradan yukarı iradı gayrisafisi olan bina 
sahiplerinin tediye kabiliyetleri daha müsait 
olduğu ve muafiyet nisbetine nazaran mükelle
fin istifadesi pek cüzî bulunduğu nıazan dikka-

1837 numaralı bina vergisi kanununun üçün
cü maddesinin yedinci fıkrasının değiştirilmesine 
dair olup Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/493 
numaralı tezkeresile Yüksek .Meclise gönderilen 
ve Maliye encümeni mazbataısile birlikte encü
menimize tevdi kılınan kanun lâyihası Maliye 
vekili Fuat Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tadil lâyihası encümenimizce de esas itibari-
le muvafık görülmekle beraber madde metninde 
asıl kanunun 9 uncu maddesinde yazılı (irat) ta
birine mukabil kullanılmış olan (gayrisafi irat) 
ibaresinin tatbikatta bir yanlışlığa meydan veril-

te alınarak 25 lira ile 60 lira arasında iradı 
gayrisafisi olan binalardan 25 lira tenzil edil
meksizin tamamından vergi alınması yolundaki 
Hükümet esbabı mucibesi encümenimizce de va
rit görülmüş ve teklif aynen kabul edilmiş ol
makla Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 

Gümüşane İsparta Balıkesir 
H. Fehmi Kemal Turan Enver 

Aza Aza Aza 
Balıkesir Konya îzmdr 
Pertev Refik Kâmil 

Aza Aza Aza Aza 
îçel Urfa Diyarbekir Aydın 

Emin Behçet Zülfü Adnan 

memesi için (irat) şeklinde tadili zarurî görül
müş ve yedinci fıkranm teklif metnine sehven 
alınmadığı anlaşılan son kısmının dahi ilâvesi su
ret ile hazırlanan kanun lâyihası umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Bayaztı Balıkesir 

M. Şeref Mükerrem İhsan Enver 
Bursa Çorum Giresun İstanbul 

Dr. Galip Mustafa Kâzım Sadettin 
Kayseri 
A. Hilmi 

Bütge encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 11 - IV - 1934 

M. No. 68 
Esas No. 1/883 

Yüksek Reisliğe 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1837 numaralı bina vergisi kanununun 3 üncü 
maddesinin 7 nci fıkrasını muaddil 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1837 numaralı bina vergisi 
kanununun 3 üncü maddesinin 7 nci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Sahiplerinin oturmalarına mahsus olup se
nelik gayrisafi iradı 25 liraya kadar olan (25 
lira dahil) binalar. 

( Bu kabil binaların taaddüdü faalinde yal
nız biri muafiyetten müstefit olur ). 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Büstü Fuat 
Mf . V. Na. V. îk. V. 

Ali M. Celâl 
S. I. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

3 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1837 numaralı bina vergisi kanununun üçüncü 
maddesinin yedi numaralı fıkrasının tadili hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 4 temmuz 1931 tarih ve 1837 
numaralı bina vergisi kanununun üçüncü mad
desinin yedi numaralı fıkrası aşağıda yazılı şe
kilde tadil edilmiştir: 

« Sahiplerinin ikametine mahsus olup sene
lik iradı yirmi beş liraya kadar olan (Yirmi beş 
lira dahil) binalar» (Bu kabil binaların taaddü
dü halinde yalnız biri muafiyetten müstefit 
olur.) 

Zürraa ait binaların bir kısmı ikamete ve bir 
kısmı da altıncı fıkrada muafiyetleri muharrer 
maksatlara tahsis edilmiş bulunduğu takdirde 
vergi yalnız ikamete muhtas olan kısım üzerin
den alınır. ı 

MADDE 2 — Aynen kabuL 

MADDE 3 — Aynen kabul 



** 



Sıra No 107 
Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki kanunun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair 1/881 numaralı kanun lâyihası ve Ma

liye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

1-III-1934 

B, M. M. Yüksek Reisliğine 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı kanunun 2 nci maddesini tadilen Maliye ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 28-11-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Gerek memleket dahilinde bulunan ve atiyen bulunacak olan mem'balardan çıkarılacak ve gerek 
hariçten <hamy tasfiye .ediimemiş halde getirilecek mayii madenî mahrukat ve madenî yağlarm, 
taktir ve tasfiyesi ile saf benzin, petrol istihracı 1718 numaralı kanunla kiloda sekiz kuruş vergi
ye tâbi tutulmuştu. 

Hariçten getirilen mayii madenîlerin muhtelif şekilleri mevcuttur. Bunlar çıkarıldıkları yerlere 
göre az çok farklı bir kesafet arzetmekle beraber tabiî halinde; kesafeti fazla ve hamı olduğundan 
benzin, petrol gibi hafif yağlara kalbi; 'bir takım ameliyelere mütevakkıf bulunuyor. Mayii madenii 
mahrukat, petrol ve benzin gibi tasfiye edilerek memlekete getirildikleri takdirde 12,6 ve 13,20 ku
ruş gümrük resmine tâbi oldukları halde mazot, motorin gibi ham ve gayrimusaff a olduğu takdir
de ancak bir kuruş gümrük resmine tâbi tutulmakta ve dahilen yapılan tasfiye ve taktir ameliye-
şile petrol, benzin haline inkılâp etmesinden dolayı da mezkûr resmi itmam için sekiz kuruş istihlâk 
vergisi alınıyordu ve 1718 numaralı kanun, o zamanki gümrük tarife kanununa mütenazır olarak, 
bu kabîl mayii madenii mahrukatın cins ve resmini kesafet dereoesile ölçerek resmi 0,860 dan fazla 
kesafeti olanların ibu suretle tasfiyesini derpiş etmişti. Gümrük tarife kanununun bu kısma ait 695 
numarası ahiren 2255 numaralı kanunla tadil edilerek bu mayilerin cinsleri ve tâbi olacakları re
sim, muayyen hararetteiki taktir derecelerine göre tertip edilmiş olduğundan tatbikatta iki kanun 
arasında mütebayin cihetler husule gelmesi pek muhtemel bulunuyor. Buna mahal kalmamak üze
re dahildeki petrol istihlâk resmine ait mezkûr kanun, gümrük tarife kanununun icap ettirdiği şe
kilde tadil edilmiş ve hazırlanan lâyihada, ham petrolden memleket dahilinde tasfiye ve taktir ve sa
ir suretlerle elde edilecek mayii madenSi mahrukatın eskisi gibi 8 kuruş resme tabiiyetleri tesbit 
olunmuştur. 

T, C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 61485 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 20 
Esas No. 1/881 

5-IV - 1934 

Yüksek Reisliğe 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayı
lı kanunun 2 nci maddesinin tadili hakkında 
Başvekâletin 1 mart 1934 tarih ve 6/485 numa
ralı tezkeresile Yüksek Meclise verilip encümeni
mize havale buyurulan lâyiha Maliye vekili Fuat 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olun
du. 

1718 sayılı kanun memleket dahilinde bulu
nan veya atiyen bulunacak membalardan çıkan 
veya hariçten gelen madenî mahrukat ve madenî 
yağlarm tasfiye neticesi saf benzin ve petrole in-
kilâbı halinde beher kilosundan 8 kuruş vergi 
alınmasını âmirdir. 

Gümrük kanunlarına göre hariçten tasfiye 
edilmiş bir halde gelen petrol ve benzin 12,6 ve 
13, 20 kuruş gümrük resmine tâbi tutulduğu hal
de mazot, motorin gibi ham aksamdan ancak bir 
kuruş resim alınmakta idi. Bunların dahilde 
tasfiyesi esnasında 8 kuruş resim alınması mu
vafık görülmüş ve gümrük kanununa mütenazır 
olarak tedvin olunan kanunda kesafet derecesi 

0,860 dan fazla olanların tasfiyesi derpiş edilmiş
tir. Bilâhare gümrük tarife kanununun bu eş
yaya ait 695 inci maddesi tadil edilerek cinsleri
ne ve muayyen hararetteki taktir derecelerine 
göre resimleri tayin olunmuş olduğundan her iki 
kanunda hâsıl olan mübayenetlerdn yeni bir ka
nunla mütenazır vaziyete ifrağı teemmül oluna
rak lâyiha teklif edilmiştir. 

Encümenimiz Hükümetçe bu hususta serdo-
lunan esbabı mucibeyi varit bularak lâyihayı ay
nen kabul etmiştir. Yüksek Reisliğe takdim 
olunur. 

M. M. Kâtip 
İsparta Balıkesir 

Kemal Turan Enver 
Aza Aza 
İzmir İçel 

Kâmil Emin 
Aza, Aza 
Aydın Diyarbekir 

Adnan Zülfü 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Konya 
Refik 
Aza 
Urfa 

Behçet 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 67 
Esas No. 1/881 

Yüksek Reisliğe 

11 -IV -1934 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı 
kanunun ikinci maddesinin tadiline ve bu mad
deye müzeyyel 1871 sayılı kanunun birinci mad
desinin ilgasına dair olup Başvekâletin 1 mart 
1934 tarih ve 6/485 numaralı tezkeresile Yüksek 
Meclise gönderilen ve Maliye 'encümeni mazbata-
sile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun 
lâyihası Maliye vekili Fuat Beyin huzurile encü
menimize© de tetkik ve müzakere edildi. 

Encümenimizoe de Maliye encümeninin nok-
tai nazarına iştirak edilerek teklif olunan kanun 

lâyihası aynen kabul edilmiştir. Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe tak
dim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 
Bursa 

Dr. Galip 
Kayseri 
A. Hümi 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem 
Çorum 

Mustafa 

M. M. 
Bay azıt 
İhsan 
Giresun 

Kâzım 

Balıkesir 
Enver 
İstanbul 

Sadettin 



- 3 _ 
HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 
kanunu muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1718 numaralı, 12-VI-1930 
tarihli kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Dahildeki membalardan istihsal veya ha
riçten ithal edilen 270 hararet derecesinden ev
vel takattur eden hafif yağlan muhtevi ham, 
tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş mayii made-
nü mahrukat ve madenî yağlan tasfiye, tak
tir suretile veya sair muamelelerle petrol, 
benzin ve mümasili mayii madenî istihsâl eden
lerden istihsâl ettikleri maddelerin her kilosu 
için sekiz kuruş dahilî istihlâk resmi alınır. 

MADDE 2 — 1871 numaralı, 22 - Vn -1931 
tarihli kanunun birinci maddesi mülgadır. 

MADDE 3 
muteberdir. 

MADDE 4 
raya Maliye, 
memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

— Bu kanun n teşrinden itibaren 

— Bu kanunun hükümlerini ic-
Gümrük ve inhisarlar vekilleri 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T, Rüştü 

Na. V. 
Ali 
G. î. V. 

Ali Rana 

28 -II-1934 
M. M. V. 

Zekâi 
Mal. V. 
Fuat 

Ik. V. 
M. CeW, 
Zr. V. 
Muhlis 





Sıra Na 109 
Pasaport kanununun 16 ncı maddesile şehbendertfk rüsumu 
kanununa bağlı tarifenin 1,2 ve 3 üncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında 1/910 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22^111-934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6jt>77 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunu ile 23 haziran 1927 tarihli ve 1143 sayılı 
şehbenderlik rüsumuna merbut tarifenin bazı maddelerini tadilen Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 20-IH-l 934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibe mazbatasüe birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

1934 senesi bütçesinin tevazününü temin etmek üzene müracaat edilen varidat membaları arasın
da para kıymetleri üzerinde uzun senelerdeniberi vukua gelen tahavvüllere rağmen hiç bir tezyide 
tâbi tutulmamış.olan pasaport harçlarının da tezyidi muvafık görülmüştür. Bu tezyit ile başlıca iki 
gaye takip edilmektedir: 

Birincisi; para kıymetinin umumî harpten sonra geçirdiği temevvüçleri takiben vergi ve rüsuma 
müteallik bilûmum kanunlarda temevvüç nisbetinde tadilât vücude getirildiği halde takriben on beş 
sene evvel tanzim edilmiş olan 20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunutıun pasaport harçları hak
kındaki ahkâmın, tadil edilmemiş olması dolayısile bunun da diğer kanunlarla hemahenk. olması, 

İkincisi; ve bilhassa en mühimini, millî para kıymetinin istikrarını temin gayesile alınan tedbir
lerin daha ziyade takviyesi gayesidir. Malûm olduğu üzere 1447 numaralı borsa kanunu mucibince 
tanzim olunan ihtiyaç listesinde mezuniyet verilecek ihtiyaçlar meyanında tahsil, tedavi ve ticaret 
ihtiyaçları da nazarı dikkate alınmış ve bu ihtiyaçlar için senevî verilen döviz mezuniyetleri iki mil
yon lirayı tecavüz etmiş ve her ne kadar bu ihtiyaçların tevsiki için ihtiyaç sahipleri bazı ve
saik ibrazına mecbur tutulmuş ise de, bu da maksadı teminden uzak kalmış ve bilhassa, tedavi ih
tiyaçları için istenilen doktor raporu ve ticarî seyaihat ihtiyaçları için aranılan ticaret odası ve
sikası, doktorlarla ticaret odalanna varidat temininden başka bir faidei ameliyeyi mucip olamamış 
ve tedavi ve ticaret ihtiyaçları arkasında (hususî tenezzüh ve eğlence seyahatleri yapılmasına mâni 
olu namamıştı r. 

Bilhassa bu yüzden memleketten lüzumsuz kambiyo çıkarılmasına mâni olmak ve seyahatleri müm
kün mertebe tahdit ötmek gayesi* diğer cihetten muhtelif maksatlarla yapılacak seyahatler sebebile 
sarfolunan yüzlerce lira arasında pasaport harcı miktarının izam edilmeyeceği mülâhazasile bu ka
nun lâyihası vücude getirilmiştir. 



LâyJhida bu maiksaûarıf Çıiıin edecek şekilde pasaport harçları 25 liraya iblâğ edilmiş ve hu
susî maksatlarla, kanunu bazında da, dûn resme tâbi tutulmuş olan amele için harç miktarı bir 
lira olarak tesbit edilmiştir. Bundan başka memleketin mıülbrem bir ihtiyacı olan tahsil ihtiyacı 
da -i tazyik - edilmiş olmamak üzerç,ta&şsil efotvek$?^rc ; Arrupaya' gidöaeklölamiiar; için ibarf; mjkfcafî, 
yarım olarak alınacağına dair kanuna kayit ilâve edUmiş ve fakat bunun maihalline ̂ masruf olması 
ve her hangi b i r sebeple tetsı ^edilememesi1maksa'dîle' yarım İıareın münihasitran talebe olarak gide
ceklere basrı için de m a d d ^ e kayrit̂  i ^ e ^ ] m ^ F . i : ; ^ ; ^ ; "..-.H** ; ; ' : ' . - > 

Tünkiyeden ecnebi memleketlere gidecek olan Türk tebaasının pasaport -harçları tezyit edildiği 
sırada buna mütenazır olarak 1143 numaralı şehbenderî rüsum tarifesinin pasaportlara müteallik 
maddelerinin de tadili lâzımgelmiş ve mezkûr tarifede ya-zıh bir senelik pasaportlara, esas miktar 
olarak kabul edilen (2500) kuruş harç tayin olunarak üç aylık pasaportlar için (2000) ve bir seyöhate 
mahsus olarak mulhtacine verilen pasaportlar için de (500) kuruş harç kabul olunmuştur. 

Bundan başka maroken kaplı pasaportlar için tabı masrafına karşılık olmak üzere pasaport (harcın
dan başka ayrıca bir lira alınması hakkında da lâyihaya hüküm dereolunmuştur. 

Hariçten memleketimize seyyah gelmesine mâni olmamak üzere vize harçları sabıkı gibi ipka edil
miştir. Tezyit olunan harçlar münhasıran Türk tebaasr tarafından alınacak pasaportlara müteallik 
olduğu cihetle bu tezyitten turizm hareketlerinin muteessir olmasına mahal bulunmamıştır. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 7 -IV' -1934 
Karar No. 28 ' 
Esas No. 1/910 

Yüksek Reisliğe 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanuni-. 
le 23 haziran 1927 tarihli ve 1143 numaralı şeh
benderlik rüsumu kanununa merbut tarifenin 
bazı maddelerinin tadili hakkında Maliye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetin
ce 20-TTI-1934 te Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası encümenimizce tetkik 
edilerek muvafık görüldüğünden havalesi muci-

20 teşrinisani 1334 tarihli şehbenderlik kanu-

bince Maliye encümenine tevdi edilmek üzere 
takdim kılınmıştır. 
Hariciye En. Rs. N. M. M. Kâ. 

Sivas Sivas Diyarbekir 
Necmettin Necmettin ZcM, Mesut 

Aza Aza Aza 
îstanbui Erzincan tstanbt.il 

Salâh Cimcoz Saffet Ziya Dr. İbrahim Tali 

nu ile 1927 tarih ve 1143 numaralı şehbenderlik 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümetıi 8 - IV - 1934 

Karar No. 20 
Esas No. 1/910 

Yüksek Reisliğe 

http://tstanbt.il


3 — 
rüsumu kanununa merbut tarifenin bazı madde- takdim kılınmıştır. 
lerinin tadili hakkında Başvekâletin 22 mart 
1934 tarih ve 6/677 numaralı tezkeresik Yüksek 
Meclise takdim ve encümenimize hayale buyuru-
lan kanun lâyihasile esbabı mucibeşi ve Harieiye 
encümeninin bu baptaki mazbatası Maliye vekili 
Fıiat Beyin Kuzurik tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümet esbabı mucibesinde yazılı sebepler 
encümenimizce de muvafık1 görülerek lâyiha ay
nen kabul edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe 
encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe 

Maliye E. Reisi 
öümüşane 

/ / . Fehmi 

Aıza 
İstanbul 
Hamdi M. 

Aza v 
Diyarbekir 

Zülfü 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Kâtip 
Aydın 
Adnan 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Aza 
Balıkesir 
Pertev 

Aza; 

Bütçe encümeni mazbaUsı 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 69 
'Esas No. 1/910 

Yüksek Reisliğe 

11-IV-1934 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunu
nun 16 ncı mâddesile 1143 numaralı şehben
derlik rüsumu kanununa merbut tarifenin 1,2 ve 
3 numaralarında yazılı resimlerin arttırılması 
hakkında olup Başvekâletin 22 mart 1934 tarih 
ve 6/677-numaralı tezkeresik Yüksek Meclise 
gönderilen ve Hariciye ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi kılı-
nan kanun lâyihası Maliye vekili Fuat Beyin hu-
zurile encümenimizce de tetkik ve mütalea edil
di. 

Elyevım meri olan pasaport kanununun 16 n-
cı maddesi mucibince ecnebi memleketlere gide
cek ameleden on ve müşterek pasaportla seya
hat edenlerin her birinden yirmi beş ve diğer 
pasaportlardan elli kuruş ve pasaportsuz gelenr 
lerden iki ıkat pasaport harcı alınmaktadır. Bu 
harçların arttırılması mtaksadik Hükümet tara
fından hazırlanarak teklif olunan kanun lâyihası 
esbabı mucibesinde dermeyan olunan sebepler do-
layısile esas itibarile encümenimizce de kabul edil
mekle beraber mevcut pasaport kanunu jle şeh

benderlik rüsumu kanununa ait hükümlerin 
tadilini mutezamımnı olmak itibarile ayn ayrı 
iki lâyiha halinde tanzim ve todvini muvafık 
görülmüştür. 

Teklif lâyihasının üçüncü maddesi maroken 
kaplı pasaportlardan pasaport harcından başka 
bir lira alınacağına dairdir. 

Bez kaplı pasaport cüzdanlarının 20 ve ma
roken kaplılarının 100 ıkuruş mukabilinde »atıla
cağı hakkmda 1473 numaralı kanun mevcut ol
duğundan bu maddenin tedvinine lüzum görül
memiştir. 

Yukarıda arzolunduğu üzere yeniden yazılan 
kanun lâyihaları Umumî Heyetin tasvibine ar-
zoluiümak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis 
Burdur 
M. Şeref 
Balıkesir 
Enver 

Giresun 
Kmm 

Reis vekili 
İsparta 

Mükerrem 
Bursa 

Dr. Galip 
îstambul 

Sadettin 

M. M. 
Bayazıt 
İhsan 

Giresun 
Mustafa 
Kayseri 

A. ffilmi 



HÜKÜMETİN TJSKLM 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanunile 
23 haziran 1927 tarihli ve 1143 numaralı şeh
benderlik, rüsumu kanununa merbut tarifenin 

bazı maddelerini muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pa
saport kaaununun 16 ncı maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

a) Pasaport harcı 25 liradır. Münhasıran tah
sil için ve talebe sıfatile seyahat edeceklerden 
yan harç alınır. Ecnebi memleketlere gidecek 
amelenin pasaport harcı bir liradır. 

b) Sekizinci madde mucibince bir pasaport
la seyahatlerine müsaade edilenlerin- her 'birin
den, pasaport hamilinden alınacak 25 lira har
ca ilâveten 10 lira harç alınır. 

c) Dokuzuncu madde mucibince müşterek 
pasaportla seyahatleri tecviz edilenlerden, pa
saport hamili için tam ve müştereken seyahat, 
edenlerin her birinden 15 lira harç istifa edi
lir. 

d) Pasaportsuz gelenlerden pasaport harcı 
3 kat olarak alınır. 

e) Siyasî pasaportlar harca, tâbi değildir. 

MADDE 2 — 23 haziran 1927 tarihli ve. 1143 
numaralı şehbenderlik, rüsumu kanununa, mer
but tarifenin birinci faslınm 1, 2 ve, 3 ünpü 
maddeleri aşağıdaki, şekJLİdç ta4U - edilmiştir.: 

Madde 1 — Pasaport (bir se
nelik) 

Madde,2— Pasaport (üçay* 
lık) 

Madde 3 — Pasaport (bir se
yahate mahsus) Yalnız muhta-
cine,verü«f 

Rüaum miktarı 
Kuruş 

2500 

2000 

500 
MADDE 3 — Maroken kaplı pasaportlar

dan, pasaport harcından başka 1 lira alınır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye, 
Dahiliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 

20 - HI -1934 
Bş,. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet $. Saraçoğlu,. Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Fuat 
Mi V. Na, V. Ik, V. 

Ali M. Celâl 
R. 1. M. V. (i. 1..V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana. Muhli* 



- 5 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

20 teşrinisani 1334 tarihli pasaport kanu
nunun on altıncı maddesinin tadili 

. hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 20 teşrinisani 1334 tarihli pa
saport kanununun on altıncı maddesi aşağıdaki 
şekilde tadil edilmiştir: 

A - Pasaport hara 25 liradır. Münhasıran 
tahsil için ve talebe srfatile seyahat edecek
lerden yan harç alınır. Ecnebi memleketlere 
gidecek amelenin pasaport harcı bir liradır. 

B - Sekizinci madde mucibince bir pasaport
la seyahatlerine müsaade edilenlerin her bi
rinden, pasaport hamilinden alınacak yirmi 
beş lira harca ilâveten on lira harç alınır . 

G - Dokuzuncu madde mucibince müşterek 

pasaportla seyahatleri tecviz edilenlerden, pa 
saport hamili için tam ve müştereken seyahat 
edenlerin her birinden on beş lira harç alınır. 

D - Pasaportsuz gelenlerden pasaport harcı 
üç kat olarak alınır. 

E - Siyasî pasaportlar harca tabi değildir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Hariciye ve Dahiliye ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Şehbenderlik rüsumu hakkındaki 23 haziran 
1927 tarih ve 1143 nUmaralt kanuna merbut ta

rifede yapılacak tadilât hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 23 haziran İ927 tarih ve 1143 
numaralı şehbenderlik rüsumu kanununa mer
but tarifenin 1, 2 ve 3 numaralı fıkraları aşağı
da yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

1 — Pasaport (bir senelik) 2 500 kuruş 
2 — Pasaport ( üç aylık ) 2 000 kuruş 
3 — Bir seyahata mahsus pa

saport ( yalnız muhtacine veri
lir ). 500 kuruş 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 




