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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
daki Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi kabul 
edildi. 

1941 malî yılı rnuvazenei umumiye kanunu lâyihası
nın müzakeresine devam edilerek Nafia ve İktisat 
vekâletleri bütçeleri kabul olunduktan sonra tenef
füs için celse tatil edildi. 

2 — HAVALE . 

Mazbatalar 

1 — Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (l/r>4.">) (Ruznameye) 

2 — inhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(i/546) (Ruznameye) 

;Î — Orman umum; müdürlüğü 1941 malî yılı Biit-

1 — 1941 malî yılı rnuvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata
sı (1/539) [1] 

REİS — Bütçe müzakeresine devam ediyo
ruz. 

.1 — Millî müdafaa vekaleti bütçesi : 

1 — Kara kısmı 
REİS — Millî müdafaa vekâleti bütçesi kara 

kısmı. Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? 

Dr. MUHTAR BERKER (içel) — Arkadaş
lar, Millî müdafaa bütçemizin müzakeresine 
başlamak üzere bulunuyoruz. Meclisimizin sene
lerden beri teessüs etmiş olan ananesi, Bütçe 
encümeninde esaslı surette tetkik edilmekte o-
lan bu bütçeyi münakaşasız kabul etmektir. Bu, 
Millî müdafaamıza karşı, kahraman ordumuza 
karşı duyduğumuz itimat ve muhabbetin büyük 
bir delili, samimî ve içten bir tezahürüdür. Biz 
ona bu gün verdiğimizden daha fazlasını, çok 

Jk inci celse 
Münakalât, Ticaret ve Ziraat vekâletleri bütçeleri 

de kabul edildi ve Perşembe günü. toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Hatay Çanakkale 

Refet Canıtez Hamdi Selçuk Ziya Gevher Etili 

çe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(.1/547) (Ruznameye) 

4 •— Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/518) (Ruznameye) 

5 — Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edi
len mebaliğin tahsisat kaydının tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (l/G 12) 
(Ruznameye) 

' » 

daha fazlasını, her şeyimizi vermeğe amadeyiz. 
O Ordu ki, bu gün yüksek bir şeref duyğusile 
bir kahramanlık abidesi halinde, vatan sınırla
rını, vatan topraklarını beklemektedir. Tarihi
mizin her sayfasını şerefle, şanla, zaferle dol
durmuş olan Türk ordusunun bu gün de, ya
rın da aziz vatanımızı ve her şeyden üstün tut
tuğumuz millî istiklâlimizi daha büyük bir ina
nışla müdafaa edeceğine asla şüphemiz yoktur. 
O Türk ordusu ki millî şerefin, millî istiklâlin, 
millî namusun koruyucusu olduğu kadar bu va
tanın sulh ve emniyetinin de en büyük temina
tıdır. 

Arkadaşlar, sözlerimi hülâsa ederek diyece
ğim ki, bütün Türk milletinin ve onun mümes
sili olan büyük Meclisin yüksek itimadına ve 
büyük muhabbetine mazhar olan ve ona lâyık 
olduğunu her suretle isbat etmiş olan bu asil ve 
şerefli varlığı bu kürsüden, hepimiz adına hür
metle, muhabbetle ve büyük heyecanla selâm
larım. (Alkışlar) 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Vatanı-

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

REİS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER — Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedid Uzgören (Kütahya), 
— ^ » ^ - — 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

İDİLEN EVRAK 
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mızın müdafaası için hayvan vergilerine yapılan 
zammı seve seve karşıladık. Vergiler şurada dur
sun, bütün hayvanlarımızı vermeğe hazırız. Şe
fimize, Hükümetimize, şanlı ordumuza iman et
miş bir milletiz. Bütün varlığımız emirlerinde-
dir. (Bravo, aferin İsmail sesleri) Kahraman 
Millî Şefimiz İsmet İnönü; 18 milyon biz Türk 
milleti, senin sıhhatine iyilik, ömrüne, uzunluk 
dileriz. (Alkışlar) 

REİS — Başka mütalea var mı? 
Orgl. İZZETTİN ÇALIŞLAR (Muğla) — 

Aziz arkadaşlar, Millî müdafaa bütçesi vatanın 
her zaman müdafaasını temin edecek olan bir 
teşkilâtın mevcudiyetini ifade eder. Bugünkü 
teşkilâtımız senelerden beri bir seyir takip ede
rek mütekâmil ve kudretli bir şekle girmiştir. 
Esası daha Balkan harbinden evvel başlıyan 
bir teşkilât Balkan harbinden sonra daha mü
tekâmil bir şekle girdi ve Büyük harbi müteakip 
ve İstiklâl harbinden sonra Cumhuriyet devrinde 
bilhassa modern bir çok silâhlar iktisap ederek 
bugün iftihar edebileceğimiz ve tamamils itimat 
edebileceğimiz kudretli, yenilmez bir ordu 
şekline girmiştir. Bu böyle olmakla beraber 
muhtelif sınıfları ile 80 000 000 a baliğ olan 
müdafaa teşkilâtı bütçesi bugünkü modern har
bin ve bunun icabı olarak modern memleket 
müdafaasının bütün ihtiyaçlarını tatmin edecek 
bir derecede değildir. Bütçeye giren bu milyon
lar, ancak bu ana kadar tekemmül etmiş olan 
silâhlı teşkilâtımızı hazarî vaziyette koruyacak 
ve idare edecek bir meblâğdır. Ahvali hazıra 
sebebile gerek insanda, gerek hayvanatta ve 
gerekse teçhizatta, melbusatta ve daha başka iş
lerde artan yüksek miktarlar da, fevkalâde büt
çelerle temin edilmiş bulunuyor. Ordunun alma
sı lâzımgelen şekil, bundan sonra daha fazla 
fedakârlığı ve bu 80 milyonun hiç kâfi gel-
miyeceği bir şekil arzedecektir. Öyle görünü
yor ki, yeni ordu, hemen harekete geçebilecek 
bir teşekkül halinde olacaktır. Uzun boylu se
ferberlik hazırlıkları yahut ordunun ikmali gibi 
halleri Dünya ahvali içinde ordularda görülmi-
yecek bir şekil olacaktır. Yıldırım harbi şek
linde ve baskın tarzında başlıyacak olan muha
rebelere karşı memleketi korumak ve müdafaa 
etmek için yine derhal yıldırım tarzında, he
men harekete geçecek teşkilâtı havi bir ordu
nun bulunması lâzımdır. O halde hazar kuvvet
lerimiz, fırkalarımız hiç bir gün beklemiyecek su
rette, hepsi olmasa dahi, bir kısmı hemen ilk emir
le hududun bir noktasına, yahut sahilde bir mm-
takaya varacak kabiliyette olmak iktiza eder. 
İşte Millî müdafaada bu yolda bir teşkilâtın 
şimdiden hazırlanmış olmasına başlamak lüzu
munu görmekle beraber bunu hazırlayabilmek 
için lüzumlu olan bir çok fennî ve smaî mües
seseleri de hemen meydana getirmek icabeder. 
Tabiî bu tarzda bir ordunun vasıtaları daha çok 
teknik ve daha çok motorize ve zırhlı olması 

icabsttiğinden motörleri ve bu zırhlan mem
lekette temin edecek müesseseler herhalde mey
dana gelmelidir. İşte bu meydanda, bazı arka
daşların evvelce telkin ettikleri gibi, motor fab
rikaları vücude getirmek ve yüksek makine 
mühendisleri meydana getirmek için, yüksek 
sanat mektebi vücude getirmek en başta gelen 
ihtiyaçlardır. Millî Müdafaa vekâletinden te-
menniyatımız, bu tarzda bir orduyu hemen ha
zırlamağa başlayarak, bütçesini de böyle bir or
duyu kemale getirecek ve idame edecek bir şek
le koymasıdır. Şayanı şükrandır ki, Cumhuri
yet devrinde hakikaten 30 - 40 milyon ile baş
lıyan Millî Müdafaa hazar bütçesi, bugün 30 
milyona varmıştır ki, bu da muhterem Yüksek 
Meclisin orduya karşı beslediği itimad ve tevec
cüh ile yüksek vatanperverliği neticeleridir. Her 
sene hakikaten orduya fevkalâde tahsisat ile 
ihtiyaçlarını, bilhassa modern silâhlar sahasında 
fabrikalarnı çoğaltmak hususunda tayyare ve 
denin vasıtalarını yükseltmek hususunda büyük 
yardımınızı görmüş ve bugün lâyık olduğu iti
madınıza da mazhar olmuştur. Ancak bugünün 
harplerinin ve bugünden sonraki memteket mü
dafaa ihtiyaçlarının lüzum gösterdiği ordu teş
kilâtı da demin arzettiğim şekilde olmak lâzım
dır. Millî Müdafaa vekilimizden, belki başlan
mış ve yapılmış işler vardır, bunları işitmekle 
müftehir olacağız ve yapılacak işler hakkında da 
teminat almakla büsbütün müsterih olacağız. 

Millî Müdafaa bütçesinin esası hakkında bu 
maruzatta bulunduktan sonra, teferruata ait bir 
noktayı da arzedeyim; Millî müdafaanın maaşat 
faslı çok yüksek bir rakam arzetmektedir, 24 
milyon küsur.. Fasılda geçen sene de bu rakam 
mevcuttu. Tabiî talim ve terbive maksadile ge
rek yedek, gerek emekli subaylar, erat silâh al
tına alındığı için mi bunların inzimamile bu 
rakam hasıl oluyor? Geçen seneden beri orduya 
ayni unsurlardan daha fazla girdiğine na
zaran bütecenin maaş kısmı ayni vaziyettedir. 
Bunu söylerken bugiin silâh altına alınmış ye
dek subaylardan bir kısmı kendi asıl memurivet 
maasmı almaktadır. Çünkü talim ve terbiye mak
sadile silâh altına alınanlara, kanuni?rı miza gö
te talim ve terbiye müddetinde M, bir buor.k 
iki avdır, fakat bu günkü fevkalâde ahval do-
lavısile kanunda zikredilenden fazladır. Eu 
gün silâh altında bir iki seneden beri hizmet gö
ren yedek subaylar olduğu gibi, bunun birkaç 
sene daha devam etmesi ihtimali de vardır, Me

mur olan yedeksubaylara kendi asıl maaşları veri
lirken meselâ; bir banka müdürü asıl maaşı olan 
300 lirayı alırken veya vekâletlerden diğer 
bir memur kendi tahsisatı olan 1.50-200 lirr-^ı 
aldığı halde serbest hayattan silâh altına aldı
ğımız yedek subay meselâ kendisi çiftçidir, ve
ya tüccardır, hususî işile meşguldür, ona veri
len maaş ordudaki rütbesinin maaşıdır. Şu halde 
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orduda ayni vazifeyi gören, ayni mesuliyet al
tında yaşayan bir takım vatandaşlar muhtelif 
surette maaş almaktadırlar. Hatta vazifesi bir 
takım subayı olan bir memur, bir yedek subay, 
belki alay kumandanından, tabur kumandanın* 
dan daha yüksek maaş almaktadır. Her halde 
bu fark, ruhî bir takım tesirat uyandırabilir. 
Onun için bütün bu arkadaşlar kendi rütbesinin 
maaşını almalıdır ve bir kanun teklif edilerek 
bunu Heyeti celileniz tasvip buyurarak, bu su
retle orduda ayni vazifeyi yapan yedek subay
larla muvazzaf subaylar, rütbesinin maaşını 
almakla iktifa etsin. Bu suretle Maliye de 
bir çok para iktisat etmiş olur. Elbette ay
larca süren bu hizmet dolayısile va
zifelerini bırakarak orduda çalışan genç 
yurtdaşlarm asıl vazifeleri de boş kalma
maktadır. Oraya da başka bir memur tayin 
olunacaktır. Ona da ayrıca tahsisat veriliyor. 
Eu suretle bütçe müteessir oluyor. Hem adalet 
noktasından, hem ordudaki hassasiyet nokta
sından, hem de bütçe noktasından, bunu tashih 
etmek lâzımdır. 

İkinci bir nokta da; her bütçede, yani kara, 
deniz re hava bütçelerinin gerek daimî gerek 
muvakkat harcırah fasıllarında bir yükseklik 
mevcuttur. Bugünkü ordunun durumu itibarile 
her halde cok değişmeler ve çok muvakkat me
muriyetleri icabettirecek masraflar olmasa ge
rektir. 

Bir de manevra faslı vardır. Geçen sene de 
285 bin liralık bir manevra faslı vardır ki bu 
sene de mevcuttur. Ordunun ve Harp Akade
misinin seyahatleri ve Orduda çalışma noktai 
nazarından bu tahsisat her sene verilmektedir. 
Ancak miktarma fföre hakikaten bir ordu ma
nevrası da yapılabilecek bir şekil arzeder. Fakat 
gecen sene bövle bir ordu manevrasmm yapıl
dığını: duymadık. Bu sene yamlacak olursa biz 
de iftiharla görmek isteriz. Bizzat bu noktalar 
hakkında muhterem vekilimizin izahat verme
sini rica ederim. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ SAFFET ARI-
KAN (Erzincan) — Ordudan henüz avrılmıs olan 
ve en mühim bir kumanda mevkiinde bulunan 
elyevm mebus Çalışlar arkadaşımın ordu hak
kındaki henüz eksilmeyen yüksek alâkasma te
şekkürle söze başlayacağım. 

Millî müdafaa bütçemizin: elde mevcut 
kitapta, 80 milyon olduğundan bahis buyurdular. 
Maliye vekili arkadaşım esas itbarile bütçeyi 
huzuru âlinize takdim ederken millî müdafaa 
bütçesine her memlekette olduğu gribi, bir e-
lestikıyet vermek ve bunu ahvalin istilzam et
tiği şartlar altında idame ettirmek için verile
cek munzam tahsisat olduğundan esasen bahis 
buyurdular. Binaenaleyh Millî müdafaa büt
çesi elde bulunan rakkamlar gibi, 78-80 milyon 
değildir, bunun daha fevkindedir. Fevkalâde 

tahsisat peyderpey huzuru âlinize geldikçe bu 
rakamın kaça baliğ olacağını - geçen sene lütfen 
kabul buyurmuş olduğunuz rakamlarla da ma
lûm - görmüş olacaksınız. 

Geçen sene Millî müdafaa bütçesinin Yük
sek Meclisin tasvibine iktiran eden tahsisatla 
bütün hizmetleri tamamen ifa edilmiştir ve Yük
sek Meclisin bundan sonra da bu ihtiyaçları göz-
önüne alarak kabul buyuracağı tahsisatla ordu
nun bütün hizmetlerinin ifa edileceğine bizim 
kanaatimiz vardır. (Şüphe yok sesleri.) 

Sayın general ordudaki teşkilâtın bu günkü 
harp icaplarına uyup uymadığı hakkında bir 
sual sordular. Kendileri de yakında ayrıldıkları 
için bilirler ki, ordu teşkilâtımız imkânların bü
tün azamisini elde etmek üzere alınan tertibat
la bu istikamete doğru yürütülmektedir. Bunun 
teferruatı hakkında benden sual sormayacakları
nı kuvvetle ümit ve tahmin ederim. Yalnız şu
nu tekrar temin ederim ki, teşkilâtın hedefi ve 
istikameti tıpkı kendi arzuları ve kendi istekleri 
dahilindedir. ( Bravo sesleri.) Memlekette bu teş
kilâtı vücude getirmek için motor fabrikası veya 
buna muadil bir takım fabrikalar kurulması hu
susunda temenniyatta bulundular. Demin de 
arzettiğim gibi, ahvali hazıradaki şartlar bize 
ne gibi imkânlar temin ediyorsa bu imkânlardan 
azamî istifade etmek yolunda ve kararındayız. 

Maaşatta bir noksanlık orörüîdüğünü ifade 
buyurdular. Arkadaşlar, demin de arzettiğim gi
bi bu, doğrudan doğruva Millî müdaf anm her 
sene mutat olan bütçesidir. Lütfedeceğiniz fev
kalâde tahsisattan bu faslm ihtiyacı olan ra
kamları buna ilâve etmek suretüe maaş faslını 
da itmam edeceğiz. Bu .böyle olduğu f?ibi har
cırah faslını da avni suretle itmama çalışacağız. 

Bir nokta hakkında muhterem Generalden 
ricada bulunacağım; Kendileri yedek subavla-
rm maaşlarındaki tefavüte temas buyurdular. 
Bazıları yüksek maaş ahvor, ayni rütbede bulu
nan balları da kendi rütbe maaşlarını alıyorlar
mış. (Mevzuat öyle sesleri) Elde bulunan mev
zuat bu şekilde maaş vermeği icabettirmektedir. 

RASÎH KAPLAN (Antalva) — Gavet tabiî 
MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ SAFFET ARL 

KAN ( Devamla) — Kendileri bu huiusta baş
ka düşüncede iseler, bir teklifi kanunî hazırla-

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Biz 
de reddederiz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ SAFFET ARI-
KAN (Devamla) — Encümenlerde tetkik edilir, 
Muhterem heyetinize srelir, verilecek karara göre 
hareket olunacağı tabiîdir. 

Manevra tahsisatına gelince: Manevra tah
sisatı mutad olarak her seneki gibi bütçeye vaz
edilmiştir. Temenni ederiz ki ahval bu manev
rayı yapmak fırsatını versin. Maahazia ordunun 
bugün aldığı vaziyet esas itibarile bu manev-
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rayı kendi kendine yaptırmaktadır, 

Ordunun tekâmülü için şimdiye kadar Yük
sek Meclisin lütfen izhar ettiği büyük 
itimadın ve ,kabul ettiği tahsisatın tama
men mahalline sarfolunaeağmı son söz olarak 
söyleyerek sayın Grenerale teşekkürlerimi tekrar 
arzederim.( Alkışlar) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda başka 
mütalea yoktur. Fasıllara geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Fa
sıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. Lira 
950 Vekil tahsisatı 4 800 

REİS — Kabul edilmiştir. 
951 Maaşatı umumiye ' 24 567 210 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
952 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 255 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

953 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 nci 
maddeleri mucibince gedikli er
başlara verilecek ikramiyeler ve 
mükâfat 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

954 Ücret 815 960 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

955 Muvakkat tazminat ' 270 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

956 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 135 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

957 Mefruşat ' 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

958 Kırtasiye ' 78 170 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

959 Müteferrika ' 133 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

960 Vekâlet otomobili masrafları 1 940 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

961 Defatir ve evrakı matbua 93 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

962 Daimî memuriyet harcırahı 421 680 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

963 Muvakkat memuriyet harcırahı 260 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

964 Müfettişler harcırahı 64 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

965 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafı 56 090 
REİS — Kabul edilmiştir. 

966 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 28 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

967 Posta ve telgraf ücreti' 204 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

968 Muayyenat ' 15 985 420 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

969 Levazımı askeriye 5 633 060 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

970 Levazım ve teçhizatı harbiye, 

F. 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

894 

985 

986 

fenniye ve tahkimat masrafları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı sıhhiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gaz ve maske masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Türkiye dahilinde tedarikine 
imkân görülmeyen malzemenin 
mubayaası için ecnebi memle
ketlere gidecek olan heyetlerle 
tetkik ve tetebbu maksadile gi
decek heyetlerin ve Avrupada 
komutanlık namına gaz stajı 
yapan talebelerin harcırah ve 
lüzumlu tesisat, inşa masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hava koruma masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve malzeme te
darik ve mubayaası, serom ve 
tecrübe hayvanları mubayaası, 
meslekî neşriyat ve askerî Ve
teriner okulu ile Meslek gedikli 
okulundan fevkalâde derece ile 
neşet edenlere şeref ve tergip 
mükâfatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmini 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcırah mas-
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Manevra masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehitlerinin tezkir ve ipkayı na
mı için yapılmış ve yapılacak 
şehitliklerin bilûmum levazım ve 
inşa masrafı ve bekçi ücretleri 
REÎS — Kabul edilmibtir. 
însaat, tamirat, tesisat ve is
timlâk 1 
REÎS — Kabul edilmibtir. 
Tahdidi hudut komisyonu har-
cırahile idare masrafları 
REÎS — Kabul edilmibtir. 
Ecnebi mütehassıslar 
REÎS — Kabul edilmibtir. 
Memuriyeti mahsusa ile ecne
bi memleketlere gönderilecek 
subaylar ve memurlar harcırahı 

Lira 
213 500 

427 800 

277 000 

1 000 

5 000 

63 270 

200 000 

580 320 

5 000 

258 000 

70 000 

130 000 

10 000 

940 720 

4 000 

100 000 

20 000 
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REİS — Kabul edilmibtir. 
987 AsKeri meKtepier masrafı 35 000 

EEÎS — Kabul edilmibtir. 
988 Askerî müze masrafı 2 000 

REİS — Kabul edilmibtir. 
989 1493 Sayılı kanun mucibince ve

rilecek ikramiye 18 600 
REİS — Kabul edilmibtir. 

990 Geçen yıl borçları 2 000 
REİS — Kabul edilmibtir. 

991 Eski yıllar borçları 4 660 
REİS — Kabul edilmibtir. 

992 Fen ve sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 18 000 
REİS — Kabul edilmibtir. 

993 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahit 
ve ehli vukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 9 300 
REİS — Kabul edilmibtir. 

2 —• Hava kısmı 
REİS — Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin 

Hava kısmına geçiyoruz. Heyeti umtımiyesi hak
kında mütalea var mı?... 

Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyorıım. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

F. 
1000 Maaşatı umumiye ! 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1001 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1002 3779 numaralı kanunun 10 ve 11 
nci ve 1059 numaralı kanunun 
5 nci maddeleri mucibince veri
lecek mükâfat 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1003 Ücret 834 720 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1004 Muvakkat tazminat 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1005 3485 numaralı kanun mucibince 
verilecek zamaim ve tazminat 688 076 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1006 2853 numaralı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 17 940 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1007 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 14 954 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1008 Mefruşat ve demirbaş 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1009 Kırtasiye 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1010 Müteferrika 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
021 120 

3 000 

F. Lira 
1011 Mütenevvi masraflar 25 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1012 Daimî memuriyet harcırahı 15 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1013 Muvakkat memuriyet harcırahı 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1014 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1015 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1016 Posta ve telgraf ücreti 7 060 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1017 Muayyenat 860 380 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1018 Levazımı askeriye 650 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1019 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye J 1 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1020 Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1021 Nakliyat 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1022 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1023 Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, 
fotoğraf, malzemeyi siyanet, ta
mirhanelerde yüksek mesai, ih
tira, tamir ve prototip inşaat ve 
buna mümasil işler için ikrami
ye ve mesai ikramiyesi 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1024 Tayyarecilik eserleri tercüme 
ve neşriyat ve tabı masrafları 
ve Avrupadan fennî ve meslekî 
kitaplar celbi 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1025 Manevra masrafı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1026 inşaat, tamirat, istimlâk 457 140 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1027 Yabancı mütehassıs ve tercü
manların ücret ve harcırahları 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1028 Staj, tetkik ve lisan tahsili tah
sisatı ve yabancı memleketler 
harcırahı ve askerî mühendis 
ve fen memuru yetiştirilmek 
üzere yabancı memleketlere 
gönderilecek subay ve talebenin 
tahsillerile yol, tedavi ve tahsil 
masrafları 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1029 Memleket dahil ve haricinde üc-
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retli müessesatı sıhhiyede teda
vi ettirilecek hasta ve malûlinin 
tedavi masrafları 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1030 Askerî mektepler masrafı 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1031 Amele yevmiyesi 900 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1032 3575 sayılı kanun mucibince as
kerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı aidatı 47 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1033 Geçen yıl borçları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1034 Eski yıllar borçları 710 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 — Deniz kısmı 
REİS — Millî Müdafaa vekâleti Deniz kısmı

na geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 

Fasıllara geçilmesini yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara ge
çilmiştir. 
F. 

1040 Maaşatı umumiye 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1041 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1042 Ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1043 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1044 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1045 3486 ve 1144 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek deniz altıcı 
ve dalgıç tahsisatı 
REİS —* Kabul edilmiştir. 

1046 2853 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ihtisas yevmiyesi 
REİS — Kabuİ edilmiştir. 

1047 Mefruşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1048 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1049 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1050 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1051 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1052 Muhabere işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1053 Muayyenat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
447 502 

25 000 

223 680 

11 560 

13 432 

170 000 

7 200 

8 000 

000 

16 590 

15 000 

25 000 

13 300 

1 045 907 

F. 
1054 Levazımı askeriye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1055 Levazım ve teçhizatı harbiye 1 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1056 Sefain ve mevazi levazımı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1057 Levazımı sıhhiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1058 Nakliyat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1059 Kitap, mecmua ve risale mas

rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1060 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1081 1493 sayılı kanun mucibnce ve
rilecek ikramiye ve fevkalâde 
mesaisi görülenlere verilecek ik
ramiye ve alınacak hediyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1062 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirileceklerin masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1063 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince verile
cek gedikli erbaş ikramiye ve 
mükâfatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1004 Bina inşa, mubayaa, tamir ve 
istimlâk bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1065 Ecnebi mütehassıslar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1066 Ecnebi memleketler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1067 Staj, tahsil ve tedavi masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1088 Deniz matbaası işletme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1069 Deniz mektepleri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1070 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1071 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1072 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şa -
hit ve ehlivukuf olarak davet 
edileceklerin masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1073 3575 sayılı kanun mucibince 
askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 
,REİS — Kabul edilmiştir. 

1074 Gazdan korunma talim malzemesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
399 198 

439 000 

753 000 

42 300 

39 000 

2 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 

46 207 

24 994 

50 000 

92 080 

4 300 

15 000 

500 

750 

500 

23 C00 

5 000 
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bütçesi : 
REİS — Askerî fabrikalar umum müdürlü

ğü bütçesine geçiyoruz : 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... E t 

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

1080 Maasatı umumiye ve tazminat 633 040 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

1081 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1082 Müstahdemler ücreti 412 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1083 İhtisas yevmiyeleri 23 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1084 Mefruşat, demirbaş ve alâtı 
musikiye 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1085 Kırtasiye 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1086 Müteferrika ve muhafız köpek
leri iaşesi 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1087 Mütenevvi masraflar 6 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1088 Harcırahlar 33 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1089 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1090 Ücretli muhabere masrafı 1 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1031 Posta ve telgraf ücreti 1 848 
ıREİS — Kabul edilmiştir. 

1092 Muayyenat 126 960 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1093 Levazımı askeriye 97 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1094 Levazimi sıhhiye ve baytariye 3 660 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1095 Sevkıyat 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1096 Fennî kitap ve risaleler ile her 
nevi abone, gazete ve kitap mu
bayaa ve abonman bedelleri 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1097 1493 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1098 İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 70 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1099 Ecnebi mütehassıslar 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1100 Staj 159 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
1101 

Lira 
Fabrikalar umumî masrafları 3 559 102 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1102 3575 sayılı kanun mucibince as* 
kerî fabrikalar tekaüt ve mu
avenet sandığı aidatı 93 840 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1103 Geçen yıl borçları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1104 Eski yıllar borçları 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1105 2441 sayılı kanunun muvakkat 
2 nci madedsi mucibince İnhi
sarlar umum müdürlüğüne öde
necek eşya ve malzemenin ye
dinci taksiti 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

C — Harita V. müdürlüğü bütçesi: 
REİS — Harita umum müdürlüğü bütçesine 

geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Fasıllara geçilmesini yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar.. . Kabul etmeyenler... 
Fasıllara geçilmiştir. 

F. Lira 
1110 Maasatı umumiye 350 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1111 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 7 920 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1112 Ücret 73 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1113 Muvakkat tazminat 45 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1114 657, 2047, 2022 numaralı kanun
lar mucibince verilecek tazmi
nat, uçuş ücreti ve taamiye 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1115 Mefruşat ' 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1116 Kırtasiye 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1117 Müteferrika 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1118 Mütenevvi masraf ar 2 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1119 Harcırah ' 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1120 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
bedeli 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1121 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1122 Posta ve telgraf ücreti 630 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1123 Muayyenat 103 000 
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1124 

1125 

1126 

1127 

1128 

1129 

1130 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı sıhhiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 
REfS — Kabul edilmiştir. 
Makine, alât, edevat ve demir
baş eşya ve levazımını muba
yaa ve tamirat masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan alımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1493 numaralı kanun mucibin
ce verilecek ikramiye 

Lira 

59 000 

1 100 

25 000 

20 000 

500 

21 000 

1 000 

F. 

1131 

1132 

1133 

1134 

1135 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat, tamirat ve tesisat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderile
cek subaylar ile staj ve tahsil 
için gidecek subaylar ve talebe
lerin harcırah ve mektep mas-
raflarile tahsil ücretleri ve 
memleket dahilinde mektep ve 
kurs masraflarile yevmiyeleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

26 369 

30 000 

70 038 

10 

283 

4 - TAKRİRLER 

1 — Diyarbakır mebusu Gl. Kiazım Sevükte-
kin ve Samsun mebusu Amiral Fahri Enginin, 
Büyük Millet Meclisinin Orduya itimadının, se
lâm ve muhabbetinin iblağı hakkında takriri 
(4/39) 

2 — Çoruh mebusu Ali Riza Erem ve on bir 
arkadaşının, Büyük Millet Meclisinin Orduya iti
madının, selâm ve muhabbetinin iblâğı hakkında 
takriri (4/40) 

REÎS — Millî müdafaa bütçesi münasebetile 
verilmiş iki takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Türk istiklâlini ve Türk vatanının muhafaza 

ve müdafaası emrinde Cumhuriyet Ordumuzun 
salâbet ve metanetine ve kudret ve kuvvetine 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin emniyet ve 
itimadının ve selâm ve muhabbetinin bu vesile 
ile de kendilerine arz ve iblâğ edilmesini teklif 
ederiz. 

Diyarbakır Samsun 
Gl. Kiazım Sevüktekin Amiral Fahri Engin 

Yüksek Reisliğe 
Millî müdafaa bütçesinin kabul edildiği şu 

anda : Bütün tarihi baştan başa hamasetle dolu 
olan... 

Millî istiklâli, millî yurdu kurtarmak ve ko
rumak mevzubahs olunca, son istiklâl savaşımız
da olduğu gibi dünyanın bütün ateşleri başına 
yağarken bile, hiç bir dehşetten yılmadan, o 
ateşin bağrına saldırmasını ve dünyanın yenil
mez sandığı düşmanlarını yenmesini bilen... 

Bu suretle, Cumhuriyet Devletinin yüksek 
bünyesinin sarsılmaz temeli olan.. Ve her türlü 
tecavüz ihtimaline karşı, millî istiklâlin, millî 
inkilâbm ve millî vatanın müdafaasına her za
mandan ziyade hazır bulunan... 

Bu derin ve yüksek vasfile, engin bağrından 
çıktığı büyük Türk milletinin kalbinde sarsılmaz 
bir güven, her türlü siyasî mülâhazaların 
üstünde, el sürülmez, kutsî bir saygı ve minnet 
yeri almış olan yiğit Cumhuriyet Ordusuna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin sonsuz saygıla
rının bir kere daha sunulmasını arz ve teklif 
eylerim. 

M. F. Altay (Elâzığ), Dr. Zihni Ülgen (Bo
lu), Ali Riza Erem (Çoruh), Hamdi Yalman 
(Ordu), Zeki Soydemir (Erzurum), Dr. Sadi 
Konuk (Bursa), Şükrü Âli Öğel (İstanbul), Ş. 
Erdoğan (Gümüşane), Nafi Kansu (Giresun), 
F. Sılay (Konya), î. Sabuncu (Giresun), H. Re
şit Tankut (Maraş), Sırrı Day (Trabzon). 

REÎE — Aynı mahiyette olan bu iki takriri 
yüksek tasvibinize arzediyorum : Kabul eden
ler.... Müttefikan kabul edildi. (Sürekli alkış
lar). 

MÎLLÎ MÜDAFAA V. SAFFET ARIKAN 
(Erzincan) — Arkadaşlarım Cumhuriyet ordusu 
hakkında gösterdikleri yüksek iltifat ve itimada 
Ordu namına bilhassa arzı teşekkür ederim. 
Cumhuriyet ordusu, vatanın müdafaası işini, 
göstermiş olduğunuz yüksek itimat ve iltifata 
lâyık bir surette yapacaktır. Buna itimat buyur
manızı bilhassa temenni ederim. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar). 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, Yüksek Heyetinizden küçük bir 
tashihe müsaadelerini rica edeceğim. Muhtelif 
vekâletler bütçelerinde askerî ders öğretmenle
rine verilecek ücret diye fasıl vardır. Bunun 
için de «2233 numaralı kanun mucibince» diye 
yazılıdır. Bu ibarenin (Kanunları mucibince) 
şeklinde tashihini rica ediyorum. Yalnız ibare 
tashihinden ibarettir, fasıl aynidir. (Muvafık 
sesleri) . 
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REÎS — Teklifi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Masraf bütçesinin müzakeresi bitti. Şimdi 
muvazenei umumiye kanununun birinci maddesi
ni okuyacağız. 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1941 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (309 740 396) 
lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesine başlamazdan evvel bu gün 
müzakeresi kabul buyurulan bazı lâyihalar var
dır. Onlara başlıyacağız. 

2 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihasile İdare He
yetinin, Büyük Millet Meclisi ve Divanı muha
sebat 1940 malî yılı bütçelerile Büyük Millet 
Meclisi ve Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1940 malî yılı bütçelerinde münakale yapılma
sına dair kanun teklifleri ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/638, 2/42, 43, 44) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daireler bütçelerinde değişiklik 

yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1940 malî yılı muvazenei umu

miye kanununa dahil bazı daire bütçelerinin ili
şik cetvelde yazılı tertipleri arasında 220 447 
liralık münakale yapılmıştır. 
F. Tenzil Zam 

1 Aza tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 3090 sayılı kanuna müste
niden yeni yapılacak 
Meclis binasının inşaat 
masrafları ve istimlâk 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir 

29 Umumî masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Divanı muhasebat 
41 Memurlar maaşı 

REİS — Kabul'edilmiştir. 

12 600 

12 600 

54 457 

1 440 

[1] 198 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

P. Tenzil Zam 

42 

435 

436 

485 

490 

658 

696 

697 

727 

730 

1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüt ikra
miyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Maaşatı umumiye 3 120 
REte — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüt ik
ramiyesi 3 120 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Hariciye vekâleti 

Elçilik otomobilleri mu
bayaa bedeli 14 000 
REÎ3 — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi elçilerle misafir
lerin ibate, izaz, ziyar 
fet ve mihmandarların 
harcırah ve masraflarile 
bahçe ve tamir masraf
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
Millî Müdafaa vekâleti 
(Deniz K.) 3 083 
REÎS — Kabul edilrmştir. 

1 440 

14 000 

Nafia vekâleti 
480 Memurlar maaşı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi mucibin
ce verilecek tekaüt ik
ramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Teknik okulu masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nafia vekâleti 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

480 

20 000 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
949 Melbusat 54 457 

REÎS — Kabul edilmiş
tir. 

950 Miatlı talim ve terbiye 
malzemesi ve levazımı 
harbiye ve fenniye ve 
tahkimatta çalışacak er-
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958 

lerin yevmiyesi ve buna 
muktazi nakil işlerini 
yapmak için nakil vasıta
ları mubayaa ve bunların 
işletme masrafları ve As
kerî fabrikalara verilecek 
sipariş masrafları, gizle
me malzemesi 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 
Yabancı memleketler fab
rikalarına gideceklerin 
harcırah masrafları 30 000 
REÎS — Kabul edilmiş
tir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 

30 000 

Tenzil Zam 

1028 Kırtasiye 
REÎS — Kabul edilmiş
tir. 

1030 Defatir ve evrakı matbua 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 

1032 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiş
tir. 

1033 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
REÎS — Kabul edilmiş
tir. 

1036 2852 numaralı kanun mu
cibince verilecek yemek 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiş
tir. 

1037 Melbusat ve teçhizat 
REiS — Kabul edilmiş
tir. 

1038 Torpito paravan ve sis ci
hazları ve tahkimat ve 
top işleri 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 

1040 Ecza, teçhizat ve malze-
mei sıhhiye 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 

1044 1493 numaralı kanun mu
cibince verilecek ikrami
ye ve fevkalâde mesai ik
ramiyesi 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 

1046 3779 sayılı kanunun 10 
ve 11 nci maddeleri mu-

2 000 

500 

4 500 

500 

5 500 

18 000 

30 000 

15 000 

1047 

1048 

1050 

1054 

1056 

3 350 

cibince gedikli erbaşlara 
verilecek ikramiye ve 
mükâfat 900 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 
Bina inşa, mubayaa ve 
tamiri ve istimlâk bedeli 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 
Ecnebi mütehassıslar 18 000 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 
Staj, tahsil ve tedavi 
masrafları ve staj için 
ecnebi memleketlere gön
derilecek subay ve me
murların tahsisatlarile 
dahilde lisan tahsil et
tirileceklerin yol ve te
davi masrafları ve aske
rî mühendis ve fen me
muru yetiştirmek üzere 
ecnebi memleketlere gön
derilecek talebe masrafı 47 000 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 
1937, 1936 ve 1935 yıl
ları borçları karşılığı 417 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 
3575 sayılı kanun muci
bince Askerî fabrikalar 
tekaüt ve muavenet san
dığı aidatı 5 000 
REİS — Kabul edilmiş
tir. 

5 000 

1057 Gazdan korunma 
malzemesi 

talim 
10 000 

REİS 
tir. 

Kabul edilmiş-

( Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

prum. Kabul buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul e-
dilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti hımumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 
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3 — Devlet Umanları işletme umum müdür

lüğü 1940 malı yılı bütçesinde münakale yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/633) [1] 

BEİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar.. Etmeyenler.. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun lâyihası 
MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasmda (101 000) liralık 
münakale yapılmış ve verilen (150 000) liralık 
munzam tahsisat ayni tertiplere ilâve edilmiş
tir. 

REİS — Cetveli de okutuyorum. 

P. Tenzil Zam 

3 Muvakkat memuriyet har
cırahı 7 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

4 Mualecat, memur ve müs
tahdemlerle ailelerine sıh
hî yardım ve tedavi üc
reti, cenaze nakliye mas
rafları, memur ve müs
tahdemlere verilecek hiz
met elbisesi bedeli iş ka
nunu mucibince amele 
tedavi ve ölüm yardım-
larile iş kazaları ve hiz
metten ihraç yevmiye ve 
tazminatı ve kazazedele
rin ilbas, iaşe, nakil, te
davi, tedfin ve sair mas
rafları 13 400 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlere 
nizamname mucibince öde
necek ikramiye 10 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

6 Posta, telgraf ve telefon 
ve radyo ücret ve mas-* 
rafları 9 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

7 Kara, deniz vesait ve tesi-
satile alât ve edevatının 
ve idare ve işletme umu
runa tahsis olunan meba-
ninin tenvir, teshin, yağ, 
mahrukat ve sair müsteh-
lek mevat masrafları 15 000 

[1] 195 sayılı basma yazı zaptın sonundadır. 

P. Tenzil Zam 

BEİS — Kabul edilmiştir. 

Tahmil ve tahliye masrafları 
8 Ticarî eşya tahmil, tah

liye, aktarma ve sair li
man hizmetleri, ücret, ham-
maliye ve tuz nakliye mas-
raflarile tahmil, tahliye 
alât ve edevatı tamir ve 
mubayaası ve motorlu 
motorsuz vesait kiraları 220 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

9 Bilûmum mebani, rıhtım, 
iskele ve fenerlerle sair 
sabit tesisatın bakım, ta
mir, tecdit ve inşası ve 
iskele idare masrafları 49 100 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

10 Gayrimenkul icar bedel
leri, deniz vesaitinin ya
pacağı bilcümle kazalarla 
tahmil ve tahliye sırasında 
vukubulacak hasar ve za
rarların tazmin karşılığı, 
faiz ve acyolar, gayrimel-
huz masraflar ve sigor
ta ücret ve sermayesi 28 500 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
İZZET ABUK AN (Eskişehir) — Bir sualim 

var. Bu aradaki fark nasıl kapanacaktır? Bu ida
renin şimdiye kadar ihtiyat sermayesi teşekkül 
etmiş midir, etmemiş midir? Lütfen Encümen 
izah buyursun. 

BÜTÇE EN. M. M. HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğ
la) — Anlıyamadım, lütfen tekrar ederler mi? 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Arada bir 
fark vardır. Bu resmî bir müessesedir. Şahsiyeti 
hükmiyeyi haizdir. Bu fark doğrudan doğruya 
kârü zarardan (Kürsüye, kürsüye sesleri) 

Efendim sualim şu idi: Malûmu âliniz Devlet 
limanları şahsiyeti hükmiyeyi haiz bir Devlet 
tmüessesesidir. Bütçesi ayrıdır, kâr ve zararının 
nasıl kapanacağına dair teşkilât kanununda bir 
sarahat yoktur. Şimdi ortada 150 bin lira kadar 
bir fark vardır. Bütçe mazbatasında «kârü zarar 
hesabına kayit olunur» deniyor.Bir zarar hasıl 
olursa Hazine mi kapatacaktır? Yahut kanunu 
mucibince ihtiyat sermayesi teşkil edilmiş midir, 
edilmemiş midir? İhtiyat sermayesi var mıdır, 
yok mudur? 

BÜTÇE EN. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) Efendim, mesele şudur: Bu idare ihtiyat pa
yı olarak ayırdığı sigorta tahsisatım tutmuş 
buraya koymuş. Encümenimiz bu muameleyi 
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doğru bulmamış, çünkü netice itibarile, bunların 
ne mahiyette olduklarını anlamak için kârü za
rar hesabma kaydetmek mecburiyetinde kalmış
tır. Bu sene ecnebi tazmin bedellerile bunu kar
şılayacağız. Binaenaleyh Hazineden ayrıca yar
dım meselesi mevzubahs değildir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
verdikleri izahata teşekkür ederim. Yalnız beni 
fazla tatmin etmedi. Çünkü Devlet müessese
lerimizin bütçelerinde ki bu kârü zararlara 
fazla hassas Solmamız zaruridir. Bunlarm vari
datları kâfi gelmezse nihayette Hazineye yük
lenecektir. Bunun için burada biraz durmak lâ
zım geliyor. Evet arkadaşımın söylediği gibi bir 
kanun vardır. Fenerler kanunu. Fenerler hası-
ılatmm nısfı şimdiye kadar., yok fenerler için 
limanlar idaresine şimdiye kadar Maliye sene
vi 650 000 lira vermek mecburiyetinde idi. Bu
nun tadili hakkmda Maliye vekâleti bir kanun 
hazırladı. O kanun Heyeti Celilenizce kabul edi
lirse tabiî oradan kapatılacak. Lâkin o vakit 
bu, doğrudan doğruya zarar hesabına değil de 
o maddeden -fasıl 11 madde 2 dir- tenzil kayit 
etmek daha doğru idi. O kanunun müzakeresi 
daha evvel yapılmak icabederdi. Yalnız benim 
söylemek istediğim, ne suretle olursa olsun, doğ-
Irudan doğruya bunlarm zararlarının Hazine
den kapatılması mecburiyeti var ise bu mües
seselerin doğrudan doğruya Hazinenin diğer 
devairi gibi, her türlü tasarrufa riayet etmeleri 
zarureti vardır. Bundan bir kaç gün evvel Ulus 
gazetesinde bir ilân gördüm. Devlet limanlar iş
letmesi umum müdürlüğü ilân ediyor. Diyor ki: 
keşif bedeli 64 655 liradan ibaret olan Galata 
yeni yolcu salonunun önündeki caddenin mev
cut asfaltmm nihayetindeki noktadan Top
haneye kadar olan kısmmm, mozayik kısmının 
inşaatı için kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. Malûmu âliniz, eğer sayılan bu za
rarlar Hazineye ait olacaksa, yani eğer Hazine 
bu zararları tazmine mecbur olacaksa, bu gibi 
masrafların şimdilik tehir edilmesi muvafık o-
lur kanaatindeyim. Bunu Heyeti Celilenize ar-
zetmek istiyorum. 

BÜTÇE EN. M, M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Arkadaşım bunun karşılanması için bir 
çare gösterdiler. O da jfenerler idaresinden Ha
zineye verilmesi lâzım gelen 650 000 lira yerine 
175 000 lira verilecek, o şekilde karşılanacaktır. 
Bunu Encümende konuştuk. Manzuru âliniz olan 
bütçemizde bu miktar indirilmiştir ve lâyihada 
anuvazenei umumiye kanun lâyihasının bir mad
desinde zikredilmiştir. 150 000 lira yalnız haddi 
asgaridir. Bu fenerler hasılatının yarısına kadar 
gidebilir. Binaenaleyh bu, bu şekilde karşılana
caktır. Bir masraf yapılmalı mı, yapılmamalı mı 
meselesi, bunlarm tasarrufa {riayet etmeleri lâ
zım mı? Bunlar üzerinde zannetmem ki hiç bir 
arkadaş aksi mütalea serdedebilsin. Fakat şunu 

nazarı itibara almalıdır ki yarın, öbürgün için 
ihtiyatlı davranmak her idare için gereken iştir. 
Bazı bu gibi lüzumlu işleri vaktinden evvel ha
zırlamak her idare için de bir vecibedir. Encü
menimiz bu nokta üzerinde gayet hassas davran
mıştır ve gördüğünüz gibi, teklifi aynen kabul 
etmemiş ve onu başka bir yoldan karşılamak 
imkânını elde etmiştir. 

REÎS — Madde hakkmda başka mütalea 
yoktur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.. Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

4 — Fevkalâde vaziyet dolayısüe bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası ve İktisat, Gümrük ve in
hisarlar, Nafia, Adliye, Maliye, ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/570) [1] 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Arkadaşlar; Ruznamenin dördüncü maddesi 
bazı vergi ve resimlere yapılacak zamlara ait 
kanun lâyihasıdrr. Varidat bütçesinin müzake
resine tekaddüm etmesi lâzım olan bu lâyiha 
epeyce de uzundur, 30-40 madde kadardır. Bina
enaleyh tensip buyurursanız, bunun müstacelen 
ve ruznamede ki diğer maddelere takdimen mü
zakeresini rica edeceğim. (Muvafık, doğru doğ
ru sesleri) 

REÎS — Bazı vergilerde yapılan tadilâta da
ir hazırlanmış olan lâyihanın tercihan ve müs
tacelen müzakeresi teklif ediliyor. 

Evvelâ tercihan müzakeresini yüksek reyi
nize arzedeceğim. 

Tercihan müzakeresini kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Tercihan müzakeresi kabul edil
miştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı?. 

NAFÎA En. NAMINA ABDURRAHMAN 
NACÎ DEMÎRAĞ (Sivas) — Muhterem arka
daşlar; Dünyanın arzettiği bu günkü fevkalâde 
vaziyet karşısmda, Türk milleti şeref ve istiklâl 
ve mevcudiyetini muhafaza etmek için tabiî ola
rak bir takım fedakârlıklara tahammül etmek 
ve onu karşılamak mecburiyetindedir. îşte bu 

[1]— 194 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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umniye dolayısiledir ki, önümüze, fevkalâde za
manlara münhasır olmak üzere bir vergi ilâvesi 
kanunu gelmiş bulunuyor. Eminim ki, bütün mil
let böyle bir zarureti katî olarak kabul eder 
ve bunun karşısında hüsnü telâkki etmekten 
başka hiç bir vaziyet ve hareket izhar etmez. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Hükü
metinin en esaslı prensiplerinden birisi de, va
tanın temel taşını teşkil eden köylüyü koru
mak için lâzım gelen teşebbüsleri almak olmuş 
ve daima da almaktadır. Binaenaleyh her şeyde 
ve her zaman bu prensibi göz önünde tutan, 
Cumhuriyet Hükümetinin bu prensibi göz önün
de tutması, Nafia encümeninizin de, bu sahada 
bir kaç kelime ile huzurunuzda maruzatta bu
lunmağa ve ricalarının kabul edilmesini istir
hama, sevketmiştir. 

Kanunun 3 ncü maddesinde; hayvan vergi
leri meselesi vardır. Bu hayvan vergilerinde, ka
nun lâyihasında görüleceği veçhile, koyun ve 
kıl keçi için 40 kuruş olan resim, bu defa 60 ku
ruşa iblâğ edilmiştir. Nafia encümeniniz bu 
haddi çok bulmuştur. Çünkü, gerçi hayvanat 
müstahsalâtı fiyatlanmıştır. Fakat bu vaziyet 
karşısında çok görülmemek lâzımdır. Fiyatı 
yükselen ve kendilerinin medarı maişeti olan bu 
hayvanlar, uzak vilâyetlerimizde, bu günkü nak
liye vesaitsizliği yüzünden, bunların müstehlik 
pazarlara gelmesinde müstahsil için hayli müş
külât vardır. Bu yüzden müstahsiller hayvan
larını müstehlik piyasaya arzedememelerinden 
dolayı bu fiat irtifalarmdan nasibedar olama
maktadırlar. Bu suretle arkadaşlarımızın yerin
de yaptıkları ciddî ve hakikî tetkikler sonunda 
Nafia encümenimiz, bu 60 kuruşun, hiç değilse, 
50 kuruşa tenzilini muvafık görmüş ve lâyihası
na o şekilde dercetmiştir. Buna mukabil tah
min ve takdir edilen vergide tabiatile bir te
nakus husule gelecektir. Bunu karşılamak için 
de vergiler, kendi vasıtalarına nisbetle az olan 
hayvanata ilâve etmişti. Bütçe encümeni, bir 
cihetten de haklı olmak üzere, bunların çift 
hayvanı olmaları ve bunlara bir zam yapılma
sının doğru olmadığı, ve vergi koymaktan mak
sat, vergi almak değil, miktarlarının tayin ve 
tesbitine yarayacak istatistik elde etmek için ol
duğunu ifade etmiştir. Nafia encümeni de buna 
bir dereceye kadar iştirak etmektedir. O halde 
koyun ve kıl keçiye konulan bu 60 kuruş 50 
kuruşa tenzil edildiği zaman, hâsıl olan noksanı 
ne suretle telâfi edeceğiz? Nafia encümeniniz 
bunu başka suretle telâfi etmeği ve karşılama
ğı münasip gördü ve huzurunuzda şimdi istir
ham edeceği şey de bu esasa istinat etmiştir. 
Muhterem arkadaşlar, içki insanlığın biliyorsu
nuz ki, en büyük düşmanıdır. Geçen sefer İn
hisarlar bütçesinin müzakeresi esnasında bir 
bayan arkadaşımız bunu o kadar veciz surette 
ifade ettiler ki, bunun üzerine yeni kelimeler 
ilâve etmem vaktinizi beyhude yere işgal olur. 

Bu beliğ sözler hepinizin kulağında hâlâ çmîa-
ma.ktadır. Kanun lâyihasının 27 nci madde
sindeki içkilere yapılan zam, maalesef çok az
dır. Bunun bir miktar daha tereffüü, İnhisar
lar vekilinin endişesine rağmen, istihlâkini azal
tacak değildir. Her türlü mevaddm fiatları 
yükselmiştir. Elbette bunu içenler de fazla 
masrafı göze almak mecburiyetindedirler. 

Şayet göze almaz da bir kısmı az içmiş 
olursa, vergi mevzuatından kaybetmiş olsak bi
le, sıhhati umumiyeden kazanmış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, içki insanlığın düş
manıdır demiştim. Maalesef Türk milletinin 
daha çok düşmanıdır. Çünkü en büyük varlığı
mıza zarar vermiş bir menhustur. Binaenaleyh, 
buna karşı yapacağımız vergi zamlarile onun 
istihlâkini tahdit ve tanzim etmek; insanlığımı
zın, sıhhatimizin, milletimizin menfaati icabıdır. 
Kaldı ki, ben bu yapılacak ufak tefek farkla 
bu varidatın tenakus edeceğine de kani değilim. 
Çünkü arzedeceğim miktarların heyeti umumiye 
fiatına nazaran ne kadar ehemmiyetsiz ve az 
olduğunu şimdi siz de takdir buyuracaksınız. 

Rakı, kanyak ve likörlerin şişe hacmi 15 ve 
25 santilitre olanların beher şişesinden 5 kuruş... 
Bu Hükümetin teklifinde 4 kuruştur, Bütçe 
encümeni bunu 5 kuruşa çıkarmış. Fakat bir 
kuruş daha ilâve ederek bunu 6 kuruşa iblâğ 
edersek hiç bir suretle aksi tesir edecek vazi
yette değildir. Şişe hacmi 35 - 50 santilitre 
olanlara 8 kuruş konmuş. Bütçe encümeni bu
nu artırmamış. Niçin 10 kuruş olmasın? Bu 
gün içkinin beher şişesini 58 kuruşa içecek olan 
60 kuruşa içemez mi? Zaten içmeyecekse 58 ku
ruşa da içmez, 60 kuruşa da içmez. Hükümet, 
şişe hacimleri 50 santilitreden fazla olanların be
her şişesine 12 kuruş koymuş; Bütçe encümeni 
bunu da artırmamış. Buna da 3 kuruş zam
mederek niçin 15 kuruş yapmamıştır? Binaen
aleyh, bu iki, üç kuruş, hiç bir zaman bunla
rın istihlâkini tenkis edecek mahiyette değil
dir. Şampanya şişelerinin beherine 75 kuruş 
teklif edilmiş Bütçe encümeni de aynen ipka et
miş. Pekâlâ 100 kuruş konabilirdi. Bunlar 
lüks içkilerdir, 400 kuruşa içecek adam 425 ku
ruşa da içebilir. Şarapların litresine Hükümet 
2 kuruş zammetmiştir. Encümen de 2 kuruş 
olarak kabul etmiştir. Nafia encümeniniz bu
na bir kuruş ilâvesini teklif ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; hiç mevzubahs olma
yan, geçen sene ilâve edildiği için bu sene ilâ
ve yapılmayan bira vardır. Şişesi 20 kuruştur, 
buna da 5 kuruş ilâvesini Nafia encümeniniz 
teklif ediyor. 20 olacağına 25 kuruş olsun. 
Sonra fıçı ile satılan kısmının beher litresine 
de 5 kuruş ilâve edilsin. Bu suretle bu ilâve
ler koyun ve kıl keçiye ilâve edilecek 10 kuruş 
vergi zammını telâfi edecektir. Bu itibarla Na
fia encümenimiz bu esasların kabulünü, gerek 
köylünün kalkınma siyaseti için ve gerek köy-
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lünün refahı için Heyeti Celilenizden temenni 
eder. 

Sıhhati umumiye namına da bu temennile
ri huzurunuzda arzederek teklifimizin kabulünü 
rica ederim (Alkışlar). 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Maddeleri gelince. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (Muğ
la) — Muhterem Abdurrahman Naci arkadaşı
mızın sözleri daha ziyade maddelere taallûk et
mekle beraber .. 

ABDURRAHMAN NAOÎ DEMÎRAĞ ( Si
vas ) — İkisine birden. 

HÜSNÜ KlTABCI (Devamla) — Bir kaç 
maddeyi birden ihtiva ettiği için heyeti umu-
miyede söylediler. Onun için ben de bu şekilde 
arzı cevap edeceğim. Arkadaşlar, bir defa Hükü
metin esbabı mucibe lâyihasında ve encümenle
rin mazbatalarmdaki izahattan anlaşılıyor ki, 
bu, zaruret ilcasile kabul edilmiş fevkalâde bir 
vergidir. Bunda arıyacağımız şey iktisadiyatı
mıza çok suitesir yapmıyacak, halkın ihtiyacını 
tazyik etmiyecek şekilde büyük rakamlar geti
ren maddeler üzerine vergi vazetmek ve ayni 
zamanda millî müdafaa vergisi olmak itibarile 
buna halkımızın büyük bir ekseriyetinin iştira
kini temin etmektir. 

Hükümet en başlı rakamları ihtiva eden 
vergi matrahlarını önümüze koydu. Encümeni
niz hayvanlar vergisine Hükümetle mutabık 
kaldı. Diğer encümenler de bu noktai nazara 
iştirak etmişlerdir, yalnız Nafia encümeni müs
tesna. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Adliye de. 
BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KlTABCI (De

vamla) — Evet, Adliye encümeni de. 
Sonra encümeniniz halkı yakından alâkadar 

eden meselelerde de tadilât yapmadı değil, hal
kın lehine değişiklikler yaptı. Bilhassa köylü 
halkımızı ehemmiyetle alâkadar eden tuz ki, 
gerek mühim gıda maddesi olması, gerekse millî 
servetimiz olan hayvanatın kuvvetlenmesini ve 
onlardan alınacak mahsulün daha fazla para et
mesini temine yaraması itibarile ehemmiyeti 
aşikârdır, işte tuzdan iki kuruş yerine bir kuruş 
müdafaa vergisi alınmasını kabul etti. Bundan 
açılan gedikleri kapamak için de bazı vergile
re ezcümle müskirata ve ihracat vergisine birer 
miktar zam yapılmakla beraber elektrik ve ha
vagazı istihlâk vergisinden, halkın sıhhatini ya
kından alâkadar eden meskenlerinin örtülmesi 
üzerinde durdu, Encümen köylerde meskenle
rin çatılarının ne kadar gayri sıhhî ve bilhassa 
yer sarsıntılarına mukavemetsiz olduğunu na
zarı dikkate alarak kiremidi ve buna tebean tuğ
layı vergiden muaf tuttu. Bunları arzetmekten 
maksadım, bizim Nafia encümeninin noktai na
zarına muhalif bir cephe alarak yürümüş olma
dığımızı göstermektir. Yalnız aramızdaki 
fark, halk lehine tadilâtı düşünürken, memle

ketin aslî ihtiyaçlarını ve bilhassa müdafaası
nın istilzam ettiği masrafları karşılamak za
ruretini daima ön plânda tutmamızdır. 

Muhterem Abdurrahman Naci Bey dediler 
ki; koyun ve keçiden 10 kuruşla iktifa edelim, 
fazlasına gitmiyelim. Muhterem arkadaşlar, bu
nun tevlit edeceği açık 2 750 000 liradır, bu 
parayı temin edecek membaları bulmak kolay 
değildir. Bir defa söyledikleri gibi, müskirata 
zam ile elde edilecek yekûn çok azdır. Biz tuz 
vergisini bir kuruşa indirmek için müskirata 
yaptığımız zam ile 330 000 lira temin edebildik. 
Uç milyona yakın bir parayı temin etmek için 
müskirat fiatlarma ne kadar büyük zam yapıl
ması lâzım geldiğini takdir etmek çok kolaydır. 
Encümenimiz bunun müskirata yapılacak zam 
ile kabili hal olacağına kani değildir. Geçen se
ne bunlara bir müdafaa vergisi zammedilmiştir. 
Bütçe encümeni o vakit diğer encümenlere na
zaran daha fazla bir vergi yüklemişti, bu sene 
de aynı suretle hareket etmiştir, bunu bir kat 
daha arttırmak, geliri azaltabilir. Diyorlar ki; 
madem ki dört kuruş beş kuruşa çıkarılmış neye 
sekiz on olmamış? neden aynı yükseklik muha
faza edilmemiş? Bizim maksadımız şudur; asıl 
sizin de istihdaf ettiğiniz gaye ki, halkımızın 
müskirata olan ibtilâsını azaltmak... bunda da 
küçük şişelerin oynadığı rol büyüktür, bunlar 
en ziyade mazharı rağbet olduğu için kabil 
olduğu kadar, fiatı yükselterek sarfiyatı az çok 
önlemeği ve bununla beraber Hazineye getirdiği 
geliri yine temin eylemeği düşündük. Büyükler
de yapılacak zamlarla, eğer müsavi bir tezayüt 
temini isteniliyorsa, onlardan alınmakta olan
dan, küçüklere rağbet daha fazla olur. Biz kü
çüklerin rağbetini kesr için yalnız küçükler üze
rine daha fazla vergi vermeyi daha muvafık 
bulduk. 

Şampanya ve likörlere 75 kuruş zammedil-
mektedir, bunun tezyidini istiyorlar. Bu ya
pılsa dahi büyük bir netice elde edilemez. Hü
lâsa rakı ve likörlere yapılacak ilâvelerden bü
yük bir yekûn beklemek, milyonların bir kısmı
nı olsun bununla kapatmak, Encümence yerinde 
bir mütalea görülmemiştir. 

Müskiratta şunu da nazarı itibare almalı
yız: Burada zannedilen yalnız Müdafaa vergisi-
dir. Fakat hepimiz biliriz, bunlar inhisarın esas 
mühim bir varidatını teşkil eder. Yani buradan 
alman 9, 10, 15 kuruş değil, litre itibarile yüz
lerce kuruştur, bunların yekûnu, bütçemizde mü
him bir yer tutmaktadır. Buna suitesir yapacak 
miktarda zamlar yapmak, acaba tam yerinde 
bir hareket olur mu? Evet denilebilir ki; biz lâ
zım geldiği kadar, hatta daha fazla vergi kor-
sak, ya sarfedilir, bu takdirde vergi çoğalır ve
ya sarfedilmez, bu halde gelir azalır amma 
Iıaîk sekirden kurtulur. 

İlk nazarda bu fikir varit görülür. Fakat 
bize hâdisat, vakayi şunu isbat etmiştir M; 
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iktisadî veya inzibatî takyitler ne kadar şid
detli olursa halkta ihtiyaçlarını temin için 
hâsıl olan tehalük o derece fazla olur ve ek
seriya başka vasıtalara baş vurarak bu suret
le daha muhrip ve zehirli maddeler elde eder, 
binnetice hem vatandaşın sıhhat ve hayatı muh-
tel olur, hem de Hazineye girecek para boşa 
gider. Binaenaleyh, zabıta kayıtları ile bu işi 
elde edeceğimizi kabul etmek doğru değildir. 
Lâzımg'elen terbiyeyi vermek suretile halkm 
müskirata olan iptilâsını önlemek gerektir. 
Bizim yapacağımız, mümkün olduğu kadar bu 
gibi tedbirlerle bunu az çok önlemekle beraber 
getirecekleri varidattan Hazineyi mahrum et
memektir. Yoksa, ya fazla para verecek, yahut 
vazgeçip sıhhatlerini muhafaza edeceğiz diye 
düşünmek doğru bir şey değildir. Bira mesele
si, yarım litrenin satış fiati olan 20 kuruşun 
lâakal 10 kuruşu Hazineye intikal etmektedir. 
Yani büyük bir vergi alınmaktadır. Hepimiz 
istiyoruz az alkollü içkiler içilsin diye, hal
buki bunu yükseltirsek ne olacak? Bir çok 
kimseler bira içmeğe başlamış iken tekrar ra
kıya dönecek. Biz güttüğümüz sıhhî maksadı
mızı, ümit ettiğimiz rehayı bu sefer tekrar 
kaybedeceğiz. Bunun bir mahzuru daha var; 
bira istihsali memlekette çoğalmıştır. İstihlâk 
azalacak olursa maliyet fiatı yükselecektir ve 
dolayısile Hazineye intikal eden vergi mikta
rı, para o nisbette tenakus edecektir. Bütün 
bunları düşünerek karar vermek ve bir taraf
tan Hazineyi lüzumu olan paraya nail etmek, 
diğer taraftan da hayatta bir tazyik vücude ge
tirmemek için tekayyüt göstermek lâzımdır. 
Encümenimiz bu mülâhaza ile müskirata an
cak 330 000 lira zammetmek imkânını bulmuş
tur. 

Muhterem arkadaşımız, hayvanlar vergisi
ne ait itirazlarını koyun ve keçiye hasrettiler 
sanırım. Çift hayvanları ile diğer hayvanlara 
zam yapılması hakkında Nafia encümeninin 
kabul etmiş olduğu hükümlerden vaz geçtikle
rini anladım. 

NAFİA En. NAMINA ABDURRAHMAN 
NACİ DEMİRAĞ (Sivas) — Evet. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (De
vamla) — Hemen şunu ilâve edeyim ki fiat-
lar eski vaziyette olsaydı, yani hayvan mah
sullerinin kıymetleri hiç yükselmeseydi dahi, 
Hükümetin bu sıkı vaziyetinde bütün vatan
severlere ve yurttaşlara teveccüh eden bir hi
tabını derhal kabul ile hayvan sahipleri, ver
ginin 60 kuruşa çıkarılmasına seve seve muva
fakat etmezler miydi? (Aynen verirler sesleri). 
Halbuki, hatta 1938 senesine nisbetle bu sene 
arasında hayvan mahsulü kıymetleri üzerinde 
büyük bir fark hâsıl olmuştur. Bu tezayüdü 
nazarı dikkate alırsak, koyun ve keçi vergile
rini 20 kuruş yükseltmekte arkadaşımız niçin 
büyük mahzur tasavvur ediyor? Görüyoruz ki; 

bu gün meskenlerden de vergi alıyoruz. Bir 
insan için mesken havayici zaruriyedendir. Biz 
ondan dahi yeniden müdafaa vergisi almağa 
karar vermekteyiz. Servet sahibi olanlara, ge
liri olanlara, biraz daha fazla vergi vereceksi
niz dersek tasvip ile karşılanırız zannediyorum. 
Bu mütalealarım, yaptığımız zam iktisadî bir 
şeydir, bunu yapmamız iktısaden faydalar ve
rir demek değildir. Vergi siyasetinde biz veç
hemizi bundan evvel tesbit etmiştik. Evvelce 
Hükümet, Meclisin kendine verdiği direktif
lere imtisal ederek, bütün vergilerde tenzilâta 
doğru gidiyordu. Bu tarzda hareketten fayda
lar gördük, maalesef evvelki sene bu gittiği
miz yoldan bizi döndürecek mühim hâdiseler ol
muştur. Bu hâdiselerin istilzam ettiği vaziyeti 
kavramak, bazan ağır da olsa yüklere taham
mül etmek lâzımdır. Muhterem arkadaşım fikir 
ve maksatlarını kâfi derecede izah buyurdular. 
Maddelerin müzakeresinde sırası gelince itiraz
larını tekrar ederlerse müzakereyi zannederim 
daha salim bir mecraya getirmiş oluruz. Çün
kü maksat, Yüksek Heyetin her iki tarafın 
noktai nazarını anlaması idi. 

Yurddaşlarımız şeref ve istiklâllerini koru
mak için istenilen her fedakârlığa katlandıkla
rını her zaman isbat etmişlerdir. 
Bu noktai nazar anlaşılmıştır. Her madde hak
kında kendi tekliflerini serdederler, verdiğimiz 
cevap üzerine Heyeti Celile kararını verir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
,— Makamı riyaset nasıl arzu buyurursa Öyle ya
payım. 

REİS — Maddelerde daha muvafık olur. 
Heyeti umumiyesi hakkında başka mütalea 

var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etme

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı ka

nuna ek kanun 
MADDE 1 — 20 -1 -1936 tarih ve 2897 nu

maralı kanunun 3343 numaralı kanunla tadil 
edilmiş olan birinci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti hududu içinde bulunan 
koyun, kıl keçi, tiftik keçi, sığır, manda, at (1-
diş, aygır, kısrak), katır, deve, eşek ve domuzlar 
bu kanun mucibince vergiye tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti her yıl kayit müddetinin 
girmesile ertesi malî yıl için başlar. 

Malî yıl girdikten sonra ecnebi memleketler
den Türkiyeye ithal edilen hayvanlardan o yıl 
için vergi alınmaz. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Ayni kanunun ikinci maddesi

nin 3343 numaralı kanunla tadil edilmiş olan 
(b), (c) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

b) Bu kanun mucibince hayvanların kaydı
na başlandığı tarihte henüz iki yaşını bitirmemiş 
sığır, manda ve develerle henüz üç yaşmı bitir
memiş at (İdiş, aygır, kısrak) ,katır ve eşekler. 

c) Hükümetçe tayin olunacak şartlar dairesin
de memleket iç ve dışından tedarik edilip da
mızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olunan 
aygır, boğa, teke, koç ve eşek aygırlar. 

e) Devlete ait hayvanlar ve kanunen binek 
hakkı olan subaylarla eratın ve kanunları mu
cibince umumî mülhak ve hususî bütçelerden 
hayvan yem bedeli alan memur ve müstahdem
lerin binek hayvanları. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum .Kabul 
edenler..Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ayni kanunun 3343 numaralı 
kanunla tadil edilmiş olan 18 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vergi, hayvan başına aşağıda hizalarında ya
zılı miktarda alınır. 

Nevi Kr. 

Merinos koyunu 30 
Tiftik keçi 35 
Koyun ve kıl keçi 60 
Sığır ^ 35 
Manda 100 
Deve ve domuz 125 
At, (îdiş, aygır, kısrak), katır, eşek 10 

REİS — Madde hakkında bir takrir vardır, 
okutacağım : 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısile üçüncü 

maddedeki liste yerine Nafia encümeni listesinin 
kabulünü. 

Sığır, tiftik keçi, at (idiş, aygır, kısrak, ka
tır) a yapılan zamlar kabul edilmediği takdirde 
koyun ve kıl keçi için 50 kuruş kabul edilmek 
suretile hâsıl olacak farkı 27 nci maddedeki iç
kilerin : rakı, kanyak ve likörlerin şişe hacim
leri on beş ve yirmi beş santilitre olanların be
her şişesine 6 kuruş, 

Şişe hacimleri otuz beş ve elli santilitre 
olanların beher şişesine 10 kuruş, 

Şişe hacimleri elli santilitreden fazla olanla
rın beher şişesine 15 kuruş. 

B) Şampanya ve viskinin beher şişesine 100 
kuruş. 

O) Şarapların beher Irûresıne- 3 tıuruş. 
D) Biranın şişesine 5, fıçının beher litre-

s'ne 5 kuruş vergi vazedilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Eskişehir Sivas 
İ. Arukan A. N. Demirağ 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Usul hakkında. Bu takrir iki teklifi ihtiva et
mektedir. Birisi usule mütealliktir. Nafia en
cümeninin teklifinin müzakereye vazı şeklinde
dir. Diğeri de o teklifte tadilâtı tazammun et
mektedir. Evvelâ usul hakkındaki tekliflerinin 
reye vazedilmesi lâzım gelecektir. Esas teklif 
üzerinde de müsaade buyurursanız bir kaç söz 
söyliyeceğim. 

REİS — Müsaade buyurursanız evvelâ izah 
etsinler. 

NAFİA E. Na. ABDURRAHMAN NACİ DE
MİRAĞ (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, at ve
saire için yaptığımız zamdan biz feragat ediyo
ruz, binaenaleyh o şartı oradan hazfediyoruz de
mektir. 3 ncü maddede, koyun ve kıl keçilere 
konan 60 kuruş verginin 50 kuruşa indirilmesini 
istiyoruz. Diğer maddeler hakkındaki teklifimiz 
gerçi 27 nci maddeyi alâkadar etmekte ise de 
bu tenzile karşılık olduğu cihetle, bu hususta 
Bütçe encümeni mazbata muharririnin ileri sür
dükleri mütaleata cevaben bazı maruzatta bulun
mak istiyorum. Evvelâ küçük şişe rakılara zam 
yapılmış, ona kıyasen büyük şişelere niye zam 
yapılmamış? Binaenaleyh onlara da yapılması 
lâzımgelir kanaatinde olduğumuzu - Nafia en
cümenimizi - beyan buyurdular. Buna sebep ola
rak ta, halkın az rakı kullanması matlup oldu
ğunu, az zehirli içki kullanılması matlup oldu
ğunu ve bunun için, küçük şişelerin fazlaca 
satıldığı ileri sürülerek bu zamların, bunu kul
lananların adedini tahdit edeceğini ve bunun 
da bizim maksadımıza uygun olacağını ifade 
buyurdular. Ben maalesef bu noktai nazaım 
aksi olduğuna kaniim. O vakit küçük şişe içen, 
adam daha ucuzdur diye büyük şişe alır. Bu 
öyle hınzır bir şeydir ki bir defa başlaymca bi
tirmeden bırakmaz, nihayetine kadar içer. Bu 
suretle içki içilmesini azaltacak yerde çoğaltmış 
olacağız ki bu nazariye bilfiil yanlıştır. Madem
ki 15 - 20 santilitre zam yapıyoruz. Daha büyük
lerine de 35, 50 santilitreliklere de ayni nisbeve 
bir zammın yapılması yerinde bir hareket olur. 

Sonra bira meselesi için buyurdular ki; esa
sen biranın temin ettiği vergi yalnız bu beş on 
kuruştan ibaret değildir. İnhisarlar vasıtasile 
diğer varidat ta temin ediliyor. Bu açık bir 
şeydir. Fakat bu varidatın biraz fazla alın
ması mevzubahsolurken, köylüye bunu zam-
metmektense, bunun keyif için içecek insanların 
omuzuna yükletilmesini Nafia encümenimiz 
pek haklı olarak daha müreccah bulur. 

Sonra dediler ki, bu fiat yükselirse bira 
satılmaz, Fabrikalarımız boş kalır. Muhterem 
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arkadaşlar, bu bira istihsalâtı o kadar süratle 
artmaktadır ki, Eğer bu sürat devam ederse iki 
sene sonraki artış miktarını mevcut fabrikala
rımızı karşılamıyacaktır. Bunu muhterem 
İnhisarlar vekili arkadaşımız ifade buyur
muşlardı. Keski bütün fabrikalarımızın 
istihsalâtı kadar satış olsa, bu memle
ket için büyük bir menfaattir. Fakat sizi temin 
ederim ki, artış bu şekilde devam ederse iki 
sene sonra üçüncü bir bira fabrikası açmak za
ruretinde kalacağız. Binaenaleyh, Bütçe en
cümeni Mazbata muharririnin bu « satış aza
lır » istihsalâtı sarfedemeyiz, fabrikalarımız 
boş kalır gibi endişeleri yerinde değildir Hü
kümetin varida.ta ihtiyacı vardır. Bu varidatı 
en az mazarrat getirecek yerden tahsil etmek 
lojik bir harekettir. Köylümüz çok düşkün bir 
vaziyette idi. Son vaziyette malının para etme
si yüzünden biraz canlandı, damarlarına kan 
geldi, yüzü gülmeğe başladı. Biz bunun fazla 
fazla vergilerle favorisini elinden alırsak öyle 
zannediyorum ki, doğru bir iş yapmamış olu
ruz. Sonra buyurdular ki, bu yekûnlar az tu
tar. Halbuki biz diyoruz ki, bu yekûn az tut
maz, isterlerse oturalım karşı karşıya hesap 
edelim. Benim arzettiğim cüzî bir şeydir. Bu 
da koyun ve kıl keçilerden indirilecektir. Bun
dan indirilmekle bunun fevkinde bir faide hâ
sıl olacaktır. Biranın litresine beş kuruş ilâvesi 
büyük bir fark yapmaz, fakat epey bir yekûn 
tutar. Tabiî rakı ve şaraplara da ayni suretle 
zammedilecektir. Viski ve şampanya az istih
lâk edildiği için büyük bir menfaat temin etmez. 
Bu hesabı yapın, bundan hâsıl olacak menfaatin 
noksanı karşılamaz şeklindeki mütaleayı biz ye
rinde bulmadık. İsterseniz karşı karşıya gele
lim. Bunun yekûnları üzerinde bir hesap yapa
lım. Hakikaten bütçeyi sarsacak bir vaziyet 
tahaddüs ederse o zaman biz bu teklifimizden 
vaz geçeriz. 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Arkadaşımız teklifin usule taallûk eden kısmını 
kendileri hallettiler. Nafia encümeninin tekli
fin ien sarfı nazar ediyorlar. Bütçe encümeni 
teklifinden, koyun ve kıl keçilerdan 10 kuruş 
indirmeği teklif ediyorlar. Fakat bundan hâ
sıl olacak zayiatın inhisar maddelerine ilâvesi 
suretile telâfi edileceği kanaatini izhar ediyor
lar. Koyun ve kıl keçinin sayım resminin on 
kuruş indirilmesi, Bütçe encümeninin de arzusu 
olabilir. Yani bunu arzu etmedik kimse bulu
namaz. Fakat bundan hâsıl olacak noksanlı
ğın telâfisi için, buldukları matrahtaki kana
atleri, riyazi olarak yanlış olacaktır. Nafia 
encümeninin teklifi iki tadile istinat etmişti. 
Birisi; şimdi yaptığı tadil, diğeri de tuz res
mine ilâvesi teklif edilen iki kuruşun bir ku
ruşa indirilmesi. Biz tuz resminin bir kuruşa 
indirilmesi hakkındaki tekliflerini arzuları veç
hile kabul ettik. (Teşekkür ederiz sesleri). 

Koyun ve kıl keçisinden alınacak bu sayım ver
gisinin diğerlerine, yani adeden çok az olan di
ğerlerine nakletmek suretile kısmen telâfi edi
leceği fikirlerine iştirak etmedik. Bunu da 
esbabı mucibe mazbatasında arzettik ve kendile
ri de bu esbabı mucibeyi kabul ettiler. Teklif 
üzerindeki noksan ne tutar? İnhisar maddeleri 
ve varidatı, içtimaî kıymetler nazarı itibare 
alınmakla beraber, Devletin varidat membaları-
dır. Bu varidat üzerine iki senedenberi yapılan 
zamla, inhisar varidatının artış nisbeti, riyazi 
olarak tenakus etmiştir. 1938 senesinde % 6 
nisbetinde tezayüt etmiş olan inhisar varidatı 
1939 senesinde % 4 e inmiştir. 1940 senesinde 
% 2,5 a inmiştir. Bu sene yaptığımız zamla, Hü
kümetin teklifinden daha fazla olarak yapı
lan zamlarla, aslî inhisar varidatı tenakus ede
cektir. Binaenaleyh içtimaî düşünceler ve ikti
sadî ihtiyaçlarla yapılan teklifin bir taraftan 
vücude getireceği noksanı diğer taraftan telâfi 
imkânını bulmadıkça, bîr taraftan daraltmak, bu
na mukabil diğer taraftan fayda elde edeme
mek, muvazenesiz bir keyfiyet olur. Bizim bu
rada aradığımız muvazenedir. 

Tun resminin bir kurun indirilmesinden hâ
sıl olan n o t a n ı telâfi için, ihraç maddelerine 
bir miktar zam yaptık. Müskirata da, Hükü
metin koyduğu tekliften fazla zam yaptık. Ab-
durrahman Naci arkadaşımız bunu izah ettiler. 
Bımunla 300 000 kÜ3ur lira elde edebildik. Ni
hayet diğer zamlardan da, elde ettiğimiz 500 kü
sur bin liradan sonra bir milyon iki yüz küsur 
bin açık kaldı. Bu açık için karşılık arama
dık. Varidat tahmininde geçen sene hâsıl olan 
fazlalıklardan istifade ederek bu açık için kar
gılık aramdık. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Bunu da öyle yapın. 

İSMET EKER (Devamla) — Müsaade bu-
vurun İnhisar maddelerine yapacağımız zam
ların aslî varidatı tenkis edeceği hakkında 
verdiğim izahatı kabul buyurduğunuz takdirde, 
yapacağımız zam, açığı telâfi etmiyecek, yine 
acık hıı.Tdle gelecektir. Şu halde ortada açık 
vardır. Binaenaleyh bu açığı telâfi etmek zaru
retinde isek - çünkü masraf bütçesini müzake
re ve kabul buyurdunuz - Bu halde bu varidatı 
açık olarak kabul etmek lâzımdır. Şimdi He
yeti Celilenizin takdirine arzediyorum; Vari
dat bütçesini açık olarak kabul etmek var. Ya
ni müskirata zammetmek, varidatı tahdit et
mek usulüne doğru gitmektir. Varidat ararken 
varidatı tahdit yoluna gidince, açığımız daha 
fazla olacaktır. Açık ne kadar olursa olsun, mas
raf bütçesini kabul ettik, amma varidat varsın 
bir iki milyon açık olsun demek vardır. Fakat 
bu günün zaruretlerine göre fevkalâde varidat 
olarak bunu muvakkaten kabul ettiğimize göre 
ve bütün milletten bu fedakârlığı istediğimize 
göre, fedakârlığın manasını ya tam1 olarak, ya 
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nakıs olarak yapacağız. Asıl takdir noktası 
buradadır. 

Şmdi daha fazla bir şey söylemiyeceğim. 
Eğer bu teklif kabul buyurularsa bütçeyi açık 
olarak kapatacağız. Binaenaleyh millete tahmil 
ettiğimiz fedakârlık miktarına belki milletin ta
hammülü yoktur diye bir takdire doğru gide
ceğiz; bu takdire doğru gitmektense, milletten 
tam ve kâmil br şekilde ve memleket müdafaa
sını korumak için hepsine isabet eden miktarda 
ve matrahın tahammülüne göre takdir yapma
larını Heyeti celilenizden rica ederim. 

FİKRET ATLI (Giresun) —Muhterem arka
daşlar; ben hayvan vergileri işinde koyun ve 
keçi vergsini çok fazla artırılmış görüyorum. 
Şimdi basit olarak önümüzde varidat hesabını 
yapacağım; bu hesaba göre göreceksiniz ki; köy
lü bu memlekette vergi noktasından diğer hal
ka nazaran ne kadar fazla vergi veriyor. Bir 
koyun doğurur ve kuzu verirse - vermiyenler 
hariç - 30 kilo süt verir, 150 kuruş alırız, o da 
Anadolunun bir az pazara yakın yerlerinde, sü
tün beş kuruş ettiği yerlerde, bazı yerlerde - 8-9 
kuruş ettiği yerler varsa da buna mukabil 3 ku
ruş ettiği yerler de vardır. Yününden 70-75 ku
ruş alırız, kuzusundan 3 lira alınır - ki bu fiat 
buralardadır - burada elden 8-9 kiloluk kuzula
rı 3 liraya almak kabildir. Başka yerlerde 2 li
radır. Demek ki 420 kuruş varidatı var. Çoban 
masrafı, yeyinti masrafı, mera masrafı, şu ve 
bu masrafına için 200 kuruş çıkarırsak, geriye 
220 kuruş kalır. Bundan 60 kuruş vergi alırsak 
zannediyorum ki, tam hesabını yapamadım, fa
kat % 28 tutuyor ki, bu rakamı bu memlekette 
köylüye tahmil etmek hiç bir zaman doğru olmı-
yacak bir şeydir. Diğer taraftan bunun yerine 
başka bir varidat bulmalı ve 20 kuruşu hiç bir 
zaman koyun ve keçi üzerine zam etmemeli. 
Bendenizin maruzatım budur. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir sual. 
REİS — Kahraman Arıklı. 
KAHRAMAN ARIKLI (Kars) — Abdurrah 

man Naci arkadaşımız bu hususta icab.eden söz
leri söylediler. 

Bendeniz koyun için bir hesap vereceğim. 
Tabiî başka vilâyetleri pek bilmediğim için 
şarktaki Karsta ve Karsa mümasil vilâyetlerde 
bir koyunun masrafı nedir, iradı nedir; bunlar 
hakkında yaptığım hesapları huzurunuzda teba
rüz ettireceğim. Bunu öyle bir şekilde yapmı-
şımdır ki bunlarla herhangi bir mütehassıs hey
etin huzuruna çıkabilirim ve hesabmı verebili
rim. Sizi temin ederim ki çıkabilecek fark an
cak % 3 - 4 olabilir. Belki bu kadar yanılabi
lirim. Bunu vermekteki maksadım bu suretle 
bir şeye cevap vermektir. Encümen mazbata mu
harriri arkadaşımız söyledi: Efendim emlâke 
zam yapmışız, köylü de biraz fedakârlık yap
sın, bahusus fiatlar artmıştır, köylü niçin ver
mesin? Doğrudur. Yalnız bir şeyde, af buyur

sunlar, aldanıyorlar. Pek haklıdırlar, meşgul 
olmadıkları için bu işteki kân, zararı bilmiyor. 
lar. Bilmedikleri için de her halde öyle bir ka
naat gelmiştir. Köylünün verdiği vergi nisbeti 
hepsinden azdır, deniyor. Bilâkis bendeniz bunu 
burada tebarüz ettireyim. Hakikatte köylünün 
verdiği vergi nisbeti, diğer vergilerle kabili kı
yas değildir, çok fazladır. Burada, vaktinizi faz
la işgal etmemek için, kalem kalem okumıyayım. 
Bir koyunun masrafı iki lira dediler. Pek acele 
hesap yapmış olacaklar. Beş ay yem yiyen ko
yundan köylüye bir lira kâr kalıyor, vergisi ha
riç. 40 kuruş vergi verince yüzde 40 vergi ver
miş oluyor. Bu, şimdiki tunlarla % 60 şa çıkmış 
olacak. Bir tüccarı ele alalım. Beyannameye 
tâbi ise beyannamesini veriyor, verdiği beyan
nameye göre kâr etmişse kazancmm % 15 inden 
başlıyor da, zannederim % 20 sine kadar vergi 
veriyor. Kazanmazsa bir şey yok. Tüccar % 15 
veriyor, köylü % 40 veriyor, eski vergiye göre. 
Bu yeni zam kabul edilirse % 60 olacak. 

İkinci bir mesele; sütü beş kuruşa aldılar, 
evet İstanbul gibi büyük şehirlere yakın yerlere 
süt geliyor, oralarda sekiz on kuruşa kadar sa
tılıyor. Bizde süt üç kuruş iken üç buçuk kuruş 
olmuştur. 

Et; bunun hesabını da verebilirim burada. 
İstanbulda 60 kuruşa yenilen ete mukabil köy
lünün cebine 24 kuruş para giriyor. Üst tarafı 
nakliye ücreti falan.. Bendeniz İstanbula gelir
ken; Karadeniz sahilinde iskelede bekliyen sü
rüler gördüm. Vapur yokmuş. Bu sürüler on 
on beş gün kaldı mı kârını da yer. Bu da vesaiti 
nakliyenin azlığından ileri geliyor. 

Bir çok şeyler pahalanmıştır. Köylünün sat
tığı koyun da biraz artm:a ola^'hr. köylü za
ten bundan kazanç temin etmiyordu ki. Köylü 
bunu satıyorsa, yiyecek, giyecek alıyor. Köylü
nün eline on fazla geçiyor ise aldığı mal % 50 
artmıştır. Af buyursunlar, müskirattan bahset
tiler, buna biraz ilâve edersek bunun sarfiyatı 
azalır, varidat ta bu nisbette düşer, arzu da sar
fiyatın azalmasıdır, o halde hayvan vergisini 
arttıralım, dersek, bunun varidatı düşmiyecek 
mi? Bu, müskirata benzemez, eşhas için değil 
amma, memleket için hayvan çok faydalıdır. Bu 
böyle olduğu için bunun miktarı azalmaz mı? 
Köylü zaten bunda 60 kuruş kazanır. Yani % 40 
nı veriyor. 

Bundan başka bir de salma parası vardır, 
Meclisi Âlinin kabul buyurduğu köy kanununa 
göre, salma parası bizim taraflarda 20 - 25 ku
ruşa kadar çıktığı olmuştur. Bu sene Mardine 
giderken köy kâtibine rast geldim, elinde bütçe 
vardı, baktım köylü bu kanuna göre 15 kuruş 
salma veriyor. Demek ki köy kanunu her yerde 
tatbik edildiği için her .yerden >c?lma almıyor. 
Vesati olarak on kuruş kabul edersek, zaten 
köylü bu gün elli kuruş vermiş oluyor, eğer bu 
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nisbet daha artarsa şüphesiz hayvan çoğalacak 
denemez. Gelelim içkiye; hayvana zammetti
ğimiz kadar içkiye zammedeydik bir diyece
ğimiz yoktu. Vekil Bey bizim encümende bir 
şey oldu da, tuz meselesi üzerinde idi galiba, 
bir şişeye % 30 derecesinde zam var diye misal 
getirdiler. Bendeniz tetkik ettim: Küçük bir 
şişeye zam var, fakat umumiyetle içkilere yapı
lan zam % 10 u bulmuyor. Şimdi bakınız, ko
rumak istediğimiz köydür. Bir memleket için 
çok faydalı olan bir metaa % 50 zam koyuyo
ruz ve memlekete muzır olan ve parası olanla
rın içeceği bir şeye % 10 zam koymuyoruz, 
bunu da çok buluyoruz. Buna da % 50 zam 
koysaydık mesele yoktu. Bir cihet daha var, 
affedersiniz çok rahatsız ettim, bu verginin 
esası, belki bu da usulsüzdür amma söyliyece-
ğim, bu verginin esasının ne olduğunu bilmi
yorum. Kazanç vergisi ise köy zenginlerinden 
alınmalıdır. Köylü geçimi için on beş, yirmi 
tane davar saklıyorsa bundan vergi neden alı
nıyor? Ümit ediyorduk ki, memleketimize ge
len büyüklerimizin ağzından işitmiştik, bu ver
gi ya tamamile kalkacak, ya çok azalacak, 
kalkması da lâzımdır. Şimdi bir vergi alınıyor. 
Kazanç ve irat. Sermaye vergisi alınmıyor. 
Kazançtan almıyor. Bir koyundan 100 kuruş 
kâr ettiğine göre, 10 kuruş da bir salma res
mi veriyor, Kars ve civarında, ki oralar daima 
soğuk mmtakalardır, 50 kuruştan fazla vergi 
veriyor. Diğer mmtakalar % 25 vergi vermiş 
oluyor. İstanbul ve civarını bilmiyorum, zan
nederim bu civar da % 15 ten aşağı değildir. 
Binaenaleyh görülüyor ki birbirine kıyas edi-
lemiyecek kadar uygunsuzluk vardır. Halbuki 
kazanç vergisinde tüccar beyanname veriyor 
ve kendisine bir iki sene mühlet veriliyor, otu
ruyor, adam kazanıyorsa veriyor, kazanmazsa 
vermiyor. Köylüye gelince böyle değildir. 
Ölen hayvanından dahi vergi almıyor, yani 
zarardan da bunlar vergi veriyor. Çünkü ba
harda yazılıyor, kış esnasında ölse dahi vergi
si veriliyor. Mademki veriliyor, hiç olmazsa 
bir nisbet dahilinde olsun. Her şeyde nisbet 
arandığı gibi burada da aranmak lâzımdır. 
Evet köylü her zaman fedakârlık yapıyor. Ya
pıyor amma bunun da bir haddi olmak lâzım
dır. Binaenaleyh bu vergiye ilâve edilmesin, 
müskirat ve saire gibi maddeler üzerine zam 
yapılsın. Yani rakıya ve saireye % 20 ilâve edi
lirse ne çıkar? Keçiye % 50 ilâve edildikten 
sonra rakıya niçin ilâve edilmesin? Daha ilâ
ve edilecek başka şeyler var amma bendeniz ba
şınızı ağrıtmıyacağım. (Alkışlar). 

REÎS — Efendim, açık reye arzolunan lâ
yihalara rey vermeyen var mı? Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar ko
yuna yapılan zamdan şikâyet ettiler. Zavallı 
tiftikten hiç bahsetmediler. Koyuna 10 kuruş 

zammedildiği gibi tiftiğe de zammedildi. (Yok 
öyle bir şey sesleri). Bendeniz alâkadar olmak, 
hem çobanı ve hem de sahibi bulunmak clola-
yısile onun bir hesabını da ben vereceğim. Ma
ruzatım kendi muhitimize göre asgarî bir he
sapladır. 

Koyun, iki kilo yapağı verir, 60 ar kuruş
tan 120. Hatta bu gün 70 - 80 kuruşa bile çık
mıştır. 1,5 kilo yağ verir, yaran kilosundan 
vaz geçtim, 120 de o, etti 240. Bu gün koyan 
kuzusu 3 liradır. Onu da 2,5 lira kabul edin, 
etti 490, Bir koyunun masrafı bir köylünün 
elinde 50 kuruşu geçmez, bunu da 120 kabul 
edelim, bu tenzil edildikten sonra 370 kalıyor. 
Gel şimdi taftiğe : Verdiği tiftik vasati 1,5 ki
lo kabul edilmiştir. 125 serden 250. Bunun 
masrafını ayni koyun masrafı gibi kabul eder
sek 130 kalır. Binaenaleyh 370 kuruş irat ge
tiren bu koyuna 10 kuruş zammediliyor, fer
yat ediliyor. 130 kuruş iradı olan bir tiftik 
keçisine 10 kuruş sam yapılıyor, sükût ediliyor. 
Binaenaleyh zam yerindedir. Bu fevkalâde za
manda icabederse bunu aynen vermek mecbu
riyetindeyiz. 

EMİW ASLAN TOKAD (Denizli) — Arka
daşlar; geçen sene Ege mıntıkasın daki fe
yezanlardan sürüler otlıyarnamıştır. Bütün me
ralar su içinde kalmıştır. Binaenaleyh otlıya-
mryan hayvanlar zaif kalmışlardır. Bandan do
layı da kışın şiddetinden % 30 - 35 den fazla, 
hatta % 40 a kadar vefiyat olmuştur. Ben 
kendi gözlerimle gördüm. % 4.0 vefiyat ver
dikten sonra ekle % 60 kalır. Bunlarda, esa
sen zaif olduğu için, tabiî kuzu ve et randıma
nı eksik oldu. Bu vaziyet karşısında bunların 
daha fazla vergiye tahammülü yoktur. Köylü 
esasen ıstırap altındadır. 10 - 20 kuruş zam
metmek hiç ele muvafıkı adalet olmaz. Bu iti
barla Nafia encümeninin teklifi gibi hiç ol
mazsa 50 kuruşla iktifa edilmesini rica edece
ğim. 

SUAD IIAYRÎ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Muh-
tert-m arkadaşlar, bendeniz Bütçs encümeni mü
zakeresinde bu verginin zammına muhalefet et
miştim. Bu itibarla huzurunuza çıktım. Koyun 
ve ki! keçiye 20 kuruş zamla, 40 kuruşun 60 
kuruşa iblâğına yani % 50 suretile 20 kuruş zam
mın doğru ohnadığı hakkında encümende cere
yan eden münakaşalarda, hayvan sayımından 
sonra vukubulan hayvan zayiatından ayni ver
gilerin almması, muhtelif mmtakalarda ve bil
hassa Orta Anadoluda dokumların % 25 radde
sinde eksikliği ve buna ilâveten hayvanlardan 
alınacak verginin arttırılması halinde hayvanla
rın ekserisinin istihlâke atfedileceği noktaların
da durularak tenzil hususunda Hafin, encüme
ninin teklifi veçhile 50 kuruşun kabulü ürerin
de münakaşalar cereyan etmişti. Encümende -
vo Maliye vekilinin do en büyük endiıed - hâsıl 
olan endv;- 13 000 000 k.üs-nr koyun ve 8 C-OO 000 
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kıl keçiye 10 kuruş sanımı ile hâsıl olacak va
ridatın ehemmiyetli bir yekûn teşkil etmesi se-
bebile bu 10 kurur; tenzil edildiği takdirde hâsıl 
olacak noksanın karşılanmasından başka bir 
şey değildi. Muhterem Reisin de ifade etlikleri 
veçhile cnnümeıı ittifakla bu verginin tezyit 
cclil.m-r;̂ .i3:;i taraftarı olmuştur. Malî bakımdan 
bir endişeye mahal görmüyorum arkadaşlar. Bu, 
bütçenin varidat, kısmında da bir açık ifade et-
miveeöktir. Çünkü bunun ifade ettiği rakamın 
belki üç misli her sene, hatırlarsınız, münakale 
suretile bir çok hizmetlere tahsis edilmektedir. 
Binaenaleyh bu scno içinde de ayni vaziyetler 
hMû olacaktır. Geçen itene Maliye, Düyunu 
umtrmiyeden 10 milyon lira itfa teklif ettiği 
halde bu r.eno 304 ncü fasılla 20 milyon teklif 
etti. Katta malûmunuz olduğu üzere buna 5 
milyon lira daha ilâveclle bütçede bu 20 milyon 
lira, 25 milyon liraya iblâğ edilmiş oluyor. 
Hükümetin 30* milyon lira olarak teklif ettiği 
ve binaenaleyh hizmetleri 304 milyon lira ile 
görebileceğine kanaat, getirdiği için bütçeyi bu 
fazlai varidat sebebile Yüksek Meclise 309 
milyon lira, olarak teklif etti. Binaenaleyh bu 
malî vaziyet dolayısile bu vergi ancak 10 ku
ruş zamla iktifa edilmesi ve sene içinde amme 
hizmetlerinin müteessir olmıyacağı tabiidir. Bi-
naenalevh sened içinde hâsıl olacak üç beş mil
yon lira münakaleden dolayı endişe etmeğe ma
hal yoktur. Naf?a encümeninin teklifi veçhile 
10 kimi" zaranı edilmedi ve teklif edilen % 50 
zammm hiç almazsa % 25 le iktifa edilmesi mü-
lâhazasmdayım (Bravo sesleri, alkışlar). 

BÜTÇE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ HÜSNÜ KİTBCI (Muğla) — Efendim; bir 
az evvel maruzatta bulunurken, geçen senelere 
nisbetle hayvan ve mahsul fiatlarmm fazla ol
duğunu söylemi-; tim. Bunu Sırrı Içöz arkadaşımız 
salâhiyetle ifade ettiler. Ben de resmî rakamları 
Huzuru âlinizde arzedeceğim. 

Canlı et fiatları ; Muhterem Kahraman Arık-
lı arkadaşımızın da muhitine yakın Erzurumda 
hayvan fiatları canlı olarak şöyledir : 1938 de 
6,5, 1939 da 7,5, 1940 da 9. 

Urfada : 1938 de 8, 1939 da 8,5 1940 da 10. 
Sivasda : 1938 de 6, 1939 da 7, 1940 da 10. 
Burada görülüyor ki, tezayüd nisbetleri mü

him bir rakam ifade ediyor. 
Sonra yağ fiatları da aynı tereffüü geöter-

mektedir. 
Erzurumda : 1938 de 57. 1939 da 58, 1940 

da 120. 
Diyarbakırda : 1938 de 90, 1939 da 100, 1940 

da 130. 
Urfada : 1938 de 85, 1939 da 90, 1940 da 150 
Sivasda : 1938 de 90,1939 da 75, 1940 da 100. 

Yapağı fiatları da mühim nisbette yükselmiştir. 
Buna nazaran 1938 senesinde 40 kuruş ver

gi verebilen bu vatandaşların bu sene 60 kuruş 

vergiyi vermekle büyük bir vüsatte zararı ola
cağını kabul etmek yerinde değil gibi geliyor 
bana. 

Sonra arkadaşlar; kazanç erbabına az vergi 
tahmil edildiğinden ve kazanç erbabının kâr et
medikçe vergi vermedikleri halde hayvan sa
hiplerinin, zarar da etseler, vergi ile mükellef 
bulunduklarından bahsettiler, fakat bilirsiniz 
ki, iradı gayri safilerin üzerinden vergiye tâ
bi olanlar kazanmış, kazanmamış, mevzubahs 
değildir, yani zarar etmiş olsalar dahi vergiyi 
ve zammını vereceklerdir. Bunlar geçen sene 
% 50 zamma tâbi olmuşlardı. Bu sene de % 50 
ilâve ediliyor. Demek ki 1938 e nazaran % 100 
bir zam yapılmıştır. Tabiî beyannameye tâbi o-
lanlar da ayni vaziyettedirler. Onlar da bir misli 
lilâvesile vereceklerdir. Bütün mükellef vatan
daşların 1938 senesindeki vergileri arasında 
müsavat veya tevazünün mevcudİ3/eti kabul 
edilirse bu kanun ile yapılacak zamlardan sonra 
kazanç sahiplerinin vergileri hayvan sahiple-
rininkine nazaran çok fazla arttırılmış demektir. 
Sözüme baslarken Abdurrahman Naci arkadaşı
mızın dediği gibi on kuruş vergi alındığı tak
dirde aradaki farkm bir milyon 750 bin lira 
değil üç milyona yakm olduğunu söylemiştir. 
Bu para 18 milyon koyun ve 8 milyonu müteca
viz keçidendir ki yekûn iki milyon 850 bin lira
dır ; Kendilerinin de ifade ettikleri veçhile, bunu 
müskirattan karşılamak adimülimkândrr. Gün
kü yükselte yükselte elde edeceğimiz miktar 
belki de aksi tesir husule getirerek inhisar vari
datında da büyük bir tenakus husule getirecek
tir. 

Suat Hayri arkadaşımız anladığıma göre, 
açık bir bütçe kabul etmemizi ileri sürüyorlar. 
Bu sene nasıl ki tahsilatımız muhammen atımız
dan fazlaya baliğ olmuştur, önümüzdeki sene 
için de böyle olacaktır. O halde açık bir bütçe 
mi kabul edelim? 309 milyon masraf bütçesini 
kabul ettik. Bunu karşılayacak miktarda vari
dat göstermezsek ve fazla varidatla karmnmak 
üzere bütçeyi kabul edersek bunun sarih mana
sı, gayri mütevazin bütçe demektir. Tahminat 
yapılmış, masraflar yapılmış, şimdi masrafları 
karşılamak için ikinci bir tahmin mi yanacağız? 
Bütçe Encümeninin senelerden beri kemali dik
katle üzerinde durduğu bir sey varsa, tahmin
lerini hakikî bir esasa istinat ettirmektir ve 
hakikaten kemali şükranla görüvoruz ki tuttu
ğu bu yolun semereleri her sene alınmaktadır, ne
rede kaldı ki ahvali hazıra karşısında bu esasa 
bir kat daha itina etmek lâzımdır. Binaenaleyh 
bizim her şeyden üstün tuttuğumuz mütevazin 
bir bütçeyi hiç bir zaman ihmal etmemize imkân 
yoktur. Hülasa bu varidatın elde edilmesi, diğer 
vergilere, matrahlara zammedilecek miktarlarla 
kabil değildir. Söyledikleri rakam yüz binler 
içindedir ve fakat sui tesiri de aşikârdır. Son-
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ra bu vatandaşların söylediğim rakamlara göre 
Sırrı İçözün de yakinen bildirdiği ve izah e t t i 
ği vaziyete .«'öre, bir sıkıntı ile karşılaşmalarını 
pek varit görmüyoruz. Onun için yüksek Heye
tiniz maruzatımı kabul ederse zannederim mu
vafık bir karar vermiş olur. 

SUAD HAYRİ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — E-
fendim; Mazbata muharriri arkadaşımızın evve
lâ, bu verginin mükellefin kabiliyetine tamamen 
tetabuk edeceği izahatı doğru değildir. Çünkü 
yalnız koyunun muhtelif maddelerinde hâsıl 
olan fiat yüksekliğini tetkik etmek ve diğer 
taraftan da köylünün bir takım ihtiyacını ne 
gibi müskillerle ve nasıl malî şartlar altında 
temin ettiğini düşünmemek, bir taraflı bir mü
lâhazadan ibaret kaİTr. Köylü gerçi koyununu 
fazla fiata satıyor. Bu görüş, aradaki muta
vassıtları nazara almazsak ve menfaati doğru 
dan doğruya köylüye teveccüh etse doğrudur. 
Fakat bunun bir çok hasılatından istifade et
mesine mukabil en basit ihtiyaçlarını bezini, gaz 
yağını ve sairesini en aşağı % 50, belki bazı 
maddelerde daha fasla, artan bir fiatla almak
tadır ki bunu burada ne Encümen Reisi ne Maz
bata Muharriri ifade etmek istemiyorlar. Bina
enaleyh bunu da tetkik ederek teklifi düşün
mek lâzım gelir. 

Varidat bütçesinde bir açıklık cihetine ge
lince ; şunu Mazbata Muharriri arkadaşıma ha
tırlatmak isterim ki varidat bütçesi Encümen
de tetkik edilirken bir takım vergi tahminlerin
de fazla hasılat raportör tarafından ifade edil
diği ve Maliyece buna tamamen uyulduğu hal
de Encümen mahza ihtiyat etmiş olmak için. bu 
fazlaları asgarî hadde tenkis etmiştir. Bir takım 
varidat maddelerinde meselâ bir milyon tek
lif edilen yerde huzurunuza 750 000 lira akse
dilmiştir. Yani Encümen bu ihtiyatı göstermiş
tir. Binaenaleyh bunda bir açıktan endişe etme
mek lâzım gelir. Kaldı ki varidat kalemlerinin 
behemehal ayni yekûnu, tutacağım Mazbata Mu 
harriri arkadaşım nasıl iddia ediyor? Tahmin et
tiklerini fevkalâde ahvalin, fevkalâde sebeplerin 
tesiri altında çok artabilmesi ihtimalleri ne ka
dar varidse, çok azalması ihtimalleri de o kadar 
variddir. Binaenaleyh varidat bütçesi nihayet 
muayyen esaslar üzerinde tahminlere istinat e-
den bir bütçeden ibarettir. Bu itibarla bu nok
tadan, malî noktai nazardan endişe etmelerine 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. Bir takrir tak
dim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

BÜTCJE E. M. M HÜSNÜ KÎTABCT (Muğ
la) — Efendim, varidat bütçesi hakkındaki söy
lerimi teyit ettiler. Biz ihtiyata riayet etmez
sek yarın tevazün husule gelmediği vakit, mu-
haoımenat tahsilatı tutmadığı vakit, Encümen 
tahtie edilir. Binaenaleyh, ferahlı ve geniş he
saplar üzerinde varidatı tahmin ederek, varidat 
kalemlerini yükseltmek iyi bir şey değildir. 

Biz bunun aksini iltizam etmekle, şimdiye ka
dar isabet ettiğimize kani olduğumuz gibi, şim
di de ayni yolda yürümeği lüzumlu telâkki ede
riz. Burada sırf verginin tenziline imkân ver
mek için, varidat bütçesindeki diğer rakamlar 
üzerinde tezyit yapalım? 

Sonra mazbata, muhterem arkadaşımızın da 
imzasını muhtevidir. Kendileri de varidat rakam
ları üzerinde Encümenin çalışmasına iştirak etmiş 
ve netice üzerinde mutabık kalmıştır. Şimdi 
böyle, röyle olabilir diye mütalea serdederek 
bunlar üzerinde söz söylemeleri bilmem ne de
receye kadar doğrudur? 

Bir taraflı mütalea serdedilerek köylünün ih
tiyaçlarının nazarı itibare alınmadığını söyledi
ler. Muhterem arkadaşlar; Hayvan işlerile uğ
raşan köylünün az miktarda hayvanı varsa, bu, 
demektir ki, bu köylü ayni zamanda ziraat 
işlerile de meşguldür. Zaten köylü bütün ma
işetini hiç bir zaman hayvandan beklemez. Son
ra arkadaşımız, Hükümetin aldığı son tedbir
lerle, bütün mahsulâtı arziye fiatlanmn kıymet
lendiğini bilmiyorlar mı? Köylü piyasanın bir 
müşterisi olmağa başlamıştır. Yalnız hayvanla 
uğraşan zengin kısmına gelince; onlar için za
ten burada söz söylemeğe bilmem lüzum var mı? 
Çünkü bu vergiyi vermek kudretleri zahirdir. 
Binaenaleyh, az miktarda hayvanla uğraşan 
köylülerimiz ayni zamanda ziraatle de meşgul
dür ve ihtiyaçlarını karşılamak için kâfi dere
cede takviye edilmişlerdir. Bu sözüm, sabıkına 
nisbetle, biraz daha fazla takviye edilmiş de
mektir. Binaenaleyh, iki taraflı görmüşüz
dür ve eski maruzatım aynen varittir. 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Arkadaşlar, yani teklifler ve konuşmalarla kar
şılaşmak maksadı ile buraya gelmediğimi evvelâ 
arz ederim. 

Hakikî ve samimî olarak Bütçe encümeninin 
endişelerini (İşitmiyoruz sesleri). Bir defa da
ha tebarüz ettirmek istiyorum. Bütçe encümeni 
varidatı neden ihtiyatlı olarak tahmin etmiş
tir. Şu noktayı evvelce arzedeyim ki, bu vargı 
kanunu, yalnız sayım vergisine zam yapan bir 
kanun değildir. Bütün vergi matrahlarına, ge
çen sene yapılan fevkalâde zamları, bu sene da
ha arttıran bir kanundur. Bu sene, geçen sene 
yapılan samlarla elde edilen hasılatın biraz faz
la olmasının sebebini, memleketin iktisadî ha
reketleri üzerinde az çok alâka sahibi olan ar
kadaşlar takdir ederler. Memlekette mevcut 
olan istoklar ve onlar üzerinde tahassül eden 
yüksek fiatlar dolayısile ticarî hayatta oldukça 
fazla kâr husule getirecek vaziyetler hâsıl ol
muştur, 

Binaenaleyh tahsilin suhuletini temin eden 
bu hareketin neticesi olarak bir fazlalık hâsıl 
olmuştur. Fakat bu defa ayni matrahlar üze
rine zammedeceğimiz vergilerle, geçen senenin 
mübadele ve iktisadî hareketleri üzerindeki 
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tahdidatımızı da nazarı dikkate alırsak, mü
badele hacminde ve mübadele maddeleri üze
rinde Hükümetin vazettiği tahdidatı da düşü
necek olursak, bu senenin kazanç vergilerin
de ve diğer gelirlerde bir tenakus olacağı en
dişesi bizde çok yer tutmaktadır. Buradaki tah
minin, bu kadar olması dahi bu endişeyi telâfi 
etmeyecek vaziyettedir. 

Şimdi ikinci endişe noktası; açık bütçe. 
Normal bütçenin açığı meselesi belki o kadar 
düşünülmiyebilir. Fakat bu günün ihtiyaçları
nın istilzam ettiği tahsisat, bütün Devlet hiz
met ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek olan büt
çe varidatı ve tahsisatı bu miktardan ibaret de
ğildir. Bu gün memleketi müdafaa etmek mec
buriyetindeyiz. Bu vaziyet devam ettikçe, 
bütçe yekûnunun beş buçuk milyon lirayı ge
çeceğini ve belki altı milyon liraya varabile
ceğini, (600 milyon sesleri) evet, sürcü lisan 
oldu, 600 milyon liraya varabileceğini göz önü
ne almak lâzımdır. 83 milyon liralık bir fev
kalâde tahsisat lâyihasını Heyeti celilenize ar-
zettik. Fakat geçen sene 109 milyon liralık fev
kalâde tahsisat üzerine 140 - 150 küsur milyon 
liralık bir tahsisatı fevkalâde ilâve ettiğimizi 
düşününüz. Geçen seneki bu ilâve ile, ilâveyi 
istilzam eden vaziyetile, bu günün daha ne 
kadar ilâveler istilzam edeceği vaziyeti ara
sında, açık söyliyeyim, çok fark vardır. Şu 
halde bu fevkalâde tahsisatları ne ile karşıla
yacağız? Eğer milletin fedakârlığına veya baş
ka bir takım vasıtalara, yani emisyonlara mü
racaat edersek, köylünün kalkınması için dü
şündüğümüz endişelerin hepsi ortadan kalkar. 
Biz köylüyü Kahraman arkadaşımız kadar dü
şünmez değiliz. Ben bizzat köylüyüm, çiftçi
yim, koyun sahibiyim, tiftik sahibiyim, onun 
hesabına biz de vakıfız. Fakat arkadaşlar, bu 
gün bu vaziyette değiliz. Bu gün memleketin 
en zinde unsuru, memleket müdafaası için, hu
dutlarda beklerken ve onun iaşesini, teçhiza
tını, müdafaa vasıtalarını arttırmak mecburi
yeti karşısında bulunurken, Kahraman arka
daşımızın hatırında tutması icabeder ki, yur
dunda, ocağında rahat oturan insanların yapa
cağı fedakârlığı göze alması lâzııngelir. Daha 
iki yüz milyon liraya ihtiyaç vardır. Bunu kar
şılamak için bu millet fedakârlık yapmak mec
buriyetindedir. Eğer siz bu malî ameliyele
rin, millî serveti tüketmek üzere yapıldığını 
mütemadiyen tekrar edecek olursanız işte o 
zaman korktuğumuz âkibet olur. Encümeni
nin endişesi bu idi. Koyun vergisinde on ku
ruş indirelim meselesi değil. Suad Hayri arka
daşımızın, koyun resminde on kuruş indirelim 
diye göstermiş olduğu telâş yerinde değildir. 
Bu günkü vaziyetin icabı ve ihtiyacı ve mem
leket müdafaası azmi karşısında % 10 ve sa
ire iktisadî endişelerin akibeti hiç mesabesin
dedir. Bu mesele üzerinde encümen namına ıs

rar etmiyoruz, hakikatleri ifade etmek sure-
tile takdirinize arzediyoruz. (Bravo, müzakere 
kâfi sesleri). 

GÜMRÜK VE İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Müskirattan alınacak Müdafaa 
vergisine biraz daha zam yapılmasının müna
sip olacağını zannedenler oluyor. Bilhassa 
Abdurrahman Naci arkadaşımız müskirattan 
bahsederken buna zam yaparsak, bu takdirde 
içilmez ve sarfedilmez, dediler. Bu, netice iti-
barile iyi bir şey olur. 

Arkadaşlar, müskirat satışını menetmek 
veya menetmemek meselesi, bir prensip mese
lesidir. Bu meseleyi bütçenin müzakeresi sıra
sında yeniden mevzubahs edeceğiz. Fakat bu
rada» bu gün elimizde mevcut kanuna göre, müs
kirat inhisar altındadır, inhisar altında satıla
caktır denildiğine göre, bu günkü kanuna 
göre vaziyeti tetkik etmek lâzımdır. 

Bir arkadaşımız dediler ki; müskirata yapı
lan zam % 30 dur. Halbuki % 30 değil, heye
ti umumiyesi itibarile % 60 tır. Müskirattan 
bizim elde ettiğimiz varidat 7 700 000 lira ka
dardır. Geçen sene müskirattan Millî müdafaa 
vergisi olarak 1 810 000 lira zammettik. Bu 
sene müskirata 2 150 000 lira zammediyoruz. Bu 
hesaba göre dört milyon lira daha fazla koyuyo
ruz demektir. 7 700 000 e bu dört milyonu ilâve 
edersek bu zammın yekûnu % 50 den yukarı 
% 60 a yakındır. Müskirat öyle bir membadır 
ki ona ne kadar zammedersek kaldırır. Böyle 
bir mütalea varit değildir. Bu zammı yaptığı
mız takdirde bunun malî bakımdan akislerini 
düşünmek lâzımdır. Geçen sene bir milyon sekiz 
yüz küsur bin zammettik. Bunun akislerini gör
dük. Bu akisler malî bakımdan ümit ettiğimiz 
artışı elde edemedik. Ondan sonra memlekette 
kaçakçılık başladı. İnbiklerle rakı çekilme
ğe başlandı. Bu vakalar zaten tek tük oluyor
du, fakat arttı. Saniyen ispirto içilmeğe baş
landı. Bu gibi vakalar nazarı dikkati celbede-
cek kadar çoğaldı. 2 milyon küsur daha zam
medilince varidat azalacaktır. Buna tahammül 
ederiz. Fakat memleketin genç evlâtları zehir
lenmek tehlikesine maruz kalacaklardır, Bira^y a 
bu çene zam yapılmadı dediler. Müskirat işle 
rini idare ederken sadece yapıp satmak ve Ha
zineye varidat temin etmek mülâhazasile hare
ket etmiyoruz. Ayni zamanda da bunun mazarra
tını bilerek ve tevessüünün fena olacağını, büsbü
tün menetmenin imkânsızlığını hesaplıyarak dü
şük dereceli alkolleri yaymak ve yüksek dereceli 
alkollerden vaz geçilmek için sıhhî ve içtimai 
hayatın korunması için emek sarfetmekteyh;. 
İki senedenberi sarfettiğimiz bu emeğin neti
celeri, heyeti umumiyesile, Yüksek Meclisinizi 
memnun edecek derecededir. Müskiratın mene-
dilmesi veya bu tarzda hareket edilmesi mesele
sini, mukaddema da arzettiğim gibi, görüşece
ğiz ve bunu rakamları itibarile de o zaman iza-
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ha imkân bulacağımı ümit ediyorum. Yalnız 
arkadaşlar şu kadar söyliyeyim ki, iki senedenbe-
ri bira satışını 2,5 milyon litreden 8 milyon lit
reye çıkardık. Buna mukabil rakı sarfiyatında 
görülen artış ilk senede tevakkuf etti ve bu se
ne tenezzüle doğru yüz tutuyor. Bu prensibin, 
bu gayenin tahakkuk için emek sari'ederken 
filân matrahın kabili tahammül olmadığı he
sap edilerek falan günlük ihtiyacı hesap ederek 
bizim takip etmekte bulunduğumuz ve iyi neti
celer alınaka olduğumuz bu prensipten, bu yol-, 
dan bizi çevirmemenizi bilhassa rica ederim. 

Şimdi arkadaşım Ahdurrahman Naci, teklif 
sahibidirler, diyorlar ki, müskirata zammedelim, 
koyundan 10 kuruş düşürelim, yani müskirata 
2 700 000 lira daha zammedelim. Halbuki müs
kirat normal Kenedeki fiatlarına nazaran ve bu 
günkü kabul edilen zamla % 60 a yakın bir zam 
görmüştür. 2 milyon 700 bin lira daha zamme
dersek % 100 bir zam yapacağız demektir. 

Arkadaşlar, memlekette eğer koyun vergisi
ni vermiyorlar, müskirata zam yapalım derseniz 
o zaman da müskiratı alacak kimse bulamıya-
cağız. Bundan biz de memnun olacağız, varidat 
temin edemiyeceğiz, fakat 45 kuruşa sattığımız 
boyalı ispirtoyu alıp içecekler. Netice itibarile 
bu olacaktır. Eğer hakikaten bu şekilde bir 
tehlikeyi siz de kabul buyurduğunuz takdirde 
müskirattan daha fazla zam tahammülü olma
dığı kanaatim varırsınız. Maksadım koyun ver
gisinden tenzilât yapılsın, yapılmasın değildir. 
Yalnız müskirata zam yapılsın dediler de onun 
için bu cihetleri arzetmeği vazife bildim. Takdir 
yüksek heyetinizindir. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir tak
rir vardır. Okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulma

sını teklif ederim. 
Yozgad mebusu 

Sırrı İçöz 
İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Kifayet 

aleyhinde söz istiyorum. 
REİS — Maliye vekilinin bir izahatı vardır. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 

Efendim, köylüler üzerinde, müstahsiller üze
rinde tesir yapacak vergilerin tenzili, tahfifi 
için huzurunuza gelmiş iken bu gün bu verginin, 
yani yapılan zammın müdafaası için huzurunuza 
çıkmış olmaktan çok büyük teessür duyuyorum. 
Buna samimiyetle itimat etmenizi rica ederim. 

HAZİM BÖREKÇİ (Kırşehir) — Şüphe yok. 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 

Arkadaşlar her noktasına temas etmek suretile 
vergi hakkındaki noktai nazarlarını izah 
ettikleri için bendeniz tekrar temas et-
miyeceğim. Sureti umumiyede şunu arze- I 
deyim k i ; vergi haddi zatında bir kül- I 

fettir. 2, 2 daha 4 eder. Bu günkü fevkal
âde vaziyet olmasa da normal zamanda olsa yine 
bir külfettir. Hiç şek ve şüphe yok ki zam bir 
külfettir, vergi mah^rlnclar, şeklinde mütalea 
serdeden arkadaşların fikrine ben de iştirak 
ediyorum. Hükümet bunun mahzurlu olduğunu 
vaktile görmüş, defaatla tenzilât için huzurunu
za gelmiştir. Kimsenin bunlardan şüphesi yok. 
Orta yerde dava şudur. Bu yapılan zamma 
müstahsilin tahammülü var mı, yok mu7 Bunu 
ölçmek lâzım. İçinde bulunduğumuz ievkalâda 
ahval icabı olarak bu külfeti tahmil mecburiye
tinde olduğumuzu ittifakla kabul ediyoruz. An
cak bu tahmil edilen külfet, ehveni şer olacak 
şekilde, müstahsili tazyik etmiyecek, istihlâki 
tahdit etmiyecek bir mertebede midir, değil mi
dir? Bizim mütaleamıza göre, yaptığımız hesap
lara göre, Encümen reisinin izahlarına ve dıgcr 
mazbata muharriri arkadaşımızdan aldığımız 
malûmata göre ve şu bu taraftan aklığımız ma
lûmata göre, şu kanaati elde ettik ki ; bu gün 
hayvanat ve ziraat mahsulâtı üzerindeki, içinde 
bulunduğumuz iktisadî hayattan doğan, bu gün
kü tereffü, fazlasile köylümüzü bir külfete sok
madan, tazyik etmeksizin bu zamma tahammül 
edebilecek bir vazıyettedir. 

60 kuruş sayım alınmakta iken bu hayvanlar 
ne vaziyette idi, müsaade ederseniz onu arzede-
yiın ki tenevvür hâsıl olsun ve acaba bu gün bir 
tazyik var mıdır? bu, tebarüz etsin. 50 kuruşa 
31 senesinde inmiştir. 1931 senesine kadar G0 ku
ruş alınmakta idi.' 1929 senesinde hayvanlar -• ko

yundan bahsediyorum -1929 senesinde 10 307 000 
1930 da 10 633 000, 1931 senesinde 11 762 000 
tezayüdü görüyormusunuz? Yani yalnız hayvan 
adedindeki tezayüt, hayvancılıktaki tezayüt, in
kişaf yalnız vergiye tâbi değildir, bir çok şera
iti' iktısadiyeye tâbidir. 1931 den sonra 50 ku
ruşa indirilmiştir. 1931 senesinde 11 762 030 
olan koyun adedi, 50 ye indirildiği halde 1932 
senesinde 11 768 000 oluyor. 1933 de 10 070 CÜO, 
burada tenezzül vaki olmuştur. 1934 de 
10 739 000 dir. Çünkü umumî dünya krizi baş
lamıştır. Binaenaleyh, orta yerde bunu 6J ku
ruşa çıkarırsak köylüyü tazyik etmiş oluruz, 
hayvancılığımızın inkişafı durmuş olacaktır, 
bu mütalea varit görülmemelidir. Bunu arzet-
mek istiyorum. Büyük Meclis, bir karara vâsıl 
olmak üzere bulunmaktadır. , bu cihetler hak
kında arkadaşları tenvir etmek istedim. 

Suad Hayri arkadaşımın mütalcası, Bütçe 
encümenindeki çalışma esnasında varidat tah
minlerinde her hangi bir suretle bir müsamaha 
yapılmış gibi bir his vardı, vaziyet böyle de
ğildir. Dediklyeri gibi 500 000 liraya kadar da
ha varidatı artırmak imkânı varken bundan sar-

I fi nazar edilmiştir. Fakat kendilerinin l ü t ç e 
I encümenine mensup olmadıkları zamanlardan 
1 daha eski seneleri tetkik buyururlarsa, görecek-

— 290 -



î : 59 29-
ler ki, bütün yaptığımız, bir sene evvelki tah
silat makamlarını nazara alarak, yani varidat 
tahminin temininde en mütekâmil memleketle
rin varidat tahminleri usulüne muvafık olarak 
yapılmıştır. Bir sene evvelki tahsilat rakamla
rını almak ve bunun her aya tekabül eden kıs
mı içinde, bulunduğumuz senenin tahsilat ra
kamlarını mukayese etmek, evvelki seneler için
de yapılmış bir vergi zam ve tadili varsa, bun
lar üzerinde hâsıl olan farkları nazarı itibare 
almak ve andan sonra fevkalâde şeraiti ikti
sadiye veya seylâp veya bir buhran varsa onla
rın da tesirlerini nazarı itibare almak suretile 
tahminlerimizi yapmaktayız, tşte bu suretle 
tahminlerimizdeki isabeti burada görmekteyiz. 

Bu itibarla ihtiyatlı tahminlerimizin netice
sidir ki, Heyeti umumiye hakkında maruzatta 
bulunurken arzettiğim gibi, her- sene bütçeleri
miz fevkalâde ahval dolayısile vukua gelecek 
sarsıntılar müstesna olmak üzere, ufak tefek 
sarsıntıları karşılamak üzere daima yaptırımız 
tahminler, tahmin ettiğimiz şekilde isabetli ol
muştur. Binaenaleyh, bu ihtivat paymı nazarı 
itibare almadığımızda 1 800 000 liraya baliğ 
ola,n % 10 fark budur. Bunu tenzil edelim de
mek muvafıkı ihtiyat delildir ve doğrudan 
doğruva şimdiye kadar kabul edilegeleu teva
zün sisteminden avnlmak demek olur ki, bu
na eminim, kendileri de tecviz etmezler. Bu 
gün daha fazla maruzatta bulunmak ihtivacmı 
görmüyorum, her tarafını arkadaşlar teşrih 
ettiler. Yine tekrar edevim ki. bunun bir kül
fet olduğuna şüphe voktur. Fakat bu külfetin 
kabili tahammül olduğu kanaatindeyim ve bu
nun tenzili için yakın zamanda huzurutsuza gel
mek için çok kuvvetli ümidim bulunduğunu ar-
zederim. 

REİS — Bav İbrahim Dıblan, müzakerenin 
kâfi olmadığı hakkında mı söyliyeceksiniz? 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Evet 
(Müzakere kâfi sesleri). 

Arkadaşlar. Muhterem Bütçe encümeni rei
simizin kanaatine zannederim iştirak etmeven 
kimse voktur. Zaten millî müdafaa için her 
türlü fedakârlığı yapmağa, Türk köylüsü her 
vakit hazırdır ve hazır olduğunu muhtelif vesi
lelerle isbat etmiştir. 

Muhterem Bütçe encümeni reisinin ileri sür
düğü noktai nazara tamamile iştirak etmedi
ğin içindir ki. söz almağa mecbur kaldım. Büt
çe encümeninin göstermiş olduğu listede ben 
adalet göremedim. Vakıa bu sayılan hayvanla
rın hepsi köylü hayvanıdır. Fakat yalnız bir 
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sınıf köylüye yüklenip diğerini kayırmak doğ
ru değildir. Hepsini müsavi tutalım. Binaenaleyh 
gösterilen bu rakamlar üzerinde tadilât icrasını 
zarurî görüyorum. 2,5-3 lira kıymeti olan bir keçi
den 60 kuruş alınacak 500 liralık bir attan da 

10 kuruş alınacak. Rica ederim, bu hangi ada
lete uyar. Katırdan da, beygirden de 10 kuruş, 
kıl kecidense 60 kuruş almıyor. Şu halde çok 
az gösterilen kısımlara nisbet dahilinde zam 
yapalım, kovun ve keçi sahiplerini mağdur et-
miyelim. Bendenizin ricam budur. 

REtS — Kifayeti müzakere takririni tekrar 
okutuyorum. 

(Tekrar okundu) 
REtS — Takriri reye arzedivorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer takrirler var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısı ile üçün

cü maddedeki... koyun ve kıl keçi için 50 ku
ruş kabul edilmek sureti ile.... 

' Eskişehir Sivas 
İzzet Arukan Abdurrahman Naci Demirağ 
REtS — Takririniz üç kısmı ihtiva ediyor. 

Diğer kısımlardan sarfı nazar ettiniz. 
ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ (Sivas) 

— Evet, yalnız bu kısım... 
REİS — Aynı mealde diğer bir takrir var

dır. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeplere binaen üçüncü madde
deki koyun ve kıl keçiye teklif olunan 60 ku
ruş verginin 50 kuruşa tenzilinin kabulünü rica 
ederim. 

Kayseri memubu 
Suad Hayri Ürğüblü 

REİS — Evvelki takririn bu maddeye teal-
lûk eden fıkrası ile simdi okunan takrir avnı 
şeyi talep etmektedir. Bu takriri nazarı dik
kate arzedivorum. Nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı itibare alınmamıştır. 

ABDURRAHMAN NACt DEMİRAĞ (Si
vas) — Nazarı itibare alınmıştır. Ayağa kalka
lım. 

REtS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu lâviha bir parça uzundur. Yoruldunuz. Te
neffüs için celseye 15 dakika fasıla veriyorum. 

Kapanma saati : 16, 50 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati :İ7,15 

REÎS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 

«•» 

REÎS — Celce açılmıştır. 
Vergi ve resimlerin arttırılması hakkmda ka

nunim müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 4 — Avni kanunun 3343 numaralı 
kanunla tadil edilmiş olan 23 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müs
tesna olmak üzere bu kanun mucibince alına
cak vergi ve ceza zamları aşağıda yazılı müd
detlerde ve iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti : Kovun, kıl keçi. tif
tik. merinos, deve ve domuzlar için haziran. 

Sıo-ır, manda eşek, katır, at(idiş, aygır, kıs
r a k 1ar için evlûl. 

ikinci taksit müddeti : mezkûr ayları takip 
eden avlarm ilk haftasıdrr. 

Taksit müddetleri içinde vergi ve zamlarını 
ödemeyenler hakkmda, Tahsili emval kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

BÜTHE EN. M M HfîSNtî KİTABHT CMue;-
la^ — F-fendinı: küçük bir ilâve vanmak lâzım
dır. «evlriH dedikten sonra «avlarm ilk hafta
sıdır» seklinde olacaktır. Asıl kanun bövle ya
zılmış*^. Nasılsa, tertinte buraya geçmemiştir. 

RFÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddevi bu şekilde kabul buyuranlar.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 28 - V -1940 tarih ve 3843 nu
maralı Muamele verdisi kanununun 9 ncu mad
desinin 12 nci nnmarasmdan kenedin muafiye
tine dair olan hüküm kaldırılmış ve bu maddeye 
aşağıdaki 27 nci numara eklenmiştir : 

27 - Tahm helvası 
REtS — Mütalea var mı? Maddevi kabul e-

denler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Avni kanunun 1.0 ncu maddesi
nin bir numaralı fıkrası kaldırılmış ve 5 numa
ralı fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Yukarıki fıkrada yazılı şartları haiz bulunan 
değirmenlerde, undan başka maddelerde imâl 
edildiği takdirde, mezkûr maddelerin teslimi 
vergiye tâbidir. 

REÎS — Mütalea var mr?Maddeyi kabul bu
yuranlar.,. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1718 sayılı kanunun 12 nci mad
desinin şekerden dahilde imâl olunan madde
lerin muamele vergisinden muaf bulunduğuna 
dair hükmü kaldırılmıştır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 28 - V -1940 tarih ve 3843 nu
maralı kanunun 12 nci maddesinin son bendine 
aşağıdaki (C) fıkrası eklenmiştir: 

•fl> Her türlü ıtriyat ve tuvalet, maddeleri 
REÎS — Mütalea var mı? Maddevi. kabul 

buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Avni kanunun 91 nci maddesi 
aşandaki şekilde değiştirilmiştir : 

İthalât muamele vergisinin matrahı ithal olu
nan maddelerin fob kıymetlerine naklive ve 
sigorta ücretlerile ithal priminin ve mal srünı-
rükten cıkmcava kadar ödenen verpı ve resim 
ve sa ;r masrafların ilâvesile hâsıl olan yekûn
dur. îthal mevkiine kadar yanılmış sif satışlar
da nakliye ve sigorta ücretleri kıymete ilâve 
edilmez. 

Eşyan m kıymetleri, oriiinal fatura, veva 
mense sehadetuamelerile ve ithal primleri bun
ları tesbit eden mercilerin vesikalarile tevsik 
olunur. Matrahın toşbitinde ithal olunan mad
denin mense sehadetnamesile oriiinal faturasın
da vazılı kıymetlerden yüksek olanı nazarı i-
tibara almır. 

Fatura veya mense sehadetnamesi ihrazı 
mutat olmayan p-avri ticarî eşyan m kıvmetleri. 
bunların piımrüklendikleri mahellerde cari 

ravic kıymetlerine p-'öre muavene memurlarınca 
takdir ve hesap olunur. Gümrük kanunu hü
kümlerine p-öre şahinsin addolunarak satılan 
esvanm muamele vergisine bu eşyanın satış 
bedeli matrah olur. 

Gümrük ve İnhisarlar vekâleti üc ay evvel
den Resmî gazete ile ilân ederek faturalarm 
Türk konpolosluklannca tasdik edilmiş olması
nı isteyebilir. 

Oriiinal fatura ve menşe sehadetnamelerinde 
vazılı ecnebi paraları Gümrük ve İnhisarlar ve
kâletince kambiyo horsasmm son bir aylık va-
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satî kambiyo fiatlarma nazaran Türk parasına 
göre tutarını göstermek üzere tanzim olunacak 
cetveldeki fiatlarla hesap olunur. Bu cetveller 
tatbikata geçmezden on beş gün evvel ilân edi
lir. Cetveller bir ay için muteberdir. 

Türkiye borsasında fiatı bulunmayan ecne
bi paralarının fiatı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankasınca tayin olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ayni kanunun 93 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muamele vergisine tâbi eşyayı ithal edenler, 
bu eşyaya ait gümrük beyannamelerinde eşya
nın sif kıymetini veya fob krymetile ithal ma
halline kadar sigorta, navlun ve sair tahakkuk 
etmiş olan masrafları ve ithal primleri beyan 
etmeğe mecburdurlar. Bu eşyanm muamele ver
gisi matrahına girmesi lâzım gelen sair unsur
lar gümrüklerce tayin ve ilâve olunur. 

Gümrük resmini tahakkuk ettirenler ayni za
manda muamele vergisini de tahakkuk ettirir
ler. Beyan edilen unsurlar tetkik neticesinde 
muvafık görülürse aynen kabul olunur. Noksan 
görülürse tahakkuk memurları tarafmdan 
tesbit olunan miktarlara iblâğ edilerek vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 27 - V -1935 tarih ve 2731 nu
maralı kanunun birinci maddesinin beşinci 
bendinin C ve E fıkralarına aşağıdaki hüküm
ler ilâve edilmiştir. 

(C) fıkrasına ilâve edilen : (Ancak bunların 
memleket içinde imal edilenlerinden beher kilo
gramından on beş kuruş vergi alınır). 

(E) fıkrasına ilâve edilen : (449 numaraya 
giren lâstik ökçelerin memleket içinde imal edi
lenlerinden, beher kilogramından on beş kuruş 
vergi alınır). 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Ayni kanunun ikinci madde
sinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

5 - îthal veya dahilde imal ve istihsal sıra
sında vergiye tâbi tutulmuş olan maddeler esas 
iptidaî maddeyi teşkil etmek üzere memleket 
içinde imal olunan eşya (birinci madednin 5 nci 
bendinin B ve C fıkralarında yazılı eşya ile lâs
tik ökçeler bu istisnadan hariçtir). 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 23 - V - 1928 tarih ve 1324 
sayılı damga resmi kanununun yedinci maddesi
nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Yabancı memleketlerde tanzim ve Türkiye 
Cumhuriyeti dahiline irsal olunan evrak ve se
netler resmî dairelere ibraz olunduğu veya üze
rine mürselünileyhleri veya hâmilleri tarafından 
devir veya ciro muamelesi yürütüldüğü veya
hut her hangi bir suretle Türkiyede hükmünden 
istifade edildiği takdirde damga resmine tâbi
dir. Mezkûr resim mürselünileyhleri veya hâ
milleri veyahut hükmünden istifade edenler ta
rafından ifa olunur. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Ayni kanunun on birinci 
maddesinin 24 ncü numarası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve bu maddeye 96 ve 97 nci nu
maralar eklenmiştir : 

24 - Çekler, bankalar veya ticarethaneler 
arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve 
tahsil emirleri 5 kuruş. 

96 - Alelûmum havalenameler, havale mek
tupları 5 kuruş. 

97 - Posta ve telgraf havalenameleri : 
Muhteviyatı yirmi liraya kadar olanlar 

2 kuruş. 
Muhteviyatı 20 liradan fazla olanlar 5 kuruş. 
REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 15 — Ayni kanunun 32 nci madde

sine 3478 sayılı kanunla eklenen 63 ncü numa
ra kaldırılmıştır. 

REÎS Mütalea var mı? Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Ayni kanunun 34 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Türkiyede tanzim edilip doğrudan doğruya 
yabancı memleketlere gönderilen evrak ile çe
kilen telgrafların damga resimleri, Türkiyede 
kalan kopyelerine pul ilsakı suretile ifa olu
nur. Bu kopyelerin tahakkuk müruru' zamanı 
müddetince saklanması mecburidir. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Aynı kanunun 17 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Bu maddede yazılı sigorta ücreti tabiri, prim, 
idare masrafı ve sair her ne nam ile olursa olsun 
sigorta akdi mukabilinde müştereken alınan pa
ranın yekûnunu ifade eder. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Aynı kanunun kırk dördüncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Türkiyede tanzim edilip doğrudan doğruya 
yabancı memleketlere gönderilen evrak ile çeki
len telgrafların kopyelerini tahakkuk müruru 
zamanı müddetince saklamayanlardan iki yüz li-
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râ ceza alınır. Ve tekerrürü halinde ceza bir mis
li arttırılır. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Ayni kanunun kırk altıncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ecnebi memleketlerde tanzim olunup Tür-
kiyeye ithal edilen evrak ve senetlerin damga 
resminden dolayı alınması lâzım gelen para ce
zası, damga resmile beraber bunları ithalden 
sonra en evvel satan veya kabul veya tediye 
veyahut sair suretle istimal eden şahıstan ve
ya mezkûr şahsa müracaat hakları bulunmak 
üzere müteselsil kefalet kaidesine tevfikan hâ
milden kezalik mezkûr evrak ve senetleri, it
halden sonra, kabul veya ciro veya tediye ve
yahut istimal edenlerden veya yedinci madde
de tayin olunan mürselünileyhlerden veya hük
münden istifade edenlerden veyahut bunları 
elinde bulunduran efrat ve müesseselerden is
tifa edilir. 

Efrat tarafından ecnebi elçilik ve konso
loshanelerinde akit ve teati ve mezkûr elçilik 
ve konsoloshanelerce kabul olunup elçilik ve 
konsoloshaneler haricinde kullanılan evrak ve 
senetlerin damga resminden dolayı almması lâ
zım gelen para cezası ve resmi, yukarıki fık
ra mucibince istifa olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ayni kanunun 3478 sayılı ka
nunla değiştirilen elli beşinci maddesine aşa
ğıdaki hüküm eklenmiştir: 

Alelûmum ticarî ve sınaî müesseselerle ban
kalar ve şirketler ve 3659 sayılı kanunun şü
mulüne giren müesseseler tarafından tanzim 
edilen ve on birinci maddenin 38 nci numara
sında yazılı neviden olan evrak, pulsuz veya 
pulu noksan bulunduğu takdirde ifa edilme
miş veya noksan ifa edilmiş olan damga resmi 
cezasile birlikte evrakı tanzim edenlerden alı
nır. Bu ceza affa tâbi değildir. Bu kabîl ev
rakı kabul eden ve üzerine muamele yapanlar 
hakkındaki hüküm bakidir. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — 17-V-1940 tarih ve 3828 
sayılı kanunun ikinci maddesinin A ve B fık-
ralarile kazanç vergisine yapılmış olan zamlar 
bir misli arttırılmış ve 2395 sayılı Kazanç ver
gisi kanununun yirmi sekizinci maddesinin bi
rinci ve üçüncü fıkralarına dahil olanların ka
zanç vergilerine bir misil zam yapılmıştır. 

Gerek 3828 sayılı kanunun ikinci maddesi 
ve gerek işbu madde ile yapılmış olan zamlar 
2416 sayılı kanun hükmüne göre tarholunan 
buhran vergisi matrahına ithal edilmez ve bu 
zamlardan belediye hissesi ayrılmaz. Bu zam

lar ile aşağıdaki 20 nci maddede yazılı zam
lar 2395 sayılı kanunun muaddel 12 ve 13 ncü 
maddeleri mucibince tanzim olunacak bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarına zarar veya mas
raf kaydolunamaz. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — 2395 sayılı Kazanç vergisi 
kanununun seksen ikinci maddesinin A fıkra
sında yazılı ruhsat tezkeresi harçlarma bir mi
sil ve B fıkrasında yazılı ruhsat tezkeresi harç
larına beş misil zammedilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — 17-V-1940 tarih ve 3828 
sayılı kanunun yedinci maddesile kahvenin is
tihlâk vergisine yapılmış olan zamma yirmi 
beş kuruş ve çayın istihlâk vergisine yapılmış 
olan zamma kırk kuruş ilâve edilmiştir. 

REİS — Mütalea, var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — Ayni kanunun sekizinci mad
desine bağlı cetvelde yazılı gümrük ithalât 
tarifesinin 129/B, 132/B ve 135/A, B, C pozis
yonlarına giren eşya için tayin edilmiş olan 
vergiler aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve güm
rük ithalât tarifesinin 469/A, B pozisyonları
na giren çimentoya ton başına iki yüz kuruş 
istihlâk vergisi vazedilmiştir. Çimentodan alı
nacak istihlâk vergisi de 2731 sayılı kanundaki 
hüküm ve usullere göre tarh ve tahsil olunur. 

Kilosundan 
K. 

129/B, 132/B 250 
135/A 45 
135/B 85 
135/C 118 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Ayni kanunun dokuzuncu 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Bu madde mucibince yapılan zamlarla nak
liyat resmi ve sair vergi ve resimlerin ilâve
sinden sonra nakliye ücretleri yekûnunda husu
le gelecek kuruş kesirleri, yirmi paradan aşa
ğı ise yirmi paraya ve daha yukarı olanlar da 
bir kuruşa iblâğ edilir. Bu farklar nakliyat 
resminin tâbi olduğu hükümler dairesinde tah
sil ve malsandığına teslim olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Ayni kanunun on birinci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1324 sayılı Damga resmi kanunu ile ek v# 
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tadilleri mucibince mezkûr kanunun on birin
ci maddesinde yazılı tarifeye göre alınmakta 
olan damga resimleri ile ayni kanunun otuz 
üçüncü maddesinde yazılı evrakın resmi, yüz
de elli nisbetinde arttırılmıştır. Damga resmi 
kanununun 11 nci maddesine bağlı tarifenin 
38, 40, 46, 47, 52, 54, 58, 62 ve 68 nci numara
larında yazılı evrak ile 39 ncu numarasında 
münderiç ve sulh mahkemelerinde istimal edi
lecek olan hususî vekâletnameler bu zamma 
tâbi değildir. 

Ayni kanunun on üçüncü maddesinin 2, 4, 
5 ve 8 nci numaralarile on dört, on beş ve on 
altıncı maddelerinde yazılı evraktan alman 
nisbî resimlere bir misil ve on ikinci maddesi-
le on üçüncü maddesinin 1, 3, 7, 9 ve 10 ncu 
numaralarında ve beşinci ve altıncı fasılların
da yazılı evraktan alınan nisbî resimlere yüz
de on zammedilmiştir. 

Bu madde mucibince yapılacak zamlarla 
damga resminin baliği bir kuruştan aşağı ol
duğa veya bu yekûnda bir kuruştan aşağı ke
sir zuhur ettiği takdirde bunlar bir kuruşa ib
lâğ olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Tütün ve içkilerden 2460 ve 
3828 numaralı kanunlar mucibince alınmakta 
olan müdafaa vergilerine aşağıda yazılı mik
tarlarda zam yapılmış ve tuza kilo başına bir 
kuruş müdafaa vergisi vazedilmiştir: 

1 - Tütün mamulâtı: 
A) Sigaralar: 
Yirmi sigarayı muhtevi paketlerden tarife 

fiatı on bir kuruş ve daha yukarı olanların be
her paketine bir kuruş ve bu fiattan aşağı satı
lanların beher paketine yirmi para, 

B) Tütün (Enfiye ve tömbeki dahil): 
Fabrikalar mamulâtmdan yirmi beş gram

lık paketlerde satılanların beher paketine alt
mış para, diğer bilûmum mamulâtm yirmi ve 
yirmi beş gramlık beher paketine bir kuruş. 

2 - İçkiler: 
A) Rakı, kanyak, konyak ve likörler: 
Şişe hacimleri on beş ve yirmi beş santilit

re olanların beher şişesine beş kuruş, 
Şişe hacimleri otuz hsş ve elli santilitre olan

ların beher şişesine sekiz kuruş, 
Şişe hacimleri elli santilitreden fazla olan

ların beher şişesine on iki kuruş, 
B) Şampanya ve viskinin beher şişesine yet

miş beş kuruş, 
C) Şarapların beher litresine iki kuruş. 
Asker sigaraları yukarıki zamma tâbi de

ğildir. Bu sigaralardan halen alınmakta olan 
müdafaa vergisi bu kanunun meriyette kaldı
ğı müddetçe alınmaz. Bir ere bir günde veri
lecek sigara miktarı İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak talimatname ile tayin olunur. 

Asker siğarasmm erat ve onbaşılarla erbaşlar
dan gayri kimseler tarafından satm alınması 
veya bulundurulması yasaktır. Erat ve onba
şılarla erbaşlardan gayri kimselerin elinde bu
lunan asker sigaraları Hükümetçe müsadere 
olunarak İnhisarlar idaresine verilir ve bun
lardan sigara başına bir kuruş para cezası alı
nır. Bu ceza yarım liradan az ve iki yüz lira
dan fazla olamaz. 

Tuzdan almacak müdafaa vergisi, satış fi-
atma zam suretile İnhisarlar idaresince tahsil 
olunur. İnhisarlar idaresince doğrudan doğru
ya ecnebi memleketlere satılan tuzlar müdafaa 
vergisinden müstesnadır. 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Bir sual. O halde bir ere, 20 sigaradan iba
ret bir paketi kaça vereceklerdir? Lütfen Ve
kil izah buyursunlar. Buradan anlaşılmıyor. 

Gü. Ve İ. V. RAİF KARADENİZ (Trabzon) 
— Bizim sigara mamulâtımız meyanında halen 
yalnız askerlere sattığımız bir nevi sigara var
dır. Bu sigara bu gün beş kuruşa satılmaktadır. 
Bu kanun, bu beş kuruşun, 40 parasını müdafaa 
vergisi olduğu için kaldırıyor. Yeniden zam 
yapılmıyor. Binaenaleyh bu sigaraların 4 ku
ruşa satılması lâzım gelmektedir. Fakat buna 
ilâveten İnhisarlar idaresi 40 para daha feda
kârlık yapmak suretile asker sigaralarını 3 ku
ruşa satacaktır. Bu fiatla askerlerimize satılan 
sigaralar, çok düşük, hatta maliyete yakın bir 
fiatla satılıyor demektir. (Bravo sesleri, alkış
lar) . 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyabakır) — 
Teşekkür ederiz, çok güzel. 

REİS — Abdurrahman Naci bey, bir takriri
niz vardı, sarfı nazar ettiniz mi efendim? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Evet sarfı nazar ettim. Artık mevzubahs 
olmaz, bir şeyi karşılamak için verilmişti. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 2o — Ayni kanunun on üçüncü 
maddesi mucibince 1722 sayılı kanuna bağlı 
mukavelenamede münderiç standart nevinden 
inhisar kipritlerinin vasati elli çöpü muhtevi be
her kutusundan alınmakta olan müdafaa ver
gisi, kutu başına otuz paraya ve çakmak taşla
rının beher adedinden alınmakta olan müdafaa 
vergisi de üç kuruşa çıkarılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiy en
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Ayni kanunun on dördüncü 
maddesi mucibince alınmakta olan müdafaa ver
gisine yüzde elli zam yapılmıştır. Gerek bu zam 
gerekse müdafaa vergisi ve ruhsat tezkeresi 
harçlarile zamları, kazanç ve müdafaa vergileri 
matrahlarının tayininde zarar veya masraf me
yanında gösterilmez. 
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BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (Muğ

la) — Efendim; maddede ufak bir ilâve vardır. 
Üçüncü satırda «maddesi mucibince» dedikten 
sonra «sınaî müesseselerden» kelimeleri ilâve 
edilecektir. 

REÎS — Efendim; encümen maddenin üçün
cü satırına «mucibince» kelimesinden sonra «sı
naî müesseselerden» kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyor. Maddeyi bu ilâve ile reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edildi. 

MADDE 30 — 797 ve 1836 sayılı kanunlar 
mucibince alınmakta olan veraset ve intikal ver
gisine bir misil zam yapılmıştır. 

EEÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

MADDE 31 — Binalardan, sahibinin bizzat 
oturduğu meskenlerde, 1837 sayılı ve 4-VII-1931 
tarihli kanun ile ek ve tadilleri mucibince alın
makta olan bina vergisinin altıda biri ve diğer 
binalarda üçte biri nisbetinde müdafaa vergisi 
alınır. 

Bu vergi 1996 sayılı ve 29 - V -1932 tarihli 
kanundaki hüküm ve usuller dairesinde vilâyet 
hususî idarelerince tahakkuk ve tahsil oluna
rak malsandıklarına teslim edilir. 1996 sayılı 
kanun mucibince bina buhran vergisinden muaf 
olanlar müdafaa vergisinden de muaftırlar. 

Vilâyet hususî idareleri bu verginin tahak
kuk ve tahsil muamelelerini bina vergisile bir
likte icra ederler. Hususî idarelerce mükellef
lerden tahsil olunan her parada; bina, buhran 
ve müdafaa vergileri, kanunî nisbetleri dahilin
de tahsil edilmiş sayılır. 

Hususî idare tahsil şubeleri ve tahsildarları 
tarafından, tahsilatın hususî idare namına 
bankaya tevdi edildiği gün, o tarihe kadar tah
sil edilmiş olan müdafaa vergisi de bankadaki 
Hazine hesabı carisine, bankada Hazine hesa
bı carisi yok ise o mahallin malsandığına yatı
rılır ve keyfiyetten mahallin en büyük maliye 
memuru yazı ile haberdar edilir. Şu kadar ki 
bir ay içinde tahsil edilen müdafaa vergisinin 
Hazine hesabı carisine ve bulunmayan yerlerde 
malsandığına yatırılması müddeti hiç bir halde 
ertesi ayın sonuncu gününü geçemez. 

Vilâyet hususî idareleri âmiri ita ve muha
sipleri, müdafaa vergisi tahsilatının yukarıda 
yazılı müddetler içinde yatırılmasını temin ile 
mükelleftirler. Buna riayet etmeyen âmiri ita
lar ile muhasiplerden yatırmağa mecbur olduk
ları meblâğ müştereken ve yüzde on zamla ve 
Tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Hususî idare ve belediye teşkilâtı birleştiril
miş olan yerlerde yukarıki hükümler bu idareler 
hakkında da aynen caridir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar ; bu madde ile bina vergisine zammediyo
ruz. Bina vergisi hususî idarelere ayrılmış bir 

matrah idi. Zamanın fevkalâdeliği tabiatile 
Devlet bütçesinde zamları icabettiriyor. Bana 
kalırsa bu zammı hususî idareler hesabına bıra
kırsak daha iyi olur. Çünkü hususî idareler de 
bu günün fevkalâdeliğinden ayni derecede mü
teessirdir (Hayır, hayır sesleri). 

REÎS — Başka mütalea yoktur. Verilmiş bir 
teklif de olmadığına göre maddeyi yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Gümrüklerde kullanılan bazı 
evraka 2456 ve 2672 sayılı kanunlar mucibince 
yapıştırılması lâzım gelen müdafaa pulu miktar
larına birer misil zam yapılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler , . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — 6 - VII -1939 tarih ve 3702 sa
yılı kanun mucibince tiyatro ve sinemalarla 
konserlerin bilet bedelleri üzerinden alınan % 
10 resme bir misil zammedilmiştir. Bu zamdan 
belediye ve Darülaceze hissesi ayrılmaz. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — 24 - V -1934 tarih ve 2442 nu
maralı elektrik ve havagazı istihlâk resmi kanu
nunun birinci maddesinin A ve B fıkralarında 
yazılı sarfiyattan alınmakta olan resimlere % 
50 zam yapılmıştır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler .. .Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Posta müraselelerile telgraf
lardan ve telefon abone bedellerile şehirler ve 
milletlerarası konuşmalardan aşağıda yazılı hü
kümler dairesinde müdafaa vergisi alınır. 

A) Müdafaa vergisine tâbi mevat ile bun
lardan alınacak vergi miktarları aşağıda gös
terilmiştir : 

1 - Dahilî ve haricî adi mektup, adi ve cevap
lı kartpostal, kıymetsiz ticaret eşyası örneği 
ve adlî tebligattan 1 kuruş, 

2 - Dahilî ve haricî taahhütlü mektuplardan, 
postrestant mektuplardan 2 kuruş, 

3 - Dahilî ve haricî iadeli taahhütlü mektup
lardan 3 kuruş, 

4 - Dahilî ve haricî kıymeti mukaddereli mek
tuplardan, kıymeti üç yüz kuruşa kadar olan
lardan maktuan 1 kuruş, 

Kıymeti üç yüz krurştan fazla olanlardan 
posta ücretinin yüzde beşi, 

5 - Posta abone kutularından, abone ücretinin 
yüzde beşi, 

6 - Dahilî telgraflar, 
Telgraf ücreti elli kuruşa kadar olanlardan 

5 kuruş, 
Telgraf ücreti elli kuruştan yukarı 100 kuru-
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şa kadar olanlardan 10 kuruş, 

Telgraf ücreti yüz kuruştan yukarı iki yüz 
elli kuruşa kadar olanlardan 15 kuruş, 

Telgraf ücreti iki yüz elli kuruştan fazla 
olanlardan 20 kuruş, 

7 - Haricî telgraflar, 
Telgraf ücretinin yüzde beşi, 
8 - Telefon abone bedellerile şehirler ve mil

letlerarası konuşmalardan, abone bedeli veya 
konuşma ücretinin yüzde onu, 

Kıymeti mukaddereli mektuplarla posta 
abone kutularından, haricî telgraflardan, tele-
lefon abone bedellerile şehirler ve milletlerarası 
konuşmalardan alınacak müdafaa vergilerinde 
bir kuruştan aşağı çıkan kesirler kuruşa iblâğ 
olunur. 

B) Aşağıda yazılı mevat müdafaa vergisin
den müstesnadır: 

1 - Posta ve telgraf ücretinden müstesna bu
lunan mürasele maddelerile telgraflar ve tele
fonlar, 

2 - 2721 numaralı kanunun ikinci, dördüncü 
ve altıncı maddelerinde yazılı mürasele madde
leri, 

3 - 2722 sayılı kanunun ikinci maddesinde ya
zılı telgraflar, 

4 - Posta, telgraf ve telefon idaresinin kendi 
muamelelerine müteallik mürasele maddeleri ile 
telgraf ve telefonları. 

C) Posta abone kutularile telgrafların, tele
fon abone bedellerinin, şehirler ve milletlerarası 
konuşmalarının vergisi Posta, telgraf ve telefon 
idarelerince makbuz mukabilinde tahsil olunur. 
Bunların haricinde kalan maddelerin vergisi, bu 
maddeler üzerine müdafaa pulu yapıştırılmak 
suretile istifa edilir. Müdafaa pulu yapıştırıl
mamış veya noksan yapıştırılmış olan mevaddın 
yapıştırılmayan veya noksan yapıştırılan pulları 
adi mektup ve kartpostallarda iki kat ve diğer 
mevadda bir kat olarak, posta ücretlerinin tah
sili hakkındaki hüküm ve usuller dairesinde 
Posta, telgraf ve telefon idarelerince mürselüni-
leyhlerden tahsil olunur. 

D) Müdafaa vergisinin tahsili için icabeden 
pullar Maliye vekâletince hazırlanarak doğru
dan doğruya Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğüne verilir. Pulların icabeden yerlere 
tevzi ve şevkleri, hesaplarının tutulması, hasıla
tın toplanması ve Hazineye verilmesi işleri mez
kûr umum müdürlükçe yapılır. Pulların hasa
ra uğraması, mahiv veya sair suretlerle zayi ol
ması gibi hallerde posta pulları hakkındaki hü
küm ve usuller aynen müdafaa pulları hakkın
da da tatbik olunur. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi memurları 
tarafından satılan müdafaa pullarından satanla
ra hiç bir aidat veya ücret verilmez, idare, bu 
pulları kendi bayileri vasıtasile de sattırabilir. 
Bayilere yüzde beşi geçmemek üzere Posta, tel
graf ve telefon umum müdürlüğünce tayin olu- , 

nacak miktarda beyiye aidatı da verilebilir. Be
yiye aidatı Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünce Hazine namına tediye olunarak se
netleri nakit makamında Hazineye tevdi olunur. 

Müdafaa vergisi hasılatının Hazineye ne su
retle tediye olunacağı Maliye ve Münakalât ve-
kâletlerince müştereken kararlaştırılır. 

REtS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Yerli veyahut gümrük resmi 
ödenerek veya muaflık tatbik olunarak Türki-
yeye ithal edilmiş olan eşya, hayvan ve madde
lerden îcra Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân 
olunacaklardan maadası, yabancı memleketlere 
ihraçları sırasmda aşağıda yazılı hükümlere gö
re ihracat vergisine tâbidir: 

A) İhracat vergisinin matrahı eşvanm Tür
kiye ihraç mevkilerindeki fob satış kıymetidir. 
Prim alan eşyanın kıymetine bu primler ilâve 
edilir. Sif satışlarda eşyanm Türkiyedeki ihraç 
mahallerinden teslim mahallerine kadar olan si
gorta ve navlun bu kıymetten indirilir. 

Eşyanm kıymeti, ibraz edilecek mense şeha-
detnameleri, orijinal faturalar ve primlere ait 
vesikalarla tevsik olunur. Sif satışlarda tenzil 
olunacak sigorta ve navlun masrafları da ihra
catçı tarafından tevsik edilir. Eşyanın menşe 
sehadetnamesile oriünal faturasında gösterilen 
kıymetleri arasında fark bulunduğu takdirde 
yüksek olanı nazarı itibare almn*. 

Bu maddede yazılı ihraç mevkiinden maksat, 
malın ihraç beyannamesinin verildiği gümrük
tür. Şu kadar ki ikinci iskele tarikile ihraç edi
lecek mallar, ikinci iskeleden çıkarılmayıp tek
rar memlekete ithal ve bu cihet ikinci iskele 
Gümrük idaresinden alınacak: bir vesika ile tevsik 
olunduğu takdirde bu mallardan ihraç mevkiin
de alınmış olan vergi iade edilir. İhraç mevki
inden ikinci iskeleye nakil sırasında deniz veya 
karada mücbir bir sebeple vukua gelecek kaza 
dolayısile tamamen mahv ve harap olan ve ih
raç edilemeyen sigortasız malların vergileri de 
bu hallerin tevsik edilmesi sartile geri verilir. 

B) ihracat vergisinin nisbeti % 3 dür. An
cak İcra Vekilleri Heyeti lüzum gördüğü eşya, 
hayvan ve maddelerin vergi nisbetini tenzile 
salahiyetlidir. 

C) İhracat vergisini gümrüğe ihracat beyan
namesi vermiş olanlar ödemekle mükelleftirler. 
Bunlar, ihracat beyannamelerinde ihraç edilen 
malın fob kıymetile ihraç primlerini ve sif sa-
tışlada sif kıymetile Türkiyedeki ihraç mahalle
rinden teslim mahallerine kadar olan nakliye 
ve sigorta ücretlerini ve ihraç primlerini beyana 
mecburdurlar. 

D) İhracat vergisi gümrük muayene memur
ları tarafından tahakkuk ettirilir. 

Muayene memurları beyan edilen unsurları 
hakikate uygun görmedikleri takdirde tezyit 
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edebilirler. 

Mükellefler, kendi beyanlarına göre tahak
kuk ettirilen vergiye itiraz edemezler. Beyan 
ettikleri unsurlar arttırılmış ise, muayene me
muru tarafından beyanname üzerine alâkalıdan 
imza alınarak yapılacak tebliğ tarihinden iti
baren yedi gün zarfında tarife kanununun 30 
ncu maddesinde yazılı eksperler heyetine müra
caat edebilirler. Gümrük idaresince sekiz gün 
zarfında bu istekler eksperler heyetine sevkolu-
nur. Bu heyet on gün içinde karar verir Bu ka
rarlar katidir. 

E) ihracat vergisi gümrük idarelerince güm
rük resminin tahsiline ait hüküm ve usuller dai
resinde tahsil olunur. Tahakkuk ettirilen ver
giye itiraz edildiği takdirde lüzumu kadar nu
mune alınmak şartile beyana göre taayyün eden 
matraha ait vergi tahsil ve ihtilaflı matraha ait 
vergi teminata bağlanarak malın ihracına mü
saade olunur. Eksperler heyetince itiraz redde
dildiği takdirde ihtilaflı matraha ait vergi tah
sil olunur. 

F) İhracat vergisine tâbi eşya, hayvan ve 
maddeleri vergisini vermeden hudut haricine 
çıkaran veya buna teşebbüs edenlerle bu eşya, 
hayvan ve maddeleri vergi müstesnaları ara
sında göstermek üzere hile ve desise istimali su-
retile hakikate aykırı beyanda bulunanlar hak
kında altı aydan üç seneye kadar hapis cezasile 
birlikte ihracat vergisinin bir katı tutarmca 
ağır para cezası hükmolunur ve eşya, hayvan ve 
maddeler müsadere edilir. Müsadereleri kabil 
olmayan hallerde bunların vergiye matrah olan 
kıymeti de ağır para cezası olarak hükmedilir. 

Yukarıki fıkra hükümleri 1918 numaralı ka
nuna göre tatbik olunur. 

G) Mal gümrükten çıkarıldıktan sonra mad
dî hesap hatası veya yanlışlıkla muaflık tatbiki 
veyahut tahakkuka esas tutulan fatura, menşe 
şehadetnamesi veya beyannamelerde kıymet ve
ya masrafların yanlış gösterilmesi sebebile ek
sik almdığı veya hiç alınmadığı meydana çıkan 
ihracat vergileri, gümrük resmi noksanları hak
kındaki hükümler dairesinde takip olunur ve 
ayni müruru zamana tâbi tutulur. Fazla alındığı 
teftiş ve kontrol neticesinde veya alâkadarın 
müracaatı üzerine anlaşılan ihracat vergisinin 
sahiplerine iadesi de gümrük resmi fazlalarının 
iadesi hakkındaki hükümler dairesinde olur. 

ihracat vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili
ne müteallik muameleler dolayısile ecnebi mem
leketlere mal ihraç edenlerin tutmakta oldukları 
kanunî ve ticarî bilûmum defter ve vesikalarını 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti müfettişlerile 
muavinleri, gümrük başmüdür, müdür ve mua-
vinlerile muayene memrları teftiş ve kontrole 
salahiyetli olup mükellefler de bu defter ve ve
sikaları ibraz etmeğe mecburdurlar. 

REÎS — Mütalea varmı? Maddeyi yüksek re

yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Aşağıda yazılı maddeler ihra
cat vergisinden müstesnadır: 

A) Yolcuların beraberlerinde götürdükleri 
kullanılmış ve kullanılmamış zat eşyasile nakil 
vasıtalarının zabitan, mürettebat, şoför, sürücü 
ve sair müstahdemlerinin yalnız kullanılmış zat 
eşyası, 

Kullanılmış eşya, alâkadar yolcunun berabe
rinde bulunmadığı takdirde yolcunun gidişin
den itibaren iki ay sonra veya bir ay önceye ka
dar olan müddet içinde sevkedilmek şartile, bu 
hükümden istifade eder. 

B) Türkiyede ticaret ve sair maksatlarla 
yerleşmiş olup da ölen ecnebilere ait bulunan 
ve ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde çıkarı
lacak olan zat ve ev eşyası, 

C) Yerleşmek veya daimî bir vazife ifa ve
ya tahsil etmek üzere yabancı ülkelere gidecek
lerin veya Türkiyede yerleşmiş olup da ikamet
gâhlarını nakledenlerin; Türkiyedeki daimî va
zifelerinin veya tahsillerinin hitama ermesin
den dolayı ecnebi memleketlere gideceklerin 
naklüıane surotile ve Türkiyeye muvakkaten 
gelmiş olanların tarife kanununun dördüncü 
maddesinin dördüncü fıkrasına göre geri gö+ü-
recekleri ev eşyası, 

(Bu eşya göç edenin beraberinde bulunmadığı 
takdirde göc tarihinden itibaren iki ay sonra 
veva bir ay önceya kadar olan müddet içinde 
götürülmek şarttır.) 

D) Gümrükçe ticarî mahiyeti olmadığı tahak
kuk eden numunelik eşya ve modellerle hediye
lik eşya (Bu eşyanın mahiyet ve miktarı Gümrük 
ve inhisarlar vekâletince tayin olunur), 

E) Fen, sanat, ilim erbabile amelenin sanat
larını icra için beraberlerinde götürecekleri eşya 
ve swor takımlarile tiyatro ve müzik heyetlerinin 
beraberlerinde götürecekleri alât ve levazım, 

F) Türkiyenin bir noktasmndan bir ecnebi 
toprağından geçerek diğer bir noktasına getirile
cek eşya (ilk ihraç tarihinden itibaren bir ay 
içinde getirilmek ve çıkarken vergisi teminata 
bağlanmak sartJarile), 

G) Gümrük tarife kanununun 5 nci maddesi
nin 7, 9. 10/B ve 13 ncü bentlerinde gösterilen 
ve Türkiveden muvakkaten ihraç olunan eşya 
ve vasıtalar. (Bunların tarife kanununda yazılı 
müddetleri içinde geri getirilmesi ve çıkarken 
teminata bağlanması şartlarile), 

H) Gümrük tarife kanununun 5 nci madde
sinin 6, 8, 10/A, 14, 15, 16, 17, 18 ncf bendlerile 
1.4 ncü maddesine göre muvakkaten ithal edi
lip tekrar ihraç olunan eşya ve vasıtalar (Tarife 
kanununda yazılı müddetler içinnde ihraç edil
mek şartile), 

İ) Gümrük tarife kanunu mucibince efrat 
tarafından ithali memnu eşyadan Hükümetçe 
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doğrudan doğruya ecnebi bir devlet namına ih
raç edilenler, 

J) Hudut mıntakasındaki köyler ve kasaba
lar ahalisi tarafından ihraç edilen ve mecmuu rü
sumu bir lirayı geçmeyen mahsulât, 

K) Mukavelenamelere göre hudut ahalisinin 
gümrük resminden muaf olarak ihraç etmeleri 
kabul olunan eşya, alât ve vasıtalar, 

L) Yabancı memleketlere sefer eden millî 
deniz, kara ve hava nakil vasıtalarının koman-
ya ve mahrukatı ve her türlü teçhizatı, 

M) Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki ecnebi 
elçilik ve konsoloshanelerine mahsus damgalı 
evrak, resmî kırtasiye levazımı ve defterler ve 
buralarda kullanılan bilûmum eşya ve otomo
biller ile Gümrük tarife kanununun 6 ncı madde-
sile gümrük resminden muafiyete mazhar kılın
mış olan zevatın şahsî binek otomobilleri (Mü
tekabiliyet şartilej, 

N ) Kurye çantaları, posta muhabere evrakı, 
doldurulmuş defterler, kitap, gazete, risale ve 
mecmualar kupon, esham ve tahvilât, Devletçe 
ecnebi memleketlere çıkarılan pullar, 

O) Naşı havi tabutlar ve çelenkler. 
Bu maddede yazılı müddetler esbabı mücbire 

halinde, Gümrük ve inhisarlar vekâletince uza
tılabilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Bu kanunun 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 ve 34 ncü maddeleri mu
cibince alınacak vergi ve zamların tarh ve ta
hakkuk ve tahsil muamelelerinde ve kanuna mu
halif hareketlerden dolayı alınacak cezalar da, 
müruru zaman ve sair hususlarda zammın taal
lûk ettiği vergilere ait kanunların hükümleri 
caridir. 

Bu kanunla yapılan zamlardan varidat büt
çesinde hususî faslı bulunmıyanlar zammın taal
lûk ettiği vergilere ait fasıllara ve 29 ncu mad
dede yazılı zamlar da kazanç vergisi faslına 
irat kaydolunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Yerli nebatî 
mahsullerden istihsal edilen yağlarla şekerden 
memleket içinde imal olunan maddelerin ve 
kepeğin : 

A) Alım ve satımı ile iştigal edenler, 
B) Bu maddeleri, imalâtında iptidaî veya 

talî madde olarak kullanan sınaî müesseseler, 
Bu kanunun neşri tarihinde, ticarethane, 

mağaza, fabrika, imalâthane, ambar ve depola
rında, şube, acenta ve komüsyoncuları nezdinde 
veya sair yerlerde bulunan stoklarının cins, 
miktar ve sikletini ve bulundukları yerleri gös
teren bir beyannameyi aşağıdaki fıkrada ya
zılı ilânm yapıldığının ertesi gününden itibaren 

üç gün içinde bağlı oldukları varidat dairesine 
vermeğe mecburdurlar. 

Sınaî müesseseler, kanunun neşri tarihinde 
imali tekemmül etmemiş halde bulunan mevad-
dı, iptidaî madde halindeki miktar ve sıkletlerine 
göre, beyannamelerine dercederler. 

Kanunun neşri tarihinde : 
I) Yukarüri A ve B fıkralarında yazılı şahıs 

ve müesseselerden yağ, şeker ve kepek mevcudu 
yüzer kilodan az olanlar, 

11)3843 numaralı muamele vergisi kanunu
nun 11 ve 12 nci maddeleri mucibince mua
mele vergisinden muaf bulunanlar, 

Beyanname vermek mecburiyetine tâbi de
ğildirler. 

Maliye daireleri, bu kanunun neşrini müte
akip gerek üçüncü, beşinci, altıncı ve yedinci 
muvakkat maddelerde yazılı beyannamelerin 
verilmesini, mahallerinde ki gündelik gazete
lerle, gündelik gazete çıkmayan yerlerde sair 
mutat vasıtalarla ilân ederler. 

BÜTÇE EN. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, bu maddenin ikinci fıkrasında 
ki, sona doğru, (11 ve) kalkacaktır. (12 nci mad
desi mucibince) şeklinde olacaktır. 

REÎS — Bütçe Encümeni muvakkat birinci 
maddenin ikinci fıkrasındaki( 11 ve) nin kal
dırılmasını teklif ediyor. Maddeyi bu şekilde 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler. Etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Birinci muvak
kat madde mucibince verilen beyannameler, 
varidat dairelerince mükelleflerin defterleri 
ve ticarî evrakile tatbik ve tetkik edilerek doğ
ruluğu anlaşıldıktan sonra, beyannamelerde 
yazılı mevaddm, borsa olan yerlerde bu kanu
nun neşri günündeki vasatî borsa fiatlan ve 
borsa bulunmayan yerlerde mahallî ticaret o-
dalararmca, o da yoksa belediyelerce tesbit edi
lecek ayni günün o mahalde cari toptan satış 
fiatlan esas tutularak bulunacak kıymetleri ü-
zerinden muamele vergisi tarholunur. 

Borsa olan yerlerde kanunun neşri günü 
borsada fiatı bulunmayan mevaddm o güne ta
kaddüm eden en son vasatî borsa fiatı tar-
hiyata esas tutulur. Bu mahallerde borsaya da
hil olmayan mevaddm fiatı ticaret odalarınca 
ve bulunmazsa belediyelerce yukarıki fıkrada 
yazılı şekilde tayin edilir. 

Birinci ve ikinci fıkralar mucibince tayin olu
nan fiatlara karşı mükellef ve idarece itiraz 
temyiz ve idarî dava yoluna gidilemez. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Lâstik ökçe, şo
son, kaloş ve çizmelerin, sunî ipek ve sunî ipek 
ipliği, kahve, çay ve çimentonun: 

A) Alım ve satımı ile iştigal edenler, 
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B) Bu maddeleri imalâtında iptidaî veya talî 

madde olarak kullanan sınaî müesseseler, 
Bu kanunun neşri tarihinde birinci muvak

kat maddede yazılı mahallerde bulunan stok
larının cins, miktar ve sıkletlerini gösteren 
bir beyannameyi, mezkûr muvakkat maddede
ki hükümler dairesinde bağlı oldukları varidat 
dairesine vermeğe mecburdurlar. 

Kanunun neşri tarihinde stok mevcudu çi
mento için (500) kilodan ve diğer mevat için 
onar kilodan az olanlarla 3843 numaralı Mua
mele vergisi kanununun on birinci ve on ikin
ci maddeleri mucibince muamele vergisinden 
muaf bulunanlar beyanname vermek mecburi
yetine tâbi değildir. 

Bu madde mucibince verilecek beyanname
ler mükelleflerin defterleri ve ticarî evrakile 
tetkik ve tatbik olunarak doğruluğu anlaşıldık
tan sonra beyannamelerde yazılı miktar ve sık
letleri üzerinden bu kanunun on bir, yirmi üç 
ve yirmi dördüncü maddelerinde yazılı zam ve 
vergiler tarholunur. 

REİS —Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Birinci ve üçün
cü muvakkat maddelerde yazılı beyannamele
ri müddeti içinde vermeyen veya stoklarını be
yannamelerde noksan gösterenler namına be
yannamesi verilmeyen veya noksan gösterilen 
mevat ve eşyanın varidat dairelerince tesbit 
edilecek miktarı üzerinden tarholunacak vergi
lere beş kat zam yapılır. Tarholunan vergilerle 
ceza zamları mükelleflere tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergi ve zamlara itiraz edemezler. 
Bunun haricinde kalan hususlara 3692 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz 
talebinde bulunabilirler, itiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namına yapılacak temyiz 
talepleri de ayni hükümlere tâbidir. 

Gerek birinci ve üçüncü muvakkat madde
ler mucibince verilen beyannamelere müsteni
den, gerek bu madde hükmüne göre tarhedilip 
tahakkuk eden vergilerle ceza zamları, tahak
kukunu takip eden aydan itibaren üç ayda ve 
üc müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında 
ödenmeyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilir. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Hususî âmiller 
ile tütün ve müskirat bayileri bu kanunun neşri 
tarihinde 27 nci madde mucibince vergileri ar
tırılmış olan mamulâttan, kanunun neşri tari
hinde ticarethane, mağaza, fabrika, imalâthane, 
ambar ve depolarında, şube acenta ve komüs-

yoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunanla
rın etiket fiatlarma göre cins ve nevini ve mik
tarlarını ve bulundukları yerleri bir beyanna
me ile birinci muvakkat maddede yazılı ilânın 
yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün 
içinde ruhsat tezkeresini aldıkları inhisarlar 
idaresine bildirmeğe ve bildirdikleri mamulâta 
bu kanunla yapılan zamları ödemeğe mecbur
durlar. 

Yukarıki fıkrada yazılı bayiler, beyanname
lerinde ayni zamanda 28 nci madde mucibince 
müdafaa vergisi arttırılmış olan kibritlerle çak
mak taşlarından kanunun neşri tarihinde elle
rinde bulunanların miktarını da göstermeğe ve 
bu miktar üzerinden tahakkuk eden müdafaa 
vergisini de ödemeğe mecburdurlar. Beyanna
meler muhteviyatının doğru olup olmadığı İn
hisarlar idaresince kontrol edilir. 

Yirmi yedinci madde mucibince yapılan zam
lar paket ve şişelere konulacak etiketler hazır
lanıncaya kadar inhisarlar idaresince satın fi
atlarma ilâve edilmek suretile alınır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6 — Kibrit inhisarı 
işletme şirketi acentaları kanununun neşri ta
rihinde ellerinde bulunan kibritlerle çakmak 
taşlarının miktarını bir beyanname ile birinci 
muvakkat maddede yazılı ilânın yapıldığının 
ertesi gününden itibaren üç gün içinde bulun
dukları mahallin inhisarlar idaresine bildirme
ğe mecburdurlar. Kibrit inhisarı işletme şir
ketine ait olup acentalar nezdinde emaneten bu
lunduğu kayit ve vesikalarla tevsik edilen kib
ritler, beyannamelere ithal edilmez. Bu beyan
nameler, inhisarlar idaresince mükelleflerin 
defterleri ve ticarî evrakile tatbik ve tetkik 
olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra 28 nci 
maddede yazılı miktarlar üzerinden vergi hesap 
olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler .... 
Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Tuz alım satımı 
ile meşgul olan hakikî ve hükmî şahıslardan bu 
kanunun neşri tarihinde ellerinde iki yüz elli 
kilodan fazla tuz bulunanlar, birinci muvakkat 
maddede yazılı ilânın yapıldığının ertesi günün
den itibaren üç gün içinde, kanunun neşri tari
hinde, mağaza, ambar ve depolarında şube, acen
ta ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde 
bulunan tuzların cins ve miktarını ve bulunduk
ları yerleri bir beyanname ile bulundukları ma
hallin inhisarlar idaresine bildirmeğe ve bu mik
tar üzerinden tahakkuk edecek müdafaa vergi
sini ödemeğe mecburdurlar. 

Bu beyannamelerin doğruluğu inhisarlar 
idaresince kontrol edilir. 
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REÎS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
t i :. . '! .Jj; 

MUVAKKAT MADDE 8 — Hususî âmillerle 
tütün ve müskirat bayilerinden veya kiprit in
hisarı işletme şirketi acentalarmdan veyahut tuz 
alım satımile iştigal edenlerden muvakkat beşin
ci, altıncı ve yedinci maddeler mujiiunce veril
mesi lâzım gelen beyannameleri müddeti içinde 
vermeyen veya mevcudunu beyannameye nok
san geçirenler namına, beyannamesi verilmeyen 
veya noksan gösterilen maddelerin inhisarlar 
idaresince tesbit olunacak miktarları üzerinden 
hesaplanacak vergi veya zamlar beş kat fazla-
sile alınır. 

Kibrit şirketi acentaları namına hesaplana
cak vergi ve zamları üç ayda ve üç müsavi tak
sitte tahsil olunur. Zamanında ödenmeyen tak
sitler % 10 zamla ve Tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı?... 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 9 — 1941 malî yılı 
hayvanlar vergisi, bu kanunun birinci, ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddelerile yapılan tadilâ
ta göre tahakkuk ettirilir. 1941 malî yılında at 
(İdiş, aygır, kısrak), katır ve eşeklerden alına
cak vergiye mezkûr yıl hayvan kaydi zamanında 
yazılmış olan hayvan adetleri esas tutulur. Bu 
hayvanlardan deftere dahil edilmemiş oldukları 
anlaşılanlardan yalnız vergi alınmakla iktifa 
olunur. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihte birinci 
taksit zamanı geçmiş olan hayvanlar vergisi ile 
zamları kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
bir hafta içinde tahsil olunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 10 — 2395 numaralı 
kanunun sekizinci maddesinin birinci fıkrasında 
yazılı müteahhitlerin bu kanunun neşri tarihin
den evvel aktedilmiş olan taahhütlerinden dola
yı bu kanunun meriyetinden sonra yapılacak te
diyeler 21 nci maddede yazılı tezyide tâbi de
ğildir. 

Bu kanunun neşrinden evvel teklif edilmiş 
olan fiatlara müsteniden yapılmış olan ihaleler
de, ihale muamelesi kanunun neşrinden sonra ic
ra edilmiş olsa dahi, bu taahhütlerin bedelinden 
21 nci maddede yazılı zam alınmaz. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 11 — 1941 mali yılı 
için bu kanunun 21 ve 29 ncu maddelerinde ya
zılı zamların tarhında, 1940 takvim veya ticarî 
yılı kazançları esas tutulur. Bu kanunun meri
yeti tarihine kadar 1941 malî yılı kazanç ve mü
dafaa vergileri tarh ve tebliğ edilmiş olan mü
kelleflere, mezkûr malî yıl için tarhedilecek zam
lar ayrıca, tebligata, itiraz ve temyize tâbi de
ğildir. 

işbu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 
1941 malî yılı için ruhsat tezkerelerini almış 
olan mükellefler, kanunun meriyeti tarihin
den itibaren 15 gün içinde 22 nci maddede yazılı 
zamları ödemeğe mecburdurlar. Bu müddet geç
tiği halde zamları ödemeyenlerden bu zamlar 
% 10 fazlasile ve Tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihten evvel 
tahakkuk etmiş olup ta tediyesi bu tarihten 
sonraya kalmış olan, 2395 numaralı kanunun 28 
nci maddesine dahil istihkaklardan, 21 nci mad
dede yazılı zam alınmaz. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . .Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 12 — 1941 malî yılı 
için bu kanunun 31 nci maddesi mucibince alı
nacak müdafaa vergisine 1941 malî yılı bina ver
gileri esas tutulur. Vilâyet hususî idareleri bu 
vergiyi en geç bir ay içinde tahakkuk ettirmeğe 
mecburdurlar. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar .. .Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 13 — Bu kanunun 
beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci maddeleri 
mucibince yeniden mükellefiyete girecek hakikî 
veya hükmî şahıslar kanunun meriyetinden -
itibaren bir ay içinde 3843 numaralı kanunun 
37 nci maddesinde yazılı beyannameyi bağlı ol
dukları varidat dairelerine vermeğe ve defter
lerini tasdik ettirmeğe ve kanunun me
riyete girdiği tarihte ellerinde mevcut 
stokların 3843 numaralı kanunun 32 nci madde
sinde yazılı şekilde bir envanterini tanzim ede
rek mevcudu defterlerine geçirmeğe ve envante
rin bir suretini beyannameye bağlamağa mec
burdurlar. 

Müddeti içinde beyanname vermeyenler hak
kında 3843 numaralı kanunun 50 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. Beyanname verdiği halde 
envanter tanzim veya beyannamesine envanter 
raptetmiyenlerin mükellefiyete girdikleri tarih
ten sene sonuna kadar olan zamana ait vergi
lerine bir kat zam yapılır. Envanter tanzim et
tiği halde mevcutlarını defterlerine geçirmiyen 
veya noksan geçirenlerin deftere geçirmedikleri 
mamulâtın vergilerine iki kat zam icra olunur. 
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REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 14 — Bu kanun mu
cibince muamele vergisine tâbi tutulmuş olan 
sınaî müesseselerden götürü vergi şartlarını ha
iz olanlar, kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
ay içinde yazı ile talep ettikleri takdirde 1941 
malî yılından tibaren götürü vergiye bağlanırlar. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 15 — Bu kanunun 
24 ncü maddesile gümrük ithalât tarifesinin 
135/A, B, C pozisyonlarına giren eşyanın is
tihlâk vergilerinde yapılan tenzilât 3828 nu
maralı kanunun muvakkat birinci maddesi mu
cibince verilen beyannamelerde yazılı olup güm
rük tarifesinin sözü geçen pozisyonlarına giren 
eşyanın vergilerine de şamildir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 16 — Elektrik ve ha
vagazı müesseseleri bu kanunun 34 ncü madde
sile zamma tâbi tutulmuş olan elektrik ve hava
gazı istihlâkâtma ait sarfiyat miktarlarını, 
kanunun neşri tarihinden itibaren 10 gün için
de, aboneler nezdindeki sayaçlardan tesbit 
etmeğe mecburdurlar. Bu müddet içinde tes
bit edilmiş olan miktarlardan sonraki sarfiyat 
bu kanunun 34 ncü maddesindeki zamma tâbi
dir. 

2242 numaralı kanunun birinci maddesinin 
A fıkrasmm son bendi mucibince resme tâbi 
tutulmuş olanlar da kanunun neşri tarihine ka
dar istihlâk etmiş oldukları elektriğin miktarı 
nı, mezkûr tarihten itibaren üç gün içinde bağlı 
oldukları varidat dairesine bildirmeğe ve o ta
rihe kadar sarfolunan miktara ait resmi de ö-
demeğe mecburdurlar. Buna riayet etmeyenler
den ödemedikleri resim % 10 zamla ve Tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilmekle beraber 
işbu kanunun 34 ncü maddesi mucibince alına
cak zam da, kanunun neşrinden evvel varidat 
idaresine bildirilmiş olan en son sarfiyat mik
tarı mebde tutulmak suretile tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE EN. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, buraya daha bir muvakkat mad
de ilâvesi icabetmektedir. Buna da sebep, bu 
kanunun 35 nci maddesile posta münakalâtı 
[vergiye tâbi tutuluyor. Verginin sureti tahsilini 
gösteren fıkrada Maliyece hazırlanan müdafaa 

pullarının posta idaresine verilmesi suretile 
yapılacağı gösterilmektedir. Halbuki bu pullar 
ihzar edilmemiştir. Harç pullarının kullanılma
sına ihtiyaç vardır. Bunu temin etmek üzere 
muvakkat bir madde ilâvesini rica ederim. (Mu
vafık sesleri) 

MUVAKKAT MADDE 17 — Bu kanunun 
35 nci maddesi mucibince müdafaa pulu ile 
tahsili lâzım gelen vergi, müdafaa pulları ha
zırlanıncaya kadar harç pulu ile tahsil olunur. 

REİS — Encümenin teklif ettiği 17 nci mu
vakkat maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Bu kanunun 21 nci maddesile 
2395 numaralı kanunun 8 nci maddesinin bi
rinci fıkrasına giren müteahhitlerin kazanç 
vergisine yapılan zam ile beşinci, altıncı, ye
dinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birin
ci, on ikinci, yirmi üçüncü, yirmi dördüncü, 
yirmi yedinci, yirmi sekizinci, otuz ikinci, otuz 
üçüncü, otuz altmcı, otuz yedinci ve otuz se
kizinci maddelerinin hükmü, kanunun neşri 
tarihinden ve diğer hükümleri 1 haziran 1941 
tarihinden muteberdir. Şu kadar ki; 1941 malî 
yılma şamil olan zam ve mükellefiyetlerin tarh 
ve tahakkuk muameleleri kanunun neşrinden 
itibaren icra olunur. 

REÎS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — Bu kanun, 3780 sayılı ka
nunun tatbikına lüzum kalmadığının Hükümet
çe ilân edildiği malî yılın hitamında meriyet
ten kalkar. Şu kadar ki, bu kanunun meri bu
lunduğu zamanda vaki olan kazanç, istihlâk, 
muamele, satış, intikal ve nakliyatm vergileri 
bu tarihten sonra tarh ve tahsil olunsa dahi 
işbu kanunda yazılı zam ve mükellefiyetlere tâ
bidir. 

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

MADDE 41 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Birinci celsede müzakere edilen lâyihaların 
açık reyleri neticesini arzediyorum: 

1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı bazı daireler bütçelerinde değişik
lik yapılmasına dair kanun lâyihasına (321) 
zat rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (321) 
reyle kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkmdaki kanun lâyihasına lâyihayı kabul 
suretile (327) mebus rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (327) reyle kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ

la) — Efendim, varidat bütçesine geçmeden ev
vel, taallûku itibarile şeker istihlâk vergisinin 
tezyidi ki, evvelce birinci müzakeresi yapılmış
tı, ikinci müzakeresi yapılmak üzere ruznameye 
alınırsa yerinde bir şey olur. günkü varidata 
başlamadan evvel onun intacı lâzımdır. 

BEİS — Bütçe encümeni, evvelce birinci 
müzakeresi yapılan şeker ve glikozdan alına
cak istihlâk vergisinin artırılması hakkındaki 
kanun lâyihasının ruznameye alınarak terci-
han müzakeresini teklif ediyor. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu lâyihanın müzakeresine başlıyoruz. 
5 — Şeker ve glikozdan alman istihlâk ver

gisinin arttırılması hakkında kanun lâyihası ve 
İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/595) [1] 

REİS — Birinci müzakeresidir maddeleri 
okutuyorum: 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin 
arttırılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 3828 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince şekerden alınmakta olan 7 
kuruş munzam istihlâk vergisi kilo başına 14 

kuruşa çıkarılmış ve 3101 numaralı kanunun 
3 ncü maddesile glikozdan alınmakta olan 5 ku
ruş istihlâk vergisi bir misil arttırılmıştır. 

BEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetçe şe
ker fiatlarmın arttırıldığı 2 - IV - 1941 tarihin
den itibaren Türkiye şeker fabrikaları Türk 
anonim şirketi tarafından satılmış olan veya 
mezkûr tarihten evvel satılmış olupta o tarih
te henüz müşterisine teslim edilmemiş bulunan 
şekerlerden de birinci madde mucibince yapı
lan zam alınır. 

Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti yukariki fıkrada yazılı şekerlerden alına
cak zammı bu kanunun neşredildiği aya ait 
satışların vergisile birlikte öder. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Şeker alım ve 
satimile iştigal edenler ile şekeri imalâtında ip
tidaî veya tâli madde olarak kullanan sınaî mü
esseselerden (3843 sayılı kanunun 5 nci madde
sinde tarif olunan sınaî müesseseler kasdedil-
miştir). Şeker fiatlarmın arttırıldığı tarihteki 
mevcutlarını göstermek üzere Hükümetçe alın
mış olan beyannameler ve bunların kontrolü ne
ticesinde meydana çıkarılmış olan beyanname 

[1] — Birinci müzakeresi 54 ncü inikat zap-
tındadır. 

harici şekerlere ait zabıt varakalarile hiç beyan
name vermemiş olanlar nezdinde tesbit edilmiş 
olan şekerlere ait zabıt varakaları veya suret
leri Maliye dairelerine tevdi olunur. Maliye 
dairelerince bu beyannamelerde yazılı şeker 
miktarları üzerinden kilo başına on kuruş ver
gi tahakkuk ettirilerek mükelleflere tebliğ olu
nur. Mükellefler vermiş oldukları beyanname
lerin muhteviyatına ve bu beyannamelere müs
teniden tarholunan vergiye itiraz edemezler. 
Bunun haricinde kalan hususlara karşı 3692 sa
yılı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve 
temyiz talebinde bulunabilirler, itiraz komis
yonu kararlarına karşı idare namına yapılacak 
temyiz talepleri de ayni hükümler dairesinde ce
reyan eder. 

Tahakkuk eden vergiler tahakkuku takip 
eden aydan itibaren üç ayda ve üç müsavi tak
sitte tahsil olunur. Zamanında ödenmeyen tak
sitler % 10 zamla ve tahsili emval kanununa gö
re tahsil edilir. 

Hükümetçe beyannamelerin kontrolü netice
sinde meydana çıkarılmış olan beyanname ha
rici şekerlerle hiç beyanname vermemiş olanlar 
nezdinde tesbit edilmiş bulunan şekerlere ait 
zabıt varakaları üzerine yapılan takibat netice
sinde zabıt varakaları mündericatı mahkeme 
kararile teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt vara
kalarında yazılı şekerler üzerinden de, alâka
darlara yukariki fıkra hükümleri dairesinde 
vergi tarh ve tahsil olunur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Glikozun alım 
ve satimile iştigal edenler ve glikozu imalâtın
da iptidaî veya tali madde olarak kullanan sı
naî müesseseler (3843 sayılı kanunun beşinci 
maddesinde tarif olunan sınaî müesseseler kas
tedilmiştir) bu kanunun neşredildiği günü ta
kip eden günün akşamına kadar kanunun neşri 
tarihinde ticarethane, mağaza, depo, ambar, fab
rika ve imalâthanelerinde, şube, acenta ve 
komusyoncuları nezdinde ve sair yerlerde 
bulunan stokların cins, miktar ve sikletini ve 
bulundukları yerleri gösteren bir beyannameyi 
bağlı oldukları varidat dairesine vermeğe mec
burdurlar. Kanunun neşri tarihinde ellerinde 
yüz kilodan az glikoz mevcut bulunan yukarı
da yazılı şahıs ve müesseseler beyanname ver
mek mecburiyetine tâbi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mü-
kelelflerin evrak ve vesikaları ile tatbik ve 
tetkik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra 
beyannamelerde yazılı miktarlar üzerinden, 
mükelleflere birinci maddedeki vergi tarholu-
nur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namına beyannamesi verilmeyen veya 
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noksan gösterilen mevaddm varidat dairelerin
ce tesbit edilecek miktarları üzerinden tarholu-
nacak vergilere beş kat zam yapılır. Tarholu-
nacak vergilerle ceza zamları mükellefere tebliğ 
edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden tar-
holunan vergilere itiraz edemezler. Bunun ha
ricinde kalan hususlara karşı, 3692 sayılı ka
nun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu karar
larına karşı idare namına yapılacak temyiz ta
lepleri de ayni hükümler dairesinde cereyan 
eder. 

Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları ta
hakkuku takip eden aydan itibaren üç ayda ve 
üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında 
ödenmeyen taksitler % 10 zamla ve tahsili em
val kanununa göre ta,hsil edilir. 

RElS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 17 - V - 1940 tarih ve 3828 sa
yılı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu kanun 
hakkında da caridir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanmmn heyeti umumiyermi açık reye arze-
diyorum. 

Vergi kanununa rey vermeyen arkadaşlar 
lütfen reylerini versinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

D —• Varidat bütçesi. 
REİS — Varidat bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Fasıllara geçilmesini kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devet bütçesine dahil dairele
rin 1941 malî yılı masraflarına karşılık olan va
ridat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (309 743 001) lira tahmin edilmiştir. 

F. 
Kazanç vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 

Lira 
40 700 000 

21 900 000 

790 000 

F. 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

24 

27 

28 

29 

30 

31 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Madenler rüsumu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muamele vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî istihlâk vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Su ve kara av vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sefineler rüsumu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Damga resmi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tapu harçları ve kaydiyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

750 000 

18 390 000 

32 600 000 

38 500 000 

500 000 

2 400 000 

90 000 

9 300 000 

1 

1 

Pasaport, kançılarya ve ikamet 
tezkeresi harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Noter harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Diğer harçlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan sağlık zabıtası resmi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler ve revolver, fişek ve pat
layıcı maddeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 

Tütün, tuz ve içkilerden alınan 
müdafaa vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kibrit ve çakmak 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 

700 000 

900 000 

450 000 

750 000 

51 000 

30 000 

000 000 

100 000 

2 780 000 

Gayrimenkul icar ve ecrimisil-
leri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1 

Darphane ve damga matbaası 
hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî matbaalar hasna1:! 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Umumî mektepler hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Diğer müesseseler hasılatı 
REİS — Kabul edi mistir. 
Konya ovası sulama idaresi ha
sılatı 

40 000 

230 000 

850 000 

35 000 

35 000 

22 000 

170 000 

70 000 
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F« Lira 

REİS — Kabul edilmiştir. 
32 Radyo hasılatı ' 750 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
34 Fenerler hasılatı mukabili alı

nan 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

35 Mükerrer sigorta şirketinden alı
nan 225 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

36 Mukavelenamesi mucibince Mu
sul petrollanndan alman 700 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

37 Hazine muamelelerinden müte
vellit varidat 1 920 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Tayyare resmi 2 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 Askerlik mükellefiyeti 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

40 Kıymetli evrak 160 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

41 Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 190 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

42 Eski alacaklar 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

43 Cezalar ' 2 525 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

44 İstanbul üniversitesi hasılatı 90 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

45 Müteferrik hasılat ' 4 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 İktisadî buhran vergisi 19 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

47 Muvazene vergisi ' 19 600 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

48 Hava kuvvetlerine yardım ver
gisi 13 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

49 Buğdayı koruma vergisi 6 750 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

50 Binalardan alman müdafaa ver
gisi 1 900 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

51 Posta, telgraf müraseleleri ile 
telefon abone bedellerinden alı
nan müdafaa vergisi 900 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

52 İhracattan alınan müdafaa ver
gisi 2 300 C00 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Kabul 

etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
Varidatı umumiye kanunun diğer maddeleri

ne devam ediyoruz. 
MADDE 3 — 1941 malî yılı içinde Osmanlı 

bankası ile olan Hazine hesabı carisinden maa

da kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve 
ve küşadına ve azamî bir yıl vadeli Hazine bo
noları ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak 
hususî kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine bonoları 
(100 000 000) lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât kar
şılık gösterilmek şuretile temin olunacak kredi
ler veya bunların satış bedellerile uzun vadeli 
Devlet tahvilleri mubayaasına veya bu bedelerle 
Hazinenin ortaklığı bulunan şirketlerdeki işti
rak hisselerini ödemeğe ve İcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile bu kabîl şirketlere ait hisse senetlerini 
satın almağa Maliye vekili mezundur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
adenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Daireleıin, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun 19 ncu maddesine dahil müte
ferrik müstahdemleri ile mezkûr kanunun mev
zuu haricinde kalan mamurları ve nakil vası
taları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaraları ile unvanları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı ka-
ııuııun 9 ncu maddesi nuıc'. bince idaresi zarurî 
gömülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile 3656 sayılı kanunun 13 ncu 
maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri îcra 
Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit ve müteakip 
yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine tevdi olu
nur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı?.. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mahremiyeti veya amele yok
luğu gibi hususî ve zarurî hallerde tahkimat iş
lerinde çalıştırılacak erlere (20) kuruşu geçme
mek üzere yevmiye verilebilir. Verilecek yev
miyelerden hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

Maliye vekâletince teşkil edilecek toprak tev
zi komisyonlarının reis, aza ve fen memurlarma 
yol masraflarile birlikte vazifeten köylerde bu
lundukları müddete maksur olmak üzere seya
hat yevmiyesi verilir. 

Hayvanla ve muayyen tarifeli nakil vasıta-
larile gidilen mahallerle mücbir sebepler müstes
na olmak üzere bir komisyonun reis, aza ve 
fen memurlarının ayni nakil vasıtasile seyahat
leri mecburidir. 

15 mayıs 1335 tarihli harcırah kararnamesi
nin 19 ncu maddesi şümulüne dahil memur ve 
müstahdemlerden mensup oldukları dairelerince 
lüzum görülenlere, vazife icabı olarak şehirlerde 
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muayyen mmtakaları dahilindeki dolaşmaların
dan dolayı ihtiyar edecekleri muayyen tarifeli 
nakil vasıtaları ücreti verilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 29 ncu maddesi mucibince: 

1) Varidat nevilerinden her birinin müste
nit oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2) Hidematı vataniye tertibinden kanunla 
muhassas maaşların müfredatını havi (Ç) cet
veli ; 

3) Gelecek yıllara geçici mukaveleler akü
ne mezuniyet veren kanunları gösteren (G) 
cetveli; 

4) Maliye bütçesine konulmuş olan ihtiyat 
tahsisatından nakli caiz tertipleri gösteren 
(F) cetveli; 

5) Gümrük tarife kanununun 14 ncü mad
desi mucibince kabulü muvakkat usulünden 
istifade edecek eşyaya ait (î) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Halı imalinde kullanılmak üze
re, Gümrük tarife kanununun 14 ncü madde
sine tevfikan muvakkat kabul usulü ile ithal 
olunacak kaskam ipliklerinin bu usulden isti
fade müddeti ilk gümrük muamelesi tarihin
den itibaren iki senedir. 

EEİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Maarif vekâleti tarafından 
idare edilecek mektep pansiyonları hakkında
ki 1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değiş
tiren 2005 sayılı kanunun 2 nçi maddesi muci
bince pansiyoner talebeden almacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 1941 - 1942 ders yılı içinde 
ücret ve masrafları Devlet tarafından verilmek 
üzere pansiyonu bulunan mekteplerde leylî 
meccani okutturulacak talebenin adedi 1 500 
olarak tesbit olunmuştur. Bu mekteplerde okut
turulmak üzere ders yılı zarfında Devlet hesa
bına ve 915 sayılı kanunun 2 nci maddesi hü
kümlerine tevfikan alınacak leylî meccani ta
lebenin Maarif vekâletince tensip edilecek bir 
kısmı umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise 
olmayan vilâyetlerde imtihana talip olan ve 
kanunu mahsusunun tayin eylediği şartları ha
iz bulunan talebelerden müsabaka imtihanında 

ayni vilâyet talebeleri arasmda en çok muvaf
fak olanlardan tefriki ile bu vilâyetlere de ta
lebe isabet edecek şekilde alınır. 

REÎS — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmeyenler lütfen reyleri
ni versinler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 10 — 2005 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince her yıl Muvazenei umumi
ye kanununa bağlanması lâzım gelen kadrolar 
ilişik (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi cetvel ile birlikte yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2005 sayılı kanun gereğince 
açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden 40 000 
lira alınarak varidatı müsait olmayan pansiyon
ların açığını kapatmaya tahsis olunur. 

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

MADDE 12 — Bütçelerde geçen yıl borçları 
tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği tak
dirde işbu borçlar taallûk ettikleri hizmetlere 
tekabül etmek üzere cari yıl bütçelerine mevzu 
tahsisattan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin 
muvafakatile naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1939 yıllarına ait 
olup da Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesi mucibince müruru zamana uğramayan 
ve karşılıkları taallûk ettiği yıl bütçelerinde 
mevcut borçlar, dairelerin 1941 yılı bütçelerinin 
masraf tertipleri tasarruflarından borç fasılala
rına Maliye vekâletinin muvafakatile naklen 
tesviye olunur. 

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

MADDE 13 — 1513, 2284, 2354, 2701, 2808 
sayılı kanunlara tâbi borçlardan tediyesi tahak
kuk edecek olanlarla 1938 malî yılı nihayetine 
kadar tahakkuk ettiği halde henüz tahvile bağ
lanmamış bulunanlar nakten ödenir. 

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

MADDE 14 — 459 sayılı Mahsubu umumî 
kanununa tâbi borçlar mukabilinde verilecek 
olan tahvillerin, istihkak sahiplerine tevdiinden 
evvel müruru zamana uğramış kupon bedelleri-
le bunlardan (100) liraya kadar olan borçların 
tamamı ve bundan fazla olanların 100 liradan 
aşağı kesirleri ve 3523 sayılı kanuna tâbi istih
kakların da (10) liradan noksan olanlarının ta
mamı ve 10 liradan fazla olanlarımın 10 liradan 
aşağı kesirleri nakten ödenir. 

459 sayılı Mahsubu umumî kanununa tevfi
kan verilen tahviller, Hazinenin 1927 malî yılı 
nihayetine kadar eşhası hakikiye zimmetinde 
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tahakkuk eden alacakları ile mahsup edilebilir. 
Bu mahsubat nâzım varidat ve masraf hesapla
rında açılacak maddelerde gösterilir. 

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

MADDE 15 — 2518 numaralı kanun hüküm
leri mahfuz kalmak üzere dairelerin 1936 - 1940 
malî yıllarına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve 
her nevi mübayaata taallûk eden karşılıksız borç
ları her dairenin 1941 malî yılı bütçesi umumî 
tasarruflarından karşılık temini suretile o daire 
bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydedilerek ödemeye Maliye vekili salahiyetli
dir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran et
medikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler ta
rafından tediye olunmaz. 

1940 malî yılı Bütçe kanununun 14 ncü mad
desine tevfikan Divanı muhasebatça mezkûr ma
lî yıl sonuna kadar vizesi ikmal edilmiş tahsi-
satsız borçların tediyesi 1941 malî yılı zarfında 
dahi yapılabilir. 

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

MADDE 16 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun
la zeyillerine bağlı cetvellerde yazılı memuriyet
lerden işbu kanuna bağlı (L) işaretli cetvelde 
derece, adet, maaşları gösterilen memuriyetler 
1941 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. Kad
roları bu suretle mevkuf tutulan müstahdemler 
hakkında Memurin kanununun muaddel 85 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

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

MADDE 17 — Gerek Devlet daireleri, gerek 
kambiyo kararnamelerinin hükümleri dairesin
de tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek 
serbest dövizlere ait olmak üzere takvim yılı 
itibarile tanzim olunacak cetveller İcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cetvellerin fasılları üzerinde tadilât ve 
münakalât icrası yine îcra Vekilleri Heyetinin 
kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesaisi 
ve kambiyo muamelâtı Başvekilin yakın mura
kabesi altında bulunur. 

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

MADDE 18 — Millî ve metruk emlâk ve ara
zi satış taksit bedellerini vaktinde varmeyenle-
rin, bu borçları Tahsili emval kanunu hükümleri 
dairesinde tahsil olunur. 

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

MADDE 19 — Ankara Yüksek ziraat ensti

tüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi hük
müne tevfikan yerli ve yabancı pansiyoner ta
lebe dahi alınır. 

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

MADDE 20 — 788 sayılı Memurin kanunu
nun 20, 69 ve 88 nci maddeleri ile 912 sayılı Or
du, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun 1 nci maddesinin Memurin 
kanununun 88 nci maddesine matuf hükmü ve 2 
ve 9 ncu maddeleri ahkâmı 1941 malı yılında 
tatbik edilmez. 

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

MADDE 21 — Gümrük ithalât tarifesinin 
(328/A) pozisyonuna dahil matbaa kâğıtların
dan gazete ve mecmua tabında kullanılmak üze
re 2465 tonu ile okul ders kitaplarının ve öğ
retmenler için Maarif vekilliğince neşredilen 
kitap ve dergilerin basımında kullanılmak 
üzere (328/A, B) pozisyonlarına dahil iner nevi 
matbaa kâğıtlarından 1 100 tonundan 1941 malî 
yılı içinde almacak gümrük resmi, kâğıtlarda 
5 er santimetre fasılalı filigran çizgileri bulun
mak şartile 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 
100 kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıtlardan 
Maarif vekilliğine ait olanları filigranlı olmak 
şartından müstesna olup bunlar bu vekillik 
emrine verilir. 

Gazeteler ve mecmualara ait olanların tevzi 
sureti İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılır. 

REİS — Maddevi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Devletin tasarrufu altındaki 
mukataalı ve icaretevnli gayrimenkuller için 
2762 sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mu
cibince icare veva mukataalarm 20 misli olarak 
tahakkuk ettirilecek taviz bedellerini her se
ne Malive bütçesinin sonunda açılacak bir fasla 
tahsisat kavdetmek suretile azamî 4 senede ö-
demeğe Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek mik
tar Hesabı katide ayrıca gösterilir. 

REİS — Maddevi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — 1980 sayılı Muvazene vergisi 
kanununun 10 ncu maddesinde yazılı müddet 1 
haziran 1941 tarihinden itibaren bir sene daha 
uzatılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 24 — 3525 sayılı kanunla tasdik olu

nan anlaşma ile temin edilen krediden Dev
let demiryolları umum müdürlüğüne tahsis edi
len kısımlara mahsuben mezkûr umum müdür-
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lükçe 1941 malî yılında doğrudan doğruya cel-
bolunacak her türlü malzeme ve vesait ve mu
harrik ve müteharrik alât ve edevatı gümrük 
resminden ve gümrükte alman diğer vergi ve 
resimlerden ve rıhtım resmile ardiye ücretin
den istisna etmeğe icra Vekilleri Heyeti sala
hiyetlidir. 

Bu suretle gümrüklerden geçirilecek eşyanm 
bir listesi Devlet demiryolları umum müdürlü
ğünce Gümrük ve inhisarlar vekâletine tevdi 
olunur. 

REİS — Mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 25 — Devlet alacağına mukabil ge

çen ve eski senelerde tefevvüz edilmiş, olan em
val bedellerinden Hazine alacağına tekabül eden 
kısımların ait oldukları fasıllara irat ve Maliye 
bütçesi sonunda açılacak hususî bir fasla tahsi
sat kaydi suretile mahsubuna Maliye vekili me
zundur. 

BEİS — Mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 26 — 1055 sayılı kanunun muaddel 

9 ncu maddesine tevfikan geçen ve eski seneler
de hariçten getirilen iptidaî maddeler gümrük 
resmi ile muamele vergisinden ödenmemiş olan 
miktarları nâzım varidat ve masraf fasıllarına 
kayit ve mahsup olunur. 

REİS — Mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 27 — Hali tasfiyede bulunan İstan

bul liman şirketinden tasfiye neticesinde tahak
kuk edecek Hazine alacaklarını 1941 malî yılı 
varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla irat 
kaydetmeğe ve Hazine borçlarını Maliye bütçe
sinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kay
dederek ödemeğe Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle ödenecek paralar hesabı katide 
ayrıca gösterilir. 

REİS — Mütalea var mı?. 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 28 — 3634 sayılı millî müdafaa 

mükellefiyeti kanununun 36 ncı maddesi muci
bince, millî müdafa mükellefiyeti yolu ile alı
nacak hayvanların 1941 malî yılı fiatı bağlı (O) 
işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi mucibince 
alınacak motorlu vasıtaların fiatı bağlı (P) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi cetvelle 
beraber yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — 3295 numaralı kanun ile mül
ga Denizbanka ve bilâhare 3633 numaralı ka

nun ile Devlet limanları umum müdürlüğüne 
devredilmiş olan fenerlerin 1941 malî yılı hası
latının mezkûr kanunun muvakkat 2 nci mad
desi ile mukayyet olmaksızın yarısı Hazineye 
ita olunur. Şu kadar ki, bu miktar 15 000 lira
dan aşağı olamaz. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler... 
Kabul edilmişıtir. 

MADDE 30 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 31 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve 

resimlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı 
kanuna ek kanuna (330) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır, kanun (330) reyle kabul edilmiş
tir. 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisi
nin arttırılmasına dair kanuna (330) mebus rey 
vermiştir. Nisap vardır, kanun (330) reyle ka
bul edilmiştir. 

Şimdi İ941 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununun heyeti umumiyesini, çekeceğimiz 
kuraya nazaran, intihap dairelerine göre, açık 
reyle yüksek reyinize arzedeceğim. 

Efendim, isimleriniz okundukça lütfen riya
set kürsüsünün solundan gelerek reylerinizi is
timal buyurunuz. 

(Kayseri intihap dairesinden başlanarak rey
ler toplandı). 

REİS — Rey vermiyen arkadaşlar varsa 
lütfen reylerini versinler. Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

Efendim, bütçeye verilen reylerin neticesini 
arzediyorum: 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na (351) mebus rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Binaenaleyh 1941 malî yılı bütçesi (351) 
reyle ve mev ''udun ittifakile kabul edilmiştir. 

(Alkışlara 
BAŞVEKİL Dr. R. SAYDAM (İstanbul) — 

(Alkışlar arasında kürsiye gelerek) 
Arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyetinin büyük 

mazhariyetlerinden biri de, dünyanın bu günkü 
vaziyeti içerisinde Meclisin burada toplanıp va
tanı mahfuz ve kendisi sakin bir halde bu se
nenin bütçesine rey vermesi ve onu selâmetle 
tatbik için Hükümetine direktif vermesidir. 

(Alkışlar) 
RASlH KAPLAN (Antalya) — Allah daim 

etsin. 
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BAŞVEKİL Dr. R .SAYDAM (Devamla) — 

Arkadaşlar, bütçeyi tetkik büyüdüğünüz esna
da sayın arkadaşların dermeyan buyurdukları 
mütalealar ve tenkitler Hükümetiniz için çok 
kıymetlidir ve kendisine yol gösterecek mahi
yettedir. Vekil arkadaşlarım burada ellerinden 
geldiği kadar, çalıştıklarını, bildiklerini size 
arzettiler. Lütfen kabul buyurdunuz ve bütçeyi 
tasdik buyurdunuz. Temennim şudur ki, eline 

1941 C : Ğ 
memleketin idare vazifesini tevdi ettiğiniz Hü
kümet inşallah bu sene zarfında da bütçeyi iyi 
tatbik eder ve iyi neticelerle huzurunuza gelir 
(inşallah sesleri) Hepinize teşekkür ederim. 
(Şiddetli alkışlar). 

BEİS —Yarın saat 14 te toplanarak mülhak 
bütçelerin müzakeresine devam etmek üzere bu 
günkü inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati ; 19, 05 

1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul «dilmigttr ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Bay tın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Eifat Araz 

Azı ı adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 321 

Kabul edenler : 321 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 106 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Ritli* ÂJ t/VVVO 

Süreyya örgeevren 
Tfvfik TPTYIPİIİ İ C V J_±xV X C l l i d l l 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

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

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
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j^azıl Nazmi Rükün 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazlıar Mül'ıd Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
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izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralıman Meiek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç -
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmı Akyüz 
Ali Raııa Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
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Ziya, Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bay ar 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid Özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Targay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyi'eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dibi an 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konyd 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki UJ udağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel ' 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tank ut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
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Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 

Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 

Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuııa 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 

Şerif Bilgen 
Tunceli 

Mitat Yenel 
Urfa 

Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 
Nafiz Aktın (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayftır Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltep'; 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. ihsan Sökmen (M.) 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

İçel 
Ferit Celâl güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Şer af ettin Karacan 
Zihni Orhon 
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Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
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Malatya 

Gl. Osman Koptagel 
Muttalib Öker 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Osman Ercin 
Refik İnce (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
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Hazim Tepeyran 
Naim Er em (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşeıık 

Sivas 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Remzi Çiner 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
("emil Uybadın 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Mustafa Bozma 

•«•»-
Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde 

dair kanuna verilen reylerin neticesi 
değişiklik yopılmasma 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 
§evket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halit Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 327 

Kabul edenler : 327 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 100 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Bclkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

fsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
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Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ül gen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Euhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 

î : 59 29-i 
Dr. t. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melel 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

-1941 C : 2 
Hakkâri 

tzzet Ulvi Aykurd 
* Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtki Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi D eni zm en 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Memet Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haccr Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
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Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Ali Muzaffer Göker 
Ali P^za Türrl 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 
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Malatya 

Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim İJzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Perid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Or. Gl. izzeddip. Çalrşlar 
Sadullah Günev 

Ankara 
Aka Gündü*. 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 

Yunus Nadi 
Muş 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Cavid Oral 
Ordu 

Ahmed ihsan Tokgör 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çanı 
Sinan Tekel ioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik T arman 

[Reye iştirak 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Haj^rettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdem-
gil 
fsmail Memed Uğur 

Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Gün al tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

etmeyenler] 
Çanakkale 

Hilmi Ergeneli 
Çankırı 

Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çorum, 
Dr. Mustafa Cantekin 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Tlrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ül gen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel -
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled tzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozlmrt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 
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Giresun 

Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. îhsan Sökmen 
(M.) 
Talât Onay 

tçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Zihni Orhon 
Kastamonu 

Hilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
şevket ödül 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Osman Ercin 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Eren (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Samsun 
Süleyman Necmi Selme?) 
Zühtü Durakan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya. Arkant 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı ka
nuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Ilamza Erkan 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Aza adedi : 429 
Reye igtirak edenler : 330 

Kabul edenler : 330 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Rey* iştirak etmeyenler : 97 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
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Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Ayd'r>, 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özça&lar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gür an 
Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

î : 59 29-i 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Toka d 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tabir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzıçf 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 
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Erzurum 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kan sn 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Ab d ül gani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 
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İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 

Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

Ömer Küntay 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Suad Hayri Ürgüblü 
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Kırklareli 

Burhanettin Denktr 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Kıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytûç 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 

Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğiu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmetı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal TengirşenL 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memet Uğur 
Mergube Gürl^yük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

Muammer Eriş 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Gl. Sıtkı üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Aydın 
A.gâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
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Nazmi Topcoğİu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edime 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Memed Şahin 

Giresun 
7>r. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 

t : 59 29 I 
Gl. ihsan Sökmen (M.) 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihin Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

-1941 Ö : â 
Kütahya 

Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
MuhJis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 
(M.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik ince (M.) 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
. Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Cevdet Kerim Inceda-
yi (V.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M. 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

( Eanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halit Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Ur as 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Azı ı adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 330 

Kabul edenler : 330 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 97 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Refet Canıtez 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf ,d Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçokoea Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. î. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç, 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhaıı 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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Giresuri 

Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümü§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Sadettin Epikmen 

Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
E tem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Koni ıa 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 

Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket Özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayar 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

Muğla 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Gürialtay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
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Nazmi Trak 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

î : 59 29-5 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı D ay 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

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

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 

Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Ankara 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen < 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalk Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Veli Necdet Sünkitay 
Edirne 

Osman Şalıinbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağrah (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih llter 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
(M.) 

Talât Onay 
îçel 

Ferid Celâl Güven 
İstanbul 

Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (M.) 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Şerafettin Karacan 

Zihni Orhon 
Kastamonu 

Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce (M.) 

Maraş 
Hasan Resid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 

TTazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Fayık öztrak (V.) 
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Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hasan Saka 
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Mitat Aydın 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

1941 malî yılı muvazenei umumiye kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kur?1. 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 351 

Kabul edenler : 351 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 76 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
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Tevfik Temelli 
Belu 

Celâl Said Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergcneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

X2 — 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. t. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
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öl . Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağaıcay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuneu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdulgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali itana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Eteni îzzet Benice 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Baeak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
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Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ilışan Tokgoz 
Ali Canib Yöntem 
Haindi Şarlan 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çam aş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Keınalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memcd Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rrfkı Alay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Yalıya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

A ydm 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Ziya Gevher Fitili 

Seyhan 
Ali Münii* Yegena 
Damar Arıkoglu 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Şemsa işe en 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekn ı en 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdeni ir 

Sinob 
Cemal Al iş 
Cemil A tay 
Hulusi Orueoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naei Demirağ 
Atıf Escnbel 
Gl. A. Öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Şemsettin G ün'il tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Muammer Develi 
Nâzmı Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Tlamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Çankırı 

Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

Erzurum 
Salim Al tuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. ihsan Sökmen 
(Hasta) 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. Tuğamiral Hakkı 

Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimeoz 

izmir 
Halil Menteşt 
Hasan Ali Yücel 
(V.) 
Memed Aldcmir (M.) 
Resad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Şerafettin Karacan 
Zihnî Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Coruk 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Keınalettin Olpak (M.) 

Sami Erkman 
Vrfa 

Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Hüseyin Sami 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı t çöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ilazim Atıf Kuyucak 
ibrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rif.it Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V). 
Naim Hazini Onat 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)' 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çmay 
(M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(î. A.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
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Muhittim Birge» 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyraıı 

î : 59 29-5 
Nainı Ereni 
(M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 

1941 C : 2 
Sinob 

Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktent 
Urfa 

Gl. Ahmed Yazgan 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled Izbudak 
(M.) 
Ziya Arkant 
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S. Sayısı: (94 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve İktisat, Gümrük ve İnhisarlar, Nafia, Adliye, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/570) 

T. C. 
Başvekâlet 18 - III -1941 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1059 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828sayılı ve 17-V-
1940 tarihli kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 17-111-1941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

Bir buçuk seneden beri devanı etmekte olan Avrupa harbinin tevlit ettiği buhran her mem
lekette, bir taraftan millî müdafaa masraflarını arttırmak, diğer taraftan da varidat memba
larının verimini azaltmak suretile malî muvazene üzerinde hâsıl ettiği menfi tesirleri gün geç
tikçe şiddetlendirmektedir. Bu harbe giren memleketlerde olduğu gibi harbe girmemiş olan memle
ketlerde dahi Devlet ihtiyaçlarının karşılanması için fevkalâde tedbirlere müracaat etmek za
ruretini hâsıl etmiştir. 

Mevcut vergilerin verimini arttırmak veya hiç değilse buhranın tevlit ettiği tenakusu azalt
mak maksadile bazı vergilerin nisbetini yükseltmek, yeniden bir çok mevat üzerine vergi, 
vazetmek suretile fevkalâde masrafların karşılanması hususunda vergi membalarından da isti
fade edilmesi bu tedbirler meyanmda bulunmaktadır. 

Buhranın memleketimizdeki tesirleri bilhassa ciimrük resimlerile gümrüklerde tahsil olunan 
diğer vergi ve resimlerin hasılatında kendisini ehemmiyetle hissettirmiştir. 1938 malî yılına na
zaran 1939 malî yılında bu hasılatta takriben üçte bir derecesinde bulunan tenakus, 1940 sene
sinde, sekiz aylık tahsilat miktarına nazaran, bir misli derecesinde artmak ihtimalini göstermek
te olup 1941 yılı için 1938 yılında tahsil edilmiş olan varidatın üçte birinden ancak bir miktar 
fazla hasılat tahinin edilebilmiştir. '.(ı-ümrük resminde müşahede edilen bu tenakus, 3828 sayılı 
kanunla bazı vergi ve resimlere yapılmış olan zamlar sayesinde, dahilî vergilerin hasılatile 
şimdilik karşılanabilmekte ise de içinde bulunduğumuz fevkalâde vaziyetin icapları, 1940 malî 
yılı bütçesi yekûnuna nazaran 1941 malî yılı bütçesinin otuz altı bucuk milyon lira raddesin
de tezyidini zarurî kılmış ve bu suretle bir taraftan varidattaki tenakus devam ederken diğer 
taraftan Devlet masraflarının fevkalâde ihtiyaçlar karşısında ehemmiyetli surette artmış olması, 
malî muvazenenin, mevcut varidat membalarile teminini imkânsız bırakmış olduğundan 1941 
bütçesinin tevzin edilebilmesi için bazı vergi ve resimlere yeniden zam yapılması ve bazı mevat 
üzerine vergi vazı zarurî görülmüştür. 
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Takdim olunan lâyihada zam ve tcvsiler muhtelif: vergi ve resimlere nisbet edilmiş olmakla 

beraber heyeti umumiyesi, beynelmilel buhranın devamı müddetine münhasır, fevkalâde bir millî 
müdafaa mükellefiyeti mahiyetini haiz olup fevkalâde ahvalin zevalini müteakip bu zam ve mü
kellefiyetlerin kaldırılması tabiî bulunduğundan, bu cihet lâyihanın outz yedinci maddesinde ifa
de edilmiştir. 

.i.in zam ve mükellefiyetlerden mevcut verigleriu arttırılması şeklinde olanlar, kazanç, hay
vani af, veraset ve intikal vergilerde danışa ve tayyare; resimlerine; gümrüklerde kullanılan ev
raktan, tütün ve içkilerden ve kibritten alman müdafaa verdilerine; sunî ipek ve ipliğinden, 
lâstik çizme, şoson, kaloş ve ökçelerden, kahve ve çaydan alman istihlâk vergisine teallûk et
mektedir. Mükellefiyetlerin tevsii şeklindeki zamlarda halen muamele vergisinden muaf bulunan 
kepek, tuğla,, kiremit, nebatî yağlar, şekerden mamul maddelerin muafiyetlerinin ilga edilmesin
den; çimento, tuz, ihracat maddeleri, posta ve telgraf müraselelerile telefon abone bedelleri ve 
binalar üzerine müdafaa vergisi yazından ibaret bulunmaktadır, (»erek mükellefler, gerek ka
nunu tatbik edecek olanlar için kolaylık ve basitlik temini maksadile, zam ve mükellefiyetler
den bir kısmı, mevcut kanunların tadili suretile, diğer kısmı, 3828 sayılı kanunla kabul edilmiş 
olan zam ve mükellefiyetlerin arttırılması şeklinde ve tamamen yeni olanları da bu maksatla 
tedvin edilen hükümlerle temin edilmiştir. Bu suretle lâyihanın baştan 18 maddesi mevcut ka
nunların tadiline, 10 - 27 ne i maddeleri 3828 sayılı kanunla yapılmış olan zamların arttırılma
sına ve 28 - 34 ncü maddeleri de yeni mükellefiyetlere teallûk etmektedir. 

Bu hükümlerin h/M- biri hakkında aşağıda 'zahat sırasile arzedilmiştir: 

A) Tadiller 

i - Hayvanlar vergisi: 
Lâyihanın birinci maddesi ile 2897 sayılı Hayvanlar vergisi kanununun birinci, ikinci, on se

kizinci ve yirmi üçüncü maddeleri değiştirilmektedir. Bu tadilât halen alınmakta olan hayvan
lar vergisi miktarlar mm arttırılmasını ve at, kettir ve eşeklerin de mükellefiyet mevzuuna alın
masını istihdaf:' etmektedir. Bu madde ile yapı lan tadilât neticesinde, koyun ve; kıljkeçi vergi
lerine (20) şer, merinos kayonu ile tiftik keçi vergilerine (10) ar, manda, deve ve domuzun 
vergilerine (25) şer kuruş zam yapılmakta, at, katır ve eşeklere onar kuruş vergi vazoluımıak-
tadır. 

1938 senesine nazaran hayvan ve hayvan mahsulâtı fiyatlarında son iki sene içinde görülen 
tere ('fule r gözönüııde tutularak bu vergiye yapılan zamların hayvan sahiplerini tazyik edecek de
recede olmamasına itina edilmiş, at, katır ve eşeklere de bunların miktarlarını sıhhatli olarak 
öğrenebilmek üzere kayda dahil olmalarını temin edecek hafif bir vergi konulmuştur. 

If - Muamele vergisi : 
Lâyihanın 2 - 5 nci maddelerde imalât muamele vergisinin ve G - 7 nci maddclerile.de ithalât 

muamele vergisinin bazı hükümleri değiştirilmektedir. 
İkinci maddede, 8843 saydı muamele vergisi kanununun imalât muamele vergisinden müstes

na, olan mevadds gösteren 9 ucu maddesinin 12 nci numarasından kepeğin muafiyetine dair ilan 
hüküm kaldırılmakta, 22 nci numarasmdaki her türlü tuğla ve kiremit ile ateş tuğlası ve harçla
rına ait muafiyet ilga olunarak bunun yerine yalnız kerpiçler muafiyette bırakılmaktadır. 

Üçüncü madde ile yapılan değişiklik, yerli nebatî mahsullerin tasir ve tasfiyesile yağ istihsal 
eden sınaî müesseselerin vergiden muafiyetine dair olan onuncu maddenin birinci fıkrası hükmünün 
değiştirilmesine ve muafiyetin, muharrik kuvvet kullanmıyan, işçi sayısı müessese sahibi ile bir
likte beşi geçmeyen ve münhasıran zürram zaü ihtiyacı için yağ imâl eden, fabrikalara, tüccarlara. 
ve kendi hesap!arma. imalâtta bulunmayan yağhanelere hasredilmesine taallûk etmektedir. Bu 
suretle şimdiye kadar muamele vergisinden muaf kalmış olan yerli nebatî mahsullerden, yağ 'stilı-

( S. Sayısı : 194 ) 

http://maddclerile.de


— 3 — 
sal eden tasir ve tasfiye fabrikaları, mükellefiyet mevzuuna alınmış ve münhasıran zürraın zatî ih
tiyaçlarını karşılayacak olan küçük yağhaneler muafiyette bırakılmıştır. 

Dördüncü madde ile yapılan tadil, dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 sayılı kanunun on 
ikinci maddesinin memleket içinde şekerden imâl edilen maddelerin muamele vergisinden muafi
yetine dair olan hükmünün kaldırılmasını ve bu maddelerin muamele vergisi mevzuuna alınmasını 
temin etmekt ed i r. 

Bir sene evveline nazaran kepek, tuğla ve kiremit, nebatî yağlar ve şekerden mamul maddele
rin fi atlarında % 20 den % 120 ye kadar tahavvül eden ehemmiyetli teref i'üler müşahede edil
miş olup halen cari fiatlara nazaran bu maddelerden alınacak olan muamele vergisinin fiatlara 
tesiri, büyük bir pahalılık tevlit edecek derecede bulunmamaktadır. Esasen bunlardan kepek, 
tuğla ve kiremit yakın zamanlara kadar muamele vergisine tâbi bulunmuş olup, muafiyete 
alındıktan sonra bu maddelerin Hatlarında hiç .olmazsa vergi derecesinde bir ucuzluk olması 
icap ederken tamamile aksi hâsıl olmuş ve vergi muafiyeti, süratle yükselen fiat tenıevvücleri 
arasında kaybolup gitmiştir. Bu günkü vaziyetlerde bu maddeler muamele vergisine müteham
mil görülmektedir. 

Tuğla ve kiremit, muharrik kuvvete ve ehemmiyetli tesisata ihtiyaç göslermeyen basit bir 
tarzda imal edilmesi dolayısile bunların küçük sanat muafiyetinden istifade ettirilmeleri mu
vazaalara ve parçalanmağa yol açacak mahiyette bulunduğu gibi nebatî mahsullerden istihsal 
olunan yağlarla şekerden mamul maddeleri imal eden müesseselere küçük sanat muafiyeti ve
rilmesi de ayni mahzurları dai bulunduğundan, lâyihanın beşinci maddesile, 884.') sayılı kanu
nun on ikinci maddesinin son bendine, bunların küçük sanat muafiyetinden istifade cdemi-
yecekleri hakkıda bir hüküm ilâve edilmiştir. Bundan başka tamamen lüks eşya mahiyetinde 
bulunan ıtriyat ve tuvalet maddelerinin de ayni suretle basit bir imal amcliyesilo istihsal edil
meleri ve bu sanayiin parçalanma ve muvazaalara fevkalâde müsait bulunması itibarile bunların 
da 12 nci maddeye eklenen C fıkrasında, tasrihi lüzumlu görülmüştür. 

Lâyihanın 6 ncı ve 7 nci maddeleri, ithalât muamele vergisinin matrahından hariç kalmış olan 
ithal primlerinin matrah meyanına alınmasını temin için 3843 sayılı kanunun 91 ve 93 ncü mad
delerinin tadiline taallûk etmektedir. 

Bazı memleketlerle olan ticarî mübadelelerimizde tatbik olunan takas sistemi dolayısile bu 
memleketlerden ithal olunan malların bedeline ithal primleri de inzimam ettiği halde, bu 
primler, kanunda hüküm olmaması dolayısile muamele vergisi matrahından hariç kalmaktadır. 
İthalât muamele vergisinde, dahilî imalâtın vergisile teadül teinini için, malın güm diklenmiş 
haldeki bedelinin vergiye matrah ittihaz edilmesi zarurî bulunduğu halde, ithal primlerinin 
matrah meyanına. alınmaması millî sanayi aleyhine bir vaziyet vüeııde getirmektedir. İthal prim
lerinin alım - satımı inzibat altına alındıktan sonra bu vaziyetin devamı caiz olamıyacağından, 
ithalât muamele vergisinin matrahı meyanına bu primlerin alınması maksadile Muamele vergi
si kanununun 91 ve 93 ncü maddeleri tadil edilmektedir. Maddelerde yapılan değişiklik' vergi 
matrahına dahil unsurlar arasına ithal primlerinin de ilâvesi ve bu primlerin malı itlıal eden 
tarafından beyan ve bunları tayin, eden mereilmün vesikalarile tevsik edileceğine dair bir iki ke
lime ilâvesinden ibaret olup maddelerin diğer hükümleri aynen ipka edilmiş bulunmaktadır. 

İH - Bazı maddelerden alınan istihlak vergisi: 
Layihanın 8 - 10 neti maddeleri, memleket içinde imal edilen lâstik çizine, :-;oson ve kaloş

larla ökçelerden kilo basma on beş kuruş istihlâk vergisi alınması maksadile 2781 .sayılı kanu
nun birinci maddesinin 5 nci bendinin C ve Fi fıkralarını ve ikinci maddesinin f> nci fıkrasını 
tadil çimektedir. 

Halen cari hükümlere göre esas iptidaî maddesinden istihlâk vergisi alınmış olan mamulâtrrı 
memleket içinde imal (»dilenleri vergiden muaf bulunmakta ve bu ilibarla memleket içinde imal 
edilen lâstik çizme, şoson., kaloş ve ökçelerden istihlâk vergisi alınmamaktadır. Yapılan tetkik
lere nazaran, bu maddelerin imalinde sıklet ilîbarile c/c 90 kauçuk hamuru sarfedilmekte ve bu-
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ııun içinde vasati % 35 nisbetiııde hanı kauçuk bulunmaktadır. Bu nisbetler umumî ve normal 
nisbetleri teşkil etmektedir. Ham kauçuktan hini ithalinde 1.10 kuruş istihlâk vergisi alındığına 
göre, memleket içinde imal olunan bir kilo şoson ve- kal osun ödediği vergi de takriben 38 - 40 
kuruştan ibaret bulunmaktadır. Halbuki hariçten mamul halde gelen şoson ve kaloşlarm bir ki
losundan 55 kuruş istihlâk vergisi alınmaktadır. Bu vaziyet, lâstik çizme, kaloş, şoson ve ökçe
lerin dahilde imal edilenlerinden kilo başına on beş kuruş istihlâk vergisi alınabileceğini ve hv 
suretle, verginin maddei iptidaiye üzerine vaznıda, ayni eşyanın mamul veya, iptidaî madde ha
lindeki vergileri arasında gözetilmesi lâzınıgeien teadülün de temin edilmiş olacağı anazara alı
narak 2731 sayılı kanunun yukarıda yazılı hükümlerinde İni esaslar dahilinde bir tadil yapıl
mıştır. 

IV - Damga resmi: 
Lâyihanın 11 - 18 nei maddeleri Damga resmi kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesi

ne teallıık etmektedir. Yapılan değişiklikler şunlardır: 
1) Yabancı memleketlerde tanzim olunup Türkiyeye gönderilen evrak, üzerine devir veya ciro 

muamelesi yapılmadığı veyahut resmî dairelere ibraz olunmadığı takdirde damga resmine tâbi bu
lunmamaktadır. Bu yüzden yabancı memleketlerden Türkiyedeki ticarî müesseselere ve bankalara 
gönderilen teminat, kefalet, akreditif ve havale mektupları gibi muhteviyatı itibarile mühim mik
tarda resme tâbi evrak, resmî dairelere ibraz edilmediği ve üzerine devir veya ciro muamelesi yapıl
madığı cihetle, damga resminden hariç kalmaktadır. Halbuki bu evrakın, Türkiye dahilinde hük
münden istifade edilmekte olması itibarile resine tâbi tutulması teklif adaleli icabmdadır. Bu mak
sadı temin için Damga resmi kanununun yedinci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilerek, fıkraya, 
bu kabîl evrakın Türk iyede hükmünden istifade edildiği takdirde damga resmine tâbi bulunduğuna 
ve bu resmi hükmünden istifade edenlerin ödeyeceğine, dair bir kayit eklenmiş ve kanunun bununla 
alâkalı olan 46 ncı maddesi de değiştirilerek bu evrakın resmi ödenmediği takdirde alınması lâ-
zı m gelen cezanın resmile birlikte, Türkiyede hükmünden istifade edenlerden alınacağı hakkında hü
küm konulmuştur. 

2) Türkiyede tanzim olunup doğrudan doğruya ecnebi memleketlere gönderilen evrak ile çekilen 
telgrafların damga resimleri, bu evrak Türkiyede kalmadığı cihetle kontrol imkânsızlığından istifade 
edilerek ekseriyetle ifa edilmemektedir. Buna mâni olmak üzere kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında olduğu gibi, bu kabîl evrakın damga pullarının, Türkiyede kalan kopyelerine yapıştırıl
ması ve bu kopyelerin saklanması esası kabul edilerek kanunun 34 ncü maddesine bu maksatla bir fık
ra eklenmiş ve alâkalıların bu hükme riayetlerini temin için 44 ncü maddeye de bir müeyyeclc konul
muştur. 

3) Damga resmi kanunun 11 nci maddesin-n 24 ncü numarasile bankalar arasında carî münakele 
VQ tediye emirleri resme tâbi tutulmuştur. Aynı emirlerin ticarethaneler arasında carî olanları re
sim mevzuundan hariç kaldığı gibi irsal, teslim vetahsil emirleri de aynı vaziyettedir. Damga resmi 
kanunu, ihtiyaç için ibraz olunabilecek evrak ve senetleri resme tâbi tuttuğuna göre, evvelce resme 
tâbi iken, resim mevzuundan cıkarıbnış olan bu evrakın resimden hariç kalması teklif adaletine uygun 
düşmemektedir. Bu itibarla bunların da mükellefiyet şümulüne ithalini temin etmek üzere 11 nci 
maddenin 24 ncü numarası değiştirilmiştir. 

4) Alelûmum havalenamelerden (posta ve telgraf havalenameleri dahil) fevkalâde vaziyet do-
layısile ikişer kuruş damga resmi alınması mümkün görüldüğünden, kanunun 32 nci maddesinin, 
bu evrakı damga resminden muaf kılan 63 ncü numarası ilga ve 11 nci maddeye, resmi tesis-
etmek üzere 96 ncı numara ilâve edilmiştir. 

5) Sigorta mukavelenamelerinden alman damga resmi, yangından maada sigortalarda, müşteri
den alman sigorta ücretleri üzerine istinat ettirilmiştir. Sigorta ücreti tabiri, müşteriden sigorta 
akdi mukabilinde alman mebaliğin heyeti umumiyesini ifade etmekte olduğu halde, bazı müessesele
rin, müşteriden idare masrafı namı altında alman paraları resim matrahına ithal etmedikleri anla
şılmış ve tatbikatta bu yüzden ihtilâflara ve Devlet varidatının ziyama mahal kalmamak üzere, ka-
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nunun 17 nei maddesine sigorta ücreti tabirinin şümulünü ifade eden bir hüküm eklenmiştir. 

6) Damga resmi kanununun 55 nei maddesinde, arzuhallere pul yapıştırılmadığı hallerde, bun
ları imza edenlerden ceza alınmayacağı ve yalnız resmin almmasile iktifa olunacağı hakkında hü
küm vardır. Kanun vazıı halkın Hükümete müracaatlarında kullanmağa mecbur olduğu bu ev
raktan dolayı, sırf bilgisizlik yüzünden cezaya maruz kalmamasını istihdaf etmiş olduğuna şüphe 
yoktur. Halbuki vaziyetleri itibarilc istidaların damga resmine tabiiyetinden haberdar olmamala
rına imkân bulunmayan ticarethaneler, şirketler gibi bir takım müesseseler, kanun vazımın bu hi
mayesini suiistimal ederek, istidalarına pul yapıştırmamakta ve bu hareketlerinde ısrar ederek on 
beş kuruş resmin tahsili için, zabıt tutmak, haciz kararı almak, takibatta bulunmak gibi muame
lelerle, tahsil edilecek resimden daha fazla masraf ihtiyarına ve zaman sarfına daireleri icbar et
mektedirler. Bu vaziyetin önüne geçmek üzere, pulsuz istidalardan ceza aranmaması kaydini yal
nız efrat tarafından verilen istidalara hasrederek alelûmum ticarethanelerle, banka ve şirketlerin ve 

3659 sayılı kanunun şümulüne giren müessese- lerin bu hareketlerinden dolayı damga resmi ce
zası alınması ve bu cezanın affe tâbi tutulması lüzumlu görülerek 55 nei maddeye bu maksatla bir 
fıkra eklenmiştir. 

B) Zamlar ve tevsiler 

Fevkalâde vaziyetin icap ettirdiği varidat menabiinden bir kısmının, mevcut kanunlarda yapılan 
tadil ile elde edilmesine çalışılimış, bir kısmının da mevcut vergilere 3828 sayılı kanunla yapıl
mış olan zamların bir miktar arttırılması ve bazı mevadda yeniden vergi vazı suretile istihsali 
yoluna gidilmiş olduğu yukarıda arzedilmişti. Lâyihanın 19 - 34 neü maddeleri, bu suretle yapılan 
zamlara ve ihdas edilen mükellefiyetlere ait hükümleri ihtiva eylemektedir. 

I - Kazanç vergisi: 
Lâyihanın 19 ncu maddesi, beyannameye tâbi mükelleflerin, istisnaî muameleye tâbi olanların 

(müteahhitler ve ecnebi nakliyat kumpanyaları ve acentalaıı, gayrimenkul alıp veya yaptırıp sat
mağı sanat ittihaz edenler) ve serbest meslek erbabının kazanç vergilerine 3828 sayılı kanunla ya
pılmış olan % 50 ve gayrisafi irat üzerinden vergiye tâbi mükelleflerin kazanç vergilerine yapılmış 
olan % 25 zamları bir misli tezyit etmekte ve bu meyanda 3828 sayılı kanun hükmünden hariç 
kalmış olan kazanç vergisi kanununun 28 nei r.-ıv.ldesine dahil takib, tavassut, istişare, proje 
tanzimi gibi istihkakların vergilerine de bir misil zam yapmaktadır. 

Yine bu cümleden olmak üzere beyannameye tâbi mükelleflerin ruhsat tezkeresi harçlarına (25) 
lira ve istisnaî muameleye tâbi olanların ruhsat tezkeresi harçlarına da (20) lira zam yapılması 
mümkün görüldüğünden lâyihanın 20 nei maddesi de bu maksatla tanzim olunmuştur. 

Kazanç vergisile ruhsat tezkeresi harçlarının, malî bilançolarda ve kâr ve zarar hesabında za
rar veya masraf kaydedilemiyeceği kazanç vergisi kanunu ile kabul edilmiş olduğundan, bu vergiye 
ve ruhsat tezkeresi harçlarına yapılan zamların da, ayni kaideye tevfikan masraf meyanmda gös-
terilemiyeceği hakkında 19 ncu maddeye hüküm ilâve edilmiştir. 

Gezginci halde ticaret ve sanat yapan mükellefler yeni bir zamma mütehammil görülmediklerin
den, bunların kazanç vergilerine 3828 sayılı kanunla yapılmış olan % 10 zam arttırılmamıştır. 

II - Bazı maddelerden alman istihlâk vergisi: 
Kahve ve çaydan alman istihlâk vergisine 3828 sayılı kanunla yapılmış yirmişer kuruş zamma, 

kahve için (25) ve çay için de (40) kuruş zammedilmesi mümkün görüldüğünden lâyihanın 21 nei 
maddesi bu maksatla tanzim olunmuştur. 

Lâyihanın 22 nei maddesile çimentoya ton başına (200) kuruş istihlâk vergisi zammedilmekte
dir. 
halen normal portland çimentosunun tonu (17) ve süpersiman çimentosunun tonu da (20) liradır. 
Bu fiatlara nazaran konulan vergi takriben r/c 10 derecesindedir. Vergi vazmdan sonra bu fiat-
lar 19 ve 22 liraya yükselecektir. Çimentonun başlıca istihlâk sahası inşaattır. Konulan vergi, in-
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şaatıı maliyetine, mühim bir tesir icra edecek mahiyette bulunmadığından bu günkü fevkalâde 
a::, a! karcısında çimento üzerine bir vergi vazı mümkün görülmüştür. 

Ayni madde ile, gümrük tarifesinin 129/B ve 132/B pozisyonlarına giren sunî ipekle sunî ipek 
ipliğinden 3828 sayılı kanunla alınmakta olan kiloda (150) kuruş istihlâk vergisine (100) kuruş 
zam yapılmaktadır. Sunî ipekten yapılan çorapların mamul halde gelenlerinden kilo başına 500 
ve sunî ipekten yapılan kumaşların mamul halde gelenlerinden kilo basma (300) kuruş vergi 
alınmaktadır. Dahilde yapılan çorap ve kumaşlar, sunî ipekten satış sırasında vergi alındığı 
cihetle, istihlâk vergisine tâbi bulunmamaktadır. Halbuki sunî ipekten alman vergi ile mamulün
den alınan vergi arasında bir teadül temin edilememiş olduğundan ve hariçten memlekete sunî 
ipek mamulâtı da girmemekte bulunduğundan, sunî ipek mamulât inin vergisi hakikatte çoraplar 
için kilo basma (500) kuruştan (127) kuruşa ve kumaşlar için de (300) kuruştan (172,5) kuru
şa düşmektedir. Tabiî ipekte vaziyet bunun aksine tecelli etmektedir. Zira tabiî ipekten kilo başına 
(250) kuruş ve mamulünden (300) kuruş alınmaktadır. Tamamen lüks bir ihtiyacı karşılayan 
ipek çorap ve kumaşların vergilerine bir miktar zam yapılması hem içtimaî adalete uygun ola
cağı, hem de arzedilen muvazenesizliği bertaraf edeceği cihetle sunî ipek ve ipliğinin vergisi 
kilo başına 100 kuruş arttırılmıştır. 

Ayni madde ile gümrük tarifesi kanununun 135 nci numarasının A, B, C pozisyonlarına giren 
eşyadan 3828 sayılı kanunun sekizinci maddesi]*1 alınan istihlâk vergisi miktarları indirilmek
tedir. Halen bunlardan kilo başına sırasile 175, 200 ve 250 kuruş vergi alınmaktadır. Bu pozis
yona dahil olan eşya, pamuk, yün ve sair lii'î mevat ile mahlut ipek veya sunî ipekten dokun
muş mensucat, kordelâlar ile ipekten başka liflerden dokunmuş olupta ipek işlemesi 
olan kumaşlardır. Bunlardan A pozisyonu % 20 ye kadar ipeği muhtevi olanlara, 
B pozisyonu % 20 den % 50 ye kadar ipeği ihtiva edenlere ve C pozisyonu da % 50 den 
75 e kadar ipeği muhtevi bulunanlara taallûk etmektedir. Bu mensucattan alınan vergi, bunlardan 
bazıları için satış fiatı arasında cüzî bir nisbei irae etmesine mukabil fiatı ucuz ve müs
tehliki köylü olan ve memleketimizde yapılabilen sunî ipekle mahlut pamuklu mensucatın satış fi-
ati arasında mühim bir nisbet tuttuğu anlaşılmıştır. 

Köylümüzün giydiği bu cins kumaşlar mezkûr tarife numarasına giren mensucatın ekseriyetini 
teşkil etmekte olmasına ve istihlâk vergisinin gi'mrük tarifesindeki taksimata göre istifasında ki 
zarurete mebni mevzubahs 135/A, B, C pozisyoiıl; rina giren bilûmum mahlut mensucatın istihlâk 
vergilerinin kilo başına sırasile 45, 85 ve 115 ki ruşa indirilmesi muvafık görülerek lâyihanın 22 
nci maddesine bunu da temin edecek hüküm kenulmuştur. 

LTI - Nakliyat resmi: 
Lâyihanın 23 ncü maddesi, nakliyat resmine 3828 sayılı kanunla yapılmış olan zamlardan mü

tevellit bir vaziyetin ıslahını temin etmek üzere mezkûr kanunun i) ucu maddesine bir fıkra eklen
mesine dairdir. 

Nakliyat resmi mevki itibarile ve nakliye ücretine zamimeten alınmakta olup resmin hesabında, 
on paradan aşağı kesirlerin on paraya iblâğı kanun hükmü icabından olmasına ve şehir içi nak
liyatta zamlarla birlikte birinci mevkide % 7,5 ve ikinci mevkide % 5 nisbetinde vergi alınmasına 
mebni ekseriyetle nakliye ücreti ve vergi mecmuu kesirli zuhur etmekte ve kesir bazan vergiden, 
bazan da nakliye ücretinden hâsıl olmaktadır; meselâ birinci mevkide altı kuruş on para bilet ücre
tinden yirmi para nakliye vergisi alınması icap etmekte ve bilet bedeli resmile birlikte altı kuruş 
otuz paraya çıkmaktadır, kezalik ikinci mevkide beş kuruşluk bir biletten on para resim alınması 
lâzım gelmekte ve bilet bedeli resimle birlikte beş kuruş on paraya baliğ olmaktadır. Bu gibi vazi
yetlerde on paranın alınıp verilmesi ekseriyetle halkı müşkülâta maruz bıraktığı gibi halen on 
paranın iştira kabiliyeti kalmamış olduğundan, halk tarafından aranmamakta ve bu yüzden bilet-
çiler elinde kalmaktadır. Hem bu müşkülâtı izrle etmek, hem de bu kesirlerden hâsıl olacak va
ridatın memleket ihtiyaçlarına tahsisini mümkün kılmak maksadile 3828 sayılı kanunun 9 ncu 
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maddesine nakliye ücretile resim yekûnunda hâsıl olan kesirlerin nakliye vergisi gibi ve ayni hü
kümler dairesinde tahsil olunarak malsandığma verileceği hakkında bir fıkra eklenmiştir. 

IV - Damga resmi : 
Lâyihanın 24 ncü maddesi, 3828 sayılı kanunim 11 nci maddesile damga resimlerine yapılmış olan 

zamların arttırılması maksadile sözü geçen 11 nci maddenin tadilini tazammun etmektedir. Tadilâtın 
mahiyeti aşağıda arzolunmuştur. 

1) 1324 sayılı Damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 61 ve 66 nci numaralarile ikişer kuruş 
resme tâbi tutulmuş olan, resmî dairelere ait makbuzlarla posta ve telgraf makbuzları 3828 sayılı ka
nunla maktu resimlere yapılan % 50 zamdan hariç; bırakılmıştı. Bu kere, bu makbuzlar da % 5 (i 
zamma tâbi tutulmuştur. 

2) Muayyen meblâğı havi veya muayyen meblâğa matuf, mütedavil ticarî evrak ve senetlerle mu 
kavelenameler, teminat, kefalet ve rehin senetlerde akredifler binde iki resme tâbi bulunmakta iken 
3478 sayılı kanunla bu evrakın resmi binde bire indirilmişti. Fevkalâde vaziyet dolayısile bu resim
lere 3828 sayılı kanunla yapılmış olan % 10 zam, bu kere tezyit edilerek bu evrakın resmi binde 
ikiye iblâğ olunmaktadır. 

3) Bilcümle ihale kararları bin kuruşta otuz para resme tâbi olup 3828 sayılı kanunla bu miktara 
% 10 nisbetinde zam yapılmıştı. Bu kere, bu sararların resmi bin kuruşta altmış paraya iblâğ edil
mektedir. 

4) Yapılan zamlarla resmin baliği bir kuruştan aşağı olduğu veya bu yekûnda bir kuruştan aşağı 
kesir zuhur ettiği takdirde bu kesirlerin bir kuruşa iblâğı 1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
nun 30 ncu maddesi icabından olup devamlı mahiyet azreden bu hüküm de, lâyihaya nakledilmiştir. 

V - Tütün ve içkilerden alman müdafaa vergisi: 
Tütün ve içkilerden 2460 ve 3828 sayılı kanunla alınmakta olan müdafaa vergileri lâyihanın 25 nci 

maddesile bir miktar arttırılmıştır. Yapılan zamlar, on bir kuruştan yukarı satılan sigaralara paket 
başına bir kuruş ve daha aşağı fiyatta olanlara j-irnıi para, fabrika mamulâtından olan ve 25 gramlık 
paketlerde satılan tütünlere altmış para, diğer tütünlerin kâffcsinc paket başına bir kuruştur. İçki
lerde rakı, kanyak ve likörlerde 15 ve 25 santilitre]ik şişelere dört, 35 ve 50 santilitrelik şişelere sekiz, 
daha büyük şişelere on iki, şampanya ve viskiye yetmiş beş, şaraba litre başına iki kuruştur. 
Bu münasebetle asker sigaralarından alınan müdafaa vergisinin bu kanunun devamı müddetin-
ce alınmaması muvafık görülerek lâyihaya hüküm konulmuştur. Ayrıca bu sigaraların satış fl-
atinde paket başına bir kuruş ta tarife fiatindon indirilmesi tekarrür ettirilmiş olup İnhisarlar 
idaresi bu tenzilâtı yapmağa salahiyetli bulunduğu cihetle bu hususta lâyihaya hüküm dercine 
mahal görülmemiştir. 

Lâyihanın ayni maddesile tuza kilo başına iki kuruş müdafaa vergisi vazolunmaktadır. 

VI - Kibrit müdafâa vergisi : 
3828 saydı kanunla kibrit ve çakmak taşlarından alınan müdafaa vergisi arttırılmaktadır. 

Yapılan zam kibritler için kutu başına yirmi para ve- çakmak taşlarının bir adedine iki kuruştur. 
Lâyihanın 26 nci maddesi bu maksatla tertip edilmiştir. 

VII - Teşviki sanayi muafiyetinden müstefit olanların müdafaa vergisi: 
Teşviki sanayi kanundan istifade etmeleri dolayısile kazanç vergisinden muaf bulunanlar

dan 3828 sayılı kanunun 14 ncü maddesi mucibince kazanç vergisi miktar ve nisbetleri dahilin
de müdafaa vergisi alınmaktadır. Lâyihanın 27 nci maddesile bu vergiye % 50 nisbetinde zam 
yapdnıaktadu'. Kazanç vergisinde olduğu gibi gerek înüdd'ao vergisi, gerekse zammının mas
raf veya zarar gösterilemiyeeeği hakkında da ::-ıadd'.'ye i)i • hüküm konulmuştur. 

YI.II - Veraset ve intikal vergisi: 
Lâyihanın 28 nci maddesile, veraset ve intikal vergisine bir misil zam yapılmıştır. 
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IX - •— Bina müdafaa vergisi: 
Lâyihanın 29 ncu maddesile binalara bir müdafaa vergisi vazedilmektedir. Fevkalâde ah

val dolayısile bina sahiplerinin de munzam bir vergiye tâbi tutulması muvafık ve mümkün gö
rüldüğünden bina sahiplerine meskenlerde bina vergisini ti altıda biri ve diğer binalarda üçte 
biri nisbetinde bir müdafaa vergisi vazedilmiştir. Bu vergi vilâyet hususî idarelerince tahak
kuk ettirilerek tahsil edilecek ve Hazineye verilecektir. Bu vergi, binalardan 199G sayılı kanun
la alınmakta olan buhran vergisinin miktar ve sureti tahakkuk itibarile ayni olduğu cihetle 
vergiden muaf binalarla sair hususlar hakkında 1996 sayılı kanımda yazılı hükümlerin aynen 
lâyihaya alınmasına mahal görülmemiş ve müdafaa vergisinin tahakkuk esasları da ayni hüküm
lere tâbi bulunduğu hakkında mezkûr kanuna atıf yapılmakla iktifa olunmuş, yalnız tahsil olu
nan verginin ne zaman ve ne suretle Hazineye yatırılacağı, zamanında yatırmayanlar hakkında 
ne muamele tatbik olunacağı hakkında hükümler konulmuştur. 

X - Gümrüklerde kullanılan evraktan alman müdafaa vergisi : 
Gümrüklerde kullanılan beyanname, manifesto, barnameler, 2456 ve 2672 sayılı kanunlar mu

cibince yapıştırılmakta olan müdafaa pulları, bir misli arttırılmıştır. Lâyihanın 30 ncu maddesi 
bu maksatla tanzim edilmiştir. 

XI - Tiyatro ve sinemalarla konserlerden alınan resim : 
3702 sayılı kanunla tiyatro, sinema ve konserlerin bilet bedelleri üzerinden damga, tayyare ve 

belediye resimlerde darülaceze hissesi mukabili olarak alman % 10 resme, münhasıran Devlete 
ait olmak üzere bir misil zam yapılması muvafık görülmüş ve lâyihanın 31 nci maddesi bu mak
satla tertip olunmuştur. 

XII - Posta müraselelerile telgraflara ve telefon abone bedellerine müdafaa vergisi vazı : 
Fevkalâde vaziyet dolayısile yeni varidat membaları aranırken, kartpostal, mektup, kıymetsiz 

ticaret eşyası örneği, adlî tebligat gibi posta müraselelerde telgraflardan ve telefon abone be
dellerinden de müdafaa vergisi alınabileceği düşünülmüş ve lâyihanın 32 nci maddesi bu maksatla 
kaleme alınmıştır. 

Konulan vergi miktarları adi mektuplarla kartpostallar, kıymetsiz ticaret eşyası örnekleri ve 
adlî tebligat için bir kuruş olarak tesbit, taahhütlülerde buna bir kuruş ve iadeli taahhütlülerde 
iki kuruş zammedilmiştir. Telgrafların müdafaa vergisi, telgraf ücretine göre, elli kuruşa ka
dar olanlarda maktuan (5) elliden yüz kuruşa kadar olanlarda (10), yüzden iki yüz elli kuruşa 
kadar olanlarda (15) ve daha fazla olanlarda (20) kuruş olarak tesbit edilmiş ve haricî telgraf
ların ücretleri çekildiği memlekete göre çok mütebeddil olduğu cihetle bu telgraflardan telgraf 
ücretinin yüzde beşi nisbetinde müdafaa vergisi alınması muvafık görülmüştür. 

Telefonlara gelince, bunlara da abone bedellerinin .% 10 u nisbetinde müdafaa vergisi konulmuş
tur. 

Bu vergi, Maliyece hazırlanarak Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğüne tevdi olunacak 
olan müdafaa pullarile mezkûr idare ta -alından tahsil olunacak ve hasılatın Hazineye sureti tev
dii Maliye ve Münakalât vekâletleri arasında kararlaştırıalcaktır. 

Posta ve telgraf kanunlarile bazı maddeler posta ve telgraf ücretlerinden muaf tutulmuş, umumî, 
mülhak ve hususî dairelere ait mevadda üçte bir derecesinde ücrete tâbi kılınmış olduğundan gerek 
bunların gerekse Posta, telgraf idaresinin kendi işlerine ait mürasele maddelerde telgraf ve tele
fonlarının bu vergiden istisnası muvafık görülerek maddeye buna dair hüküm konulmuştur. 

XIII - İhracata müdafaa vergisi konulması: 
Fevkalâde vaziyet dolayısile ihdas olunan mükellefiyetlerden biri de, yabancı memleketlere ih

raç olunan mamulât ve mahsulâtın kıymeti üzerinden % 2 nisbetinde bir müdafaa vergisi alınma
sıdır. Normal şartlar altında, ihracat maddelerinin vergiye tâbi tutulması caiz görülemez ise de bu 
günün iktisadî şartları, böyle bi rmülâhazaya yer verecek mahiyette değildir. Vergi nisbeti çok ha-
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fif tutulmuş olduğu cihetle vergi, kolaylıkla kabili devir olduğu gibi, bir an için devri mümkün ol
madığı farz edilse dahi, cüziyeti hasebile fiat temevvücleri arasında kendiliğinden kaybolacaktır. 

Bu vergi malın ihracı sırasında, gümrük idarelerince tahakkuk ettirilerek tahsil olunacaktır. 
Vergiye matrah olacak kıymet eşyanın Türkiye ihraç mevkilerindeki fob kıymetleridir. Prim 
alan eşyada bu primler de kıymete ilâve olunacak, sif satışlarda ise, teslim mahallerine kadar 
olan nakliye ve sigorta ücretleri indirilecektir. Verginin tahakkuk ve tahsiline ait hükümler, it
halât muamele vergisindeki hükümlerden aynen iktibas edilmiştir. Ticarî mahiyet arzetmeyen ve 
gümrük tarife kanununun 4 ve 5 nci maddelerile gümrük resminden muaf tutulmuş olan eşyanın, 
ihracat müdafaa vergisinden de muaf tutulması lüzumlu görüldüğünden lâyihanın 34 ncü mad-
desile bu cihet temin edilmiştir. 

XIV - Müteferrik hükümler: 
Lâyiha ile yapılan zamların tarh ve tahakkuk muamelelerinin zammın taallûk ettiği asıl vergi 

kanunlarındaki hükümler dairesinde yapılacağı ve bu kanunlara riayetsizlik halinde asıl vergiye ya
pılacak misil zamlarının, lâyiha ile konulmuş olan vergilere de tatbik olunacağı ve zamların varidat 
bütçesinde kaydolunacak ayrı bir faslı yok ise asıl verginin yazıldığı fasla kaydedileceği hakkında 
3828 sayılı kanunun 15 nci maddesindeki hükme müşabih bir hüküm yeni lâyihaya da 35 nci mad
de ile ilâve edilmiştir. 

XV - Muvakkat maddeler : 
1) Lâyiha ile yeniden vergiye tâbi tutulan veya vergileri arttırılan yerli nebatî mahsullerden is

tihsal olunan yağlar, şekerden mamul maddeler, kepek, tuğla ve kiremit, lâstik ökçe, şoson, kaloş ve 
çizmeler, sunî ipek ve ipliği, kahve, çay ve çimentonun tüccarlar ve bunları iptidaî madde olarak 
kullanan sınaî müesseseler elindeki stoklarından ve kezalik hususî âmillerle müskirat bayilerinin 
ve kibrit şirketi acentalarımn, tuz alım satımı ile iştigal edenlerin ellerindeki tütün, sigara, kibrit 
ve içkilerle tuzlardan da arttırılan veya yeniden vazolunan vergilerin alınması zarurî görüldüğün

den 3828 sayılı kanunda olduğu gibi, lâyihaya dabu ciheti teminen birinci ve ikinci muvakkat mad
delerle hüküm konulmuştur. Konulan hüküm, esas itibarile sözü geçen kanundaki hükümlerin ayni 
olmakla beraber, mükellefiyetin yalnız ithalâtçı ve toptancılar elindeki stoklara hasrı caiz görülmedi
ğinden ve esasen mevzubahs maddelerin ticaretil e iştigal edenlerin çok dağınık bir vaziyette olmadık-' 
lan da nazarı dikkate alındığından, kanunun neşri tarihinde ellerinde yüzer kilodan az yağ ve şe
kerli maddelerle kepek, çimento, biner adetten az tuğla ve kiremit onar kilodan az sunî ipek ve ip
liği, kahve ve çay bulunanlardan maada bütün tüccarların ve sınaî müesseselerin beyanname verme
leri esası kabul edilmiştir. 

2) Hayvanlar vergisi, malî yıla tekaddünı eden nisan ayı içinde mükellefler tarafından kaydetti
rilen ve mayıs ayında da yoklaması yapılan hayvanlar üzerinden, malî yıl girmeden evvel tahak
kuk ettirilmekte olduğundan, 1941 malî yılı tahakkukatmda bu vergiye yapılan zamların nazara 
alınacağı ve at, katır ve eşeklerden alınacak verginin de bu sırada yaptırılacak kayda müsteniden 
tahakkuk ettirileceği hakkında lâyihaya üçüncü muvakkat madde dercedilmiştir. 

3) Dördüncü ve beşinci muvakkat maddeler,3828 sayılı kanunun 3 ve 4 ncü muvakkat mad-
deledinin ayni olup, yeni zamların daha evvel aktedilmiş olan taahhütlere şamil bulunmadığını ve 
1941 yılında alınacak zamlara 1940 takvim yılı kazançlarının esas olduğunu tasrih etmek üzere 
konulmuştur. 

4) Altıncı muvakkat madde, binalardan 1941 malî yılında alınacak müdafaa vergisinin, mezkûr 
yıl bina vergisine göre tahakkuk ettirileceğini beyan etmektedir. 

5) Muamele vergisi muafiyetleri ilga edilmiş olan maddelerin imal ve ticaretile iştigal eden sı
naî müesseselerle toptancı ticarethane ve müteahhitlerin, filyal, şube ve satış mağazalarının ise baş
lama beyannamesi vermeleri ve defterlerini tasdik ettirmeleri ve stoklarını tesbit etmeleri için 7 nci 
muvakkat madde ile kendilerine kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren bir aylık mühlet veril
mekte ve müddeti içinde beyanname vermeyenler veya stoklarını tesbit ve defterlerine kaydetmeyen
ler hakkında tatbik olunacak muameleler beyan edilmektedir. 
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Bu suretle mükeihTn ete girecek olan sınai müesseselerden götürü vergi şa r t l an ın haiz olanlara 

da, IDÎL malî yi ir \ s iyilerinin dahi götürü olarak alınmasını isterler ise, bunu talep etmek üzere, se
kizi nei muvakkat madde ile bir aylık müddet verilmektedir. 

ti) Lâyihanın 22 nci maddesile vergileri indirilmiş, olan ve gümrük tariEvsinin 135/A, B, (J pozis-
ymHarmu dahil bulunan eşyadan 3828 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi mucibince verilmiş 
olan beyannamelere dahil olup da henüz satılmamış olduğu tevsik edilen eşyadan da, tenzil edilmiş 
nîsb' iJere göre vergi alınması müddete uygun görüldüğünden bu ciheti temin en lâyihaya dokuzuncu 
muvakkat madde ilave edilmiştir. 

\Y.f y'um ve mükellefiyetlerin meriyet ta r ih i : 
Tekili' olunan zam ve mükellefiyetlerden istihlâk mevaddı üzerine mevzu bulunanlar ın kanunun 

neşrinden il.ibaren 1 haziran 15)41 tarihine kadar tatbik edilmeyerek bekletilmesi iht ikâra meydan 
vereceği cihetle bunlardan nebatî yağlar, şekerli maddeler, tuğla ve kiremit, ı t r iyat , ve tuvalet madde
leri, lâstik ökçe, şoson, kaloş ve çizmelerle kahve, yay, tuz, t ü t ü n ve içkiler, k ipr i t ve çakmak taşları
mı taallûk eden zam ve mükeliei'iyetlerin, keza.tik müteahhi t ler in kazanç vergilerine yapı lan zamla, it-
haiâl eşya.-m un muamele vergisi mat rahına ithal pr imlerinin ilâvesi, posta müraselelerile telgraflar
d ı n ve tehsien abone bedellerinden ve ihracat movadduıdaıı müdafaa vergisi alınması hakkındaki 
hüN-iimleriu kanunun neşri ta r ih inden meriyete girmesi ve diğer hükümlerin de 1 haziran 15)41 tari
hinden başlatılması zarurî görülmüştür . 

İk t i s a t encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

İktisat encilnu-ni 1 - IV -1941 
tistts No. 1/570 
Harar No. 'Si 

Yüksek Reisliğe 

fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve Hükümet teklifinde yerli nebatî mahsulleri 
resimlere zam icrasına, dair oları 8828 sayılı ve tasir ve tasfiye eden fabrikaların halen mevcut 
.17 - V -1940 farildi kanuna, ek olarak lYlaliye muafiyetleri kaldır ı larak bunun yerine tüccar-
vckâlcllnee hazır lanıp Başvekâletin 18 - 114- 1941 lara, fabrikalara ve kendi hesaplarına imalâtta 
fardı ve (i/.İOb;) nııma.ra.iı tezkeresi ile Yüksek bulunmayan ve muhar r ik kuvvet kul lanmayan 
iv'eeiise sunulan kamın lâyihası, encümenimize ve işçi sayısı müessese sahibi ile birlikte beşi 
havale buvın-ubnakla, Maliye, Ticaret, Uümrük geçmeyen ve münhası ran zürraın kendi ihtiya-
v;.- inhisarlar vekilleri ile Maliye vekâleti "Vari- cı için getirdiği yerli nebatî mahsulleri tasir ede-
dn: umum müdürü hazır oldukları halde okum rek yağ istihsal eden yağhanelere muafiyet ve-
du ve konuşuldu. rilmekte idi. 

Hükümet esbabı mueibesinde de beyan olun- Encümenimiz, memlekette mevcut ve ekse-
duğıı iivuere, AA rııpa harbiniıı doğurduğu buh- r iyeü bir iki kişiden ibaret olan ufak tefek yağ-
raii. memlekelimizin de M İlli Müdafaa masraf- hanelerin kendi hesaplarına cüzî miktarda yap-
la.!uü artiniiUM ve bazı varidat membalarının t ıklar ı işten dolayı mükellef tu tulmalar ın ın , 
verimini a ^ i l a r a k malî muvazenemiz üzerinde gerek ta tbikat bakımından tevlit edeceği müşkii-
nieiıfi tesirler hâsıl el m istir. Mevcut vergile- lât, gerek halkın, gıdasını teşkil eden maddeler-
i-iii. verimini ar t t ı rmak maksadile bazı vergile- de husule getireceği fena tesiri nazara alarak, 
-HM nîsbelini yükseltmek, yeniden bazı madde- ana kanunda mevcut iki beygir ve beş işçi mil
ler üzerimi vergi vazetmek suret ile hazırlanmış afiyet haddini bu nevi sanayi için dahi kabul 
olan lâyiha m,as itibarile encümenîmizce mnva- ederek Hükümet teklifindeki daha dar muafi-
fık görülmüş ve maddelerin müzakeresine ge- yeti biraz genişletmeği muvafık bulmuş ve bu 
çil mistir. i t ibarla, Hükümet teklifinin 3 ncü maddesi ile 
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esas kanununun 10 ncıı maddesinin 1 numara
lı fıkrasında yapılan tadili kaldırarak, mezkûr 
fıkranın ilga edildiğine dair bir hüküm koymuş, 
ve muafiyeti ana kanundaki esas hükme bırak
mıştır. 

Bundan başka, halk ihtiyacını temin etmek 
üzere ondalıkla, halkın getirdiği hububatı üğü-
ten, kendi hesaplarına veya tüccar ve fabrika
lar ve fırınlar hesabına imalât yapmayan yel ve 
su değirmenlerinin içinde zeytin veya diğer ne
batî mahsulleri tasir etmeğe mahsus tertibatı 
bulunduğunu nazara alarak bu kabil değirmen
lerin halk ihtiyacı için imal edecekleri yağlardan; 
dolayı un hakkındaki kayitler dairesinde iş gör
mek şartile muafiyette kalmaları da muvafık bu
lunmuş» ve bu maksatla ana kanunun 10 nen 
maddesinin 5 numarasına bir fıkra eklenmiştir. 

Diğer bazı m ev at meyanmda yerli nebatî 
mahsulleri tasir ve tasfiye suretile yağ istihsal 
eden sınaî müesseselerin de muharrik kuvvet ve 
işçi sayısı her ne olursa olsun mutlak şekilde 
muamele vergisine tâbi tutulmasını istihdaf eden 
Hükümet teklifinin 5 nci maddesinden yukarıda 
verilen izahata göre, bu nevi sınaî müesseseler çı
karılmış ve madde buna göre yeniden yazılmıştır. 

ithalât eşyasının da takas primlerinin mua
mele vergisi matrahına ithal edilmesini temin 
maksadile Muamele vergisi kanununun 91 nci 
maddesinin tadiline müteallik olan Hükümet tek
lifinde, Gümrük ve inhisarlar vekâletinin bir ay 
evvelden Resmî Gazete ile ilân etmek şartile fatu
raların Türk konsolosluklarmca tasdikli olması
nı isteyebileceği hakkındaki hüküm encümenimiz-
ce bu günkü şartlar altında bir aylık müddetin 
kâfi gelmiyeeeği nazara alınarak bu müddetin üç 

aya çıkarılması tensip edidmiş, ve madde ona göre 
tadil edilmiştir. 

Hükümetin, tuza kilo başına 2 kuruş müda
faa vergisi konması teklifi, uzun boylu müna
kaşaları mucip olmuş, halkın mühim bir ihti
yacına tekabül eden, memleketimizin en mühim 
servet membalarından birini teşkil eden hayvan
cılıkta da çok mühim bir rol oynayan bu mad
denin hatta mümkün olsa kamilen vergiden mu
af tutulması lâzım gelirken, bu kere vergisine 
zam icrası iktisadî ve içtimaî mülâhazalara uy
gun olmadığı dermeyan edilmiş ve meselâ 
içkilere daha fazla zam yapılmak suretile tuz 
vergisinin arttırıl m aması ve bundan beklenen va-
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ridatm telâfisi teklif edilmiş ise de, Gümrük ve 
inhisarlar vekili tarafından verilen izahatın bu
nun mümkün olmadığı boyan edildiğinden, ver
ginin muvakkatliği ve zamanın fevkalâde-ligi na
zarı itibare alınarak madde olduğu gibi kabul 
e.ül mistir. 

Tiyatro ve sinemalardan alınmakta olan res
min arttırılmasına dair olan Hükümet teklifin
de, bu zamdan dolayı tiyatro sinema ve konser 
Düet bedellerinin zam miktarından fazla tezyit 
edilemiyeceği hakkındaki hüküm Eneümeııimiz-
<-e, diğer m ev adda yapılan zamların arlhrılabile-
t-t ği gibi bir zehaba meydan verecek mahiyette 
görülmüş ve mezkûr fıkra tayyedilin iştir. 

Posta, telgraf ve telefondan alınacak müda
faa vergisine taallûk eden 32 nci madde çok uzun 
görüldüğünden vuzuh temini maksadile Encü-
menimizee dört maddeye ayrılmış ve bazı kelime 
tadilleri yapılmıştır. 

Türkiyeden vaki olacak bilûmum ihracattan 
% 2 miktarında bir müdafaa vergisi alınması 
hakkındaki Hükümet teklifi üzerinde Eneümeni-
mizce yapılan hararetli münakaşalarda böyle bir 
verginin memleketin umumî menafii bakımından 
şayanı arzu olmadığı, bilhassa dünyanın 
başka yerlerinde ve Osmanlı imparatorluğu dev
rinde yapılan fena tecrübelerin, bu yola girme
nin sakamefini gösterdiği hususunda mütalealar 
dermeyan edilmiştir. Bilhassa, bu verginin ih
racata tahmil ettiği formaliteler itibari!e getire
ceği varidata nazaran mahzuru çok büyük görül
müş, ve böyle bir çığırın açıl ması memleketimiz 
iktisadî hayatında hiç te arzu edilmeyen bir baş
langıç olacağı fikirleri müdafaa edilmişti i'. Fa
kat içinde bulunduğumuz va/iyet dolayısiie ve 
verginin muvakkatliği ve ihracat işlerinin bu gün
lerde bu vergiye mütehammil bulunduğu hak
kında Ticaret vekâletince verilen izahat üzerine 
esas itibarile kabul edilmiştir. 

Ancak, şimdiden tahmin edilemiyecek bazı 
fevkalâde vaziyetlerde bir kısım ihracat eşyasının 
bu vergiye mütehammil olamıyaeak bir hale gel
mesi mümkün görülerek bu gibi ahvalde bunların 
vergiden muaf tutulabilmesi için bir kanun istih
sali lâzim geleceği, ve bunun da uzun bir zamana 
ihtiyaç göstereceği ve vaziyetin buna müteham
mil olmaması nazara alınarak, icabında der
hal tedbirler alınabilmesini tein iner <A-ra yeke
leri Heyetine lüzum gördüğü mevaddm bu ver
giden istisnası veyahut bu şekilde istisnaya maz-
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har olmuş eşyanın tekrar mükellefiyet mevzuu
na alınabilmesine dair salâhiyet verilmesi mu
vafık görülmüş ve bu kabil kara r la rdan alâka
dar lar ın zamanında haberdar olarak vaziyetleri
ni ona göre tanzim edebilmelerini mümkün 
kılmak üzere bu karar la r ın Resmî gazetede ilâ
nını takip ('den bir aydan sonra meri olması 
faydalı telâkki edilmiştir. Diğer taraf tan, ih
raç edilecek maddelerin vergiye matrah olacak 
kıymetleri üzerinde gümrük idaresi ile alâka
dar la r aras ında husulü melhuz ihtilâflar zu
hurunda , ihracat mevaddmm bu yüzden güm
rüklerde beklemesine mahal bırakmamak üzere, 
bu kabîl hallerde, lüzumu kadar numune alın
mak ve ihtilâflE mat raha ait vergi teminata bağ
lanmak şartilc malın ihracına müsaade edilme
si, işin icabına uygun görülmüştür. Hükümetçe 
teklif olunan 38 ve 34 ncü maddeler çok uzun 
olduğundan bunlar ın da vuzuh temini maksa-
dile daha kısa maddelere ayrılması uygun gö
rülmüştür . Bu tadilleri yapmak üzere 33 ve 
34 ncü maddeler encümenimizce 30 ilâ 44 ncü 
maddeler halinde yeniden kaleme alınmıştır. 

Lâyiha ile muhtelif m e vat ve eşyaya vaze
dilen vergiler dolayısile bu m e vat ve eşyayı elin
di1 bu lunduran la r ın kanunini neşri tarihindeki 
stoklarını da vergiye tâbi tu tmak zarurî bulun
duğu cihetle, bu maksatla, ter t ip edilmiş olan 
birinci muvakkat madde encümenimizce çok 
uzun ve muhtelif hükümleri ihtiva etmesi dola
yısile mükellefler 1arafından anlaşılması müş
kül olacağı düşünülerek daha kısa hükümleri 
ihtiva etmek üzere, bir kaç maddeye ayrılması 
muvafık görülmüş ve madde bu maksatla 1 - 4 
ncü muvakkat madde haline ifrağ edilmiştir. 
Bu meyanda, stokların bildirilmesi için, Hü
kümetçe teklif olunan iki günlük müddet nz 
görüldüğünden üç güne çıkarılmıştır. Diğer ta
raftan, yerli nebatî mahsulleri tasir ve tasfiye1 

eden fabrikaların, şekerden memleket içinde 
imal olunan maddelerin ve kepek, tuğla ve ki
remidin muamele vergisine tâbi tu tulması dola
yısile bunlar ın alım satımı, ile iştigal edenlerden, 
Muamele vergisi kanunu hükümleri dairesinde 
toptancı, filyal, şube ve safrş mağazası vasfını 
iktisap edecek olan t icarethane ve müesseselerin, 
kanunun neşri tar ihinde mevcut stoklarını mu
amele vergisi için tutacaklar ı defterlere kaydet
meleri Hükümet in 7 nci muvakkat maddesinde 
tasrih edilmiş olmasına a;öve, bu kabil mües-

( S. Sayısı 

seselerin birinci muvakkat, madde hükümleri 
dairesinde ayrıca stok beyannamesi vermelerine 
lüzum kalmadığından, bunların mezkûr beyan
nameyi vermek mecburiyetine tâbi olmadıkları 
da tasrih edilmiştir. 

Tütün , içki, tuz ve kibrit ten alınacak' olan 
müdafaa vergileri dolayısile kanunun neşri ta
r ihinde elinde bu kabîl nıevat bulunanlar ın , 
bu ınevaddr İnhisar lar idaresine beyanname ile 
bildirmeleri hakkında mecburiyet vazeden ikin
ci muvakkat madde dahi çok uzun ve mütenev
vi hükümleri havi bu lunduğundan vuzuh temi
ni maksadile İm hükümler f> ilâ 8 nci muvakkat 
maddelere tefrik suret ile yeniden kaleme alın
mıştır. 

Bu tadilât dolayısile Hükümetin 3 - 8 nci 
muvakkat maddeleri encümenimiz metninde 
!•) - 14 ncü muvakkat maddeler haline girmiştir. 

( lümrük tarifesinin 135/ A B O pozisyonla
rına giren sunî ipekle karışık pamuklu mensu
cata-3828 sayılı kanunla konulmuş olan vergi
ler, bunların satış Hat lar ına nazaran yüksek 
bir nisbet gösterdiği cihetle, vergilerinin mute
dil bir haki ircaı maksadile, Hükümet teklifi
nin 22 nci maddesinde bu vergiler tenzil edilmiş 
ve keyfiyet encümeni m izce de yerinde görül
müştür . Hükümet teklifinin muvakkat !) ucu 
maddesinde tenzilât!t ııisbetlerin 3828 sayılı 
kanunun muvakkat, birinci maddesi mucibince 
verilmiş olan stok beyannamelerinde yazılı bu 
kabîl eşyadan henüz satılmamış olanlarına şa
mil olduğu tasrih edilmiştir. Bu verginin ağır
lığı dolayısile tadili için kanun teklifi cihetine 
gidileceği a lâkadarlar ın müracaat ı üzerine Hü
kümetçe vaded.il m iş olduğu nazara alınarak, bu 
kere yapılan tenzilâtın bir tefrik yapılmaksızın 
umumuna teşmili daha adilâne görülerek mu
vakkat- madde ona göre değiştirilmiştir. 

(32), (83) ve (34) ncü maddelerin dört boş 
maddeye ayrı larak yeniden yazılması dolayısile 
3(> rıcr maddenin de, yapı lan değişikliğe müte
nazır olarak yeniden kaleme alınması lâzım gel
in iş ve bu madde buna göre değiştirilmiştir. 

Hükümetçe bu lâyiha ile teklif olunan zam 
ve mükellefiyetlerin, fevkalâde ahval zail olun
ca kalkacağı hakkında hükmü ihtiva eden 37 
nci maddesi, lâyihada zam ve tenzillerden bir 
kısmının kanun tadilleri ile yapılmış olduğu ci
hetle, tadi lâ t ın baki kalacağı şeklinde bir ilti
basa mahal verebileceği nazara alınarak, madde 
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daha vazıh şekle konulmuştur. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edil
miş olduğundan havalesi mucibince ait olduğu 
encümene verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur. 
iktisat En. Rs. Bu M. M. Kâtip 

Giresun " Bilecik Bilecik 
/. Sabuncu K. Gülek K. Gül el; 

Afyon K. Afyon K. 
II. Erhan ihracat vergisinin yeniden 

tesisine muhalifim 
İzzet Akosman 

Ankara Denizli Diyarbakır 
A. Ulus T ahir Berkay V. N. Sünkitay 

Maliye vekilliğince hazırlanıp Heyeti Veki-
lenin 17 - III - 1941 tarihli içtimamda Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 
18 - III - 1941 tarih ve 6/1059 numaralı tezke-
resile Yüksek Reisliğe sunulan (Fevkalâde va
ziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icra
sına dair 3828 sayılı ve 17 - V - 1941 tarihli ka
nuna ek) kanun lâyihası esbabı mucibe mazba-
tasile iktisat encümeninin hazırladığı lâyiha ve 
mucip sebepleri Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
ve Maliye vekâleti namına gönderilen Varidat 
umum müdürile Gümrük umum müdürünün hu-
zurlarile tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasının müta-
leasmdan da anlaşılacağı veçhile bir buçuk sene-

'denberi devam edegelmekte olan Avrupa harbi 
her memlekette olduğu gibi bizde de millî mü
dafaa masraflarımızı yükseltmek ve varidat 
membalarımızın verimlerini eksiltmek suretile 
malî muvazenemiz üzerinde tesir yapmıştır. 

Hem millî müdafaa masraflarımızı karşıla
mak ve hem de varidat membalarımızın verimi
ni arttırmak maksadile bazı vergilerin nisbetle
rini çoğaltmak ve bazı maddeleri yeniden ver
giye tâbi tutmak gayesini istihdaf etmekte bu-

Edirne Erzincan Eskişehir 
T. Göksel S. Başotaç E. Sazak 

(lazianteb içel istanbul 
N. Pazarbaşı Dr. M. Berker A. II. Denizmen 

izmir Kastamonu Konya 
Bendi Anman M. Celâl Bayar II. Dikmen 

Niğde Urfa Zonguldak 
Dr. K. F. Talay S. îşbay M. Bozma 

Kars 
Koyun ve keçiye yapılan 20 kuruş 
zamla tuza yapılan 2 kuruş zamma 

taraftar değilim 
K. Anklı 

lunan bu teklifi kanunî esas itibarile kabule 
şayan görülmüş ve lâyiha üzerinde bidayeten 
tetkikat yapmış olan iktisat encümeninin tadi
lâtı dahilinde lâyihayı inceleyen Encümenimiz 
İktisat encümeninin noktai nazarına iştirak et
mekle beraber kanunun esnayi tatbikinde hu
sulü muhtemel görülen müşkülâtı önleyebilmek 
maksadile bazı maddelerin tadil ve bazılarının 
tavzihini muvafık görmüştür. 

Lâyihanın tütün ve içkilerden alman müda
faa vergisine zam yapılmasına dair olan 25 nci 
maddesinde asker sigaralarının müdafaa vergi
sine tâbi bulunmadığı ve evvelce vazedilmiş 
olan müdafaa vergisinin de alınmayacağı hak
kındaki hükmün inhisar varidatının tenakusuna 
meydan vermesi melhuz görüldüğünden asker 
sigaralarmmın hariçte satılanı amasını teminen ce
zaî bir hüküm ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Keza iktisat encümenince tesbit olunan 36 nci 
madde tam bir vuzuh ifade etmediğinden tereddü
de yol açması ihtimaline binaen bu madde encü
menim izce yeniden tanzim olunmuştur. 

ikinci iskele tarikile ihraç edilen mallarda 
hangi gümrüğün ihraç mevkii sayılacağı tavziha 
muhtaç bulunmuş ve ikinci iskele tarikile ihraç 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Gümrük ve inhisarlar • f) . IV - 1941 
encümeni 

Esas No. 1/570 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 194 ) 
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olunan malların her hangi bir sebeple ihraç edi
lememesi halinde bu eşyadan ihraç mevkiinde 
alınmış olan vergilerin iadesi ve ihraç mevkiin
den ikinci iskeleye gelirken deniz veya karada 
hâsıl olan bir kaza neticesinde malıv ve harap 
olarak ihraç edilemeyen eşyanın vergilerinin de 
kezalik iadesi adalete uygun bulunmuş ve bu 

maksatla 36 ncı maddenin yeniden tanzimi muva
fık görülmüştür. 

icra Vekilleri Heyetince bazı eşyanın ihracat 
müdafaa vergisinden muaf tutulması veya evvel
ce muaf tutulmuş iken yeniden mükellefiyete 
alınması hususunda verilecek kararların, Tlesmî 
Gazetede neşrinden otuz gün sonra meri olması 
hakkında İktisat encümenince tanzim olunan 42 
nci madde esas itibarile encümenimizce muvafık 
görülmüş ise de, bazı eşyanın bu müddet içinde 
ihraç mevsiminin geçebileceği nazara alınarak, 
icabında bu müddetin kısaltılması hususunda İc
ra Vekilleri Heyetine salâhiyet verilmesini temi-
nen maddeye bir fıkra eklenmiştir. 

ihracat müdafaa vergisinden istisna edilmiş 
olan mevadda müteallik 43 ncü maddeninF fıkra
sında yazılı eşyanın muayyen bir müddet için
de Türkiyeye getirilmesi ve çıkarken vergisinin 
teminata bağlanması lüzumlu görülerek bu fıkra
ya bir hüküm konmuştur. 

Yine bu maddenin I fıkrasının maksadı temin 
edecek şekle konulması zarurî görüldüğünden fık
ra yeniden yazılmış ve Hükümet teklifinde mev
cut olduğu halde iktisat encümeninin metnine 
alınmamış olan L fıkrası, hükmü kara ve hava 
nakil vasıtalarına da teşmil edilmek suretile met
ne yeniden alınmıştır. 

Bundan başka, ecnebi Devlet elçilik ve kon
soloshanelerinin resmî evrak defter ve eşyalarile 

otomobilleri ve gümrük resminden muafiyete 
mazhar kılınmış olan diplomasi memurlarının 
şahsî binek otomobillerinden ihracat müdafaa 
vergisi alınması, beynelmilel kavaide ve müteka
biliyet esaslarına uygun olamıyacagı nazara alı
narak bunların da muafiyet hükümleri arasına 
konulması ve kezalik memleketimizden ecnebi 
memleketlere gönderilmesi mutat bulunan kitap, 
gazete, risale, mecmualar, kurye çantaları posta 
muhabere evrakı, ve Devletçe ecnebi memleketle
re çıkarılan pullardan da müdafaa vergisi alın
ması mevzubahs olamıyacagı ve bunların da, mad
deye ilâvesi esnayi müzakerede Hükümetçe tek
lif edilmiş ve teklifi vaki encümenimizce de ye
rinde görülmüş olduğundan bu maksatla madde
ye M. ve N fıkraları ilâve olunmuştur. 

Tatbikatta kolaylık temini mülâhazasile 43 
ncü maddede mezkûr müddetlerin esi »abı mücbi
re dolayısile temdidi salâhiyetinin Gümrük ve 
inhisarlar vekiline verilmesi hakkında bu mad
deye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Havalesi mucibince Nafia encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Jliyasetc takdim kılın
dı. 
G. ve I. E. İlcisi M. M. Kâtip 

Mardin Erzurum Ordu 
S. Düzgören M. Göle H. Ekşi 

Çorum (Jorıım Denizli 
#. Köstekçioğlu *Ş. Haran F. Akçakoca Akça 

Diyarbakır Eskişehir Konya 
C. Çubukçu 11. Özdamar 1. Erdal 

Kütahya Malatya Yozgad 
M. Bacak O. Taner Ekrem Pckel 

Afyon Karahisar 
£>. Uaşit IJatipoğlu 
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Nafıa encün 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/570 
Karar No. 13 

Yüksek 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi. ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı ka
nuna ek olarak Maliye vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 17 - I I I - 194.1 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılarak 
Başvekâletin 18 - III -1941 tarih ve 6/1059 sa
yılı tezkeresilo Yüksek Reisliğe takdim kılınıp 
Encümenimize havale buyurulan kanun lâyiha
sı ve esbabı mucibesile İktisat ve (iümrük ve 
İnhisarlar Encümenleri mazbata ve değiştirir
leri Maliye vekâleti mümessili huzurile okundu 
ve müzakere edildi. 

Hükümetin esbabı mucibesinde zikr ve be
yan edildiği veçhile bir buçuk senedenberi de
vam etmekte olan- Avrupa harbinin tevlit etti
ği hadisat ve buhranının neticei tabiiyesı olarak 
memleketimizde de bir cihetten bazı varidatın 
tenakusu ve diğer cihetten ıiıüdafai memleket 
için ihtiyarî zarurî masrafların artması yüzün
den Devletin kuvvei hayatiyesinin esası olan 
umuru maliyesinin düzgünlüğü yani varidat ve 
masrafının tevzini maksadile teklif edilen lâ-
yihai kanuniye esas itibarile muvafık görülmüş
tür. 

Şu kadar ki Devletin varidatı muhtelif su
retlerle vatandaşlara tarh ve tahmil edilen ver
gi ve vecibelerle rüsumdan terekküp etmekte i-
se de l)iı vergilerle rüsumun miktar ve nisbet-
leri memleketin müstakbel inkişafı iktisadisi
ne mâni olmayacak ve vatandaşın tediye ka
biliyetinin fevkinde bulunmayacak tarzda bu
lunması ve aksi halde masarifatm tenkis ve 
hüsnü idaresi suretile bütçenin tevzini zarurî 
olduğu mütelaasmda bnlımıılmııştşr. 

Bu mütalea ile : 
Lâyihanın birinci maddesinin müzakeresin
de hayvanlardan koyun ve kıl keçi için teklif 
edilen 60 kuruş rüsumun, bir cihete maişet
leri bunların gelirine mütevakkıf olan ve di
ğer cihetten ahvali hazıra dolayısile gerek 
deniz ve gerekse demiryol vesaitinin kifayet
sizliğinden, memleketin müstehlik mıntıkasına 
sevk ve nakli müşkilâtı bulunnan, memleketi
mizin şark mmlakasmdaki vatandaşlar için pek 
ağır ve kabili tediye ve tahsil olmryaeağı bazı 

( S. Say 

i mazbatası 

18 - IV -1941 

Reisliğe 

aza tarafından ileri sürülerek memleketin iki 
mnıtakaya ayrılarak birinde rüsumun tezyidi ve 
diğerinde hali hazır rüsumun muhafazası tek
lif edilmiş isede Maliye vekâleti mümessilinin 
bundan bazı müşkilât tahaddüs edeceği hakkın
daki beyanatı üzerine Encümenimiz koyun ve 
keçi rüsumunun teklif edilen 60 kuruş yerine 
50 kuruşa tenzilini ve varidatta bu yüzden ha
sıl olacak tenakusun tiftik keçisine beş ve sığır 
hayvanatına on beş ve atla katıra 90 kuruş zam 
suretile telâfi edilmesini daha muvafık bularak 
ekseriyetle kabul etmiş ve madde ona göre tadil 
edilmiştir. 

12 ııci maddenin son fıkrası posta ve tel
graf havalenameleri muhteviyatı 20 liraya ka
dar olanlardan iki kuruş ve 20 liradan fazla 
olanlardan 5 kuruş olmak üzere tadili mütte-
fikan muvafık görülmüştür. 

24 ncü maddenin son fıkrasınmn tarzı tah
riri değiştirilmiştir. 

25 nci maddede tuzdan alınacak müdafa 
vergisini, tuzun havayici zaruriyeden ve ayni 
zamanda hayvanatın pek mübrem bir ihtiyacı 
olduğu düşünülerek iki kuruştan bir kuruşa 
tenzil edilmiştir. Bu yüzden hasıl olacak vari
dat noksanlığının diğer mükeyyofata (bahusus 
biraya) ilâvesi suretile telâfisi Encümenimizce 
düşünülmüş ise do (iümrük ve inhisarlar veki
linin izahatından «-'onra kısmen 38 nci madde
deki ihracat vergisi nisbetinin iki yerine üçe 
iblağı suretile ve kısmen bütçenin masarif kıs-
mmdaıı tasarrufla temini teemmül edilmiştir. 

29 nen madde: Binalardan ve sahibinin biz
zat oturduğu meskenlerden alınacak müdafaa 
vergisi hakkında olup bu maddenin müzakere
sinde bunun geliri mahdut ve maişeti yalnız al
dığı cüzi kiraya münhasır olanlara teşmil edil

memesi düşünülmüş ise de mütehassıs Encü
menlerde bu hususun tetkiki temenni edilerek 
madde kabul edilmiş ve fakat son fıkrasrnın tah
rir tarzı tebdil edilmiştir. 

Yukarıda arzedildiği veçhile 38 nci madde
deki ihracat vergisi : Dünya buhranı ve alıva-

:194) 
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li fevkalâde kargısında rekabet meselesi mevzu-
bahs olamıyacağı mülâhazasile ve bazı mevaddm 
vergiden muafiyeti ve bu bapta karar ittihazı 
hususunda Heyeti Vekileye salâhiyet verilmesi
ne binaen vergi mikdarmın yüzde ikiden üçe 
iblâğı muvafık görülmüştür. 

3 ncü muvakkat maddede mevzubahs elan 
stok mevcudu çimento için beş yüz kilo ola
rak ve 5,6,7 nci muvakkat maddelerde mevzu 
bahs iki gün gayri kâfi görülerek üç güne i Sa
lağı ve onuncu muvakkat maddede ise mad
denin son fıkrası daha açık yazılmak suretilc 
tadil edilmiştir. 

Bermucibi havale Adlive encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Naüa En. Rs. M. M. Kâtip 

Erzincan Eskişehir Sivas 
A. *SY. İlter İzzet Arukan A. N. Demirağ 
Afyon K. Ankara Ankara 
M. Gönenç A. Bayhn E. Demir el 

Çoruh Elâzığ Eskişehir 
A. E. Erem F. Z. Çiyiltepe O. Işın 

İçel îsparta Izınir 
C. Mersinli II. Özdamar İmzada bulunamadı 
Malatya Malatya Manisa 

M. Özpazarbaşı İmzada bulunamadı O. Ercin 
Niğde Tunceli 

//. Mengi Sami Erhman 
Urfa Urfa 

8. Uluy R. Soyer 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/570 

Karar No. 42 

3 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı kanu
na ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
Büyük Meclise Başvekâletin 18 - I I I -1941 tarih 
ve 6/1509 sayılı tezkeresi!e sunulan kanun lâyi
hası Adliye encümenine tevdi olunmakla mez
kûr lâyiha İktisat, Gümrük ve İnhisarlar 
ve Nafıa Encümenlerinin tadilleri ve esbabı mu
cibe mazbatalarile birlikte Maliye vekâleti va
ridat umum müdürü huzurile tetkik ve müza
kere olundu. 

Lâyihanın Encümenini izce ilgilendiren nok
taları, fevkalâde vaziyet dolayısile geçen sene 
neşredilen bazı vergi ve resimlere zam yapıl
masına dair olan kanuna bu lâyiha ile de bir 
takım zamların arttırılması hükümlerini ve bu 
arada cezaî müeyyideleri ihtiva etmiş olması
na binaen cezaî hükümlere taalûk eden husus
lar olmasına göre tetkikat bu dairede de ya
pılmış ve lâyihanın zamma mütedair ahkâmı üze

rinde de Hükümet teklifile lâyihanın tetkik 
edildiği adı geçen Encümenlerin tadillerinde 
kararlaştırılan ve noktai nazarına uygun bu

lunan şekillerin Encümenimiz de tasvip ve ka
bul eylemiştir. 

Cihan harbinin dünya vaziyeti üzerinde ih
das ettiği fevkalâdelik karşısında ihtiyar edilen 
masrafları karşılamak üzere vergi ve resimle
re geçen sene yapılan zamlardan başka bu lâ
yiha ile de teklif edilen zamai mî icrası zaruri 
bulunduğundan lâyihanın sureti umumiyede 
kabulü lüzumuna Encümenimizde kanaat hasıl 
etmiştir. Lâyihada teklif edilen zamlar ihtiyaç 
ile mukayese edilince kabul ve tahammül edile
bilecek bir nİsbette görülmüş ve Hükûmetçede 
mükellefi iktilıamı kabil olmayacak ve tazyik 
mahiyetinde sayılamıyacak surete zamaimin ya
pılmasına itina edildiği müşahade edilmiştir. 

Lâyihanın 2,4,7,8,9,10,11, 13, 14, 15,16, 17, 
18, 19, 20, 21 ,22, 23, ncü maddelerim 26, 27,28, 
ve 30 ucu maddeleri Hükümetin teklifi veçhile 
aynen kabul edilmiştir ve teklif lâyihasının 38 
nci maddesi de 48 nci madde olarak kabul olun
muştur. 

Bu maddeler arasında Damga resmine ta
allûk eden 16 nci madde üzerinde Encümence 
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münakaşa cereyan etmiş bu maddedeki para ce
zasının indirilmesi teklifi ekseriyetle tasvip c-
dilm.eyerek madde aynen kabul edilmiştir. Bu 
madde memleket dışında istimal edilmek üzere 
Türkiyede tanzim edilip Damga resmine tâbi 
olan bazı evrakın alâkalıları tarafından Dam
ga pulu il sak edilmeyerek posta ile yerlerine 
gönderildiği anlaşıldığından İm resmin ifasını 
temin zımmnıda lâyihanın 14 ncü maddesinde 
doğrudan doğruya yabancı memleketlere gönde
rilecek evrak ile çekilecek telgrafların kopya
larına pul yapıştırılması ve bu kopyaların da 
tahakkuk müruru zamanı müddetincc saklan
ması mecburiyeti hakkında bir hüküm konmuş 
ve 16 ncı maddede bu mecburiyete riayet etme
yenler hakkında bir müeyyide olmak üzere iki 
yüz lira ceza alınacağı ve tekerrürü halinde 
cezenm bir misli arttırılacağı tesbit olunmuş
tur . Damga resmine tâbi ve yabancı memletket-
lere gönderilecek evrakın bu resmin ifasın
dan kaçırılmamasını temin zımmnıda kopya
larının saklanmasının mecburiyet altına alın
ması yerinde bir tedbir olduğu ittifakla tas
vip edilmiş ise de tâbi olduğa resim oldukça 
cüzi olmasına karşı cezanın fazlalığı bahsedilen 
münakaşayı istilzam etmiş neticede tazmini 
mahiyette olan bu para cezaları hakkında 
Maliye vekâletinin Damga kanununa göre af 
salâhiyeti olduğundan gadri mucip olabilecek 
bir hadise karşısında vekillikçe emsali muame-
lelerdeki bu salâhiyeti kullanabilmesi kabil ol
duğundan teklifin yerinde olduğu neticesine 
varılarak ekseriyetle aynen kabulüne karar ve
rilmiştir. 

Lâyihanın 29 ncu maddesinde bina vergi
lerine konulan müdafaa vergisi esas itibari-
le encümenimizee de kabu ledilmiş ise de bu 
vergi dolayısile Millî korunma kanunu mucibin
ce 1939 tarihindeki kira bedellerinden faz
la mal sahiplerinin kiracılardan bedeli icar ala-
mıyacakları ve ayni suretle başkalarına da ye
niden kiralayamıcakları hükmü göz önünde tu
tularak müdafaa vergisi nisbetine göre irad 
sahiplerinin kiracılardan da fazla kira ala
bilmelerinin bu lâyiha ile derpiş edilmesi lü
zumu iki aza tarafından dermeyan edilmiş i-
sede yapılan müzakere neticesinde böyle bir 
hüküm kabul ve tasvip edilse bile bu lâyiha
da yer alması muvafık olmıyaeağı neticesine 

varılmış ve maddenin olduğu gibi kabulü karar
laştırılmıştır. 

Lâyihanın 1,12,24,25 ve 29 ncu maddeleri 
Nafıa encümeninin tadil ettiği şekil dairesinde 
Encümenimizcede kabul edilmiştir. 

Bazı maddeleri ayrı maddelere ayrılmak 
suretile İktisat Encümeninin yaptığı değişik
lik Encümenimizcede kabul edilmiş ve buna gö
re teselsül eden lâyihanın 3,5,6,31,32,33,34,35,38 
39,40,41,42,44 ve 46 ncı maddeleri İktisat encü
menince değiştirilen şekilde kabul edilmiştir. 

İktisat Encümenince yapılan tadilde Encü
menimizi alakalandıran ve cezaî hükmü muta-
zammm bulunan 44 ncü madde üzerinde icra 
edilen tetkikatta bu madde ile konan ceza 
hükmü musip ve muvafık olduğu görülmüştür. 
Madde mündericatma göre konulan cezaî hü
küm, ihraç memnuniyetine ve yeni vazedilen 
müdafaa vergisile lisansa tâbi tutulan mevad-
(lııı ihracında bu mecburiyetlere aykırı hare
ket edenlerle yine bu lâyiha ile vergiden is
tisna edilen mevad arasına hile ve desise ile 
vergiye tâbi maddeler koyanlar hakkında ce
zaî müeyyide bulunması lüzumu aşikâr olup 
ihraç edilen malların serbest suretle memle
ketten çıkarılması esas hüküm iktizasından 
olduğuna göre bu lâyiha ile müdafaa vergi
sine tâbi tutulan ihraç mallarının vergiden ka
çırılması veya lisansa tâbi tutulmak gibi Hü
kümetçe ihracın takyidat altına alınması veya 
bu kabîl mecburiyet hükümlerine aykırı hare
ketlerin ne kaçakçılık kanununda ve ne de di
ğer mevzuatta cezaî bir müeyyide altında olma
ması bu tedbirlerin temin edeceği faydaları tat
bikatta elde etmek imkânları veremiyeceğinden 
encümenimiz gerek esas hükmü ve gerekse ce
za miktarlarını ve usul noktasından Kaçakçılık 
kanununa atıf suretile konan hükmü aynen tas
vip ve kabul etmiştir. 

Lâyihanın 36, 37 ve 43 ncü maddeleri de 
Gümrük ve inhisarlar encümeninin tadili veç
hile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın kanuniyet iktisap ettikten sonra 
tatbik mevkiine konulduğu sırada icrası lâzım-
gelen ve bir çok vergi ve resimlere ait kanunla
ra taallûku bakımından muvakkat hükümler ko
nulması zarureti hasebile bu lâyihada 15 mu
vakkat madde tesbit edilmiş ve bunlardan mu
vakkat birinci, ikinci, dördüncü, sekizinci ve on 
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beşinci maddeler İktisat encümeninin ve üçün- tto tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur . 
cü. beşinci, altıncı, yedinci ve onuncu maddeler Adliye En . Rs. 13u. M. M. Kâ t ip 
de Nafia encümeninin tadili dairesinde kabul Çorum Kocaeli Konya 
edilmiş Hükümet in teklifindeki muvakkat üçün- Münir Çağıl Salâh Yargı G. Güllclnn 
<ü madde muvakkat dokuzuncu ve muvakkat be- Anta lya Balıkesir Bingöl 
şirıci madde muvakkat ou birinci ve muvakkat N. Alcsoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
İti ıi(,r madde muvakkat on ikinci, muvakkat B u r s a Erzincan Gazianteb 

Atıf A.Lrjüç A. Fırat Ö. A. Aksoy yedinci madde muvakkat on üçüncü ve muvak 
I-., a t sekizinci muvakkat on dördüncü madde ola 
rak encümenini İzce aynan kabul olunmuştur. 

H a t a y Kastamonu Kayseri 
/>'. S. Kunt Abidin IHnkaya R. Özsoı/ 

Manisa Tokad 
Layiha havalesi mucibince Maliye encümeni- A. Tüm er S. Atanç 

Maliye encümeni mazbatası 

T. 11. M. M. 
Malice encümeni 8 - V - 1941 

llens No. l/r>70 
Kurar No. J i 

Yüksek Reisliğe; 

.Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve ni vergiler vazı lüzumu t a h a k k u k etmiş o lduğu 
resimlere zam icrasına, dai r olan oS28 numara l ı anlaşı lmakla lâyiha esas i t ibari le Encümen i miz-
ve 17 - V - 1910 tarihli kanuna ek o larak Ma- ee de muvafık görülmüş ve maddeler in müzake-
Jiye vekâletince hazır lanıp Başvekâle t in G/1059 resine geçilmiştir. 
numara l ı ve İH - i l i - 1911 tarihl i tezkere/sile 2897 numaral ı k a n u n u n o343 numara l ı ka-
Yüksek Reisliği' takdim olunan k a n u n lâyihası, nunla değiştir i lmiş olan birinci maddesi ile ikin 
havale edilmiş, o lduğu Encümenimizde İk t i sa t . el maddes in in b, e, e f ıkralar ını , on sekizinci ve 
(b'imrük ve inhisar lar , Nafia ve Adliye encümen- yirmi üçüncü maddeler ini tadil eden bir inci 
iv i mazbatalar i le bir l ikle , Maliye vekâlet i Va- maddenin müzakeresinde hayvan la r vergisinin 
rldal Umum m ü d ü r ü huzuri le t e tk ik olundu. mik t a r ına da i r Na l l a encümeniuee yapı l ıp Ad-

Yirnıl aydan beri devam etmekte olan yeni liyo encümeni t a ra f ından kabul edilen tadi l-
ciiıan harbi karş ıs ında Millî Müdafaanın mucip ]or üzerinde Encümenimizce de tevakkuf edile-
o lmakta bu lunduğu masraf lar her gün bir az rek koyun ve kıl keçiden Hüküme t in teklifi veç-
daha a r t a rken bilhassa gümrük resimlerde güm- hile 00 ku ruş yerine Nafia encümeninin teklifi 
i 'ükierde tahsi l olunan diğer vergi ve resimler veçhile 50 kuruş al ınmasına temayül edilmiş 
hamlat- mütemadi bir tenakus kaydederek son ise de bu verg inden 10 ku ruş indir i lmekle rau-
ıiüı'mal sene addolunan. 1938 malî yılı hası la t ına hammen hası la t ın 2 781 715 l i ra derecesinde bir 
nisbetle 1.94i malî yılı için ancak üçte bir dere- tenezzül göstereceği ve bu tenezzülü telâfi için 
cesimle bir t ahmine imkân vermekte , ve ayni sığır, a t ve ka t ı r l a r ın vergi ler ine yapı lan zam-
zamanda, .'5828 numaral ı kanımla bazı vergi lere l a r m maksadı temin etmedikten başka sığırın 
yapı lan zamlar sayesinde bütçenin şimdiye ka- memleketimizde çift hayvanı olarak kullanılma-
dar levzini kabil olduğu hakle yeni yıl büt- smdaıı dolayı da verginin doğrudan doğruya 
çt'.siiiîu de 1940 bütçesine nazaran otuz alt ı bu- fakir zü r raa tahmil edilmiş olacağı, ve diğer ta
çtık milyon l ira raddesinde tezyidi zaruret i mü- raf tan, 1931 senesinde (00) ve 193G senesine ka-
şahede edi lmekte o lduğundan dolayı i t t ihaz olu- d a r olan senelerde de (50) ku ruş vergiye tâb i 
n a n malî tedbir ler meyanında bazı vergilere ye- t u tu lmuş olan koyun ve kıl keçilerin fevkalâde 
imlen "zam icrası ve bazı maddeler üzerine de ye- vaziyet te de normal zamanla rdak i gibi mükellef 
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bulunamıyacağı, ve nihayet, günden güne art
makta olan koyun ve mahsulâtı fiatlarının alâ
kalılara temin eylediği fazlaların vergi tezayü-
dünü tazmin edeceği mütaleasile Hükümetin tek
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi Hükümetin; üçün
cü maddesi İktisat encümeninin, dördüncü mad
desi Hükümetin, beşinci ve altıncı maddeleri 
iktisat encümeninin, sekizinci ve dokuzuncu 
maddeleri Hükümetin teklif veçhile kabul olun
muştur. 

Lâyihanın onuncu maddesile 2731 sayılı ka
nunun ikinci maddesinin beşinci fıkrası değişti
rilerek ayni kanunun birinci maddesinin be
şinci bendinin B, C ve E fıkraları hariç bırakıl-
metninde E fıkrası yerine yalnız lâstik ökçele-
lerden başka eşya da bulunduğundan, madde 
metninde E fıkrası yerine yalnız lâstik ökçele
rin zikri lâzımgeldiğinden madde buna göre ye
niden yazılmıştır. 

1324 numaralı damga resmi kanununun ye
dinci maddesinn (yabancı memleketlerde tan
zim ve Türkiye Cumhuriyeti dahiline irsal olu
nan evrak ve senetler resmî dairelere ibraz olun
duğu veya üzerine mürselünileyhleri veya hâmil
leri- tarafmdan devir veya ciro muamelesi yürü
tüldüğü takdirde damga resmine tâbi olacağı) 
ndan bahis üçüncü fıkrasına (veyahut her han
gi bir suretle Türkiyede hükmünden istifade 
edildiği) kaydini ilâve eden on birinci maddeyi 
Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul eden 
Encümenimiz, fevkalâde zamanlara mahsus olan 
bu kaydin tabiî zamanların avdetinden sonra da 
tatbikinde fayda olacağı cihetine şimdiden işaret 
etmeği vazife bilmiştir. On ikinci madde Nafia 
encümeninin tadil ettiği şekilde ve on üçüncüden 
24 ncüye kadar olan maddeler Hükümetin teklifi 
veçhile ve 24 ncü madde Nafia encümeninin ta
dil ettiği tarzda aynen kabul edilmiştir. 

Tuza kilo başına iki kuruş müdafaa vergisi 
koyan ve tütün ve sigaralarla içkilerin müdafaa 
vergisini arttıran 25 nci madde hükümleri üzerin
de uzun müzakerelerde bulunan encümenimizden 
bir aza tuzdan müdafaa vergisi almmıyarak ve iki 
aza ise Nafia encümeninin teklifi veçhile yalnız 
bir kuruş alınarak bu fasla ait vergi hasılatı tuta
rının mükeyyifattan olan sigara ve içkilere tevzii 
cihetine gidilmesi, diğer biri de köylü sigaraları
na vergi zammı yapılmıyarak ayni suretle hareket 
edilmesini ileri sürmüş ise de: 

( S. Sayış 

a) Tuz insan gıdası olarak mütalea edildiği 
takdirde diğer zarurî havayiçle kıyas cdilemiye-
cek derecede az kullanılmasından dolayı bu kısmı 
vatandaşların bütçeleri üzerinde ehemmiyetli bir 
inikas yapmıyacağı; 

b) Sanayide müstamel bir madde olarak dik
kate alındığı takdirde büsbütün başka sebeplerle 
esasen yükselmiş olan sınaî eşya fiatlarının te-
şekklünde lâşey hükmünde kalacağı; 

e) Hayvan gıdası olarak ele alındığı zaman 
köylü bütçeleri üzerinde vergi tezayüdü nishef in
de bir yük teşkil edecek ise de ziraî mahsuller gün 
geçtikçe kıymetlenmekte olmaktan dolayı bu kı
sım vatandaşların iştira kabiliyeti tezayüt etmek
te bulunduğundan fevkalâde zamanlara maksur 

olan iki kuruşluk zamma tahammül edileceği; 
d) Ve, sigara ve içki mükeyyifattan ise de 

inhisara tâbi olduğu ve inhisar maddeleri fiatla
rının gelişi güzel arttırılması da müstehliklerin 
rağbetini kırarak veya iştira kabiliyetini aşarak 
bunların daha ucuz maddelerle tatmini ihtiyaç 
etmelerini mucip olabileceği ve bu yüzden asıl 
inhisar varidatının da tenezzül edebileceği düşün-
celerile bu maddenin Gümrük ve inhisarlar encü
menince teklif edildiği şekilde kabulüne ekseriyet
le karar verilmiştir. 

Lâyihanın 26, 27 ve 28 nci maddeleri Hükü
metin ve 29 neu maddesi Nafia encümeninin, 
30 ncu maddesi Hükümetin ve 31 nci maddesi 
iktisat encümeninin teklifleri veçhile kabul edil
miştir. 

Posta müraselelerile telgraflardan ve tele
fon abone bedellerde şehirler ve milletlerarası 
konuşmalardan müdafaa vergisi alnımasına dair 
olan 32 nci madde hükümleri, İktisat encüme
nince dört maddeye ayrılarak yeniden yazı İmiş 
ise de, lâyiha ile bazı vergi kanunları tadil ve 
3828 sayılı kanunla bazı vergilere yapılmış olan 
zamlar tezyit edilmekte olup ayni mevzua mü
teallik hükümler bir maddede toplanmış oklu
ğundan incisamı muhafaza ve hükümlerin daha 
kolay kavranmasını temin maksadile Hükümet 
teklifinde olduğu gibi posta, telgraf ve telefon 
mevzuuna müteallik hükümlerin de bir tek mad
dede ve ayrı fıkralar halinde toplanması karar
laştırıldıktan sonra metinlerin müzakeresine 
geçilmiş ve ııisbî olarak tayin edilmiş olan ver
gilerde bir kuruştan aşağı zuhur edecek kesir
lerin damga resminde olduğu gibi kuruşa iblağ 
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edilmesi, ve pul ilsakı usulünün yalnız posta 
mürasele maddelerine hasrohınarak, telgraf laf
lardan ve telefonlar abone ve konuşmalarından 
alınacak verginin bu bedellere ait makbuzlara 
ilâve suretile tahsili, hem pul masraflarında ta
sarruf hem de tatbikatta kolaylık temini ba
kımından faydalı görüldüğü gibi vergiden mu
af tutulan mevad arasına, kanunu mahsusla
rına göre ücretsiz verilen telefonların da ilâ
vesi zarurî bulunmuş ve bayiler vasıtasile sattı
rılacak müdafaa pullarından bayilere, damga 
pulunda olduğu gibi % f> i geçmemek üzere 
beyiye verilmesi daha muvafık bulunmuş ve İm 
esaslar dairesinde madde yeniden yazılmıştır. 

Türkiyeden yabancı memleketlere ihraç olu
nan eşyadan % 2 nisbetinde bir vergi alınma
sına dair olan 33 ncü madde hükümleri de 32 nei 
maddede olduğa gibi İktisat encümenince 
dört maddeye ayrılarak yeniden yazılmış 
ise de yukarıda beyan olunan sebeplere bi
naen bu hükümlerin de tek maddede ve fakat 
muhtelif fıkralar halinde toplanması muvafık 

görülerek hükünderin müzakeresine geçilmiştir. 
Yapılan müzakere neticesinde: 

1) Lâyihaya iktisat encümeni tarafından ilâ
ve ve diğer .encümenlerce de kabul edilmiş olan 42 
nci madde ile Hükümete ihracat vergisi mevzuun
da mükellefiyetler tesisi baklanda salâhiyet veril
mekte olup vergi tarhı Teşkilâtı esasiye kanununa 
göre Büyük Millet Meclisinin salâhiyetleri cümle
sinden olduğu cihetle bu maddedeki hükmün ona 
göre değiştirilmesi ve ancak bazı müstacel haller
de, ihracat mevaddımn vergi yüzünden ihraç edi
lememesi ihtimallerini bertaraf edebilmek üzere 
tertibi iktiza edecek muafiyet listesinin icabı hale 
göre tanzimi vazifesinin Hükümete bırakılması, 

2) Lâyihada vergiden devamlı surette istisna 
edilen maddeler arasına, yabancı memleketlere gi
den spor ve müzik heyetlerinin beraberlerinde gö
türecekleri alât ve levazımın ve bir de naşi havi 
tabutlarla çelenklerin ilâvesi, 

3) Vergiye tâbi eşya, hayvan ve maddeleri ver
gisini vermeden hudut haricine kaçıranlarla bu
na teşebbüs edenlere ayni cezanın tatbiki adelet 
kaidesine uygun olamıyacağından fiiller teşebbüs 
halinde kaldığı takdirde cezaların yarıya indi

rilmesi muvafık görülerek madde bu esaslar dai
resinde tatil ve yeniden tanzim olunmuştur. 

Muvakkat birinci madde esas itibarile İktisat 
encümeninin tadili veçhile kabul edilmiş ise de, 
maddede, kanunun neşri üzerine stoklarını beyan
name ile bildirmek mecburiyetinden azade tutu
lanlar arasına ithal edilen toptancı ticarethaneler
le müteahhitlerin, ve filyal, şube ve satış mağa
zalarının ellerindeki stoklar, şimdiye kadar ver
giye tâbi tutulmamış olduğundan ve halbuki mu
amele vei'gisi kanununa göre bunlardan, mükel
lefiyete girdikten sonra alınacak vergi mubayaa 
ve satış bedelleri arasındaki farka maksur bulun
duğundan, bunların stoklarını, defterlerine geçir
meleri, bu stoklardan daha evvel vergi alınmasına 
mâni teşkil edemiyeceği ve aksi halde toptancı 
olan ve olmayan mükellefler arasında farklı mır 
melelere yol açılacağı nazara alınarak maddeden 
IV işaretli fıkra kaldırılmıştır. 

Muvakkat ikinci madde İktisat Encümeni
nin, üçüncü madde Nafıa Encümeninin, dör
düncü madde İktisat Encümeninin, beşinci, al
tıncı ve yedinci maddeler Nafıa Encümeninin 
sekizinci madde İktisat Encümeninin tadilleri 
veçhile, . Hükümetin muvakkat üçüncü madde
si dokuzuncu muvakkat madde olarak, mu
vakkat onuncu madde Nafıa, Encümeninin de
ğiştirdiği şekilde, Hükümetin muvakkat be
şinci, altıncı, yedinci ve sekizinci maddeleri de 
on bir on iki on üç ve on dördüncü muvakkat 
maddeler olarak, muvakat on beşinci madde 
İktisat encümeninin teklifi veçhile kabul edil
miştir. 

Otuz altıncı ve otuz sekizinci maddeler Hü
kümetin, İktisat encümeninin 47 nci maddesi 
de 37 nci madde olarak kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
dii .ricasile Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. Lls. M. M. Kâtip 
İstanbul Malatya Kastamonu 

.1. Bay-iv dır N. Bay dar 
Oaziantcb Afyon K. Manisa 
A. Altsoy II. Çerce! F. Kurdoğlu 
Kayseri Zonguldak Tokad 

Ö. Taşctoğlu Y. Z. Özenci C. Kovalı 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 102 
Esas No. 1/570 

23 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı 
ve 17 - V - 1940 tarihli kanuna ek olarak Ma
liye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 6/1059 
numaralı ve 18 - I I I - 1941 tarihli tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası alâkadar 
encümenlerin mazbatalarile beraber Encümeni
mize tevdi edilmekle Maliye vekili hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu : 

1939 senesinde başlayan harbin tevlit ettiği 
buhran dolayısile her memleketin ihracatını 
tahdit ederek kendi ihtiyaçlarına hasretmesi di
ğer taraftan harp ve abluka halinin beynelmilel 
ticaret yoklarının, emniyetini azaltmış olması it
halât imkânlarını haddi asgariye indirmiş ve Jnı 
hal gümrüklerimizde tahsil olunan varidat üze
rine daha harbin ilk aylarından itibaren menfi 
tesirlerini göstermeğe başlamıştı. Hadiselerin 
her gün yeni ve evvelden tahmini mümkün ol
mayan inkişafları, harbe girmemiş olan memle
ketleri dahi, mühim müdafaa tedbirleri almağa 
sevketmekte ve bu yüzden normal varidat ıııeııı-
balarıııuı verimi azalırken Devlet masrafları 
ehemmiyetli surette tezayüt etmekte ve bu lıal 
malî muvazenenin idamesi hususunda yeni ted
birler alınması zaruretini tevlit eylemekledir. 
içinde bulunduğumuz 1940 malî yılında buhra
nın gümrük varidatımız üzerindeki menfi tesir
leri 1939 malî yılma nazaran hemen bir misli 
derecesinde şiddetlenmiştir. 1940 malî yılındaki 
noksanlığın telâfisi için geçen sene Yüksek Mec
lisçe kabul buyurıılmuş olan 3828 numaralı ka
nunla fevkalâde vaziyetin devamı müddetine 
münhasır olmak üzere bazı vergilere zamlar ya
pılmış ve bir kısım mevad üzerine de yeni istih
lâk vergileri vazolunmuştu. Bu kanunla yapı
lan tezyitten 30 000 000 lira raddesinde bir va
ridat temini mümkün olmuş ve dahilî vergileri
mizin hasılatında kısmen fiat tereffüleri, kıs
men de vergi kanunlarımızda yapılan ıslâhat 
neticesi-olarak görülen inkişaflarla 1940 malî 

yılının 11 aylık tahsilâtına nazaran 20 000 000 
liraya yakın bir fazlalık elde edilmiştir. 1941 
malî yılı içinde gümrük varidatımızın 1940 
malî yılına nazaran bir az daha azalacağı tah
min edilmesi ve diğer taraftan masraf bütçesi ye
kûnunun 1940 bütçesine nazaran 41 257 986 
lira fazlasile 309 734 307 liraya baliğ olması 
dolayısile, malî muvazenenin mevcut varidatla 
karşılanmasına imkân görülemediğinden, bazı 
vergilere zam yapılması ve bazı mevat üzerine 
müdafaa vergisi vazı zarureti hâsıl olmuş ve bu 
maksatla hazırlanmış olan lâyiha esas itibarile 
Encümenimizce de kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, hayvanlar vergisi 
miktarlarını tezyit ve 3343 numaralı kanunla 
vergi mevzuundan çıkarılmış olan at, katır ve 
eşeklere de hafif tür vergi vazetmek maksadile 
2897 numaralı hayvanlar vergisi kanununun 4 
maddesinin tadilini tazammun etmektedir. Nafia 
encümenince Hükümet teklifinde koyunlara ya
pılmakta olan 20 kuruş zammın 10 kuruşa indi
rilmesi ve buna mukabil at ve katırlarla sığırla
rın vergisinin birer miktar arttırılması yolunda 
icra edilmiş olan tadilât üzerine tavakkuf edile
rek yapılan müzakerelerde Hükümetçe sığırların 
vergisine bir zam yapılmamış olması bunların 
memleketimizde ekseriyetle çift hayvanı olarak 
kullanılmasından dolayı, ziraatin teşvik edilmesi 
maksadına müstenit bulunduğu ve at ve katırlar
la eşeklerin vergiye tâbi tutulmasmdaki gayenin 
de bu membadan bir varidat temini gibi malî bir 
mülâhaza ile olmayıp bunların kay de dahil edil
mek suretile hakikî miktar larınm öğrenilmesi 
maksadına müstenit olduğu anlaşıldığından En
cümenimizce de bu mülâhazalara iştirak oluna
rak sığırların vergilerine zam yapılması, at ve 
katırlar için Hükümetçe teklif edilmiş olan mik
tarların arttırılması muvafık görülmemiş ve ko
yun ve kıl keçi vergilerine yapılan zammın 10 ku
ruşa indirilmesi halinde bu zamlardan beklenen 
varidatın 1 781 715 lira raddesinde azalacağı 
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ve diğer t a ra f t an Hükümet teklifinde kilo başı
na 2 kuruş olarak tesbit edilmiş olan tuz müda
faa vergisi nisbetinin yar ıya indiri lmesinin En-
cümenimizce t a k a r r ü r ettirilmiş olduğundan bu 
suretle de yeni zamlardan beklenen var ida t ta hu
sule gelecek olan tahminen 1 750 000 l i ra rad-
desindeki tenakusun telafisi maksadile diğer ver
gilere yapı lan zamların ar t t ı r ı lması lüzumu naza
r ı dikkate al ınarak ve hayvan mahsulât ı .Katla
r ındaki tereffüe nazaran bu hayvanlar ın teklif 
olunan zamma, mütehammil bulunduğu göz önüne 
al ınarak Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiş ve yalnız lâyihanın birinci 
maddesi le hayvan la r vergisi k a n u n u n u n 
4 maddesi bir maddenin muhtevası içine alın
dığı halde teakup eden maddelerde bu usule ri
ayet edilmiyerek tadil, edilen maddelerin her biri 
ayr ı bir madde şeklinde yazıldığı, görüldüğünden 
bu maddenin de 4 maddeye ayrılması sureti!e 
maddeler yeniden te r t ip olunmuştur. 

İkinci maddenin müzakeresinde, tuğla ve ki
remidin muamele vergisi muafiyet inin kaldırıla
rak yalnız kerpiçlerin muafiyette bırakılması hak
kındaki teklifin, memleketimizin imarı bakımın
dan mahzurlu olacağı ve muafiyetin kaldırılma
sından beklenen var idat ın da takriben 150 000 
l ira raddesinde bu lunduğu nazarı dikkate alına
rak bu muafiyet in ipkası daha faydalı olacağı ne 
ticesine varılmış ve birinci maddenin dört müsta
kil maddeye tefriki dol ayı sile lâyihanın ikinci 
maddesi de bu değişiklikle beşinci madde olarak 
yemden yazılmıştır. 

Üçüncü madde : Nebatî mahsullerin tasir ve 
tasfiyesi suret i le istihsal edi lmekte olan 
yağlar ın muamele vergisi muafiyetinin kaldırı l
ması ve yalnız muhar r ik kuvvet kul lanmayan, 
işçi miktar ı müessese sahibile birlikte; beşi geçmi-
yen, fabrikalara, tüccar lara ve kendi hesaplarına 
imalât yapmayıp münhas ı ran zürra ın kendi ihti
yaçları için getirdiği nebatî mahsulleri tasir İle 
yağhanelerde muaf tutulması maksadını istihdaf 
eden Hükümet teklifi ile bu madde üzerinde Tktı 
sat encümenince vücude getirilerek diğer en d i 
ni enlerce kabul edilmiş olan tadi lât ın müzakeresi 
neticesinde İkt isat encümeni taraf ından, Hü
kümet teklifindeki hükmün ufak bir tadi l ile 
el eksiz ve valssiz yel ve su değirmenlerinde tasir 
olunan yağlara hasredilerek diğer tasir ve tasfi
ye müesseselerinin muamele vergisi kanununun 
umumî hükümleri dairesinde yani, muhar r ik kuv
veti iki beygiri ve işçi sayısı müessese sahibi ile 
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birlikte beşi geçmemek ve münhasıran bir müş

teri hesabına imalât yapmamak kaydüşar t lar i le 
küçük sanat muafiyet inden istifade ettirilmeleri 
iltizam olunduğu görülmüş ve halbuki ta tb ikat ta 
yağların zatî ihtiyaç veya satış için olan miktar
lar ını tayin ve tefrike imkân olmadığı gibi vals 
siz, el eksiz değirmenlerde imal edilen yağlar ın da 
% 80 d (ÎTI fazlasının satışa arzolunduğu ve 1 
hırın satış bedelleri ve bu bedeller üzerinden alı
nacak verginin de mühim br miktara baliğ oldu
ğu Hükümetçe verilen mal fi ma t t an anlaşılmış ol
duğundan nebatî mahsullerin tasir ve tasl'iyesile 
iştigal eden sınaî müesseselerin yalnız küçük sa
nat muafiyetinden isifa.de ettirilmesi yolundaki 
İktisat encümeninin tadiline encümenim İzce esas 
it ibarile iştirak edilmiş ve ancak eleksiz ve vals
siz yo] vo su değirmenlerinde tasir olunan yağla
rın dahi vergi mükellefiyeti dahiline alınması ve 
fakat bundan dolayı, un imaline ait muafiyetleri
nin mahfuz bulundurulması işin icabına daha 
uygun görülmüş ve Hükümet teklifindeki üçüncü 
madde, yedinci madde olarak bu esaslar dairesin
de yeniden yazılmıştır. 

"Lâyihanın dördüncü maddesi, memleket için
de şekerden imal olunan bonbon, kramelâ, fon
dan, şekerleme ve emsali manıulât ın muamele ver
gisi muafiyetinin kaldır/ılmasma taallûk etmekte 
ve beşinci maddesi de nebatî yağlarla tuğla ve ki
remidin. ve şekerden mamul mevaddı imal eden 
müesseselerin küçük sanat muafiyetinden istifade 
et tirilmiyerek muhar r ik kuvvet ve işçi miktarı 
ne olursa, olsun mutlak şekilde mükellefiyet mev
zuuna alınmasını tazanımun eylemektedir. Tapı
lan müzakerelerde, şekerden imal olunan madde
lerin muamele vergisine tâbi tu tulması eneüme 
nimizce de muvafık görülmüş ise de, bunlar me-
y a m n d a bulunan tahin helvasının, fakir halkın 
gıdasını teşkil etmesi itibarile muafiyette bırakıl
ması daha isabetli olacağı ve memleketimizin en 
ufak kasabalarına kadar yayılmış bir halde bulu
nan ve muhar r ik kuvvet de kul lanmıyarak bir işi 
işçi ile akide şekeri, lokum gibi mamulât vücude 
getiren küçük müesseselerin muamele vergisine 
mü I elimimi il olmiyac.akla.ri nazara al ınarak şeker
den mamul ınevat için de küçük sanat muafiyeti
nin tesisi tatbikat, bakımından faydalı olacağı dü
şünülmüş ve bu maksatla lâyihanın beşinci mad
de olarak te r t ip edilen maddesine tahin helva
sının vergiden muafiyetini temin edecek b i r kay i t 
konulmuş ve nebatî maddelerden istihsal olunan 
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yağlarla tuğla ve kiremit ve şekerden mamul mad

deleri imal eden müesseselerin küçük sanat mu
afiyetinden istifade ettirilmemesini temin için 
tertip edilmiş olan Hükümet teklifindeki beşinci 
maddeden İktisat encümenince yağ imal eden 
müesseselere ait hüküm çıkarılmış ve yukarıda 
arzedildiği veçhile eneümenimizce de tuğla ve ki
remidin vergi muafiyetinin ipkası ve şekerden 
mamul maddeleri imal eden müesselerein de kü
çük sanat muafiyetinden istifade ettirilmesi ta
karrür ettirilmiş olduğundan mezkûr madde bu 
esaslar dairesinde hazırlanarak sekizinci madde 
halinde kabul edilmiştir. 

Ijâyihanın 6 neı maddesi İktisat encümeninin 
tadili veçhile kabul edilmiş, yalnız Oümrük mev
zuatına göre sahipsiz addolunarak Gümrük i-
darelerince satılan eşyanın muamele vergisine 
de müzayede neticesinde takarrür eden satış be
delinin esas tutulacağı hakkında maddeye bir 
fıkra ilâve edilmiş ve bazı kelime tashihleri ile 
9 ncu madde olarak kabul olunmuştur. 

Hükümetin yedinci maddesi TO mıneu madde 
olarak aynen kabul edilmiş ve 2731 numaralı 
kanunun birinci maddesinin beş numaralı ben
dinin C ve E fıkralarına taallîik eden 8 ve 9 
ncu maddeleri de tek bir maddeyi tadil eden hü
kümleri ihtiva ettiğine göre bir madde halinde 
birleştirilerek Tl nci made olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Maliye encümeninin onuncu maddesi 12 nci 
madde olarak /Hükümetin II nci maddesi 13 
ııcü madde olarak Nafıa encümeninin 12 nci mad
desi 14 ncü madde olarak ve Hükümetin 13-23 ncü 
ııcü maddeleri 15-25 nci madde halinde aynen 
kabul olunmuştur. 

Nafra encümeninin 24 ncü maddesi 26 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Tütün ve içkilerden alınan müdafaa ver
gisinin arttırılmasına ve tuza kilo başına iki ku
ruş müdafaa vergisi vazma taallûk eden 25 nci 
maddenin müzakeresi neticesinde, tuzun hay
van gıdası olmak bakımından ehemmiyeti aşikâr 
olup kilo başına iki kuruş müdafaa vergisi vazı 
ile halen üç kuruş olan tuz fiatınm beş kuruşa 
çıkarılmasını ve buda hayvanlara daha az gıda 
verilmesini intaç edeceği ve bu halin hayvan
cılığımızın inkişafına müessir olması ve hal
kında başlıca havayici zaruriyesinden birini 
teşkil eden bu maddenin, diğer vergilere ya-
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pılaıı zamlardan daha fazla, bir zamma tâbi 
tutulmasının da adalet fikrine uygun bulun
maması ve nihayet tuzun en büyük müs
tehliki olan köylünün ödediği hayvanlar 
vergisine de zam yapılmış olması nazarı dikkate 
ahnarak Hükümetçe teklif edilen 2 kuruş mü
dafaa vergisinin 1 kuruşa indirilmesi muvafık 
görülmüştür. Ancak bu tenzilât neticesinde. 
tuz müdafaa vergisinden beklenen takriben 3,5 
milyon lira varidatın yarıya ineceği ve vaziyeti 
hazıra dolayısile bu kadar varidattan sarfı na
zar edilmesine imkân olamıyacağı neticesine 
varıldığından, bu varidatın diğer vergilere ya
pılacak zamlarla karşılanması da zarurî görüle
rek Eneümenimizce yapılan tetkikat neticesinde 
on beş ve yirmi beş santilitrelik şişelerde satılan 
rakı, konyak ve likörlerin müdafaa vergile
rine yapılan 4 kuruş zammın 5 kuruşa iblâğı 
Hükümetçe bir zam teklif edilmemiş olan elek
trik ve hava gazi istihlâk resminin, sınaî mü
esseselerde kuvvei muharrike olarak sarf olunan 
elektrik ve hava gazi hariç olmak üzere, diğer 
sarfiyat resminin % 50 arttırılması ve ihracat
tan alınacak resmin nisbetiniıı de bazı kayıt
larla % 2 den % 3 e çıkarılması suretile tuzdan 
hasıl olacak noksanlığın telâfisi mümkün gö
mmüştür. 

Tütün ve sigaralardan alınan müdafaa ver
gisine yapılmakta olan zamların asker sigara
larına şamil olmadığı ve bu sigaralardan halen 
al nınakta olan müdafaa vergisinin de almmı-
yacağı hakkındaki hüküm üzerinde Eneümeni
mizce tevakkuf edilmiş ve esas itibarile mahal
line masruf bulunan bu hükmün tatbikatta di
ğer sigaraların satışına menfi bir tesir icra edip 
elmiyeceği ve bahusus asker sigaralarının satış 
Hatlarından da ayrıca bir kuruş tenzilât ya-
pdarak halen beş kuruşa satılmakta olan bu si
garaların, satış fiatlarınm üç kuruşa indiril
mesinin tasavvur edildiği Hükümetçe ifade edil
miş olduğundan bu vaziyetin, İnhisarlar hasıla
tında mucip olacağı tenezzül noktası üzerinde 
müzakereler yapılmış ve neticede bu sigaraların 
yalnız askerlere mahsus olduğu ve askerden ma
adasının bu sigaraları kullanamıyacakları ve 
tatbikatta muhtemel suiistimalleri bertaraf et
mek üzere kanuna cezaî müeyyedelerde konul
muş olduğu hakkında verilen izahat' üzerinde 
bu hususu bir kat daha takviye etmek maksa-
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dile, bir ere bir günde verilecek sigara miktarı
nın İcra Vekilleri Heyetince yapılacak talimat
name ile tayin edilmesi hakkında maddeye bir 
hüküm de konulmak suretile teklifin kabulü 
muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın 25 ne i maddesi bu esaslar daire
sinde tadil olunarak yeniden yazılmış ve 27 M e i 
madde olarak kabul, edilmiştir. 

.Hükümetin 20, 27 ve 28 ne i maddeleri aynen 
kabul olunarak lâyihaya 28, 29 ve 30 ncu madde 
olarak alınmıştır. Binalardan halen alınmakta 
olan buhran vergisi nisbetinde bir müdafaa ver
gisi alınmasını nrutazaııımın olan lâyihanın 
29 ncu maddesi üzerinde yapılan müzakerelerde 
senelik iradı altmış liraya kadar olan bina sa
hiplerinin bu vergiden muaf tutulması ve sene
lik iradı 5 OÜÜ liraya geçen binalardan da daha 
yüksek nisbetlerle vergi alınması yolunda ileri 
sürülen bazı mütalealar tetkik edilmiş ve bilhas
sa mesken olarak kullanılan bu binalar sahiple
rinden alınacak verginin cüzi olması dolay isi le 
kendileri için ağır bir mükellefiyet teşkil etme
yeceğine mukabil memleketimizin bir kaç büyük 
şehri istisna edildiği takdirde, diğer şehir ve ka
sabalarda bulunan binaların mühim bir miktarın 
bu had dahilinde kalacağı ve bu itibarla beklenen 
varidatın elde edilemeyeceği ve fevkalâde zaman
lara mahsus olan bu fedakârlığa iktidarı nisbe
tinde bütün vatandaşların iştiraki zarurî bulun
duğu nazara alınarak, muafiyete müteallik ıııü-
talea yerinde görülmemiş ve senelik iradı beş bin 
liradan fazla olan binaların daha yüksek nisbet-
te vergiye tâbi tutulması adalete uygun bulun
makla beraber bir tetkik mevzuu teşkil eden bu 
teklifin de Hükümetçe tetkik olunması muvafık 
görülerek, madde, Hükümet teklifine göre bazı 
ibare tadillerini ihtiva eden Nal'ia encümeninin 
tadili veçhile ve 81 ııci madde olarak kabul olun
muştur. 

Hükümetin 80 ncu maddesi 82 ııci ve iktisat 
encümeninin 81 ııci maddesi 83 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiş yukarıda elektrik ve 
havagazi istihlâk vergisine yapılması muvafık 
görüldüğü arzolunan zam hakkında kaleme alı

nan madde 34 ncü madde; olarak lâyihaya eklen
miş ve Maliye encümeninin 32 nci maddesi de 
33 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Fevkalâde zamanlara maksur olmak üzere 
ihracattan % 2 nisbetinde bir vergi alınması hak
kındaki 33 ncü madde üzerinde 1-Oncüıııcnimizee 
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I de ehem illiyetle tevakkuf edilerek yapılan müza

kereler neticesinde, ihracatın vergiye tâbi tutul
masının mahzurları ve ihracatımızın hali hazırda
ki vaziyeti gözden geçirilmiş ve ihracat ıııevad-
dııun Hatlarında hâsıl olan yükseliş ve sürüm 
imkânlarının genişlemesi dolayısile teklif olunan 
vergiye mütehammil bulunduğu ve zaruret görü
len mevadın vergiden muaf tutulması hakkın
da Hükümete salâhiyet verilmesi nıaksadile İkti
sat encümenince maddeye ilâve edilmiş olan hü
kümle vergiye mütehammil olamıyacak olan me-
vat için bir zarar ihtimali de kaldırılmış olduğun
dan teklifin kabulü Encümenimizde de muvafık 
görülmüştür. 

Yukarıda tuz müdafaa vergisinin bir kuru
şa, indirilmesinden mütevellit varidat noksanının 
telâfisi için l\Ineiimenimizce yapılan tefkikat ne
ticesinde ihracat müdafaa vergisi nisbetinin de 
arttırılması, derpiş edildiği arzoluıımuştur. Bu 
maksatla vergi nisbeti % 3 e çıkarılmış ve fakat 
bu ııisbcte mütehammil olııııyacağı anlaşılacak 
olan mevaddan daha «az nisbette vergi alınabilme
sine imkân verilmek üzere; Hükümetin bu nisbeti 
lüzum gördüğü mevat için daha aşağı bir hadde 
indirmeğe salahiyetli olduğu hakkında da bir hü
küm ilâve edilmiştir. 

İhracat vergisini vermeden mallarını hudut 
haricine çıkaran veyahut bu malları hile ve desi
se istimali suretile vergi müstesnaları arasında 
gösterenlerle bu fiillere teşebbüs edenler hakkın
da cezaî müeyyedeleri ihtiva eyleyen hükümleri 
ihtiva eden (F) fıkrası da Adliye encümeninin 
teklifi dairesinde değiştirilmek suretile Maliye 
encümenince ihracat vergisine dair hazırlanmış 
olan 33 ncü madde 3(i ncı madde olarak ve ihra
cat vergisinden müstesna, tutulan mevaddı gösteren 
Maliye encümeninin 34 ncü maddesi de aynen ve 
37 nci madde olarak kabul edilmiş, Hükümetin 
35 nci maddesi, metnindeki madde numaralarının 
düzeltilmesi suretile 38 nci madde olarak alın
mıştır. 

Muvakkat birinci madde tuğla ve kiremit 
stoklarının bildirilmesine müteallik hüküm kal
dırılmak suretile Maliye eneüıııeninin tadili veç
hile, muvakkat ikinci madde İktisat encümeninin 
teklifi dairesinde, muvakkat üçüncü madde, me
tindeki madde numaraları değiştirilmek suretile 
Nafia encümeninin, muvakkat dördüncü madde 
İktisat encümeninin, muvakkat beşinci, altıncı ve 
yedinci maddeler kezalik metindeki numaralar 
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değiştirilmek suretile Nafia encümeninin, muvak
kat sekizinci madde iktisat encümeninin teklifleri 
veçhile kabul edilmiş, metinlerdeki madde numa
raları değiştirilerek Hükümetin muvakkat üçün
cü maddesi 9 ncu muvakkat madde olarak ve onun
cu muvakkat madde aynı suretle metindeki mad
de numaraları düzeltilerek Nafia encümeninin 
teklifi veçhile ve Hükümetin beşinci, altıncı, ye
dinci ve sekizinci muvakkat maddeleri de bu me
tinlerde zikri geçen madde numaralarında tashi-
hat yapılmak suretile muvakkat 11, 12, 13 ve 14 
ncü madde olarak alınmış, muvakkat 15 ııci mad
de metindeki numara tashihile İktisat encümeni
nin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Elektrik ve havagazı istihlâk resimleri, abone
ler tarafından sarfolunan elektrik ve havagazııım 
kilovat saat veya metremikâbı üzerine mevzu olup, 
bu resimlere yapılan zammın tatbik mebdeini 
tayin edebilmek için aboneler nezdindcki saatle
rin okunarak kanunun neşri tarihindeki sarfiyat 
miktarlarının tesbit edilmesi zarurî bulunduğun
dan ve bu da az çok bir zamana ihtiyaç gösterdi
ğinden sarfiyat miktarlarının aboneler nezdindeki 
sayaçlardan tesbiti için elektrik ve havagazı tevzi 
müesseselerine kanunun neşrinden itibaren on 

günlük bir müddet verilmesi ve bu arada tesbit e-
dilen midarlardan sonraki sarfiyatın zamma tâbi 
tutulması ve umumî tesisat olan mahallerde ma
kine ile, hususî surette elektrik istihsal edenlerin 
de kanunun neşrinden itibaren üç gün içinde son 
sarfiyatları miktarını varidat dairelerine bildir
mesi maksadile lâyihaya muvakkat 16 ncı madde 
ilâve edilmiştir. 

K; nurun meriyetine taalluk eden Hükümetin 
36 n?ı maddesi, metinde zikri geçen madde numa

ralarının encümenimizce yapıları tadilâta göre 
tashihi suretile 39 ncu madde olarak İktisat en
cümeninin 47 nci maddesi, 40 ncı ve Hükümetin 
38 nci maddesi de 41 ııci madde olarak aynen ka
bul olunmuştur. 

Bu tadillere göre yeniden hazırlanmış olan lâ
yiha Umumî Heyetin tasvibine arzed ilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Eeis Eeis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan II. Kitaba 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bolu 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen C. Said Siren 

Bursa Bursa Elâzığ 
Fazlı Güleç N. Ayaş M. F. Alt ay 

Giresun Gümüşane İsparta 
M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 

İsparta Kayseri Kayseri 
Kemal Turan F. Baysal S. Serim 

Kırklareli Kütahya Malatya 
B. Denker A. Tiridoğlu M. Öker 

Maraş Muş Ordu 
M. Bozdoğan Ş. Ataman H. Yalman 

Samsun Trabzon Yozgad 
M. AU Yörüker Sırrı Day A. Sungur 

Yozgad 
S. Içöz 

Kayseri 
Lâyihanın üçüncü maddesinde koyun ve kıl 
keçiye yapılan 20 kuruş zam fazla olduğun
dan Nafia encümeni tarafından tesbit edildiği 
şekilde 10 kuruş zammın kabulü muvafıktır 

reyindeyim. 
Suad H. Ürgüblü 
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HÜKÜMETİN TEK
LİFİ 

Fevkalâde vaziyet do-
laymle bazı vergi ve 
remnlere zam icrası
na dair olayı 3828 sa
yılı ve 17-V-1940 
tarihli kanuna ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1 —2897 
sayılı ve 20 -1 -1936 
tarihli kanunun 3343 
sayılı kanunla değiş
tirilmiş olan birinei 
maddesi ile ikinci 
maddesinin b, c, e 
fıkraları, on sekizin
ci ve yirmi üçüncü 
maddeleri aşağıda 
yazılı şekilde tadil 
edilmiştir: 

Madde 1 — Tür
kiye Cumhuriyeti 
hududu içinde bulu
nan koyun, kılkeçi, 
tiftik keçi, sığır, 
manda, at (îdiş, ay
gır, kısrak) katır, 
deve, eşek ve domuz
lar bu kanun muci
bince vergiye tabi
dirler. 

Vergi mükellefiye
ti her yıl kayit müd
detinin girmesile er
tesi malî yıl için 
başlar. 

Malî yıl girdikten 
sonra ecnebi mem
leketlerden Türkiye-
ye ithal edilen hay
vanlardan o yıl ıçm 
vergi alınmaz. 

Madde 2 — b, c, e 
tıkraları : 

b) Bu kanun mu
cibince hayvanların 

İKTİSAT ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİSİ 

Fevkalâde vaziyet do-
layısile bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına 
dair olan 3828 sayılı 
ve 17-V-1940 tarihli 
kanuna ek kanun lâ

yihası 

MADDE 1 — Hükü
metin teklifi aynen. 

26 — 
GÜMRÜK VE İNHİ
SARLAR ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Hükü
metin teklifi aynen. 

NAFÎA ENCÜME-
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — 2897 
sayılı ve 20-1-1936 ta
rihli kanunun 3343 
sayılı kanunla değiş
tirilmiş olan birinci 
maddesi ile ikinci mad
desinin b, c, e fıkrala
rı, on sekizinci ve yir
mi üçüncü maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde 
tadil edilmiştir : 

Madde 1 — Türki
ye Cumhuriyeti hudu
du içinde bulunan ko
yun, kılkeçi, tiftik -
keçi, sığır, manda, at 
(idiş, aygır, kısrak) 
katır, deve, eşek ve 
domuzlar bu kanun 
mucibince vergiye ta
bidirler. 

Vergi mükellefiyet 
her yıl kayıt müddeti
nin girmesile ertesi 
malî yıl için başlar. 

Mali yıl girdikten 
sonra ecnebi memle
ketlerden Türkiyeye 
ithal edilen hayvan
lardan o yıl için T er
gi alınmaz. 

Madde 2 — b, c, e 
iıkralar? : 

b) Bu kanun muci
bince hayvanların 
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ADLÎYE ENCÜME
NİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 
encümeninin 
aynen. 

• Nafia 
teklifi 

— 27 — 
MALÎYE ENCÜME- BÜTÇE ENCÜMENİ-
NÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ NÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Fevkalâde vaziyet do
lay ısile bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına 
dair olan 3828 numara
lı kanuna eh kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 1 —• 20 -1 -
1936 tarih ve 2897 nu
maralı. kanunun 3343 
numaralı kanunla ta
dil edilmiş olan birinci 
maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Cumhuriye
ti hududu içinde bu
lunan koyun, kılkeçi, 
tiftik keçi, sığır, man
da, at (Idiş, aygır, kıs
rak) katır, deve, eşek 
ve domuzlar bu ka
nun mucibince vergiye 
tabidirler. 

Vergi mükellefiyeti 
her yıl kayit müddeti
nin girmesile ertesi 
malî yıl için başlar. 

Malî yıl girdikten 
sonra ecnebi memle
ketlerden Türkiyeye 
ithal edilen hayvan
lardan o yıl için vergi 
alınmaz. 

MADDE 2 — Aynı 
kanunun ikinci mad
desinin 3343 numaralı 
kanunla tadil edilmiş 
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kaydına başlandığı 
tarihte henüz iki ya
şını bitirmemiş sığır, 
manda ve develerle 
henüz üç yaşını bi
tirmemiş at (Idiş, 
aygır, kısrak) katır 
ve eşekler, 

c) Hükümetçe ta
yin olunacak şart
lar dairesinde mem
leket iç ve dışından 
tedarik edilip da
mızlık oldukları res
mî vesikalarla teyit 
olunan aygır, boğa, 
teke, koç ve eşek ay
gırlar, 

e) Devlete ait hay
vanlarla kanunen bi
nek hakkı olan za
bitlerin ve efradın 
ve kanunları muci
bince umumî mülhak 
ve hususî bütçeler
den hayvan yem be
deli alan memur ve 
müstahdemlerin bi
nek hayvanları. 

Madde 18 — Vergi 
hayvan başına aşa
ğıda hizalarında ya
zılı mikdarda alınır. 

Nevi Kr. 

Merinos koyunu 30 
Tiftik keçi 35 
Koyun ve kılkeçi 30 
Sığır 35 
Manda 100 
Deve ve domuz 125 
At, (İdiş, ay
gır, kısrak) ka
tır, eşek. 10 

tk. E. G. I. E. Na. E. 

kaydine başlandığı ta
rihte henüz iki yaşını 
bitirmemiş sığır, man
da ve develerle henüz 
üç yaşını bitirmemiş 
at (idiş, aygır, kıs
rak katır ve eşekler, 

c) Hükümetçe ta
yin olunacak şartlar 
dairesinde memleket 
iç ve dışından tedarik 
edilip damızlık olduk
ları resmî vesikalarla 
teyit olunan aygır, bo
ğa, teke, koç ve eşek 
aygırlar, 

e) Devlete ait hay
vanlarla kanunen bi
nek hakkı olan subay 
ve eratın ve kanunla
rı mucibince umumî, 
mülhak ve hususî büt
çelerden hayvan yem 
bedeli alan memur ve 
müstahdemlerin binek 
hayvanları. 

Madde 18 — Vergi 
hayvanlar başına aşa
ğıda hizalarında yazı
lı miktarda alınır. 

Nevi Kr. 

Merinos koyunu 30 
Tiftik keçi 40 
Koyun ve kılkeçi 50 
Sığır 50 
Manda 100 
At (idiş, aygır, 
kısrak) katır 100 
Deve, domuz 125 
Eşek 10 
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B. E. 

olan b / c v e e fıkraları 
aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

b) Bu kanun mu
cibince hayvanların 
kaydına başlandığı ta
rihte henüz iki yaşını 
bitirmemiş sığır, man
da ve develerle henüz 
üç yaşını bitirmemiş at 
(îdiş, aygır, kısrak) 
katır ve elekler, 

c) Hükümetçe tayin 
olunacak şartlar daire
sinde memleket iç ve 
dışından tedarik edilip 
damızlık oldukları res
mî vesikalarla teyit o-
lunan aygır, boğa, te
ke, koç ve eşek aygır
lar, 

e) Devlete ait hay
vanlar ve kanunen bi
nek hakkı olan subay
larla eratın ve kanun
ları mucibince umumî 
mülhak ve hususî büt
çelerden hayvan y e ı 
bedeli alan memur ve 
müstahdemlerin binek 
hayvanları. 

MADDE 3 — Ayni 
kanunun 3343 numa
ralı kanunla tadil e-
dilmiş olan 18 nci 
maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Vergi, hayvan başı
na aşağıda hizaların
da yazılı miktarda a-
Imır. 

Nevi Kr. 

Merinos koyunu 30 
Tiftik keçi 35 
Koyun ve kıl keçi 60 
Sığır 35 
Manda 100 
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Madde 23 — 16 ve 
20 nci maddelerde 
yazılı haller müstes
na olmak üzere bu 
kanun mucibince alı
nacak vergi ve ceza 
zamları aşağıda ya
zılı müddetlerde ve 
iki müsavi taksitte 
tahsil olunur. 

Birinci taksit müd
deti: Koyun, kılke-
çi, tiftik, merinos, 
deve ve domuzlar 
için haziran, 

Sığır, manda, eşek, 
katır, at (idiş, ay
gır, kısrak) 1ar için 
eylül. 

ikinci taksit müd
deti: Mezkûr ayları 
takip eden ayların 
ilk haftasıdır. 

Taksit müddetleri 
içinde vergi ve zam
larını ödemeyenler 
hakkında tahsili em
val kanunu hüküm
leri tatbik olunur. 

MADDE 2 — 3843 
sayılı ve 28 - V -1940 
tarihli muamele ver
gisi kanununun 9 
ncu maddesinin 12 
nci numarasından ke
peğin muafiyetine 
dair olan hüküm kal
dırılmış ve bu mad
denin 22 nci numa
rası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Ik. E. 

MADDE 2 — Hükü
metin teklifi aynen. 

G. t E. 

MADDE 2 — Hükü
metin teklifi aynen. 

Na. E. 

Madde 23 — 16 ve 
20 nci maddelerde ya
zılı haller müstesna 
olmak üzere bu kanun 
mucibine 3 alınacak 
vergi ve ceza zamları 
aşağıda yazılı müd
detlerde ve iki müsa
vi taksitte tahsil olu
nur. 

Birinci taksit müd -
deti : Koyun, kılkeçi, 
tiftik, merinos, deve 
ve domuzlar için hazi
ran, 

Sığır, manda, eşek, 
katır, at (idiş, aygır, 
kısrak) la,r için eylül 
aylarının ilk haftası
dır. 

İkinci taksit müd
deti, mezkûr ayları 
takip eden ayların ilk 
haftasıdır. 

Taksit müddetleri 
içinde vergi ve zam
larını ödemeyenler 
hakkında tahsili em -
val kanunu hükümle
ri tatbik olunur. 

MADDE 2 — Hü
kümetin teklifi aynen 
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MADDE 2 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

M&l. E. 

MADDE 2 — Hü
kümetin teklifi aynen 

B. E. 
Deve vo domuz 125 
At, (îdiş, aygır, 
kısrak) katır, eşek 10 

MADDE 4 — Ayni 
kanunun 3343 numa
ralı kanunla tadil 
edilmiş olan 23 ncü 
maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

16 ve 20 nci madde
lerde yazılı haller 
müstesna olmak üzere 
bu kanun mucibince 
alınacak vergi ve ce
za zamları aşağıda 
yâz'ıh müddetlerde ve 
iki müsavi taksitte 
tahsil olunur. 

Birinci taksit müd
deti : Koyun, kıl keçi, 
tiftik, merinos, deve 
ve domuzlar için ha
ziran, 

Sığır, manda, eşek, 
katır, at (idiş, aygır, 
kısrak) 1ar için eylül. 

İkinci taksit müdde
ti: mezkûr aylan ta
kip eden ayların ilk 
haftasıdır. 

Taksit müddetleri 
içinde vergi ve zamla
rını ödemeyenler hak
kında tahsili emval ka
nunu hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 5 — 28 -
V - 1940 tarih ve 3843 
numaralı muamele ver^ 
gisi kanununun 3 ncu 
maddesinin 12 nci nu
marasından kepeğin 
muafiyetine dair olan 
hüküm kaldırılmış ve 
bu maddeye aşağıdaki 
27 nci numara eklen
miştir : 

27 - Tahin helvası 
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22 - Güneşte kuru
tulmuş kerpiç. 

MADDE 3 — 3843 
sayılı ve 28 - V -1940 
tarihli kanunun o-
nuncu maddesinin 
bir numaralı fıkrası 
aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

1 ) Fabrikalara, 
tüccarlara» ve kendi 
hesaplarına imalâtta 
bulunmayan, muhar
rik kuvvet kullan
mayan ve işçi sayısı 
müessese sahibıle 
birlikte beşi geçme
yen ve münhasıran 
zürram kendi ihti 
yaçları için getirdik 
ieri yerli nebatî mah
sulleri tasir ederek 
yağ istihsal eden 
yağhaneler. 

MADDE 4 — 1718 
sayılı kanunun on 
ikinci maddesinin şe
kerden dahilde imal 
olunan maddelerin 
ınuamole vergisinden 
muaf bulunduğuna 
dair olan hükmü kal
dırılmıştır. 

MADDE 5 — 3843 
sayılı ve 28 - V -1940 
tarihli kanunun on 
ikinci maddesinin 
son bendine aşağıda
ki C fıkrası eklen
miştir: 

C) Her türlü tuğ-

Ik. K. 

MADDE 3 — 3843 
sayılı ve 28-V-1940 ta
rihli kanunun onuncu 
maddesinin bir numa
ralı fıkrası kaldırılmış 
ve 5 numaralı fıkrası
na aşağıdaki hüküm 
eklenmiştir. 

Yukarıki fıkrada 
yazıcı şartları haiz bu
lunan yel ve su de
ğirmenlerinde aynı ça
tı altında, yel ve su 
ile işleyen ve yerli ne
batî mahsulleri tasir 
ederek yağ istihsal e-
den tertibat mevcut 
olduğu takdirde, fab
rikalara, tüccarlara ve 
kendi hesaplarına yağ 
imâl etmemek ve mün
hasıran halkın zatî ih
tiyaçları için getirdi
ği yerli nebatî mahsûl
leri işleyerek yağ çı
karmak şartlarile bu-
değirnıenler de muafi
yetten istifade ederler. 

MADDE 4 — Hükü
metin teklifi aynen. 

MADDE 5— 3843 
sayılı ve 28-V-1940 ta
rihli kanunun on ikin
ci maddesinin son ben
dine aşağıdaki «C» 
fıkrası eklenmiştir. 

C) Her türlü tuğla 
ve kiremit, ateş tuğ-

l .E . 

MADDE 3 — İkti
sat encümeninin üçün
cü maddesi aynen. 

Na. E. 

MADDE 3 — İkti -
sat encümeninin tekli
fi aynen 

MADDE 4 — Hükü
metin teklifi aynen. 

MADDE 5 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 4 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 5 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen 
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Ad. E. 

MADDE 3 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 3 — İkti
sat encümeninin teklifi 
aynen 

MADDE 4 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 4 — Hükü
metin teklifi aynen 

MADDE 5 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

MADDE 5 — İktisat 
encümeninin teklifi ay
nen 

B. E. 

MADDE 6 — Ayni 
kanunun onuncu mad
desinin bir numaralı 
fıkrası kaldırılmış ve 
5 numaralı fıkrasına 
aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Yukanki fıkrada 
yazılı şartları haiz bu
lunan değirmenlerde, 
undan başka madde
ler de imâl edildiği 
takdirde, mezkûr mad
delerin teslimi vergiye 
tâbidir. 

MADDE 7 — Hükü
metin dördüncü mad
desi aynen. 

MADDE 8 — 28 -
V - 1940 tarih ve 3843 
numaralı kanunun 12 
nci maddesinin son 
bendine aşağıdaki (C) 
fıkrası eklenmiştir: 

C) Her türlü ıtriyat 
ve tuvalet maddeleri. 
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la ve kiremit, ateş 
tuğlası ve harçları, 
nebatî mahsullerin 
tasir veya tasfiye-
sile istihsal edilen 
yağlar, şekerden ma
mul maddeler, her 
türlü ıtriyat ve tu
valet maddeleri. 

MADDE 6 — Ay
ni kanunun 91 nci 

maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

ithalât muamele 
vergisinin matrahı, 
ithal olunan madde
lerin, fob kıymetleri
ne nakliye ve sigor
ta ücretlerile ithal 
priminin ve mal 
gümrükten çıkınca
ya kadar ödenen 
vergi ve resim ve 
sair masrafların ilâ-
vesile hâsıl olan ye
kûndur. tthal mev
kiine kadar yapıl
mış sif satışlarda 
nakliye ve sigorta 
ücretleri kıymete 
ilâve edilemez. 

Eşyanın kıymetle
ri orijinal fatura 
veya menşe şahadet
nameleri ile primle
ri bu pirimleri tes-
bit eden merci -
lerin vesikalarile 
tevsik olunur. Mat
rahın tesbitinde it
hal olunan madde
nin menşe şahadet-
namesile orijinal fa
turasında yazılı kıy
metlerden yüksek o-
lanı nazarı itibare 
alınır. 

îk. E. 

lası ve harçları, şeker
den mamul maddeler, 
her türlü ıtriyat ve 
tuvalet maddeleri, 

MADDE 6 — Aynı 
kanunun 91 nci mad
desi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

İthalât muamele ver
gisinin matrahı, it
hal olunan maddelerin 
fob kiymetlerine nak
liye ve sigorta ücret
lerile ithal priminin ve 
mal gümrükten çıkın
caya kadar ödenen 
vergi ve resim ve sair 
masrafların ilâvesile 
hâsıl olan yekûndur. 
ithal mevkiine kadar 
yapılmış sif satışlarda 
nakliye ve sigorta üc
retleri kiymete ilâve 
edilmez. 

Eşyanın kiymetleri 
orijinal fatura veya 
menşe şahadetnamele-
rile ve ithal primleri, 
bunları tesbit eden 
mercilerin vesikalarile 
tevsik olunur. Matra
hın tesbitinde ithal o-
lunan maddenin menşe 
şehadetnam esile ori
jinal faturasında yazılı 
kıymetlerden yüksek 
olanı nazarı itibare 
alınır. 

Fatura veya menşe 
şehadetnamesi ibrazı 
mutat olmayan gayri 
ticarî eşyanın kıymet

l i . 1. E. 

MADDE 6 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Na. E. 

MADDE 6 — Ikti 
sat encümeninin tekli 
fi aynen 
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Ad. E. 

MADDE 6 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 6 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen 

B. E. 

MADDE 9 — Ayni 
kanunun 91 nci mad
desi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

İthalât muamele 
vergisinin matrahı it
hal olunan maddelerin 
fob kıymetlerine nak
liye ve sigorta ücret-
lerile ithal priminin 
ve mal gümrükten çı
kıncaya kadar ödenen 
vergi ve resim ve sair 
masrafların ilâvesile 
hâsıl olan yekûndur. 
İthal mevkiine kadar 
yapılmış sif satışlarda 
nakliye ve sigorta üc
retleri kıymete ilâve 
edilmez. 

Eşyanın kıymetleri 
orijinal fatura veya 
menşe şehadetnamele-
rile ve ithal primleri, 
bunları tesbit eden 
mercilerin vesikalarile 
tevsik olunur. Matra
hın tesbitinde ithal o-
lunan maddenin menşe 
şehadetnamesile oriji
nal faturasında yazılı 
kıymetlerden yüksek 
olanı nazarı itibare 
alınır. 

Fatura veya menşe 
şehadetnamesi ibrazı 
mutat olmayan gayri 
ticarî eşyanın kıymet-
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Fatura veya men
şe şahadetnamesi ib
razı mutat olmayan 
gayri ticarî eşyanın 
kıymetleri, bunların 
gümrüklendi k 1 e r i 
mahallerde cari ra
yiç kıymetlerine gö
re muayene memur
larınca takdir ve he
sap olunur. 

Gümrük ve inhi
sarlar vekâleti bir 
ay evvelden resmî 
gazete ile ilân ede
rek faturaların Türk 
konsoloslukları n c a 
tasdikli olmasını is
teyebilir. 

Orijinal fatura ve 
menşe şahadetname
lerinde yazılı ec
nebi paralan Cüm-
rük ve inhisarlar ve
kâletince, kambiyo 
borsasının son bir 
aylık vasati kambi
yo fiyatlarına naza
ran Türk parasına 
göre tutarını göster
mek üzere tanzim 
olunacak cetveldeki 
kurlarla hesap olu
nur. Bu cetveller, 
tatbikata geçmezden 
on beş gün evvel ilân 
edilir. Cetveller bir 
ay için muteberdir. 

Türkiye borsasın
da fiyatı bulunma
yan ecnebi paraların 
kuru Türkiye Cum
huriyet. merkez ban
kasınca tayin olu
nur. 

îk. E. 

leri, bunlarm gümrük-
lendikleri mahallerde 
cari rayiç kıymetleri
ne göre muayene me
murlarınca takdir ve 
hesap olunur. 

Gümrük ve inhisar
lar vekâleti üç ay ev
velden Resmî gazete 
ile ilân ederek fatura
ların Türk konsolos-
luklarınca tasdikli ol
masını isteyebilir. 

Orijinal fatura ve 
menşe şehadetnamele-
rinde yazılı ecnebi pa
ralan Gümrük ve in
hisarlar vekâletince 
kambiyo borsasının 
son bir aylık vasati 
kambiyo fiatlarma na
zaran Türk parasma 
göre tutarmı göster
mek üzere tanzim olu
nacak cetveldeki kur
larla hesap olunur. Bu 
cetveller tatbikata geç
mezden on eş gün ev
vel ilân edilir, cetvel
ler bir ay için mute
berdir. 

Türkiye borsasında 
fiatı bulunmayan ec
nebi paraların . kuru 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankasınca ta
yin olunur. 
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Mal. E. B. E. 

leri, bunların gümrük-
lendikleri mahallerde 
cari rayiç kıymetleri
ne göre muayene me
murlarınca takdir ve 
hesap olunur. Gümrük 
kanunu hükümlerine 
göre sahipsiz addolu
narak satılan eşyanın 
muamele vergisine bu 
eşyanın satış bedeli 
matrah olur. 

Gümrük ve inhisar
lar vekâleti üç ay ev
velden Resmî Gazete 
ile ilân ederek fatura
ların Türk konsolos-
luklarmca tasdik edil
miş olmasını isteyebi
lir. 

Orijinal fatura ve 
menşe şehadetnamele-
rinde yazılı ecnebi pa
raları Gümrük ve in
hisarlar vekâletince 
kambiyo borsasının 
son bir aylık vasati 
kambiyo fiatlarma na
zaran Türk parasına 
göre tutarını göster
mek üzere tanzim olu
nacak cetveldeki fiat-
larla hesap olunur. Bu 
cetveller tatbikata geç
mezden on beş gün ev
vel ilân edilir, cetvel
ler bir ay için mute
berdir. 

Türkiye borsasında 
fiatı bulunmayan ec
nebi paralarının fiatı 
Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez bankasınca ta
yin olunur. 
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MADDE 7 — Ay
ni kanunun 93 ncii 
maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştiril -
mistir : 

Muamele vergisi
ne tâbi eşyayı ithal 
edenler, bu eşyaya 
ait gümrük beyan
namelerinde eşyanın 
sif kıymetini veya 
fob kıymetile ithal 
mahalline kadar si
gorta, navlun ve sa
ir tahakkuk etmiş 
olan masrafları ve 
ithal primlerini be
yan etmeğe mecbur
durlar. Bu eşyanın 
muamele vergisi 
matrahına girmesi 
lâzımgelen sair un
surlar gümrüklerce 
tayin ve ilâve olu
nur. 

Gümrük resmini 
tahakkuk ettirenler 
ayni zamanda mua
mele vergisini de ta
hakkuk ettirirler 
Beyan edilen unsur
lar tetkik neticesin
de muvafık görülür 
se aynen kabul olu 
nur. Noksan görülür
se tahakkuk memur 
lan tarafından tev
hit olunan miktar
lara iblâğ edilerek 
vergiye matrah itti
haz olunur. 

M A D D E 8 — 
2731 sayılı ve 27 -
V - 1935 tarihli ka
nunun birinci mad -
desinin 5 nci bendi
nin C fıkrasına aşa-

îk. E. 

MADDE 7 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 8 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. 1. E. 

MADDE 7 — Hükû 
metin teklifi ayaen. 

MADDE 8 — Hükü
metin teklifi aynen. 

Na. E. 

MADDE 7 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 8 — Hü
kümetin teklifi aynen 
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•Ad. E. 

MADDE 7 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Ivî'al. E. 

MADDE 7 — Hükü
metin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 10 — Hü
kümetin yedinci mad
desi aynen 

MADDE 8 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 8 — Hükû 
metin teklifi aynen 

MADDE 11 — 27-V-
1935 tarih ve 2731 nu
maralı kanunun birin
ci maddesinin beşinci 
bendinin C ve E fıkra
larına aşağıdaki hü-
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ğıdaki hüküm ek -
lenmiştir : 

Ancak bunların 
memleket içinde imal 
edilenlerinden 15 ku
ruş vergi alınır. 

MADDE 9 — Ay
ni kanunun birinci 
maddesinin 5 nci ben 
dinin E fıkrasına 
aşağıdaki hüküm ilâ
ve edilmiştir: 

449 numaraya gi
ren lâstik ökçelerin 
memleket içinde imal 
edilenlerinin beher 
kilogramından 15 
kuruş vergi alınır. 

MADDE 10 — Ay
ni kanunun ikinci 
maddesinin 5 nci fık
rası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

İthal veya dahil
de imal ve istihsal sı
rasında vergiye tâbi 
olan maddeler esas 
iptidaî maddeyi teş
kil etmek üzere mem
leket içinde imal olu
nan eşya (birinci 
maddenin 5 nci ben
dinin B, C, E fıkra
ları bu hükümden 
hariçtir.) 

Ik. E. G. î. E. Na. B. 

MADDE 9 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 10 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 9 — Hükü
metin teklifi aynen. 

MADDE 10— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 9 — Hükü
metin teklifi aynen. 

MADDE 10 — Hü
kümetin teklifi aynen. 
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Ad. E. 

MADDE 9 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 10 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

'j-Iai. E. 

MADDE 9 — Hükü
metin teklifi aynen 

MADDE 10 — Ayni 
kanunun ikinci mad
desinin 5 nci fıkrası 
aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

5 : ithal veya dahil
de imal ve istihsal sı
rasında vergiye tâbi 
tutulmuş olan madde
ler esas iptidaî madde
yi teşkil etmek üzere 
memleket içinde imal 
olunan eşya (birinci 
maddenin 5 nci bendi
nin B ve C fıkraların
da yazılı eşya ile lâstik 
ökçeler bu istisnadan 
hariçtir). 

B. E. 

kümler ilâve edilmiş
tir. 

C fıkrasına ilâve edi
len: (Ancak bunların 
memleket içinde imal 
edilenlerinden beher 
kilo gramından on beş 
krurş vergi alınır). 

E fıkrasına ilâve 
edilen : (449 numara
ya giren lâstik ökçe
lerin memleket içinde 
imal edilenlerinden, 
beher kilogramından 
on beş kuruş vergi 
alınır). 

MADDE 12 — Ma
liye encümeninin o-
nuncu maddesi aynen. 
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Hü. 

"MADDE 11 — 23-V-
1928 tahih ve 1324 
sayılı damga resmi 

kanununun yedinci 
maddesinin üçüncü 
fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş
tir: 

Yabancı memleket
lerde tanzim ve Tür
kiye Cumhuriyeti da

hiline irsal olunan 
evrak ve senetler 
resmî dairelere ibraz 
olunduğu veya üze
rine mürselünileyh-
leri veya hâmilleri 
tarafından devir ve
ya ciro muamelesi 
yürütüldüğü veya
hut her hangi bir su
retle Tıirkiyede hük
münden istifade e-
dildiği takdirde dam
ga resmine tâbidir; 
mezkûr resim mür-
selünileyhleri veya 
hâmilleri veyahut 
hükmünden istifade 
edenler tarafından 
ifa olunur. 

MADDE 12 — Ay
ni kanunun on birin
ci maddesinin yirmi 
dördüncü numarası 
aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu 
maddeye 96 ncı nu
mara eklenmiştir. 

24 - Çekler,banka-
lar veya ticarethane
ler aracındaki müna
kale, tediye, irsal, 
teslim ve tahsil emir
leri 5 kuruş, 

96 - Alelûmum ha
valenameler, havale 

Ik. E. 

MADDE 11 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 12 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. 1. E. 

MADDE 11 ~ Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 12 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Na. E. 

MADDE 1 1 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 12 — Ayni 
kanunun on birinci 
maddesinin 24 ncü nu
marası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye 96 ve 97 
nci numaralar eklen
miştir. 

24 — Çekler, banka
lar veya ticarethane
ler arasındaki müna
kale, tediye, irsal, tes
lim ve tahsil emirleri 

5 kuruş 
96 — Alelûmum 

havalenameler, havale 
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Ad. E. 

MADDE 11 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal.-E. 

MADDE 11 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 12 — Na-
fia encümeninin tekli
fi aynen. 

B. E. 

MADDE 13 — Hü
kümetin 11 nci mad
desi aynen. 

MADDE 12 — Nafia 
encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 14 — Na
fia encümeninin 12 ncı 
maddesi aynen. 
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mektupları, posta ve 
telgraf havalename
leri 2 kuruş. 

MADDE 13 —Ay
ni kanunun 32 nci 
maddesine 3478 sayı
lı kanunla eklenen 
63 ncü numara kal
dırılmıştır. 

MADDE 14 —Ay
ni kanunun 34 ncü 
maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Türkiyede tanzim 
edilip doğrudan doğ
ruya yabancı memle
ketlere gönderilen 
evrak ile çekilen tel
grafların damga re
simleri, Türkiyede 
kalan kopyelerine 
pul ilsakı suretile ifa 
olunur. Bu kopyele-
rin tahakkuk müru
rum zamanı müdde-
t i n c e saklanması 
mecburidir. 

MADDE 15— Ay
nı kanunun 17 nci 
maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir: 

Bu maddede yazılı 
sigorta ücreti tabiri, 
prim, idare masrafı 
ve sair her ne nam 
ile olursa olsun si
gorta akdi mukabi
linde müşteriden a-
lınan paranın yekû
nunu ifade eder. 

Ik. E. 

MADDE 13 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 14 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 15 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. î. E. 

MADDE 13 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Na. E. 

mektupları 5 kuruş 
97 — Posta ve tel

graf havalenameleri: 
Muhteviyatı yirmi 

liraya kadar olanlar 
2 kuruş 

Muhteviyatı yirmi 
liradan fazla olanlar 

5 kuruş 

MADDE 13— Hü
kümetin teklifi aynen, 

MADDE 14 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 15 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 14— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 15 — Hü
kümetin teklifi aynen. 
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MADDE 13 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 14 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 15 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Miti, E, 

MADDE 13 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 15 — Hü
kümetin teklifi aynen 

45 — 
B. E. 

MADDE 15 — Hü
kümetin 13 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 16 — Hü
kümetin 14 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 17 — Hü
kümetin 15 nci mad
desi aynen. 
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MADDE 16 — Ay
nı kanunun kırk dör
düncü maddesine 
aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Türkiyede tanzim 
edilip doğrudan doğ
ruya yabancı mem
leketlere gönderilen 
evrak ile çekilen tel
grafların kopyelerini 
tahakkuk müruru 
zamanı müddetince 
saklamayanlardan i-
kiyüz lira ceza alı
nır. Ve tekerrürü ha
linde ceza bir misli 
arttırılır. 

MADDE —17 Ay
nı kanunun kırk al
tıncı maddesi aşağı
daki şekilde değişti-
tirilmiştir: 

Ecnebi memleket
lerde tanzim olunup 
Türkiyeye ithal edi
len evrak ve senet
lerin damga resmin
den dolayı alınması 

lâzım gelen para ce
zası, damga resmile 
beraber, bunları it
halden sonra en ev
vel satan veya ka
bul veya tedive ve
yahut sair suretle is
timal eden şahıstan 
veya mezkûr şahsa 
müracaat hakları bu
lunmak üzere müte
selsil kefalet kaide
sine tevfikan hâmil
den, kezalik mezkûr 
evra,k ve senetleri, it
halden sonra, kabul 
veya ciro veya tedi
ye veyahut istimal 

Ik. E. 

MADDE 16 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 17 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. î. E. 

MADDE 16 — Hü
kümetin: teklif i aynen, 

Na. E. 

MADDE 16— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 17 - Hü
kümetin teklifi avnen 

MADDE 17 — Hü
kümetin teklifi aynen. 
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Ad, E. 

MADDE 16 — Hü-
klrnetin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 16 — Hü
kümetin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 18 — Hü
kümetin 16 ncı mad
desi aynen. 

MADDE 17 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 17 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 19 — Hü
kümetin 17 nci mad
desi aynen. 
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Hü. îk. E. Ö. t. E. 3ta, 1. 

edenlerden veya ye
dinci maddede tayin 

olunan mürselüni-
leyhlerden veya-
hükmünden istifade 
edenlerden veyahut 
bunları elinde bu
lunduran efrat ye 
müesseselerden isti
fa edilir. 

Efrat tarafından 
ecnebi elçilik ve 
konsoloshanelerinde 
akit ve teati ve mez
kûr elçilik ve konso
loshanelere kabul 
olunup elçilik ve 
konsoloshaneler ha
ricinde kullanılan 
evrak ve senetlerin 
damga resminden 
dolayı alınması lâ-
zımgelen para cezası 
ve resmi yukarıki 
fıkra mucibince is
tifa olunur. 

MADDE 18 — Ay
nı kanunun 3478 sa
yılı kanunla değiş 
tirilen elli beşinci 
maddesine aşağıdaki 
hüküm eklenmiştir: 

Alelûmum ticarî 
ve sınaî müesseseler
le bankalar ve şir 
ketler ve 3659 sayılı 
kanunun şümulüne 
giren müesseseler ta 
rafından tanzim edi
len ve on birinci 
maddenin 38 nci nu
marasında yazılı ne
viden olan evrak, 
pulsuz veya pulu 
noksan bulunduğu 
takdirde ifa edilme
miş veya noksan ifa 

MADDE 18 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 18— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 18 — Hü
kümetin teklifi aynen. 
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Ad. E. 

MADDE 18 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 18 — Hü
kümetin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 20 — Hü
kümetin 18 nci mad
desi aynen. 
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edilmiş olan damga 
resmi cezasile birlik
te evrakı tanzim 
edenlerden alınır. Bu 
ceza affa tâbi değil
dir. Bu kabil evrakı 
kabul eden v« üzeri
ne muamele vapan-
lar hakkındaki hü
küm bakidir. 

MADDE 19 — 17-
V-1940 tarih ve 3828 
sayılı kanunun, ikinci 
maddesinin A ve B 
fıkralarile kazanç 
vergisine yapılmış 
olan zamlar bir misli 
arttırılmış ve 2395 
sayılı kazanç vergisi 
kanununun yirmi se
kizinci maddesinin 
birinci ve üçüncü 
fıkralarına dahil o-
lanlarm kazanç ver
gilerine bir misil zam 
yapılmıştır. 

Gerek 3828 savıl1 

kanunun ikinci mad
desi ve gerek işbu 
madde ile yapılmış 
olan zamlar 2416 sa
yılı kanun hükmüne 
göre tarholunan buh
ran vergisi matrahı
na ithal edilmez ve 
bu zamlardan bele
diye hissesi ayrıl
maz. Bu zamlar ile 
aşağıdaki 20 nci 
maddede yazılı zam
lar 2395 sayılı ka
nunun muaddel 12 
ve 13 ncü maddele
ri mucibince tanzim 
olunacak bilanço ve 
kâr ve zarar hesap
larına zarar veya 

Ik. E. 

MADDE 19 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

(i. I. E. 

MADDE 19 — Hü
kümetin teklifi aynen 

Na. E. 

MADDE 19 — Hü
kümetin teklifi aynen. 
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Ad. E. 

MADDE 19 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal. E. B. E. 

MADDE 19 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 21 — Hü
kümetin 19 ncu mad
desi aynen. 

( S , Sîiyısı : 104) 



Hû, 

masraf kay doluna -
maz. 

MADDE 20 — 2395 
sayıü kazanç vergisi 
kanununun seksen 
ikinci maddesinin A 
fıkrasında yazılı ruh
sat tezkeresi harçla
rına bir misil ve £ 
fıkrasında yazılı ruh
sat tezkeresi harçla
rına beş misil zam-
medilmiştir. 

MADDE 21 — 17-
V-.194U tarih ve 3828 
sayılı kanunun ye
dinci maddesile kah
venin istihlak vergi
sine yapılmış olan 
zamma yirmi beş ku
ruş ve çayın istihlâk 
vergisine yapılmış 
olan zamma kırk ku
ruş ilâve edilmiştir. 

MADDE 22 — Ay
ni kanunun sekizinci 
maddesine bağlı cet
velde yazılı gümrük 
ithalât tarifesinin 
129/B, 132/B, ve 
135/A, B, C pozis
yonlarına giren eşya 
için tayin edilmiş o-
)an vergiler aşağı
daki şekilde değişti
rilmiş ve gümrük it
halât tarifesinin 

469/A, B pozisyonla
rına giren çimento
ya ton başına iki yüz 
kuruş istihlâk vergi
si vazedilmiştir. Çi
mentodan alınacak 
istihlâk vergisi de 
2731 sayılı kanun
daki hüküm ve usul-

— aâ — 
tk. E. O. t E. 

MADDE 20 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 20 - - Hu 
kumetin teklifi aynen. 

Na. E. 

MADDE 20— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 21 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 22 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 1 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 22— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 1 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 22— Hü
kümetin teklifi aynen. 
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Ad. E. 

MADDE 20 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 21 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 22 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 20 — Hü
kümetin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 22— Hü
kümetin 20 nci mad
desi aynen. 

MADDE 21 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 23 — Hü
kümetin 21 nci mad
desi aynen. 

MADDE 22 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 24 — Hü
kümetin 22 nci mad
desi aynen. 
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lere göre tarh ve tah
sil olunur. 

Kilo
sun 
dan 
K. 

129/B, 132/B 250 
135/A 45 
135/B 85 
135/C 118 

MADDE 23 — Ay
ni kanunun dokuzun
cu maddesine aşa
ğıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

Bu madde muci
bince yapılan zam
larla nakliyat resmi 
ve sair vergi ve re
simlerin ilâvesinden 
sonra nakliye ücret
leri yekûnunda hu
sule gelecek kuruş 
kesirleri, yirmi pa
radan aşağı ise yir
mi paraya ve dana 
yukarı olanlar da 
bir kuruşa iblâğ edi
lir. Bu farklar nak
liyat resminin tâbi 
olduğu hükümler da
iresinde tahsil ve 
malsandığma teslim 
olunur. 

MADDE 24 — Ay
ni kanunun on birin
ci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş
tir: 

1324 sayılı damga 
resmi kanunu ve ek 
ve tadilleri muci
bince mezkûr kanu
nun on birinci mad
desinde yazılı tarife
ye göre alınmakta 

tk. E. 

MADDE 23 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. I. E. 

MADDE 23— Hü
kümetin teklifi aynen, 

MADDE 24 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 24— Hü
kümetin teklifi aynen. 

Na. E. 

MADDE 23 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 24 — Ayni 
kanunun on birinci 
maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

1324 sayılı damga 
resmi kanunu ile ek 
ve tadilleri mucibince 
mezkûr kanunun on 
birinci maddesinde 
yazılı tarifeye göre 
alınmakta olan dam
ga resimleri ile ayni 
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MADDE 23 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 24 — Na-
fia encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 23 — Hü
kümetin teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 25— Hü
kümetin 23 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 24 — Nafia 
encümeninin teklifi ay
nen 

MADDE 26 — Na
fia encümeninin 24 
ncü maddesi aynen. 
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olan damga resimle
ri ile ayni kanunun 
otuz üçüncü madde
sinde yazılı evrakın 
resmi yüzde ellinis-
betinde arttırılmış
tır. Damga resmi ka
nununun on birinci 
maddesine bağlı ta
rifenin 38, 40, 46, 47, 
52, 54, 58, 62 ve 68 
nci numaralarında 
yazılı evrak ile 39 
ncu numarasında 
münderiç ve sulh 
mahkemelerinde is
timal edilecek olan 
hususî vekâletname
ler bu zamma tâbi 
değildir. 

Ayni kanunun on 
üçüncü maddesinin 
2, 4, 5 ve 8 nci nu-
maralarile on dört, 
on beş ve on altıncı 
maddelerinde yazılı 
evraktan alınan nis-
bî resimlere bir mi
sil ve 12 nci madde
sile on üçüncü mad
desinin 1, 3, 7, 9 ve 
10 ncu numaraların
da ve beşinci ve al
tıncı fasıllarında ya
zılı evraktan alman 
nisbî resimlere yüz
de on zammedilmiş-
tir. 

Bu madde muci
bince alınacak zam 
ile damga resminin 
baliği bir kuruştan 
aşağı olduğu takdir
de kuruşa iblâğ olu
nur. Resim ile zam 
yekûnunda bir ku
ruştan aşağı zuhur 
eden kesirler de ku
ruşa çıkarılır. 

Ik. E. a. ı E. Na. E. 
kanunun otuz üçüncü 
maddesinde yazılı ev
rakın resmi, yüzde el
li nisbetinde arttırıl
mıştır. Damga resmi 
kanununun 11 nci 
maddesine bağlı tari
fenin 38, 40, 46, 47, 
52, 54, 58, 62 ve 6S 
nci numaralarında 
yazılı evrak ile 39 ncu 
numarasında münde -
riç ve sulh mahkemele
rinde istimal edilecek 
olan hususî vekâlet -
nameler bu zamma 
tâbi değildir. 

Aynı kanunun on 
üçüncü maddesinin 2, 
4, 5 ve 8 nci numara-
larile on dört, on beş 
ve on altıncı madele-
rinde yazılı evraktan 
alman nisbî resimlere 
bir misil ve on ikinci 
maddesile on üçüncü 
maddesinin 1, 3, 7, 9 
ve 10 ncu numarala
rında ve beşinci ve al
tıncı fasıllarında ya
zılı evraktan alman 
nisbî resimlere yüzde 
on zammedilmiştir. 

Bu madde mucibin
ce yapılacak zamlarla 
damga resminin baliği 
bir kuruştan aşağı ol
duğu veya bu yekûn
da bir kuruştan aşağı 
kesir zuhur ettiği tak
dirde bunlar bir ku
ruşa iblâğ olunur. 
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Ad. E. Mal. E. B. E. 
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MADDE 25— Tü
tün ve içkilerden 
2460 ve 3828 sayılı 
kanunlar mucibince 
alınmakta olan mü
dafaa vergilerine a-
şağıda yazılı miktar
larda zam yapılmış 
ve tuzun kilosuna 
iki kuruş müdafaa 
vergisi vazedilmiştir. 
I - Tütün mamu-

lâtı 
A) Sigaralar : 
Y i r m i sigarayı 

muhtevi bulunan si
garalardan tarife fi-
atı on bir kuruş ve 
daha yukarı olanla
rın beher paketine 
bir kuruş ve bu fiat-
tan aşağı satılanla
rın beher paketine 
yirmi para, 

B) Tütün (enfiye 
ve tömbeki dahil) 

Fabrikalar mamu-
lâtmdan yirmi beş 
gramlık paketlerde 
satılan tütünlerin 
beher paketine alt
mış para, diğer bü
tün mamulâtm yirmi 
ve yirmi beş gramlık 
beher paketine bir 
kuruş. 

II - İçkiler 
A) Rakı, kanyak, 

konyak ve likörler : 
Şişe hacimleri on 

beş ve yirmi beş san
tilitre olanların be
her şişesine dört ku
ruş, 

Şişe hacimleri otuz 
beş ve elli santilitre 
olanların beher şişe
sine sekiz kuruş, 

îk. E. 

MADDE 25 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. İ. E. 

MADDE 25 — Tü
tün ve içkilerden 2460 
T, e 3828 sayılı kanun
lar mucibince alınmak
ta olan müdafaa ver
gilerine aşağıda yazılı 
miktarlarda zam ya
pılmış ve tuza kilo ba
sma iki kuruş müda
faa vergisi vazedilmiş
tir. 

I - Tütün mamulâtı. 
A) Sigaralar: 
Yirmi sigarayı muh

tevi bulunan sigara-
ralardan tarife fiatı 
11 kuruş ve daha yu
karı olanların beher 
paketine bir kuruş 
ve bu fiattan aşağı sa
tılanların beher pake
tine yirmi para, 

B) Tütün (enfiye ve 
tömbeki dahil) 

Fabrikalar mamulâ-
tmdan yirmi beş 
gramlık paketlerde sa
tılan tütünlerin beher 
paketine altmış para, 
diğer bütün mamulâ
tm yirmi beş ve yirmi 
beş gramlık beher pa
ketine bir kuruş, 

II - İçkiler 
A) Rakı, kanyak, 

konyak ve likörler : 
Şişe hacimleri on 

beş ve yirmi beş san
tilitre olanların beher 
şişesine dört kuruş 

Şişe hacimleri otuz 
beş ve elli santilitre 
olanların beher şişesi
ne sekiz kuruş, 

Şişe hacimleri elli 
santilitreden fazla 
olanların beher şişesi
ne on iki kuruş, 

Na. E. 

MADDE 25 — Tü
tün ve içkilerden 246( 
ve 3828 sayılı kanun 
lar mucibince alın
makta olan müdafaa 
vergilerine aşağıda 
yazılı miktarlarda 
zam yapılmış ve tuza 
kilo başına bir kuruş 
müdafaa vergisi vaze
dilmiştir. 

I - Tütün mamu
lâtı : 

A) Sigaralar : 
yirmi sigarayı muh

tevi bulunan paketler
den tarife fiatı on bir 
kuruş ve daha yukarı 
olanların beher pake
tine bir kuruş ve bu 
fiattan aşağı satılanla
rın beher paketine 
yirmi para, 

B) Tütün (enfiye ve 
tömbeki dahil) 

Fabrikalar mamulâ-
tmdan yirmi beş 
gramlık paketlerde sa
tılan tütünlerin beher 
paketine altmış para, 
diğer bütün mamulâ
tm yirmi ve yirmi beş 
gramlık beher pake
tine bir kuruş, 

II - içkiler 
A) Rakı, kanyak, 

konyak ve likörler; 
Şişe hacimleri on 

beş ve yirmi beş santi
litre olanların beher 
şişesine dört kuruş, 

Şişe hacimleri otuz 
beş ve elli santilitre 
olanların beher şişe
sine sekiz kuruş, 

Şişe hacimleri elli 
santilitreden fazla o-
lanlarm beher şişesine 

( S. Sayısı : 194 ) 



Ad. fi. 

MADDE 25 — Na
fıa encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal E. 

MADDE 25 — Güm
rük ve inhisarlar en
cümeninin teklifi ay
nen 

5 0 -
B. fi. 

MADDE 27 — Tü
tün ve içkilerden 2460 
ve 3828 numaralı ka
nunlar mucibince alın
makta olan müdafaa 
vergilerine aşağıda 
yazılı miktarlarda zam 
yapılmış ve tuza kilo 
basma bir kuruş mü
dafaa vergisi vazedil
miştir. 

1 - Tütün mamulâtı: 
A) Sigaralar: 
Yirmi sigarayı muh

tevi paketlerden ta
rife fiatı on bir kuruş 
ve daha yukarı olan
ların beher paketine 
bir kuruş ve bu fiat-
tan aşağı satılanların 
beher paketine yirmi 

para, 
B) Tütün (Enfiye 

ve tömbeki dahil) 
Fabrikalar mamu-

lâtmdan yirmi beş 
gramlık paketlerde sa
tılanların beher pake
tine altmış para, diğer 
bilûmum mamulatm 
yirmi ve yirmi beş 
gramlık beher paketi
ne bir kuruş. 

2 - İçkiler : 
A) Rakı, kanyak, 

konyak ve likörler : 
Şişe hacimleri on beş 

ve yirmi beş santilitre 
olanların beher şişesi
ne beş kuruş, 

Şişe hacimleri otuz 
beş ve elli santilitre 
olanların beher şişesi
ne sekiz kuruş, 

Şişe hacimleri elli 
santilitreden fazla o-
lanlarm beher şişesine 
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Şişe hacimleri elli 
santilitreden fazla 
olanların beher şişe
sine on İM kuruş, 

B) Şampanya ve 
viskinin beher şişesi
ne yetmiş beş kuruş, 

C) Şarapların be
her litresine iki ku
ruş, 

Asker sigaraları 
yukarıda yazılı zam
ma tâbi değildir. 

Bu sigaralardan 
halen alınmakta olan 
müdafaa vergisi, bu 
knunun meriyette 
kaldığı müddetçe a-
lınmaz, asker sigara
sının askerlerden 
gayri kimseler tara
fından satın alınma
sı veya bulundurul
ması yasaktır. Asker 
olmayan kimselerin 
elinde bulunan asker 
sigaraları Hükümet
çe müsadere olunur. 

Tuzdan alınacak 
müdafaa vergisi, sa
tış fiyatına zam su-
retile İnhisarlar ida
resince tahsil olunur. 
inhisarlar idaresince 
doğrudan doğruya 
ecnebi memleketlere 
satılan tuzlar mü
dafaa vergisinden 
müstesnadır. 

îk. E. G. 1. E. 

B) Şampanya ve vis
kinin beher şişesine 
yetmiş beş kuruş, 

C) Şarapların beher 
litresine iki kuruş, 

Asker sigaraları yu
karıda yazılı zamma 
tâbi değildir. Bu siga
ralardan halen alın
makta olan müdafaa 
vergisi bu kanun me
riyette kaldığı müd
detçe alınmaz. Asker 
sigarasının askeı'ler-
den gayri kimseler ta
rafından satın alın
ması veya bulundu
rulması yasaktır. As
ker olmayan kimsele
rin elinde bulunan as
ker sigaraları Hükü
metçe müsadere olu
nur ve bunlardan si
gara başına bir kuruş 
para cezası alınır. Bu 
ceza yarım liradan az 
ve iki yüz liradan faz
la olamaz. 

Tuzdan alınacak 
müdafaa vergisi, satış 
fiatma zam suretile 
İnhisarlar idaresince 
tahsil olunur. İnhisar
lar idaresince doğru
dan doğruya ecnebi 
memleketlere satılan 
tuzlar müdafaa vergi
sinden müstesnadır. 

Na. İî. 

on iki kuruş, 
B) Şampanya v< 

viskinin beher şişesini 
yetmiş beş kuruş, 

C) Şarapların beheı 
litresine iki kuruş. 

Asker sigaraları yu
karıda yazılı zamma 
tâbi değildir. Bu siga
radan halen alınmakta 
olan müdafaa vergisi 
bu kanun meriyette 
kaldığı müddetçe alın
maz. Asker sigarasının 
askerlerden gayri kim
seler tarafından satın 
alınması veya bulun
durulması yasaktır. 
Asker olmayan kimse
lerin elinde bulunan 
asker sigaraları Hükü
metçe müsadere olu
nur ve bunlardan si
gara başına bir kuruş 
para cezası alınır. Bu 
ceza yarım liradan az 
ve iki yüz liradan faz
la olamaz. Tuzdan alı
nacak müdafaa vergi
si satış fiatına zam su
retile İnhisarlar ida
resince tahsil olunur. 

İnhisarlar idaresince 
doğrudan doğruya ec
nebi memleketlere sa
tılan tuzlar müdafaa 
vergisinden müstesna
dır. 

( S. Sayısı : 194 ) 



Ad. E. Mal. E. 

61 — 
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on iki kuruş, 
B) Şampanya ve vis

kinin beher şişesine 
yetmiş beş kuruş, 

C) Şarapların beher 
litresine iki kuruş. 

Asker sigaraları yu-
karıki zamma tâbi de
ğildir. Bu sigaralardan 
halen alınmakta olan 
müdafaa vergisi bu 
kanunun meriyette 
kaldığı müddetçe alın
maz. Bir ere bir gün
de verilecek sigara 
mikdarı îcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olu
nacak talimatname ile 
tayin olunur. Asker si
garasının erat ve on
başılarla, erbaşlardan 
gayri kimseler tara
fından satın alınması 
veya bulundurulması, 
yasaktır. Erat ve on
başılarla erbaşlardan 
gayri kimselerin slinde 
bulunan asker sigara
ları Hükümetçe müsa
dere olunarak İnhisar
lar idaresine verilir ve 
bunlardan sigara başı
na bir kuruş para ce
zası alınır. Bu ceza ya
rım liradan az ve iki 
yüz liradan fazla ola
maz. 

Tuzdan alınacak mü
dafaa vergisi, satış fi-
atma zam suretile in
hisarlar idaresince tah
sil olunur, inhisarlar 
idaresmce doğrudan 
doğrudan doğruya ec
nebi memleketlere sa
tılan tuzlar müdafaa 
nergisinden müstesna
dır. 
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MADDE 26 — Ay
nı kanunun on üçün
cü maddesi mucibin
ce 1722 sayılı kanu
na bağlı mukavele
namede münderıç 
standart nevinden 
inhisar kipritlerinin 
vasati elli çöpü muh
tevi beher kutusun
dan alınmakta olan 
müdafaa vergisi, ku
tu başına otuz para
ya ve çakmak taşla
rının beher adedin
den alınmakta olan 
müdafaa vergisi de 
üç kuruşa çıkarıl
mıştır. 

MADDE 27 — Ay
nı kanunun on dör
düncü maddesi mu
cibince alınmakta 
olan müdafaa vergi
sine yüzde elli zam 
yapılmıştır. Gersk 
bu zam, gerekse mü
dafaa vergisi ve ruh
sat tezkeresi harçla-
rile zamları, kazanç 
ve müdafaa vergile
ri matrahlarının ta
yininde zarar veya 
masraf meyanmda 
gösterilemez. 

MADDE 28 — 797 
ve 1838 sayılı ka
nunlar mucibince a-
lmmakta olan vera
set ve intikal vergi
sine bir misil zam 
yapılmıştır. 

tk. E. 

MADDE 26 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

O. t. E. 

MADDE 26 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 27— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 27 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

,Va. E. 

MADDE 26 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 27 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 28 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 28— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 28 — Hü
kümetin teklifi aynen. 
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MADDE 26 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 26 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

B. E. 

MADDE 28 — Hü 
kûmet'n 26 ncı mad 
desi aynen 

MADDE 27 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 28 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 27 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 28 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 29 — Hü 
kumetin 27 nci mad 
desi aynen 

MADDE 30 — Hü 
kumetin 28 nci mad 
desi aynen 
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MADDE 2fl — 1337 
sayılı ve 14-VII-1931 
tarihli kanun ile ek 
ve tadilleri mucibin
ce alınmakta, olan 
bina vergisine sahi
binin bizzat oturdu
ğu meskenlerde bina 
vergisinin altında 
biri ve diğer binalar
da üçte biri nisbetin-
de müdafaa ^ergisi 
zammedilmistir. 

Bu vergi 1996 sa
yılı ve 3İ-V-1932 ta
rihli kanundaki hü
küm ve usuller daire
sinde vilâyet hususî 
idarelerince tahak
kuk ve tahsil oluna
rak, malsandıküarma 
teslim edilir. 1996 
sayılı kanun muci
bince bina buhran 
vergisinden muaf o-
lanlar, müdafaa ver
gisinden de muaf
tırlar. 

Vilâyet hususî ida
releri bu verginin 
tahakkuk ve tahsil 
muamelelerini, bina 
vergisile birlikte ic
ra ederler. Hususî 
idarelerce mükelef-
lerden tahsil olunan-
her parada bina, 
buhran ve müdafaa 
vergileri, kanunî nıs-
betleri dahilinde tah
sil edilmiş sayılır. 

Hususî idare tahsil 
şubeleri veya tahsil
darları tarafından, 
tahsilatın hususî ida
re namına bankaya 
tevdi edildiği gün, 
o tarihe kadar tah-

Ik. E. 

MADDE 29— Hü
kümetin teklifi aynen. 

G. İ. R 

MADDE 29 — Hü 
kûmetin teklifi aynen 

Na. E, 

MADDE 29 — Bi
nalardan, sahibinin 
bizzat oturduğu mes
kenlerde, 1837 sayılı 
ve 14-VII-1931 ta
rihli kanun ile ek ve 
tadilleri mucibince a-
lmmakta olan bina 
vergisinin altıda biri 
ve diğer binalarda üç
te biri nisbetinde mü
dafaa vergisi alınır. 

Bu vergi, 1996 sa
yılı ve 31 - V -1932 
tarihli kanundaki hü
küm ve usuller daire
sinde vilâyet hususî 
idarelerince tahakkuk 
ve tahsil olunarak 
malsandıklarına teslim 
edilir. 1996 sayılı ka
nun mucibince bina 
buhran vergisinden 
muaf olanlar müdafaa 
vergisinden de muaf
tırlar. 

Vilâyet hususî ida
releri bu verginin ta
hakkuk ve tahsil mu
amelelerini bina vergi
sile birlikte icra eder
ler. Hususî idareler
ce mükelleflerden tah
sil olunan her para
da; bina, buhran ve 
müdafaa vergileri, ka
nunî nisbetleri dahi
linde tahsil edilmiş 
sayılır. 

Hususî idare tahsil 
şubeleri ve tahsildar
ları tarafından, tahsi
latın hususî idare na
mına bankaya tevdi 
edildiği gün, o tarihe 
kadar tahsil edilmiş 
olan müdafaa vergisi 
de bankadaki Hazine 

(8 . Sayısı : 194 
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MADDE 29 — Na- MADDE 29 — Nafia MADDE 31 — Na-
fia encümeninin tekli- encümeninin teklifi fi- encümeninin 29 n-
fi ayiieiı. aynen. °ü maddesi aynen. 
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Na. E. 

sil edilmiş olan mü
dafaa nergisi de ban
kadaki Hazine hesa
bı carisine, bankada 
Hazine hesabı carisi 
yok ise o mahallin 
malsandığma yatırı
lır; ve keyfiyetten 
mahallin en büyük 
maliye memuru yazı 
ile haberdar edilir. 
Şu kadar ki bir ay 
içinde tahsil edilen 
müdafaa vergisinin 
Hazine hesabı carisi
ne ve bulunmayajı 
yerlerde malsandığı-
na yatırılması müd
deti hiç bir halde 
ertesi aym sonuncu 
gününü geçemez. 

Vilâyet hususî ida
releri âmiri ita ve 
muhasipleri, müda
faa vergisi tahsila
tının yukarıda yazılı 
müddetler içinde ya
tırılmasını temin ile 
mükelleftirler. Buna 
riayet etmeyen âmiri 
italarla muhasipler
den, yatırmağa mec
bur oldukları meblâğ 
müştereken ve yüz
de on zamla tahsil 
olunur. Maliyece tah
siline geçilmeden ev
vel para yatırılır ise 
yalnız yüzde on zam
mın almmasile ikti
fa olunur. Âmiri ita 
ve muhasipler yatır
mağa mecbur olduk
ları parayı veya %10 
zammı malarile ö-
demedikleri takdir
de tahsili emval ka
nununa tevfikan tah- ı 

j 
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hesabı carisine, banka
da Hazine hesabı cari
si yok ise o mahallin 
malsandığma yatırılır 
ve keyfiyetten mahal
lin en büyük maliye 
memuru yazı ile ha
berdar edilir. Şu ka
dar ki bir ay içinde 
tahsil edilen müdafaa 
vergisinin Hazine he
sabı carisine ve bu
lunmayan yerlerde 
malsandığma yatırıl
ması müddeti hiç bir 
halde ertesi ayın so
nuncu gününü geçe
mez. 

Vilâyet hususî ida
releri âmiri ita ve mu
hasipleri, müdafaa 
vergisi tahsilatının yu
karıda yazılı müddet
ler içinde yatırılması
nı temin ile mükellef
tirler. Buna riayet et
meyen âmiri italar ile 
muhasiplerden yatır
mağa mecbur olduk
ları meblâğ müştere
ken ve yüzde on zam
la ve tahsili em /al ka
nununa tevfikan tah
sil olunur. 

Hususî idare ve be
lediye teşkilâtı birleş
tirilmiş olan yerlerde 
yukarıki hükümler bu 
idareler hakkında da 
aynen caridir. 
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sil edilir. 
Hususî idare ve 

belediye teşkilâtı bir
leştirilmiş olan yer
lerde yukarıki hü
kümler bu idareler 
hakkında da aynen 
caridir. 

MADDE 30 — 
Gümrüklerde kulla
nılan bazı evraka 
2456 ve 2672 sayılı 
kanunlar mucibince 
yapıştırılması lâzım-
gelen müdafaa pulu 
miktarlarına birer 
misil zam yapılmış
tır. 

MADDE 31 — 3702 
sayılı ve 6-VII-1939 
tarihli kanunla tiyat
ro, sinemalarla kon
serlerin bilet bedel
leri üzerinden alman 
yüzde on resme bir 
misil zam yapılmış
tır. Bu zamdan bele
diye ve darülaceze 
hissesi ayrılmaz. Bu 
zamdan dolayı tiyat
ro, sinema ve kon
serlerin bilet bedel 
leri zam miktarından 
fazla tezyit edilemez. 

tk. E. 

MADDE 30— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 31 — 6-VII-
1939 tarih ve 3702 sa
yılı kanun mucibince 
tiyatro ve sinemalarla 
konserlerin bilet be
delleri üzerinden alı
nan % 10 resme bir 
misil zammedilmiştir. 
Bu zamdan belediye ve 
darülaceze hissesi ay
rılmaz. 

G. t. E. Na. E 

MADDE 30 — Hü
kümetin teklifi aynen 

MADDE 31 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

MADDE 30— Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 31 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 
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MADDE 30 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 31 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 30 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MADDE 31 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen . 

B. K. 

P£ADDE 32 — Hü -
kûmetin 30 -ncu mad
desi aynen . 

MADDE 33 — İkti
sat encümeninin 31 n-
ci maddesi aynen. 

MADDE 34 — 24 -
V - 1934 tarih ve 2442 
numaralı elektrik ve 
havagazı istihlâk res
mi kanununun birinci 
maddesinin A ve B 
fıkralarında yazılı 
sarfiyattan alınmak -
ta olan resimlere % 
50 zam yapılmıştır . 

S. Sayısı : 194 ) 
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MADDE 32 — Pos
ta ve telgraf müra-
selelerile telefon a-
bone bedellerinden 
aşağıda yazılı mik
tarlarda müdafaa 
vergisi alınır. 

A) Posta mürase-
leleri 

1 - Dahilî ve ha
ricî adi mektup, adi 
ve cevaplı kartpos
tal, kıymetsiz ticaret 
eşyası örneğinden ve 
adlî tebligattan 

1 kuruş 
2 - Dahilî ve ha

ricî teahhütlü mek
tuplardan ve post
restant mektuplar
dan 2 kuruş 

3 - Dahilî iadeli 
osahhütlü mektup
lardan 3 kuruş 

4 - Dahilî ve ha
ricî kıymeti mukad-
dereli mektuplar • 
dan : Kıymeti üç 
yüz kuruş ve daha 
az olanlardan mak-
tuan 1 kuruş 
Kıymeti üç yüz ku
ruştan fazla olan -
lardan posta ücreti
nin yüzde beşi, 

5 - Posta abone 
kutularından, abone 
ücretinin yüzde be-
§İf 

B) Telgraflar 
1 - Dahilî telgraf

lar : 
Telgraf ücreti el

li kuruş ve daha a-
şağı olanlardan 5 ku
ruş 

Telgraf ücreti el
li kuruştan yukarı 

îk. E. 

MADDE 32 — Pos
ta ve telgraf mürasele-
lerile telefon abone 
bedellerinden aşağıda 
yazılı miktarlarda mü
dafaa vergisi alınır. 

A) Posta mürasele-
leri, 

1 - Dahilî ve haricî 
adi mektup, adi ve 
cevaplı kartpostal, 
kiymetsiz ticaret eşya
sı örneğinden ve adlî 
tebligattan 1 kuruş, 

2 - Dahilî ve haricî 
taahhütlü mektuplar
dan ve postrestant 
mektuplardan 2 kuruş, 

3 - Dahilî iadeli ta
ahhütlü mektuplardan 
3 kuruş, 

4 - Dahilî ve haricî 
kiymeti mukadderdi 
mektuplardan, kiymeti 
üç yüz kuruşa kadar 
olanlardan maktuan 1 
kuruş, 

Kiymeti üç yüz ku
ruştan fazla olanlar
dan, posta ücretinin 
yüzde beşi, 

5 - Posta abone ku
tularından abone üc
retinin yüzde beşi, 

B) Telgraflar: 
1 - Dahilî telgraflar, 
Telgraf ücreti elli 

kuruşa kadar olanlar
dan 5 kuruş, 

Telg?af ücreti elli 
kuruştan yukarı yüz 
kuruşa kadar olanlar
dan 10 kuruş, 

Telgraf ücreti yüz 
kuruştan yukarı iki 
yüz elli kuruşa kadar 
olanlardan 15 kuruş, 

Telsrrdf ücreti iki-

f>. î. E. 

Mâ DDE 32 -- îktı 
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

•Na/'E. 

MADDE 32 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

( S. Sayısı : 194 ) 
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Ad. E. 

MADDE 32 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 32 — Posta 
müraselelerile telgraf
lardan ve telefon abo
ne bedellerile şehirler 
ve milletlerarası ko
nuşmalardan aşağıda 
yazılı hükümler daire
sinde müdafaa vergisi 
alınır. 

A) Müdafaa vergisi
ne tâbi mevat ile bun
lardan alınacak vergi 
miktarları aşağıda 
gösterilmiştir: 

1 - Dahilî ve haricî 
adi mektup, adi ve ce
vaplı kartpostal, kıy
metsiz ticaret eşyası 
örneği ve adlî tebligat
tan 1 kuruş, 

2 - Dahilî ve haricî 
taahhütlü mektuplar
dan, postrestant mek
tuplardan 2 kuruş, 

3 - Dahilî ve haricî 
iadeli taahhütlü mek
tuplardan 3 kuruş, 

4 - Dahilî ve haricî 
kiymeti mukaddereli 
mektuplardan, kiymeti 
üç yüz kuruşa kadar 
olanlardan maktuan 1 
kuruş, 

Kiymeti üç yüz ku
ruştan fazla olanlar
dan posta ücretinin 
yüzde beşi, 

5 - Posta abone ku
tularından, abone üc
retinin yüzde beşi, 

! 6 - Dahilî telgraflar, 
Telgraf ücreti elli 

kuruşa kadar olanlar
dan 5 kuruş, 

Telgraf ücreti elli 
kuruştan yukarı yüz 
kuruşa kadar olanlar-

; dan 10 kuruş, 

I B. E. 

I MADDE 35 — Ma
liye encümeninin 32 n-
c.l maddesi aynen 
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yüz kuruşa kadar 
olanlardan 10 kuruş 

Telgraf ücreti yüz 
kuruştan yukarı iki 
yüz elli kuruşa ka
dar olanlardan 15 
kuruş 

Telgraf ücreti iki 
yüz elli kuruştan 
fazla olanlardan 20 

2 - Haricî telgraf
lardan, telgraf üc
retinin yüzde beşi 

C) Telefon abone 
bedellerile şehirler 

ve milletlerarası ko
nuşmalardan abo -
ne bedeli veya ko
nuşma ücretinin yüz
de onu. 

Bu vergi müdafaa 
pulu yapıştırılması 
suretile tahsil olu -
nur. Telgraflarla 
posta kutuları ve 

şehirler ve milletler
arası konuşmaların -
dan alman verginin 
pulları telgraf veya 
abone ve konuşma 
ücretlerinin tahsili
ne dair verilecek 
makbuzlara, telefon 
abone bedelinden alı
nan vergiye ait pul
lar, fatura tanzim 
edilen yerlerde fatu
ralara ve edilmeyen 
yerlerde makbuz -
lara; alelûmum 
mektup, kartpos -
tal, adlî tebligat 
ve kıymetsiz ticaret 
eşyası örneklerinden 
alınacak vergiye ait 
pullar, bu mürasele 
maddeleri üzerine 
yapıştırılır. 

îk. E. 

yüz elli kuruştan faz
la olanlardan 20 ku
ruş, 
2 - Haricî telgraf

lardan telgraf ücreti
nin yüzde beşi, 

C) Telefon abone 
bedellerile şehirler ve 
milletlerarası konuş
malardan abone bede
li veya konuşma ücre
tinin yüzde onu. 

Ci. 1. E. Na. E 
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Mal. E. B. E. 

Telgraf ücreti yüz 
kuruştan yukarı iki 
yüz elli kuruşa kadar 
olanlardan 15 kuruş, 

Telgraf ücreti iki 
yüz elli kuruştan fazla 
olanlardan 20 kuruş, 

7 - Haricî telgraflar, 
Telgraf ücretinin 

yüzde beşi. 
8 - Telefon abone 

bedellerile şehirler ve 
milletlerarası konuş
malardan, abone bede
li veya konuşma ücre
tinin yüzde onu. 

Kıymeti mukaddere-
li mektuplarla posta 
abone kutularından, 
haricî telgraflardan, 
telefon abone bedelle
rile şehirler ve millet
lerarası konuşmalar
dan almacak müdafaa 
vergilerinde bir ku
ruştan aşağı çıkan ke
sirler kuruşa iblâğ 
olunur. 

( S. Sayısı : 194 ) 
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Müdafaa pulu ya
pıştırılmamış veya 
noksan pul yapıştı
rılmış olan mürase-
le maddelerinden adi 
mektup ve kartpos
tallara noksan ya
pıştırılan veya hiç 
yapıştırılmayan pul
lar iki kat ve diğer 
mürasele maddele -
rinde bir kat olarak 
mürselünileyhten, 

tahsili hakkındaki 
posta ücretlerinin 
hüküm ve usuller 
dairesinde posta ida
relerince tahsil olu
nur. 

Aşağıdaki mevat, 
müdafaa vergisinden 
müstesnadır : 

1 - Posta ve tel -
graf ücretinden müs
tesna bulunan müra-
rasele maddelerile 
telgraflar, 

2 - 2721 sayılı ka
nunun ikinci, dör
düncü ve altıncı 
maddelerinde yazılı 
mürasele maddeleri 

3 - 2722 sayılı ka
nunun ikinci madde
sinde yazılı telgraf
lar 

4 - Posta, telgraf 
ve telefon idaresinin 
kendi muamelelerine 
müteallik mürasele 
maddelerile telgraf
ları ve telefonları. 

îk. E. 

MADDE 33 — Aşa
ğıdaki mevat, müda
faa vergisinden müs
tesnadır : 

1 - Posta ve telgraf 
ücretinden müstesna 
bulunan mürasele 
maddelerile telgraflar, 

2 - 2721 sayılı ka
nunun ikinci, dördün
cü ve altıncı maddele
rinde yazılı mürasele 

, maddeleri, 
3 - 2722 sayılı kanu

nun ikinci maddesinde 
yazılı telgraflar, 

4 - Posta, telgraf ve 
telefon idaresinin ken
di muamelelerine mü
teallik mürasele mad
delerile telgrafları ve 
telefonları, 

MADDE 34 — 32 nci 
maddede yazılı vergi 
müdafaa pulu yapıştı
rılması suretile tahsil 
olunur. Telgraflarla 

G. 1. E 

MADDE 33 — Iktı-
c:vt encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 34 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Na. E. 

MADDE 33 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 34 — ikil 
sat encümeninin tekli 
fi aynen. 

( S. Sayış ii : 191) 
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MADDE 33 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 34 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

B) Aşağıda yazdı 
mevat müdafaa vergi
sinden müstesnadır: 

1 - Posta ve telgraf 
ücretinden müstesna 
bulunan mürasele 
maddelerile telgraflar 
ve telefonlar, 

2 - 2721 numaralı 
kanunun ikinci, dör
düncü ve altıncı mad
delerinde yazılı müra
sele maddeleri, 

3 - 2722 sayılı ka
nunun ikinci madde
sinde yazılı telgraf
lar, 

4 - Posta, telgraf ve 
telefon idaresinin ken
di muamelelerine mü
teallik mürasele mad
deleri ile telgraf ve 
telefonları. 

0) Posta abone ku-
tularile telgrafların, 
telefon abone bedelle--
rinin, şehirler ve mil
letlerarası konuşma-

B. & 
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Müdafaa vergisinin 
tahsili için lâzım ge
len pullar Maliye 
vekâletince hazırla
narak doğrudan doğ
ruya Posta, telgraf 
ve telefon umum mü
dürlüğüne verilir. 
Pulların icap eden 
yerlere tevzi ve sevk-

İk. E. 

posta kutuları ve şe
hirler ve milletlerarası 
konuşmalardan alı
nan verginin pulları 
telgraf veya abone ve 
konuşma ücretlerinin 
tahsiline dair verile
cek makbuzlara; tele
fon abone bedelinden 
alınan vergiye ait pul
lar, fatura tanzim edi
len yerlerde faturalara 
ve edilmeyen yerlerde 
makbuzlara; alelumum 
mektup, kartpostal, 
adlî tebligat ve kıy
metsiz ticaret eşyası 
örneklerinden alınacak 
vergiye ait pullar, bu 
mürasele maddeleri 
üzerine yapıştırılır. 

Müdafaa pulu ya
pıştırılmamış veya 
noksan pul yapıştırıl
mış olan mürasele 
maddelerinden adi 
mektup ve kartpostal
lara noksan yapıştırı
lan veya hiç yapıştı
rılmayan pullar iki 
kat ve diğer mürasele 
maddelerinde bir kat 
olarak mürselünileyh-
lerden posta ücretleri
nin tahsili hakkındaki 
hüküm ve usuller da
iresinde posta idarele
rince tahsil olunur. 

MADDE 35 —32 nci 
maddede yazılı mü
dafaa vergisinin tah
sili için lâzım gelen 
pullar Maliye vekâle
tince hazırlanarak 
doğrudan doğruya 
Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü
ne verilir. Pulların 

a. t E. Na. t. 

MADDE 35 — Iktı 
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 35 — îktı 
sat encümeninin tekli 
fi aynen. 
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MADDE 35 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

larmm vergisi Posta, 
telgraf ve telefon ida
relerince makbuz mu
kabilinde tahsil olu
nur ; bunlarm hari
cinde kalan maddele
rin vergisi, bu mad
deler üzerine müdafaa 
pulu yapıştırılmak su-
retile istifa edilir. Mü
dafaa pulu yapıştırıl
mamış veya noksan 
yapıştırılmış olan me-
vaddm yapıştırılma
yan veya noksan ya
pıştırılan pulları adi 
mektup ve kartpos
tallarda iki kat ve di
ğer mevadda bir kat 
olarak, posta ücretle
rinin tahsili hakkın
daki hüküm ve usul
ler dairesinde Posta, 
telgraf ve telefon ida
relerince mürselüni-
leyhlerden tahsil olu
nur. 

D) Müdafaa vergi
sinin tahsili için icap 
eden pullar Maliye ve
kâletince hazırlanarak 
doğrudan doğruya 
Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlü
ğüne verilir. Pulların 
icap eden yerlere tev
zi ve şevkleri, hesap-
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leri, hesaplarının tu
tulması, hasılatın top
lanması ve Hazine-
> c verilmesi işleri 
Posta, telgraf ve te
lefon umum müdür
lüğünce yapılır. Pul
ların hasara uğra
ması, mahvolması ve 
sair suretlerle zayi 
olması gibi'hallerde 
posta pulları hakkın
daki usul ve hüküm
ler aynen müdafaa 
pulları hakkında da 
tatbik olunur. Posta 
ve telgraf gişelerin
de satılan müdafaa 
pullarından satanla
ra hiç bir aidat ve
ya ücret verilmez. 
Posta, telgraf ve te
lefon umum müdür
lüğü, bu pulları, ken
di bayileri vasıtasi-
le de sattırabilir. Bu 
bayilere posta pulla
rı satışından dolayı 
verilen miktarda be
yiye aidatı verilebi
lir. Beyiye aidatı 
posta ve telgraf ida
relerince Hazine na
mına tediye oluna 
rak senetleri nakit 
makamında Hazine
ye tevdi olunur. 

Müdafaa vergisi 
hasılatının Hazineye 
ne suretle tediye olu
nacağı Maliye ve 
Münakalât vekâletle -
rince kararlaştırılır. 

MADDE 33— Tür-
kiyeden yabancı 

memleketlere ihraç 
edilecek millî veya 
evvelce gümrük res-

İk. E. 

icap eden yerlere tevzi 
ve şevkleri, hesapları
nın tutulması, hasıla
tın toplanması ve Ha
zineye verilmesi işleri 
Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlü
ğünce yapılır. Pulların 
hasara uğraması, mahv 
ve sair suretlerle za
yi olması gibi hal
lerde posta pulları 
hakkındaki usul ve 
hükümler aynen mü
dafaa pulları hakkın
da da tatbik olunur. 
Posta ve telgraf gişele
rinde satılan müda
faa pullarından sa
tanlara hiç bir aidat 
veya ücret verilmez. 
Posta, telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü, 
bu pulları kendi bayi
leri vasıtasile de sattı
rabilir. Bu bayilere, 
posta pulları satışın
dan dolayı verilen mik
tarda beyiye aidatı da 
verilebilir. Beyiye ai
datı posta ve telgraf 
idarelerince Hazine na
mına tediye olunarak 
senetleri nakit maka
mında Hazineye tevdi 
olunur. 

Müdafaa vergisi ha
sılatının Hazineye ne 
suretle tediye olunaca
ğı Maliye ve Münaka
lât vekâletlerince müş
tereken kararlaştırılır. 

MADDE 36 — Tür-
kiyeden yabancı mem
leketlere ihraç edile
cek millî veya evvelce 
gümrük resmi verile-

G. î. E. 

MADDE 36 — Tür-
kiyeden yabancı mem
leketlere ihraç edilen 
millî veyahut evvelce 
gümrük resmi verile-

Na. E. 

MADDE 36 — Güm 
rük ve inhisarlar en 
cümeninin teklifi ay 
nen. 
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MADDE 36 — Güm
rük ve inhisarlar en
cümeninin teklifi ay
nen. 

Mal. E. 

larınm tutulması» hası
latın toplanması ve 
Hazineye verilmesi iş
leri mezkûr umum mü
dürlükçe yapılır. Pul
ların hasara uğraması, 
mahiv veya sair su
retlerle zayi olması gi
bi hallerde posta pul
lan hakkındaki hü
küm ve usuller aynen 
müdafaa pulları hak
kında da tatbik olu
nur. 

Posta ,telgraf ve te
lefon idaresi memurla
rı tarafından satılan 
müdafaa pullarından 
satanlara hiç bir aidat 
veya ücret verilmez. 
îdare, bu pulları kendi 
bayileri vasıtasile de 
sattırabilir. Bayilere 
yüzde beşi geçmemek 
üzere Posta, telgraf ve 
telefon umum müdür
lüğünce tayin oluna
cak miktarda beyiye 
aidatı da verilebilir. 
Beyiye aidatı Posta, 
telgraf ve telefon u-
mum müdürlüğünce 
Hazine namına tediye 
olunarak senetleri na
kit makamında Hazi
neye tevdi olunur. 

Müdafaa vergisi ha
sılatının Hazineye ne 
suretle tediye oluna
cağı Maliye ve Müna
kalât vekâletlerince 
müştereken kararlaştı
rılır. 

MADDE 33 — Yerli 
veyahut gümrük resmi 
ödenerek veya muaflık 
tatbik olunarak Tür-
kiyeye ithal edilmiş 

B. E. 

MADDE 36 — Yer
li veyahut gümrük 
resmi ödenerek veya 
muaflık tatbik olu -

narak Türkiyeye it-
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mi verilerek veya 
muaflık tatbik olu
narak millileşmiş o-
lan eşya, hayvan ve 
maddelerden aşağıda 
yazılı şekilde müda
faa vergisi alınır: 

A) Müdafaa ver
gisinin matrahı, eş
yanın Türkiye ihraç 
mevkilerindeki fob 
satış kıymetidir. Prim 
alan eşyanın kıyme
tine bu primler ilâ
ve edilir. Sif satış
larda eşyanın Türki-
yedeki ihraç mahal
lerinden teslim ma
hallerine kadar olan 
sigorta ve navlun 
bu kıymetten indi
rilir. 

B) Verginin nisbe-
ti % 2 dir. 

C) Eşyanın kıy
meti ibraz edilecek 
menşe şahadetname
leri, orijinal fatura
lar ve primlere ait 
vesikalarla tevsik o-
lunur. Sif satışlarda 
tenzil olunacak si
gorta ve navlun mas
rafları da mükellef 
tarafından tevsik edi
lir. Eşyanın menşe 
şahadetnamesile ori
jinal faturasında gös
terilen kıymetleri a-
rasında fark bulun
duğu takdirde yük
sek olanı nazarı iti-
bare alınır. 

Ik. E. 

rek veya muaflık tat
bik olunarak millileş
miş olan eşya, hayvan 
ve maddelerden aşağı-
ki maddelerde yazılı 
şekilde müdafaa ver
gisi alınır. 

MADDE 37 — ihra
cat müdafaa vergisi
nin matrahı, eşyanın 
Türkiye ihraç mevki
lerindeki fob satış kıy
metidir. Prim alan eş
yanın kıymetine bu 
primler ilâve edilir. Sif 
satışlarda eşyanın Tür-
kiyedeki ihraç mahal-
erinden teslim mahal
lerine kadar olan si
gorta ve navlun bu 
kıymetten indirilir. 

Eşyanın kıymeti, ib
raz edilecek menşe şa
hadetnameleri, orijinal 
faturalar ve primlere 
ait vesikalarla tevsik 
olunur. Sif satışlarda 
tenzil olunacak sigorta 
ve navlun masrafları 
da ihracatçı tarafın
dan tevsik edilir. Eş
yanın menşe şahadet
namesile orijinal fatu
rasında gösterilen kıy
metleri arasında fark 
bulunduğu takdirde 
yüksek olanı nazarı iti-
bare alınır. 

(1. I. E. 
rek veya muaflık tat
bik olunarak millileş
miş eşya, hayvan ve 
maddeler müdafaa 
vergisine tabidir. 

Bu vergi aşağıdaki 
maddelerde yazılı şe
kilde alınır. 

MADDE 37 — ihra
cat müdafaa vergisi
nin matrahı, eşyanın 
Türkiye ihraç mevki
lerindeki fob satış 
kıymetidir. Prim alan 
eşyanın kıymetine bu 
primler ilâve edilir. 
Sif satışlarda eşyanın 
Türkiyedeki ihraç ma
hallerinden teslim ma
hallerine kadar olan 
sigorta ve navlun bu 
kıymetten indirilir. 

Eşyanm kıymeti, ib
raz edilecek menşe şe-
hadetnameleri, oriji
nal faturalar ve prim
lere ait vesikalarla 
tevsik olunur. Sif sa
tışlarda tenzil oluna
cak sigorta ve navlun 
masrafları da ihracat
çı tarafından tevsik 
edilir. Eşyanın menşe 
şehadetnamesile oriji
nal faturasında göste
rilen kıymetleri ara
sında fark bulunduğu 
takdirde yüksek olanı 
nazarı itibare alınır. 

Bu maddede yazılı 
ihraç mevkiinden 
maksat, malın ihraç 

Na. E. 

MADDE 37 — Güm 
rük ve inhisarlar en 
cümeninin teklifi ay 
nen. 
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MADDE 37 — Güm
rük ve inhisarlar en
cümeninin teklifi ay
nen. 

Mal. E. 
olan eşya, hayvan ve 
maddelerden, îcra Ve
killeri Heyetince tesbit 
ve ilân olunacaklardan 
maadası, yabancı mem
leketlere ihraçları sı
rasında aşağıda yazılı 
hükümlere göre ihra
cat vergisine tâbidir. 

A) İhracat vergisi
nin matrahı, eşyanın 
Türkiye ihraç mevkile
rindeki fob satış kıy
metidir. Prim alan eş
yanın kıymetine bu 
primler ilâve edilir. Sif 
satışlarda eşyanın Tür-
kiyedeki ihraç mahal
lerinden teslim mahal
lerine kadar olan si
gorta ve navlun bu 
kıymetten indirilir. 

Eşyanın kıymeti, ib
raz edilecek menşe şa
hadetnameleri, oriji
nal faturalar ve prim
lere ait vesikalarla tev
sik olunur. Sif satış
larda tenzil olunacak 
sigorta ve navlun mas
rafları da ihracatçı 
tarafından tevsik edi
lir. Eşyanın menşe şa-
hadetnamesile orijinal 
faturasında gösterilen 
kıymetleri arasında 
fark bulunduğu tak
dirde yüksek olanı na
zarı itibare alınır. 

Bu maddede yazılı 
ihraç mevkiinden mak
sat, malın ihraç be-

B. E. 
hal edilmiş olan eşya, 
hayvan ve maddeler -
den îcra Vekilleri He-
yetirîce tesbit ve ilân 
olunacaklardan maa -
dası, yabancı memle

ketlere ihraçları sıra
sında aşağıda yazılı 
hükümlere göre ihra
cat vergisine tâbidir: 

A) İhracat vergisi -
nin matrahı eşyanın 
Türkiye ihraç mev
kilerindeki fob satış 
kıymetidir. Prim alan 
eşyanın kıymetine bu 
primler ilâve edilir. 
Sif satışlarda eşyanın 
Türkiyedeki ihraç 
mahallerinden teslim 
mahallerine kadar o -
lan sigorta ve navlun 
bu kıymetten indirilir. 

Eşyanın kıymeti, ib
raz edilecek menşe şe-
hadetnameleri, oriji -
nal faturalar1 ve prim
lere ait vesikalarla 
tevsik olunur. Sif sa
tışlarda tenzil oluna -
cak sigorta ve navlun 
masrafları da ihracat
çı tarafından tevsik 
edilir. Eşyanın menşe 
şehadetnamesile ori -
jinal faturasında gös
terilen kıymetleri ara
sımda fark bulunduğu 
takdirde yüksek olanı 
nazarı itibare alınır. 

Bu maddede yazılı 
ihraç mevkiinden mak
sat, malın ihraç beyan-
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D) Bu vergiyi güm
rüğe ihracat beyan
namesi vermiş olan
lar ödemekle mükel
leftirler. Bunlar ih
raç beyannamelerin
de verginin matra
hına giren unsurları 
beyana mecburdur
lar. 

Ik. E. 

MADDE 38 — İhra
cat müdafaa vergisi
nin nisbeti % 2 dir. 

MADDE 39 —• İhra
cat müdafaa vergisini 
gümrüğe ihracat be
yannamesi vermiş o-
lanlar ödemekle mü
kelleftirler. Bunlar ih
raç beyannamelerinde 
verginin matrahına gi
ren unsurları beyana 
mecburdurlar. 

G. I. E. 

beyannamesinin veril
diği gümrüktür. Şu 
kadar ki ikinci iskele 
tarikile ihraç edilecek 
mallar, ikinci iskele
den çıkarılmayıp tek
rar memlekete ithal 
ve bu cihet ikinci is
kele gümrük idaresin
den alınacak bir vesi
ka ile tevsik olunduğu 
takdirde bu mallardan 
ihraç mevkiinde alın
mış olan vergi iade 
edilir. İhraç mevkiin
den ikinci iskeleye 
nakli sırasında deniz 
veya karada, mücbir 
bir sebeple vukua ge
lecek kasa dolayısile 
tamamen mahv ve ha
rap olan ve ihraç edi-
lemiyen sigortasız 
malların vergileri de, 
bu hallerin tevsik 
edilmesi şartile geri 
verilir. 

MADDE 38 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen, 

MADDE 39 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

\a, E 

MADDE 38 — İhra 
cat müdafaa vergisi
nin nisbeti yüzde üç-
dür. 

MADDE 39 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 
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MADDE 38 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 39 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

yannamesinin verildi
ği gümrüktür. Şu ka
dar ki ikinci iskele 
tarikilo ihraç edilecek 
mallar, ikinci iskele
den çıkarılmayıp tek
rar memlekete ithal 
ve bu cihet ikinci is
kele gümrük idaresin
den almacak bir vesi
ka ile tevsik olundu
ğu takdirde bu mal
lardan ihraç mevkiin
de alınmış olan vergi 
iade edilir. İhraç mev
kiinden ikinci iskeleye 
nakli sırasında deniz 
veya karada mücbir 
bir sebeple vukua ge
lecek kaza dolayısile 
tamamen mahv ve ha
rap olan ve ihraç edi
lemeyen sigortasız 
malların vergileri de, 
bu hallerin tevsik edil
mesi şartile geri veri
lir. 

B) İhracat vergisi
nin nisbeti % 2 dir. 

C) İhracat vergisi
ni gümrüğe ihracat 
beyannamesi vermiş 
olanlar ödemekle mü
kelleftirler. Bunlar, ih
racat beyannamelerin
de ihraç edilen malın 
fop kıymetile ihraç 
primlerini ve sif satış
larda sif kıymetile 
Türkiyedeki ihraç ma
hallerinden teslim ma
hallerine kadar olan 
nakliye ve sigorta üc-

B. E. 

namesinin verildiği 
gümrüktür. Şu kadar 
ki ikinci iskele tariki-
le ihraç edilecek mal 
lar, ikinci iskeleden 
çıkarılmayıp tekrar 
memlekete ithal ve bu 
cihet ikinci iskele güm
rük idaresinden alma

cak bir vesika ile tev
sik olunduğu takdirde 
bu mallardan ihraç 
mevkiinde alınmış o-
lan vorgi iade edilir. 
İhraç mevkiinden ikin
ci iskeleye nakli sıra-
nmdr, deniz veya kara
da mücbir bir sebeple 
vukua gelecek kaza 
dolayısile tamamen 
mahv ve harap olan 
ve ihraç edilemeyen 
sigortasız malların ver
gileri de bu hallerin 
tevsik edilmesi şartile 
geri verilir. 

B) İhracat vergisi
nin nisbeti % 3 dür. 
Ancak İcra Vekilleri 
Heyeti lüzum gördüğü 
eşya, hayvan ve mad
delerin vergi nisbetini 
tenzile salahiyetlidir. 

C) İhracat vergisini 
gümrüğe ihracat be
yannamesi vermiş o-
lanlar ödemekle mü
kelleftirler. Bunlar, ih
racat beyannamelerin
de ihraç edilen malın 
fob kıymetile ihraç 
primlerini ve sif satış
larda sif kıymetile 
Türkiyedeki ihraç ma
hallerinden teslim ma
hallerine kadar olan 
nakliye ve sigorta üc-
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E) Bu vergi güm
rük muayene memur
ları tarafından ta
hakkuk ettirilir ve 
gümrük idarelerince 
tahsil olunur. 

F) Muayene me
murları beyan edilen 
unsurları hakikate 
muvafık görmedik
leri takdirde tezyit 
edebilirler. 

Mükellefler, ken
di beyannamelerine 
göre yapılan tahak
kuklara itiraz ede
mezler. Bu unsurlar 
arttırılmış ise, mu
ayene memuru tara
fından beyanname 
üzerinde alâkalıdan 
imza alınarak yapı
lacak tebliğ tarihin
den itibaren 7 gün 
zarfında tarife ka
nununun 30 ncu 
maddesinde yazılı 
eksperler heyetine 
müracaat edilebilir. 

G) Müdafaa ver
gisine tâbi eşyayı 
vergisini vermeden 
çıkaran veya buna 
teşebbüs edenlerle 
bu eşyayı vergi müs
tesnaları arasında 

îk. E. 

MADDE 40 — İhra
cat müdafaa vergisi 
gümrük muayene me
murları tarafından ta
hakkuk ettirilir. 

Muayene memurları 
beyan edilen unsurları 
hakikate uygun gör
medikleri takdirde tez
yit edebilirler. 

Mükellefler, kendi 
beyanlarına göre ta
hakkuk ettirilen ver
giye itiraz edemezler. 
Beyan ettikleri un
surlar arttırılmış ise, 
muayene memuru ta
rafından beyanname 
üzerinde alâkalıdan 
imza alınarak yapıla
cak tebliğ tarihinden 
itibaren 7 gün zarfın
da Tarife kanununun 
30 ncu maddesinde ya
zılı eksperler heyetine 
müracaat edilebilir. 
Gümrük idaresince se
kiz gün zarfında bu 
istekler eksperler he
yetine sevkolunur. Bu 
heyet on gün içinde 
karar verir, bu karar
lar katidir. 

MADDE 41 — İh
racat müdafaa vergisi 
gümrük idarelerince, 
gümrük resminin tah
siline ait hüküm ve 
usuller dairesinde tah
sil olunur. Tahakkuk 

O. t. E. 

MADDE 40 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 41 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Na. E. 

MADDE 40 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 41 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 
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MADDE 40 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 41 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

M.;., E. 

retlerini ve ihraç p-
rimlerini beyana mec
burdurlar. 

D) İhracat vergisi 
gümrük muayene me
murları tarafından ta
hakkuk ettirilir. 

Muayene memurları 
beyan edilen unsurla
rı hakikate uygun 
görmedikleri takdirde 
tezyit edebilirler. 

Mükellefler, kendi 
beyanlarına göre ta
hakkuk ettirilen ver
giye itiraz edemezler. 
Beyan ettikleri unsur
lar arttırılmış ise, mu
ayene memuru tara
fından beyanname üze
rinde alâkalıdan imza 
alınarak yapılacak teb
liğ tarihinden itiba
ren yedi gün zarfın
da Tarife kanununun 
30 ncu maddesinde 
yazılı eksperler heye
tine müracaat edile
bilir. Gümrük idare
since sekiz gün zar
fında bu istekler eks
perler heyetine sevko-
lunur. Bu heyet on 
gün içinde karar ve
rir. Bu kararlar kati
dir. 

E) İhracat vergisi 
gümrük idarelerince 
gümrük resminin tah
siline ait hüküm ve 
usuller dairesinde tah
sil olunur. Tahakkuk 
ettirilen vergiye itiraz 

( S. Sayısı 

B. E. 

retlerini ve ihraç prim
lerini beyana mecbur
durlar. 

D) İhracat vergisi 
gümrük muayene me
murları tarafından ta
hakkuk ettirilir. 

Muayene memurla
rı beyan edilen unsur
ları hakikate uygam 
görmedikleri takdirde 
tezyit edebilirler. 

Mükellefler, kendi 
beyanlarına göre ta
hakkuk ettirilen vergi
ye itiraz edemezler. 
Beyan ettikleri unsur
lar arttırılmış ise, mu
ayene memuru tarafın
dan beyanname üze
ri na e alâkalıdan imza 
almsj.ak yapılacak teb
liğ tarihinden itibaren 
yedi gün zarfında tari
fe kanununun 30 ncu 
maddesinde yazılı eks
perler heyetine müra
caat edebilirler. Güm
rük idaresince sekiz 
gün zarfında bu is
tekler eksperler heye
tine sevkolunur. Bu 
heyet on gün içinde 
karar verir. Bu karar
lar katidir. 

E) İhracat vergisi 
gümrük idarelerince 
gümrük resminin tah
siline ait hüküm ve u-
suller dairesinde tah
sil olunur. Tahakkuk 
ettirilen vergiye itiraz 
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göstermek üzere hile 
ve desise istimali su-
retile hakikate ay
kırı beyanda bulu
nanlar hakkında altı 
aydan üç seneye ka
dar hapis cezasile 
birlikte müdafaa ver
gisinin bir katı tu-
tarmca ağır para ce
zası hükmolunur ve 
eşya müsadere edilir. 

Eşyanın harice çı
karılmış olması ha
linde yukarıda yazılı 
hapis cezasile bir
likte vergiye matrah 
olan kıymeti ile mü
dafaa vergisi tuta-
rmca ağır para ce
zası hükmolunur. 

Yukarıki fıkralar 
hükümleri 1918 sa
yılı kanuna göre tat
bik olunur. 

— 85 
Tk. E. 

ettirilen vergiye itiraz 
edildiği takdirde, lü
zumu kadar numune 
alınmak şartile beyana 
göre, taayyün eden 
matraha ait vergi tah
sil ve ihtilaflı matraha 
ait vergi teminata bağ
lanarak malın ihracına 
müsaade olunur. Eks
perler heyetince itiraz 
reddedildiği takdirde 
ihtilaflı matraha ait 
vergi tahsil olunur. 

MADDE 42 — ih
racat müdafaa vergisi
ne tabi eşya, hayvan 
ve maddelerden icabe-
denleri bu vergiden 
muaf tutmağa îcra 
Vekilleri Heyeti sala
hiyetlidir. İcra Vekil
leri Heyeti bu suretle 
muaf tutulan eşya, 
hayvan ve maddeleri, 
lüzumu halinde yeni
den mükellefiyet dahi
line alabilir. Bu mad
de mucibince verilecek 
kararlar resmi gazete
de ilânından otuz gün 
sonra meri olur. 

fi. i: K. 

MADDE 42 — İhra
ca L müdafaa vergisine 
tâbi eşya, hayvan ve> 
maddelerden icap o-
dsnîe.ri bu vergiden 
muaf tutmağa îcra 
Vekilleri Hsyeti sala
hiyetlidir. İcra Vekil
leri Hsyeti bu suretle 
muaf tutulan eşya, 
hayvan ve maddeleri, 
Kişimin halinde yeni
den mükellefiyet da
hiline alabilir. 

Eti madde mucibin
in ;Î verilecek kararlar 
îlosmî gazetede ilânı
nı takip eden 30 gün
den sonra meri olur, 
m kadar ki İcra Ve
killeri Heyeti icabın
da bu müddeti kısalt
mağa salahiyetlidir. 

MADDE 42 — İkti
sat encümeninin tokli-
fi aynen. 
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MADDE 42 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

edildiği takdirde lü
zumu kadar numune 
alınmak şartile beya
na göre, teayyün eden 
matraha ait vergi 
tahsil ve ihtilaflı mat
raha ait vergi temina
ta bağlanarak malın 
ihracına müsaade olu
nur. Eksperler heye
tince itiraz reddedildi
ği takdirde ihtilaflı 
matraha ait vergi tah
sil olunur. 

F) İhracat vergisine 
tâbi eşya, hayvan ve 
maddeler] vergisini 
vermeden hudut hari
cine çıkaranlar veya 
bu eşya, hayvan ve 
maddeleri vergi müs
tesnaları arasında gös
termek üzere hile ve 
desise istimali suretile 
hakikate aykırı be-
2'anda bulunanlar hak
kında altı aydan üç se-
neyo kadar hapis ce-
zasile birlikte ihracat 
vergisinin bir katı tu-
tarınca ağır para ce
zası hükmolunur. Ve 
eşya, hayvan ve mad
deler müsadere edilir. 
Müsadereleri kabil ol
mayan hallerde bunla
rın vergiye matrah o-
lan kiymeti de ağır pa
ra cezası olarak hük
medilir. 

Teşebbüs halinde ka
lan fiiller için hükme
dilecek hapis ve para 
cezaları asıl fiile te
rettüp eden cezaların 
yarısıdır. Yukarıki 
fıkralar hükümleri 

B. E. 

edildiği takdirde lü 
sıımr. kadar numune 
alınmak şartile beyana 
g;y?e taayyün eden 
matraha ait vergi tah
sil ve ihtilaflı matra
ha ait vergi teminata 
bağlanarak malın ihra
cına müsaade olunur. 
Eksperler heyetince 
itiraz reddedildiği tak
dirde ihtilaflı matraha 
ait vergi tahsil olunur. 

F) İhracat vergisine 
tâbi eşya, hayvan ve 
maddeleri vergisini 
vermeden hudut hari
cine çıkaran veva buna 
teşebbüs edenlerle bu 
eşya, hayvan ve mad
deleri vergi müstesna
ları arasmda göster
mek üzere hile ve desi
se istimali suretile ha
kikate avkırı bekanda 
bulunanlar hakkında 
altı aydan üç seneve 
ka,dn,r hams cezasile 
birlikte ihracat vergi
sinin bir katı tutarmca 
a#ır para cezası hük
molunur ve esva. hay
van ve maddeler müsa
dere edilir. Müsadere
leri kabi lolmayan hal
lerde bunların vergiye 
matrah olan kıymeti 
de ağır para cezası 
olarak hükmedilir. 

( S. Sayısı : 19-1) 
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1918 sayılı kanuna gö
re tatbik olunur. 

G) Mal gümrükten 
çıktıktan sonra maddî 
hesap hatası veya yan
lışlıkla muaflık tatbiki 
veyahut tahakkuka 
esas tutulan fatura, 
menşe şehadetnamesi 
veya beyannamelerde 
kiymet veya masrafla
rın yanlış gösterilmesi 
sebebile eksik alındığı 
veya hiç alınmadığı 
meydana çıkan ihra
cat vergileri gümrük 
resmi noksanları hak
kındaki hükümler dai
resinde takip olunur ve 
aynı müruru zamana 
tabi tutulur. Fazla a-
lmdığı teftiş ve kon
trol neticesinde veya 
alâkadarın müracaatı 
üzerine anlaşılan ihra
cat vergisinin sahiple
rine iadesi de gümrük 
resmi fazlalarının ia
desi hakkındaki hü
kümler dairesinde olur 

İhracat vergisinin 
tarh, tahakkuk ve tah
siline müteallik mua
meleler dolayısile ec
nebi memleketlere mal 

• ihraç edenlerin tut
makta oldukları kanu
nî ve ticarî bilûmum 
defter ve vesikalarını 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti müfettislerile 
muavinleri, Gümrük 
başmüdür, müdür ve 
muavinlerile muayene 
memurları teftiş ve 

B. E. 

Yukarıki fıkra hü
kümleri 1918 numara
lı kanuna göre tatbik 
olunur. 

G) Mal gümrükten 
çıkarıldıktan sonra 
maddî hesap hatası 
veya yanlışlıkla muaf
lık tatbiki veyahut ta
hakkuka esas tutulan 
fatura, menşe şehadet
namesi veya beyanna
melerde kıymet veya 
masrafların yanlış gös
terilmesi sebebile ek
sik alındığı veya hiç 
alınmadığı meydana 
çıkan ihracat vergileri, 
gümrük resmi noksan
ları hakkındaki hü
kümler dairesinde ta
kip olunur ve ayni mü
ruru zamana tâbi tu
tulur. Fazla alındığı 
teftiş ve kontrol neti
cesinde veya alâkada
rın müracaati üzerine 
anlaşılan ihracat ver
gisinin sahiplerine ia
desi de gümrük resmi 
fazlalarının iadesi hak: 
kındaki hükümler dai
resinde olur. 

İhracat vergisinin 
tarh, tahakkuk ve tah
siline müteallik mua
meleler dolayısile ec
nebi memleketlere mal 
ihraç edenlerin tut
makta oldukları kanu
nî ve ticarî bilûmum 
defter ve vesikalarını 
Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti müfettislerile 
muavinleri, gümrük 
başmüdür, müdür ve 
muavinlerile muayene 

( S. Sayısı : 194 ) 
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MADDE 34 — A-
şağıda yazılı ihracat 
müdafaa vergisinden 
müstesnadır : 

A) Yolcuların be
raberlerinde götür
dükleri kullanılmış 
ve kullanılmamış zat 
eşyasile nakil vasıta
larının zabitan, mü
rettebat, şoför, sü
rücü ve sair müstah
demlerinin yalnız, 
kullanılmış zat eş
yası, 

Kullanılmış eşya 
alâkadar yolcunun 
beraberinde bulun
madığı takdirde yol
cunun gidişinden iti
baren iki ay sonra 
veya bir ay önceye 
kadar olan müddet 
içinde sevkedilmek 
şartile bu hüküm
den istifade eder. 

B) Türkiyede ti
caret ve sair maksat
larla yerleşmiş olup 
ta Ölen ecnebilere 
ait bulunan ve ölüm 
tarihinden itibaren 
bir yıl içinde çıkarı
lacak olan zat ve ev 
eşyası, 

C) Yerleşmek ve
ya daimî bir vazife 
ifa veya tahsil etmek 
üzere yabancı ülke
lere gideceklerin ve-

Ik. E. 

MADDE 43 — Aşa
ğıda yazılan ihracat, 
müdafaa vergisinden 
müstesnadır : 

A) Yolcuların bera
berlerinde götürdük
leri kullanılmış ve kul
lanılmamış zat eşya
sile nakil vasıtalarının 
zabitan, mürettebat 
şoför, sürücü ve 
sair müstahdemlerinin 
yalnız, kullanılmış zat 
eşyası, 

Kullanılmış eşya 
alâkadar yolcunun be
raberinde bulunmadığı 
takdirde yolcunun gi
dişinden itibaren iki 
ay sonra veya bir ay 
önceye kadar olan 
müddet içinde sevke
dilmek şartile bu 
hükümden istifade 
eder. 

B) Türkiyede tica
ret ve sair maksatlar
la yerleşmiş olup da 
ölen ecnebilere ait bu
lunan ve ölüm tari -
hinden itibaren bir yıl 
içinde çıkarılacak 
olan za/t ve ev eşyası, 

C) Yerleşmek veya 
daimî bir vazife ifa 
veya tahsil etmek ü-
zere yabancı ülkelere 
gideceklerin veya 

l. t E. 

MADDE 43 — Aşa
ğıda yazılan ihracat, 
müdafaa vergisinden 
müstesnadır : 

A) Yolcuların bera
berlerinde götürdük
leri kullanılmış ve kul
lanılmamış zat eşya
sile nakil vasıtaları
nın zabitan, mürette
bat, şoför, sürücü ve 
sair müstahdemlerinin 
yalnız, kullanılmış zat 
eşyası, 

Kullanılmış eşya a-
lâkadar yolcunun be-
rabarinde bulunmadığı 
takdirde yolcunun gi-
dişindsn itibaren iki 
ay sonra veya bir ay 
önceye kadar olan 
müddet içinde sevke
dilmek şartile bu hü
kümden istifade eder. 

B) Türkiyede tica
ret ve sair maksatlar
la yerleşmiş olup ta 
ölen ecnebilere ait 
bulunan ve ölüm ta
rihinden itibaren bir 
yıl içinde çıkarılacak 
olan zat ve ev eşyası, 

C) Yerleşmek veya 
daimî bir vazife ifa 
veya tahsil etmek ü-
zere yabancı ülkelere 
gideceklerin veya Tür-

Na. E. 

MADDE 43 — Güm
rük ve inhisarlar en
cümeninin teklifi ay
nen. 

( S. Say ısı : 194) 
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MADDE 43 — Güm
rük ve inhisarlar en
cümeninin teklifi ay
nen. 

kontrola salahiyetli 
olup mükelleflerde bu 
defter ve vesikaları 
ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 34 — Aşa
ğıda yaaılı maddeler 
ihracat vergisinden 
müstesnadıı : 

A) Yolcuların bera
berlerinde götürdükle
ri kullanılmış ve kul
lanılmamış zat eşyasile 
nakil vasıtalarının za-
bitan, mürettebat, şo
för, sürücü ve sair 
müstahdemlerinin yal
nız kullanılmış zat eş
yası, 

Kullanılmış eşya alâ
kadar yolcunun bera
berinde bulunmadığı 
takdirde yolcunun gi
dişinden itibaren iki 
ay sonra veya bir ay 
önceye kadar olan 
müddet içinde sevke-
dilmek şartile bu hü
kümden istifade eder. 

B) TürMyede tica
ret ve sair maksatlarla 
yerleşmiş olup da ölen 
ecnebilere ait bulunan 
ve ölüm tarihinden 
itibaren bir yıl içinde 
çıkarılacak olan zat ve 
ev eşyası, 

C) Yerleşmek veya 
daimî bir vazife ifa ve
ya tahsil etmek üzere 
yabancı ülkelere gide
ceklerin veya Türkiye-

memurları teftiş ve 
kontrole salahiyetli o-
lup mükellefler de bu 
defter ve vesikaları 
ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

MADDE 37 — Ma
liye encümeninin 34 
ncü maddesi aynen 

( S. Sayısı : 194 ) 



Hü. 

ya Türkiyede yerleş
miş olupta ikamet
gâhlarını nakleden
lerin Türkiyedeki 
daimî vazifelerinin 
veya tahsillerinin hi
tama ermesinden do
layı ecnebi memle
ketlere gideceklerin, 
naklihane suretile; 
ve Türkiyeye muvak
katen gelmiş olanla
rın avdetlerinde ta
rife kanununun dör
düncü maddesinin 4 
ncü fıkrasına göre 
geri götürecekleri ev 
eşyası, 

Bu eşya göç ede
nin beraberinde bu
lunmadığı takdirde 
göç tarihinden iti
baren iki ay sonra 
veya bir ay önceye 
kadar olan müddet 
içinde götürülmek 
şarttır. 

D) Gümrükçe tica
rî mahiyeti olmadığı 
tahakkuk eden nu
munelik eşya ve mo
dellerle hediyelik 
eşya, (Bu eşyanın 
mahiyet ve miktarı 
Gümrük ve inhisar
lar vekâletince ta-
^yin olunur.) 

E) Fen, sanat, ilim 
erbabile amelenin 
sanatlarını icra için 
beraberlerinde götü
recekleri eşya, 

Ik. E. 

Türkiyede yerleşmiş 
olup da ikametgâhla
rını nakledenlerin; 
Türkiyedeki daimî va
zifelerinin veya tah -
sillerinin hitama er -
meşinden dolayı ec
nebi memleketlere gi
deceklerin naklihane 
suretile ve Türkiyeye 
muvakkaten gelmiş 
olanların tarife kanu
nunun 4 ncü madde
sinin dördüncü fıkra
sına göre geri götüre
cekleri ev eşyası, 

Bu eşya göç edenin 
beraberinde bulunma
dığı takdirde göç ta -
rihinden itibaren iki 
ay sonra veya bir ay 
Önceye kadar olan 
müddet içinde götü -
rülmek şarttır. 

D) Gümrükçe ticarî 
mahiyeti olmadığı ta
hakkuk eden nümü -
nelik eşya ve model -
lerle hediyelik eşya, 
(bu eşyanın mahiyet 
ve miktarı Gümrük ve 
inhisarlar vekâletince 
tayin olunur) , 

E) Fen, sanat, ilim 
erbabile amelenin san
atlarını icra için bera
berlerinde götürecek -
leri eşya, 

G. İ. E. 

kiyede yerleşmiş olup 
ta ikametgâhlarını 
nakledenlerin; Türki
yedeki daimî vazifele
rinin veya tahsilleri
nin hitama ermesin
den dolayı ecnebi 
memleketlere gidecek
lerin, naklihane sure
tile ve Türkiyeye mu
vakkaten gelmiş olan
ların Tarife kanunu
nun 4 ncü maddesinin 
4 ncü fıkrasına göre 
geri götürecekleri ev 
eşyası, 

Bu eşya göç edenin 
beraberinde bulunma
dığı takdirde göç "ta
rihinden itibaren iki 
ay sonra veya bir ay 
önceye kadar olan 
müddet içinde götü
rülmek şarttır. 

D) Gümrükçe ticarî 
mahiyeti olmadığı ta
hakkuk eden numune
lik eşya ve modellerle 
hediyelik eşya, (bu eş
yanın mahiyet ve mik
tarı Gümrük ve inhi
sarlar vekâletince ta
yin olunur.) 

E) Fen, sanat, ilim 
erbabile amelenin sa
natlarını icra için be
raberlerinde götüre
cekleri eşya, 
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de yerleşmiş olup da 
ikametgâhlarını nak
ledenlerin; Türkiyede-
ki daimî vazifelerinin 
veya tahsillerinin hita
ma ermesinden dolayı 
ecnebi memleketlere 
gideceklerin nakliha-
ne suretile, ve Türki-
yeye muvakkaten gel
miş olanların tarife ka
nununun dördüncü 
maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre geri gö
türecekleri ev eşyası, 

Bu eşya göç edenin 
beraberinde bulunma
dığı takdirde göç tari
hinden itibaren iki ay 
sonra veya bir ay ön
ceye kadar olan müd
det içinde götürülmek 
şarttır. 

D) Gümrükçe ticarî 
mahiyeti olmadığı ta
hakkuk eden numune
lik eşya ve modellerle 
hediyelik eşya, (Bu eş
yanın mahiyet ve mik
tarı Gümrük ve inhi
sarlar vekâletince ta
yin olunur). 

E) Fen, sanat, ilim 
erbabile amelenin sa
natlarını icra için be
raberlerinde götüre
cekleri eşya ve spor 
takımlarile tiyatro ve 
müzik heyetlerinin be
raberlerinde götüre
cekleri alât ve levazım, 
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F) TürkLyenin bir 
noktasından bir ec
nebi toprağından ge
çerek diğer bir nok
tasına getirilecek eş
ya, 

G) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci 
maddesinin 7 ve 9 
ve 10/B ve 13 ncü 
bentlerinde gösteri
len ve Türkiyeden 
muvakkaten ihraç 
olunan eşya ve vası
talar, 

(Bunların tarife 
kanununda yazılı 
müddetleri içinde ge
ri getirilmesi ve çı
karken vergisi temi
nata bağlanmak şar-
tile), 

H) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci 
maddesinin 6, 8, 
10/A, 14, 15, 16, 17, 
18 nci maddelerile 
14 ncü maddesine gö
re muvakkaten it
hal edilip tekrar ih
raç olunan eşya ve 
vasıtalar. 

(Tarife kanununda 
yazılı müddetler için
de ihraç edilmek 
şartile) 

İ) Hükümet tara
fından doğrudan 
doğruya ecnebi bir 
devlet namına ihraç 
edilen eşya. 

îk. E. 
F) Türkiyenin bir 

noktasından bir ecne
bi toprağından geçe-
reK diğer bir noktası
na getirilecek eşya, 

G) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci mad
desinin 7 ve 9 ve 10/B 
ve 13 ncü bentlerinde 
gösterilen ve Türkiye
den muvakkaten ihraç 
olunan eşya ve vasıta
lar, 

(Bunların tarife ka
nununda yazılı müd
detleri içinde geri ge
tirilmesi ve çıkarken 
teminata bağlanması 
şartuc). 

H) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci mad
desinin 6, 8, 10/A, 14, 
15, 16, 17, 18 nci bend-
lerile 14 ncü madde
ye göre muvakkaten 
ithal edilip tekrar ih
raç olunan eşya ve 
vasıtalar, 

Tarife kanununda 
yazılı müddetler için
de ihraç edilmek şar-
tile), 

İ) Doğrudan doğ -
rüya Hükümet tara
fından ecnebi bir Dev
let namına ihraç edi -
len eşya, 

G. I. E. 

F) Türkiyenin bir 
noktasından bir ecne
bi toprağından geçe
rek diğer bir nokta
sına getirilecek eşya, 

(İlk ihraç tarihin
den itibaren bir ay 
içinde getirilmek ve 
çıkarken vergisi temi
nata bağlanmak şart-
larile) 

G) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci mad
desinin 7 ve 9 ve 10/ 
B ve 13 ncü bentle
rinde gösterilen ve 
Türkiyeden muvakka
ten ihraç olunan eşya 
ve vasıtalar, 

(Bunların tarife ka
nununda yazılı müd
detleri içinde geri ge
tirilmesi ve çıkarken 
teminata bağlanması 
şartlarile) 

H) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci mad
desinin 6, 8, 10/A, 14, 
15, 16, 17, 18 nci bent-
lerile 14 ncü maddesi
ne göre muvakkaten 
ithal edilip tekrar ih
raç olunan eşya ve va
sıtalar, 

(Tarife kanununda 
yazılı müddetler için
de ihraç edilmek şar
tile) 

İ) Gümrük tarife 
kanunu mucibince ef 
rat tarafından ithali 
memnu eşyadan Hü
kümetçe doğrudan 
doğruya ecnebi bir 

Na.E. 
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F) Türkiyenin bir 
noktasından bir ecnebi 
toprağından geçerek 
diğer bir noktasına ge
tirilecek eşya (ilk ih
raç tarihinden itibaren 
bir ay içinde getiril
mek ve çıkarken ver
gisi teminata bağlan
mak şartlarile). 

G) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci mad
desinin 7, 9, 10/B ve 
13 ncü bentlerinde gös
terilen ve Türkiyeden 
muvakkaten ihraç olu
nan eşya ve vasıtalar 

(Bunların tarife kanu
nunda yazılı müd

detleri içinde geri ge
tirilmesi ve çıkarken 
teminata bağlanması 
şartlarile). 

H) Gümrük tarife 
kanununun 5 nci mad
desinin 6, 8, 10/A, 14, 
15, 16, 17, 18 nci bent-
lerile 14 ncü maddesi
ne göre muvakkaten 
ithal edilip tekrar ih
raç olunan eşya ve va
sıtalar, (tarife kanu
nunda yazılı müddet
ler içinde ihraç edil
mek şartile). 

t) Gümrük tarife 
kanunu mucibince ef
rat tarafından ithali 
memnu eşyadan Hükü
metçe doğrudan doğ
ruya ecnebi bir dev-
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J) Hudut mınta-
kasındaki köyler ve 
kasabalar ahalisi ta
rafından ihraç edi
len ve mecmuu rü
sumu bir lirayı geç
meyen mahsulât, 

K) Mukavelename
lere göre hudut a-

halisinin gümrük res
minden muaf olarak 
ihraç etmeleri kabul 
olunan eşya, alât ve 
vasıtalar. 

L) Yabancı liman
lara sefer eden mil
lî gemilerin koman-
ya ve mahrukatı ve 
her türlü teçhizatı. 

İk. E. 

J) Hudut mıntaka-
smdaki köyler ve ka
sabalar ahalisi tara -
fmdan ihraç edilen ve 
mecmuu rüsumu bir 

lirayı geçmeyen mah
sulât, 

K) Mukavelename
lere göre hudut ahali
sinin gümrük resmin
den muaf olarak ihraç. 
etmeleri kabul olunan 
eşya» alât ve vasıtalar, 

G. t E. 

devlet namına ihraç 
edilenler, 

J) Hudut mmtaka-
smdaki köyler ve ka
sabalar ahalisi tara
fından ihraç edilen ve 
mecmuu rüsumu bir 
lirayı geçmeyen mah
sulât, 

K) Mukavelename
lere göre hudut ahali
sinin gümrük resmin
den muaf olarak ihraç 
etmeleri kabul olunan 
eşya, alât ve vasıtalar, 

Na. E. 

L) Yabancı memle
ketlere sefer eden mil
lî deniz, kara ve hava 
nakil vasıtalarının ku
manya ve mahrukatı 
ve her türlü teçhizat, 

M) Türkiye Cum
huriyeti nezdindeki ec
nebi elçilik ve konso
loshanelerine mahsus 
damgalı evrak, resmî 
kırtasiye levazımı ve 
defterler ve buralarda 
kullanılan bilûmum 
eşya ve otomobiller ile 
gümrük tarife kanu
nunun altmcı madde-
sile gümrük resminden 
muafiyete mazhar kı
lınmış olan zevatın 
şahsî binek otomobil
leri (mütekabiliyet 
şartile) 

N) Kurye çantaları, 
posta muhabere evra
kı, doldurulmuş def-
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let namına ihraç edi
lenler, 

J) Hudut mmtaka-
smdaki köyler ve ka
sabalar ahalisi tara
fından ihraç edilen ve 
mecmuu rüsumu bir 
lirayı geçmeyen mah
sulât, 

K) Mukavelename
lere göre hudut ahali
sinin gümrük resmin
den muaf olarak ihraç 
etmeleri kabul olunan 
eşya, alât ve vasıtalar, 

L) Yabancı memle
ketlere sefer eden mil
lî deniz, kara ve hava 
nakil vasıtalarının ko-
manya ve mahrukatı 
ve her türlü teçhizatı, 

M) Türkiye Cum
huriyeti nezdindeki 
ecnebi elçilik ve kon
soloshanelerine mah
sus damgalı evrak, 
resmî kırtasiye levazı
mı ve defterler ve bu
ralarda kullanılan bil
ûmum 3şya ve otomo
biller ile Gümrük ta
rife kanununun 6 ncı 
maddesile gümrük res
minden muafiyete 
mazhar kılınmış olan 
zevatın şahsî binek o-
tomobilleri (Müteka
biliyet şartile), 

N) Kurye çantaları, 
posta muhabere evra
kı, doldurulmuş def-

B. E. 
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MADDE 44 — İhra
cat müdafaa vergisine 
tâbi eşyayı vergisini 
vermeden çıkaran ve
ya buna teşebbüs eden
lerle bu eşyayı vergi 
müstesnaları arasında 
göstermek üzere hile 
ve desise istimali su-
retile hakikate aykırı 
beyanda bulunanlar 
hakkında altı aydan 
üç seneye kadar hapis 
cezasile birlikte müda
faa vergisinin bir katı 
tutarınca ağır para ce
zası hükmolunur ve 
eşya müsadere edilir. 

Eşyanın harice çıka
rılmış olması halinde 
yukarıda yazılı hapis 
cezasile birlikte vergi
ye matrah olan kıy
metle müdafaa yergisi 
tutarınca ağır para ce
zası hükmolunur. 

Yukarıki fıkralar 
hükümleri 1918 sayılı 
kanuna göre tatbik e-
dilir. 

G. î. E. 

terler, kitap gazete, ri
sale ve mecmualar, 
kupon, esham ve tah
vilât Devletçe ecnebi 
memleketlere çıkarı
lan pullar, 

Bu maddede yazılı 
müddetler, esbabı 
mücbire halinde, Güm
rük ve inhisarlar ve
kâletince uzatılabilir. 

MADDE 44 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

Na. E. 

MADDE 44 — îktı 
sa encümeninin tekli 
fi aynen. 
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MADDE 44 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

terler, kitap, gazete, 
risale ve mecmualar, 
kupon, esham ve tah
vilât, Devletçe ecnebi 
memleketlere çıkarı
lan pullar, 

O) Naşı havi tabut
lar ve çelenkleri, 

Bu maddede yazılı 
müddetler esbabı müc
bire halinde, Gümrük 
ve inhisarlar vekâle
tince uzatılabilir. 

B. E. 

' f l - s » ™ * ™ * ı 
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MADDE 35 — Bu 
kanunun 19. 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30 ve 31 nci mad
deleri mucibince alı
nacak vergi ve zam
ların tarh, tahakkuk 
ve tahsil muamelele
rinde ve kanuna mu
halif hareketlerden 
dolayı alınacak ce
zalarda, müruru sa
man ve sair husus
larda zammın taal
luk ettiği vergilere 
ait kanunların hü
kümleri caridir. 

Bu kanunla yapı
lan zamlardan vari
dat bütçesinde husu
sî faslı bulunmayan
lar, zammın taallûk 
ettiği vergilere ait 
fasıllara ve 27 nci 
maddede yazılı zam
lar da kazanç vergi
si fashna irat kay
dolunur. 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — Yerli nebatî 
mahsullerden istih
sal edilmiş olan yağ
larla, şekerden mem
leket içinde imal 
edilmiş maddelerin 
kepek, tuğla ve ki
remit, lâstik ökçe, 
şoson, kaloş ve çiz
melerin, sunî ipek 
ve sunî ipek ipliği, 
kahve çay ve çimen
tonun, 

A) Alım ve sa-
tımile iştigal eden
ler, 

B) 3843 sayılı ka
nunun on bir ve on 

îk. E. 

MADDE 45 — Hü
kümetin 35 nci madde
si aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — Yerli nebatî 
mahsullerden istihsal 
edilmiş olan yağlar
la şekerden memleket 
içinde imal edilmiş 
olan maddelerin, ke
pek, tuğla ve kiremi
din: 

A) Alım ve satımı 
ile iştigal edenler, 

B) Bu maddeleri, 
imalâtında iptidaî ve
ya tâli madde olarak 
kullanan sınaî müesse
seler. 

Bu kanunun neşri 
tarihinde ticarethane, 
mağaza, fabrika, ima-

G. t E. 

MADDE 45 — Hü
kümetin 35 nci mad
desi aynen. 

Na.E. 

MADDE 45 — Hü
kümetin 35 nci liiad-
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 
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MADDE 45 — Hü
kümetin 35 nci mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — İktisat en
cümeninin teklifi ay
nen. 

Mal. E. 

MADDE 35 — Hü
kümetin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — Yerli nebatî 
mahsullerden istihsal 
edilmiş olan yağlarla 
şekerden memleket 
içinde imal edilmiş o-
lan maddelerin, kepek, 
tuğla ve kiremidin: 

A) Alım ve satımı 
ile iştigal edenler, 

B) Bu maddeleri, 
imalâtında iptidaî ve
ya talî madde olarak 
kullanan sınaî mües
seseler, 

Bu kanunun neşri 
tarihinde ticarethane, 
mağaza, fabrika, ima
lâthane, ambar ve de-

B. E. 

MADDE 38 — Bu-
kanunun 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33 ve 34 ncü mad
deleri mucibince alına
cak vergi ve zamların 
tarh, ve tahakkuk ve 
tahsil muamelelerinde 
ve kanuna muhalif ha
reketlerden dolayı alı
lacak cezalar da, mü
ruru zaman ve sair hu
suslarda zammın taal
lûk ettiği vergilere ait 
kanunların hükümleri 
caridir. 

Bu kanunla yapılan 
zamlardan varidat büt
çesinde hususî faslı 
bulunmıyınlar zam -
mm taallûk ettiği ver
gilere ait fasıllara ve 
29 ncu maddede yazılı 
zamlar da kazanç ver
gisi faslına irat kaydo
lunur. 

MUVAKKAT MAD
DE 1 — Yerli nebatî 
mahsullerden istihsal 
edilen yağlarla şeker
den memleket içinde 
imal olunan maddele
rin ve kepeğin: 

A) Alım ve satımı 
ile iştigal edenler, 

B) Bu maddeleri, 
imalâtında iptidaî ve
ya tâli madde olarak 
kullanan sınaî müesse
seler. 

Bu kanunun neşri 
tarihinde ticarethane, 
mağaza, fabrika, ima
lâthane, ambar ve de
polarında, şube, acen-

( S. Sayı; :sı : 194) 
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ikinci maddeleri mu
cibince muamele ver
gisinden muaf bulu
nan sınaî müessese
ler hariç olmak üze
re bu maddeleri ima
lâtında iptidaî mad
de olarak kullanan 
bilûmum sınaî mü
esseseler, 

Bu kanunun neş
ri tarihinde ticaret
hane, mağaza, fab
rika, imalâthane, 
ambar ve depoların
da, şube, acenta ve 
komüsyoncuları nez-
dinde veya sair yer
lerde bulunan yuka
rıda isimleri yazılı 
maddelerin cins, mik
tar ve sikletini ve 
bulundukları yerleri 
gösteren bir beyanna
meyi aşağıdaki fık
rada yazılı ilânın 
yapıldığının ertesi 
gününden itibaren 
iki gün içinde bağ
lı oldukları varidat 
dairesine vermeğe 
mecburdurlar. Yu-
karıki B fıkrasında 
yazılı sınaî müesse
seler, kanunun neşri 
tarihinde imali te
kemmül etmemiş 
halde bulunan ve bu 
mevaddan yapılmiş 
olan mamullerini de 
iptidaî madde halin
deki miktar ve sık
letlerine göre beyan
namelere derceder-
ler. Bu kanunun 
neşri tarihinde elle
rinde yüzer kilodan 
az yağ ve şekerli 

îk. E. 

lâthane, ambar ve de
polarında, şube» acen
ta ve komüsyoncuları 
nezdinde veya sair yer
lerde bulunan stokla
rının cins, miktar ve 
sıkletini ve bulunduk
ları yerleri gösteren 
bir beyannameyi aşa
ğıdaki fıkrada yazılı 
ilânın yapıldığının er
tesi gününden itibaren 
üç gün içinde, bağlı 
oldukları varidat dai
resine vermeğe mec
burdurlar. Sınaî mües
seseler, kanunun neşri 
tarihinde imali tekem
mül etmemiş halde bu
lunan mevaddı iptidaî 
madde halindeki mik
tar ve sıkletlerine göre 
beyannamelerine der-
cederler. 

Kanunun neşri tari
hinde : 

I) Yukarıki A ve B 
fıkralarında yazılı şa
hıs ve müesseselerden 
yağ, şeker ve kepek 
mevcudu yüzer kilo
dan ve tuğla ve kire
mit mevcudu biner a-
detten az olanlar, 

II) Bu kanunun ü-
çüncü maddesinde ya
zılı değirmenler, 

III) 3843 sayılı Mu
amele vergisi kanu
nunun on bir ve on 
ikinci maddeleri muci
bince muamele vergi
sinden muaf bulunur
lar, 

IV) 1941 takvim yı
lı başından bu kanu
nun neşri tarihine ka
dar olan zaman zar-

(i. I. E Na. E. 
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polarmda, şube acenta 
ve komüsyoncuları 
nezdinde veya sair yer
lerde bulunan stokla
rının cins, miktar ve 
sikletini ve bulunduk
ları yerleri gösteren 
bir beyannameyi aşa
ğıdaki fıkrada yazılı 
ilânın yapıldığının er
tesi gününden itibaren 
üç gün içinde, bağlı 
oldukları varidat dai
resine vermeğe mec
burdurlar. 

Sınaî müesseseler, 
kanunun neşri tarihin
de imali tekemmül et
memiş halde bulunan 
mevaddı iptidaî mad
de halindeki miktar 
ve sıkletlerine göre 
beyannamelerine der-
cederler. 

Kanunun neşri tari
hinde : 

I) Yukarıki A ve B 
fıkralarında yazılı şa
hıs ve müesseselerden 
yağ, şeker ve kepek 
mevcudu yüzer kilo
dan ve tuğla ve kire
mit mevcudu biner a-
detten az olanlar, 

II) Bu kanunun ü-
çüncü maddesinde ya
zılı değirmenler, 

III) 3843 sayılı mu 
amele vergisi kanunu
nun 11 ve 12 nci mad
deleri mucibince mua 
mele vergisinden muaf 
bulunanlar, 

Beyanname vermek 
mecburiyetine tâbi de
ğildirler. 

Maliye daireleri, bu 
kanunun neşrini müte-

B. E. 
ta ve komüsyoncuları 
nezdinde veya sair yer
lerde bulunan stokla
rının cins, miktar ve 
sikletini ve bulunduk
ları yerleri gösteren 
bir beyannameyi aşağı
daki fıkrada yazılı 
ilânın yapıldığının er
tesi gününden itibaren 
üç gün içinde bağlı ol
dukları varidat daire
sine vermeğe mecbur
durlar. 

Sınaî müesseseler, 
kanunun ne.^ri tarihin-* 
de imali tekemmül et
memiş halde bulunan 
mevaddı, iptidaî mad
de halindeki miktar ve 
sıkletlerine göre, be
yannamelerine derce-
derier. 

Kanunun neşri tari
hinde : 

î ) Yukarıki A ve B 
fıkralarında yazılı şa
hıs ve müesseselerden 
va«v, seker ve kenek 
mevcudu yüzer kilo
dan az o1 onlar, 

II) 3843 numaralı 
m/H*1.™ ele veroisi kano
nunun 11 ve 19, nci 
maddeleri mucibince 
•muamele ver°iqinden 
muaf bulunanlar, 

Bevanname vermek 
rnprVhnriyetine tâbi de-
nj "M îr! er. 

Malive daireleri, bu 
Vn.n'nmm nehrini mü
teakip gerek bu mad
dede. gerek üçün
cü, be^inm", altın
cı ve ve^^ci mu
vakkat maddelerde ya
zılı beyannamelerin ve-

:194) ( S. Say: 
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maddelerle kepek, 
çimento ve biner a-
detten az tuğla ve 
kiremit, onar kilo
dan az sunî ipek ve 
ipliği, kahve ve çay 
bulunanlar beyanna
me vermek mecburi
yetine tâbi değildir
ler. 

Maliye daireleri 
bu kanunun neşrini 
müteakip yukarıki 
fıkrada yazılı be
yannamenin veril
mesini mahallerinde-
ki gündelik gazete
lerle ve gündelik ga
zete çıkmayan yer
lerde sair mutat va
sıtalarla ilân eder
ler. 

Bu madde muci
bince verilecek be
yannameler, vari
dat dairelerince mü
kelleflerin defterleri 
ve ticarî evrakile 
tatbik ve tetkik edi
lerek doğruluğu an
laşıldıktan sonra: 

fmda mubayaa ettik
leri veya imal ettirdik
leri yağ, şekerden ma
mul maddeler, tuğla, 
kiremit ve kepeğin 
miktarı itibarile 3843 
sayılı kanunun ikinci 
maddesi şümulüne da
hil olan toptancı tica
rethane ve müteahhit
lerle filyal, şube ve 
satış mağazaları, 

Beyanname vermek 
mecburiyetine tabi de
ğildirler. 

Maliye daireleri, bu 
kanunun neşrini mü
teakip gerek bu mad
dede, gerek üçüncü, 
beşinci, altıncı ve ye
dinci muvakkat mad
delerde yazılı beyan
namelerin verilmesini, 
mahallerini eki günde
lik gazetelerle gün
delik gazete çıkmayan 
yerlerde sair mutat va
sıtalarla ilân ederler. 

MUVAKKAT MAD
DE 2 — Birinci mu
vakkat n, adde muci
bince verüen beyanna
meler, vaı id at dairele
rince mükelleflerin 
defterleri ve ticarî ev
rakile tatbik ve tetkik 
edilerek doğruluğu 
anlaşıldıktan sonra, 
beyannamelerde yazılı 
mevaddm, borsa olan 
yerlerde bu kanunun 
ne:ri günündeki vasa
tı borsa fiatları ve bor
sa bulunmayan yerler
de mahallî ticaret o-
dalarmca, o da yoksa 
belediyelerce tesbit 

MUVAKKAT MAD
DE 2 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MAD 
DE 2 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 
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MUVAKKAT MAD
DE 2 — İktisat en
cümeninin teklifi ay
nen. 

Mal. E. 

akip gerek bu madde
de, gerek üçüncü, be
şinci, altıncı ve yedin
ci muvakkat madde
lerde yazılı beyanna
melerin verilmesini, 
mahallerindeki günde
lik gazetelerle, günde
lik gazete çıkmayan 
yerlerde sair mutat 
vasıtalarla ilân eder
ler. 

MUVAKKAT MAD
DE 2 — İktisat encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

rilmesini, mahallerin
deki gündelik gazete
lerle, gündelik gazete 
çıkmayan yerlerde sa
ir mutat vasıtalarla 
ilân ederler. 

MUVAKKAT MAD
DE 2 — İktisat encü
meninin muvakkat 2 
nci maddesi aynen 
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I) Lâstik ökçe, şo
son, kaloş ve çizme
lerle, sunî ipek ve 
ipliği, kahve, çay ve 
çimentonun beyan
namelerde yazılı mik
tar ve sıkletleri ü-
zerinden bu kanu
nun sekiz, dokuz, 
yirmi bir ve yirmi 
ikinci maddelerinde 
yazılı zam ve vergi
ler tarholunur. 

II) Yerli nebatî 
mahsullerden istih
sal edilmiş olan yağ
larla şekerden mem
leket içinde imâl e-

tk. E. 

edilecek aynı günün o 
mahalde cari toptan 
satış fiatları esas tutu
larak bulunacak kiy-
metleri üzerinden mua
mele vergisi tarholu
nur. 

Borsa olan yerlerde 
kanunun neşri günü 
borsada fiatı bulunma
yan mevaddın o güne 
takaddüm eden en son 
vasatî borsa fiatı 
tarhiyata esas tutulur. 
Bu mahallerde borsaya 
dahil olmayan me
vaddın fiatı ticaret 
odalarınca ve bulun
mazsa belediyelerce 
yukarıki fıkrada ya
zılı şekilde tayin edi
lir. 

Birinci ve ikinci fık
ralar mucibince tayin 
olunan fiallara karşı 
mükellef ve idarece 
itiraz, temyiz ve ida
rî dava yollarına gidi
lemez. 

MUVAKKAT MAD
DE 3 — Lâstik ökçe, 
şoson, kaloş, ve çizme
lerin, sunî ipek ve sunî 
ipek ipliği, kahve, çay 
ve çimentonun: 

A) Alım ve satımı 
ile iştigal edenler, 

B) Bu maddeleri 
imalâtında iptidaî ve
ya tâli madde olarak 
kullanan sınaî mües
seseler. 

Bu kanunun neşri 
tarihinde birinci mu
vakkat maddede yazı
lı mahallerde bulunan 
stoklarının cins, mik-

G. î. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 3 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

Na. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 3 — Lâstik ökçe, 
şoson, kaloş ve çizme
lerin, suni ipek ve suni 
ipek ipliği, kahve, çay 
ve çimentonun: 

A) Alım ve satinn 
ilo iştigal edenler, 

B) Bu maddeleri 
imalâtında iptidaî ve
ya tâli madde olarak 
kullanan sınaî mües
seseler, 

Bu kanunun neşri 
tarihinde birinci mu
vakkat maddede yazı
lı mahallerde bulu -
nan stoklarının cins, 
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MUVAKKAT MAD
DE 3 — Nafia encü
meninin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 3 — Nafia encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

MUVAKKAT MAD 
DE 3 — Lâstik ökçe, 
şoson, kaloş ve çizme
lerin, sunî ipek ve sunî 
ipek ipliği, kahve, çay 
ve çimentonun: 

A) Alım ve satımı 
ile iştigal edenler, 

B) Bu maddeleri 
imalâtında iptidaî ve
ya tâli madde olarak 
kullanan sınaî müesse
seler 

Bu kannun neşri ta
rihinde birinci muvak
kat maddede yazılı 
mahallerde bulunan 
stoklarının cins, mik-

( S. Sayısı : 194 ) 
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dilmiş olan madde
lerin, kepek, tuğla 
ve ldremitin borsa 
olan yerlerde bu ka
nunim neşri günün
deki vasatı borsa fi-
atleri ve borsa bu
lunmayan yerlerde 
mahallî ticaret oda
larınca oda yoksa 
belediyelerce tesbit 
edilecek, ayni gü
nün o mahalde carî 
toptan satış fiatlerı 
esas tutularak be
yannamelerde yazılı 
miktarlara göre bu
lunacak kıymetleri 
üzerinden muamele 
vergisi tarholunur. 
Borsa olan yerlerde 
kanunun neşri günü 
borsada fiati bulun
mayan eşyanın o gü
ne tekaddüm eden 
en son fiati tarhiya-
ta esas tutulur, bu 
mahallerde borsaya 
dahil olmayan eşya
nın fiati ticaret oda
larınca ve bulunmaz
sa belediyelerce yu-
karıki şekilde tayin 
edilir. Eu fiatlere 
karşı mükellef ve 
idarece itiraz ve tem
yiz talebinde bulu
nulamaz. 

Müddeti içinde be
yanname vermeyen 
veya meveudlarını 
beyannamelerinde no
ksan gösterenler na
mına beyannamesi ve
rilmeyen veya nok
san gösterilen mevad 
ve eşyanın varidat 

tar ve sıkletlerini gös
teren bir beyanname
yi, mezkûr muvakkat 
maddedeki hükümler 
dairesinde» bağlı ol
dukları varidat daire
sine vermeğe mevbur-
durlar. 

Kanunun neşri tari
hinde çimentoda beş 
yüz kilo ve diğerlerin
de stok mevcudu onar 
kilodan az olanlarla 
3843 sayılı muamele 
vergisi kanununun on 
bir ve on ikinci mad
deleri mucibince mv 
mele vergisinden mu
af bulunanlar beyan
name vermek mecbu
riyetine tâbi değildir
ler. 

Bu madde mucibince 
verilecek beyanname
ler mükelleflerin def
terleri ve ticarî evra-
kile tetkik ve tatbik 
olunarak doğruluğu 
anlaşıldıktan sonra be
yannamelerde yazılı 
miktar ve sıkletleri ü-
zerinden bu kanunun 
sekiz, dokuz, yirmi bir 
ve yirmi ikinci madde
lerinde yazılı zam ve 
vergiler tarholunur. 

MUVAKKAT MAD
DE 4 — Birinci ve ü-
çüncü muvakkat mad
delerde yazılı bevau 
nameleri müddeti için
de vermeyen veya 
stoklarını beyanname
lerde noksan gösteren
ler namına, beyanna-

MUVAKKAT MAD
DE 4 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

miktar ve sikletlerini 
gösteren bir beyanna
meyi, mezkûr muvak
kat madde deki hü -
kümler dairesinde, 
bağlı oldukları vari -
dat dairesine verme
ğe mecburdurlar. 

Kanunun neşri ta
rihinde stok mevcudu 
çimento için (500) ki
lodan ve diğer mevat 
için onar kilodan az 
olanlarla 3843 sayılı 
muamele vergisi k a 
nununun on birinci 
ve on ikinci madde
leri mucibince mua -
mele vergisinden mu
af bulunanlar beyan
name vermek mecbu
riyetine tâbi değildir
ler. 

Bu madde mucibin
ce verilecek beyanna
meler mükelleflerin 
defterleri ve ticarî ev-
rakile tetkik ve tat
bik olunarak doğru
luğu anlaşıldıktan 
sonra beyannameler -
de yazılı miktar ve 
sikletleri üzerinden 
bu kanunun sekiz, 
dokuz, yirmi bir ve 
yirmi ikinci maddele
rinde yazılı zam ve 
vergiler tarholunur. 

MUVAKKAT MAD
DE — İktisat encü -
meninin teklifi aynen 
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MUVAKKAT MAD
DE 4 — İktisat en
cümeninin teklifi ay
nen. 

MUVAKKAT MAD
DE 4 — İktisat encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

tar ve sıkletlerini gös
teren bir beyanname
yi, mezkûr muvakkat 
maddedeki hükümler 
dairesinde bağlı ol
dukları varidat daire
sine vermeğe mecbur
durlar. 

Kanunun neşri tari
hinde stok mevcudu 
çimento için (500) ki
lodan ve diğer mevat 
için onar kilodan az 
olanlarla 3843 numa
ralı muamele vergisi 
kanununun on birinci 
ve on ikinci maddeleri 
mucibince muamele 
vergisinden muaf bu
lur anlar beyanname 
vermek mecburiyetine 
âtbi değildirler. 

Bu madde mucibince 
verilecek beyanname
ler mükelleflerin def
terleri ve ticarî evra-
kile tetkik ve tatbik 
olunarak doğruluğu 
anlaşıldıktan sonra be
yannamelerde yazılı 
miktar ve sikletleri ü-
zerinden bu kanunun 
sekiz, yirmi üç ve yir
mi dördüncü maddele
rinde yazılı zam ve 
vergiler tarholunur. 

MUVAKKAT MAD
DE 4 — İktisat encü
meninin 4 ncü muvak
kat maddesi aynen 
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dairesince tesbit edi
lecek miktarları üze
rinden tarholunacak 
vergilere beş kat 
zam yapılır. Tarh
olunan vergilerle ce
za zamları mükellef
lere tebliğ olunur. 

Mükellefler, ver
dikleri beyanname
lerin muhteviyatına 
ve bu beyannamele
re müsteniden tarh-
olunan vergi ve zam
lara itiraz edemezler. 
Bunun haricinde ka

lan hususlara 3692 sa
yılı kanun hüküm
leri dairesinde itiraz 
ve temyiz talebinde 
bulunabilirler, itiraz 
komisyonu kararla
rına karşı idare na
mına yapılacak tem
yiz talepleri de aynı 
hükümler dairesinde 
cereyan eder. 

Tahakkuk eden 
vergilerle ceza zam
ları tahakkukunu ta
kip eden aydan iti
baren üç ayda ve üç 
müsavi taksitte tah
sil olunur. Zamanın
da ödenmeyen tak

sitler % 10 zamla ve 
tahsili emval kanu
nuna göre tahsil olu
nur. 

mesi verilmeyen veya 
noksan gösterilen me-
vat ve eşyanın, varidat 
dairelerince tesbit edi
lecek miktarları üze
rinden tarholunacak 
vergilere beş kat zam 
yapılır. Tarholunan 
vergilerle ceza zamla
rı mükelleflere tebliğ 
edilir. 

Mükellefler verdik
leri beyannamelerin 
muhteviyatına ve bu 
beyannamelere müste
niden tarholunan ver
gi ve zamlara itiraz 
edemezler. Bunun ha
ricinde kalan husus
lara 3892 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde 
itiraz ve temyiz tale
binde bulunabilirler. 
itiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare 
namına yapılacak tem
yiz talepleri de ayni 
hükümlere tâbidir. 

Gerek birinci ve 
üçüncü muvakkat 
maddeler mucibince 
verilen beyanname-
lero müsteniden, ge
rek bu madde hükmü
ne göre tarhedilip ta
hakkuk eden vergiler
le ceza zamları, tahak
kukunu takip eden ay
dan itibaren üç ayda 
ve üç müsavi taksitte 
tahsil olunur. Zama
nında ödenmeyen tak
sitler % 10 zamla ve 
tahsili emval kanunu
na göre tahsil edilir. 
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MUVAKKAT MAD
DE 2 — Hususî â-
miller ile tütün ve 
müskirat bayileri bu 
kanunun neşri ta
rihinde, yedinci mad
de mucibince vergi
leri arttırılmış olan 
mamulâttan kanu
nun neşri tarihinde 
ticarethane, mağaza, 
fabrika, imalâthane, 
ambar ve depoların
da şube, acenta ve 
komisyoncuları nez-
dinde ve sair yerler
de bulunanların eti
ket fiatlerine göre 
cins ve nevini ve bu
lundukları yerleri 
bir beyanname ile 
birinci muvakkat 
maddede yazılı ilâ
nın yapıldığının er
tesi gününden itiba
ren iki gün içinde 
ruhsat tezkeresini al

dıkları inhisarlar ida
resine bildirmeğe 
ve bildirdikleri ma
mulata .bu kanunla 
yaplan zamları öde
meğe mecburdurlar. 

Yukariki fıkrada 
yazılı bayiler, beyan
namelerinde aynı za
manda 25 nci madde 
mucibince müdafaa 
vergisi arttırılmış o-
lan kipritlerle çak
mak taşlarından ka
nunun neşri tarihin
de ellerinde bulu
nanların miktarını 
da göstermeğe ve 
bu miktar üzerinden 
tahakkuk eden mü
dafaa vergisini de 

tk. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 5 — Hususî âmil
ler ile tütün ve müs
kirat bayileri bu ka
nunun neşri tarihin
de, 25 nci madde mu
cibince vergileri art
tırılmış olan mamu
lâttan, kanunun neşri 
tarihinde ticaretha , 
ne mağaza, fabrika , 
imalâthane, ambar ve 
depolarında şube, a -
centa, ve komisyon
cuları nezdinde ve sa
ir yerlerde bulunan
ların etiket fiatlarına 
göre cins ve nevini ve 
bulundukları yerleri 
bir beyanname ile bi
rinci muvakkat mad
dede yazılı ilânın ya
pıldığının ertesi gü -
nünden itibaren üç 
gün içinde ruhsat tez-
kerejmi aldıkları iıı -
hisarlar idaresine bil
dirmeğe ve bildirdik
leri mamulata bu ka
nım!;1, yapılan zamları 
ödemeğe mecburdur -
lar. 

Yukariki fıkrada 
yazılı bayiler, beyan
namelerinde ayni za
manda 28 nci madde 
mucibince müdafaa 
vergiüi arttırılmış o -
lan kibritlerle çakmak 
taşlarından kanunun 
neşri tarihinde elle -
rinde bulunanların 
miktarını da göster
meğe ve bu miktar 
üzerinden tahakkuk 
eden müdafaa vergi -
sini de ödemeğe mec
burdurlar. Beyanna-

G. t E. 

MUVAKKAT MAD
DE 5 — iktisat encü
meninin teklifi aynen. 

Na. E. 

MUVAKKAT MAD
DE — Hususî âmiller 
ile tütün ve müskirat 
bayileri bu kanunun 
neşri tarihinde, 25 nci 
madde mucibince ver
gileri arttırılmış olan 
muamelâttan, kanu -
nun ne;ri tarihinde ti
carethane, mağaza, 
fabrika, imalâthane, 
ambar ve depolarında 
şube, acenta ve ko -
misyoncuları nezdin -
de ve ?cÂr yerlerde 
bulunanların etiket fi
yatlarına göre cins ve 
nevini ve bulundukla
rı yerleri bir beyanna
me ile birinci muvak
kat maddede yazılı 
ilânın yapıldığının 
ertesi gününden iti -
baren üç gün içinde 
ruhsat tezkeresini al
dıkları inhisarlar ida
resine bildirmeğe ve 
bildirdikleri mamulata 
bu kanunla yapılan 
zamları ödemeğe mec
burdurlar. 

Yukariki fıkrada ya
zılı bayiler, beyanna
melerinde ayni za
manda 26 nci madde 
mucibince müdafaa 
vergisi arttırılmış o-
lan kibritlerle çakmak 
taşlarmdan kanunun 
neşri tarihinde elle
rinde bulunanların 
miktarını da göster
meğe ve bu miktar 
üzerinden tahakkuk 
eden müdafaa vergisi
ni de ödemeğe mec
burdurlar. Beyanna
meler muhteviyatının 
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MUVAKKAT MAD
DE 5 — Nafia encü
meninin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 5 — Nafia encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 5 — Hususî âmiller 
ile tütün ve müskirat 
bayileri bu kanunun 
neşri tarihinde 27 nci 
madde mucibince ver
gileri arttırılmış olan 
mamulattan, kanunun 
neşri tarihinde ticaret
hane, mağaza, fabrika, 
imalâthane, ambar, ve 
depolarında, şube a-
centa ve komüsyoncu-
ları nezdinde ve sair 
yerlerde bulunanların 
etiket fiatlarına gcfte 
cins ve nevini ve mik 
tarlarmı ve bulunduk
ları yerleri bir beyan
name ile birinci mu
vakkat maddede ya-n-
lı ilânın yapıldığının 
ertesi gününden itiba
ren üç gün içinde ruh
sat tezkeresini aldık
ları İnhisarlar idaresi
ne bildirmeğe ve bil
dirdikleri mamulâta 
bu kanunla yapılan 
zamları ödemeğe mec
burdurlar. 

Yukarıki fıkrada ya
zılı bayiler, beyanna
melerinde ayni zaman
da 28 nci madde mu
cibince müdafaa vergi
si arttırılmış olan kib
ritlerle çakmak taşla
rından kanunun neşri 
tarihinde ellerinde bu
lunanların miktarını 
da göstermeğe ve bu 
miktar üzerinden ta
hakkuk eden müdafaa 
vergisini de ödemeğe 
mecburdurlar. Beyan
nameler muhteviyatı
nın doğru olup olmadı* 

( S. Sayısı : 194 ) 



114 
IIü. 

ödemeğe mecburdur
lar. Beyannameler 
muhteviyatının doğ
ru olup olmadığı 
inhisarlar idaresince 
kontrol edilir. 

Kibrit inhisarı iş
letme şirketi acenta-
ları kanunun neşri 
tarihinde ellerinde 
bulunan kibritlerle 
çakmak taşlarının 
miktarını bir bepan-
name ile birinci mu

vakkat maddede yazılı 
ilânın yapıldığının 
ertesi gününden iti
baren iki gün içinde 
bulundukları mahal
lin inhisarlar idare
sine bildirmeğe mec
burdurlar. Kibrit in
hisarı işletme şirke
tine ait olup acenta
lar nezdinde emane
ten bulunduğu kayit 
ve vesikalarla tevsik 
edilen kibritler, be
yannamelere ithal o-
lunmaz. Bu beyan
nameler, İnhisarlar 
idaresince mükellef
lerin defterleri ve 
ticarî evrakile tat
bik ve tetkik oluna
rak doğruluğu anla
şıldıktan sonra yir
mi altıncı maddede 
yazılı miktarlar üze
rinden vergi hesap 

Lk. E. 

meler muhteviyatının 
doğru olup olmadığı 
inhisarlar idaresince 
kontrol edilir. 

Yirmi beşinci mad
de mucibince yapılan 
zamlar paket ve şişe
lere konulacak etiket
ler hazırlanıncaya ka
rlar inhisarlar idare -
since satış fiatlarına 
ilâve edilmek sureti -
le alınır. 

MUVAKKAT MÂD^ 
DE 8 — Kibrit inhi
sar?. işletme şirketi 
acentaları ka,nunun 
neşri tarihinde elle
rinde bulunan kibrit
lerle çakmak taşları
nın miktarını bir be
yanname ile birinci 
muvakkat maddede 
yazılı ilânın yapıldı
ğının ertesi gününden 
itibaren üç gün içinde 
bulundukları mahallin 
inhisarlar idaresine 
bildirmeğe mecbur -
d urlar- Kibrit inhi
sarı işletme şirketine 
ait olup acentalar nez
dinde emaneten bu -
Umduğu kayit ve ve
sikalarla tevsik edilen 
kibritler, beyanname -
lere ithal edilmez. Bu 
beyannameler, inhisar
lar idaresince mükel
leflerin defterleri ve 
ticarî evrakile tatbik 
ve tetkik olunarak 
doğruluğu anlaşıldık
tan sonra 26 ncı mad
dede yazılı miktarlar 
üzerinden vergi hesap 
olunur. 

MUVAKKAT MAD
DE 6 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

•Na. E. 

doğru olup olmadığı 
İnhisarlar idaresince 
kontrol edilir. 

Yirmi beşinci madde 
mucibince yapılan 
zamlar paket ve şişe
lere konulacak etiket
ler hazırlanıncaya ka
dar İnhisarlar idare
since satış fiatlarına 
ilâve edilmek suretile 
alınır. 

MUVAKKAT MAD
DE 6 — Kibrit inhi
sarı: işletme şirke n 
acentaları kanunim 
neşri tarihinde ellerin
de bulunan kibritlerle 
çakmak taşlarının 
miktarını bir beyan
name ile birinci mu
vakkat maddede ya
zılı ilânın yapıldığı
nın ertesi gününden 
itibaren üç gün için
de bulundukları ma
hallin İnhisarlar ida
resine bildirmeğe mec
burdurlar, Kibrit in
hisarı isletme şirketi
ne ait olup acentalar 
nezdinde emaneten bu
lunduğu kayit ve ve
sikalarla tevsik edilen 
kibritler, beyanname
lere ithal edilmez. Bu 
bevannameler, inhisar
lar idaresince mükel
leflerin defterleri ve 
ticarî evrakile tatbik 
ve tetkik olunarak 
doğruluğu anlaşıldık
tan sonra 26 ncı mad
dede yazılı miktarlar 
üzerinden vergi hesap 
olunur. 
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MUVAKKAT MAD
DE 6 — Nafia encü
meninin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 6 — Nafia encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

ğı İnhisarlar idaresin
ce kontrol edilir. 

Yirmi yedinci mad
de mucibince yapılan 
zamlar paket ve şişele
re konulacak etiketler 
hazırlanıncaya kadar 
İnhisarlar idaresince 
satış fiatlarma ilâve 
edilmek suretile alı
nır. 

MUVAKKAT MAD
DE 6 — Kibrit inhisarı 
işletme şirketi acenta-
ları kanunun neşri ta
rihinde ellerinde bulu
nan kibritlerle çak
mak taşlarının mik
tarını bir beyanna
me ile birinci muvak
kat maddede yazılı ila
nın yapıldığının erteli 
gununcten ıııbaren uç 
gün içinde bulunduk
ları mahallin inhisar
lar idaresine bildirme
ğe mecburdurlar. Kib
rit İnhisarı işletme şir
ketine ait olup acen-
talar nezdinde emane
ten bulunduğu kayit 
ve vesikalarla tevsik 
edilen kibritler, beyan
namelere ithal edilmez. 
Bu beyannameler, İn
hisarlar idaresince mü
kelleflerin defterleri 
ve ticarî evrakile tat
bik ve tetkik olunarak 
doğruluğu anlaşıldık
tan sonra 28 nci mad
dede yazılı miktarlar 
üzerinden vergi hesap 
olunur. 
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olunur. 

Tuz alım ve satımı 
ile meşgul olan haki
kî ve hükmî şahıslar
dan bu kanunun neş
ri tarihinde ellerinde 
yüz kilodan fazla tuz 
bulunanlar, birinci 
muvakkat maddede 
yazılı ilânın yapıldı
ğının ertesi günün
den itibaren iki gün 

içinde, kanunun neşri 
tarihinde ticaretha
ne, mağaza, fabrika, 
imalâthane, ambar ve 
depolarında şube, a-
centa ve komisyon
cuları nezdinde ve sa
ir yerlerde bulunan 
tuzların cins ve mik
tarını ve bulunduk
ları yerleri gösteren 
bir beyannameyi bu
lundukları mahallin 
inhisarlar idaresine-
vermeğe ve bu mik
tar üzerinden ta
hakkuk edecek mü
dafaa vergisini öde
meğe mecburdurlar. 

Bu beyannamele
rin doğruluğu inhi

sarlar idaresince kon
trol edilir. 

Hususî âmillerle 
tütün ve müskirat 
bayilerinden veya 
kibrit inhisarı işlet
me şirketi acentala-
rmdan veyahut tuz 
alım satımile iştigal 
edenlerden beyanna
me vermeyen veya 
mevcudunu beyanna
meye noksan geçi-

îk. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 7 — Tuz alım sa
tımı ile meşgul olan 
hakikî ve hükmî şa
hıslardan bu kanunun 
neşri tarihinde ellerin
de iki yüz elli kilo
dan fazla tuz bulu
nanlar, birinci muvak
kat maddede yazılı 
ilânın yapıldığının er
tesi günden itibaren 
üç gün içinde, kanu -
nun neşri tarihinde ti
carethane, mağaza, 
ambar ve depolarında 
şube, acenta ve ko
misyoncuları nezdin
de ve sair yerlerde 
bulunan tuzların cins 
ve miktarını ve bu
lundukları yerleri gös
teren bir beyannameyi 
bulundukları mahallin 
inhisarlar idaresine 
bildirmeğe ve bu mik
tar üzerinden tahak
kuk edecek müdafaa 
vergisini ödemeğe 
mecburdurlar. 

Bu beyannamelerin 
doğruluğu inhisarlar 
idaresince kontrol edi
lir. 

MUVAKKAT MAD
DE 8 — Hususî âmil
lerle tütün ve müski
rat bayilerinden veya 
kiprit inhisarı işletme 
şirketi acentalarmdan 
dan veyahut tuz alım 
satımile iştigal eden
lerden muvakkat be
şinci, altıncı ve ye
dinci maddeler muoi-

ö. 1. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 7 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 8 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

Na.ft 

MUVAKKAT MAD
DE 7 — Tuz alım sa
tımı ile meşgul olan 
hakikî ve hükmî şa
hıslardan bu kanunun 
neşri tarihinde elle
rinde iki yüz elli ki
lodan fazla tuz bulu
nanlar, birinci mu
vakkat maddede yazı
lı ilânın yapıldığının 
ertesi gününden itiba
ren üç gün içinde, 
kanunun neşri tari
hinde, mağaza, ambar 
ve depolarında şube, 
acenta ve komisyon
cuları nezdinde ve sa
ir yerlerde bulunan 
tuzların cins ve mik
tarını ve bulundukla
rı yerleri bir beyan
name ile bulundukları 
mahallin İnhisarlar 
idaresine bildirmeğe 
ve bu miktar üzerin
den tahakkuk edecek 
müdafaa vergisini ö-
demeğe mecburdurlar. 

Bu beyannamelerin 
doğruluğu İnhisarlar 
idaresince kontrol e-
dilir. 

MUVAKKAT MAD
DE 8 — İktisat encü
meninin 8 nci muvak
kat maddesi aynen. 
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MUVAKKAT MAD
DE 7 — Nafia encü
meninin teklifi aynen. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 7 — Nafia encü
meninin teklifi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 8 — İktisat en
cümeninin teklifi ay
nen. 

B. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 7 — Nafia encüme
ninin muvakkat 7 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 8 — İktisat encü
meninin teklifi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 8 — iktisat encü
meninin muvakkat 8 
nci maddesi aynen 
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renlere, beyanname
si verilmeyen veya 
noksan gösterilen 
maddelerin İnhisar
lar idaresince tesbit 
olunacak miktarları 
üzerinden hesaplana
cak vergi veya zam
lar beş kat fazlasile 
alınır. 

Kibrit acentaları 
namına hesaplanacak 
vergi ve zamları üç 
ayda ve üç müsavi 
taksitte tahsil olu
nur. Zamanında ö-
denmeyen taksitler 
yüzde on zamla ve 
tahsili emval kanu
nuna göre tahsil e-
dilir. 

Yirmi beşinci mad
de mucibince yapı
lan zamlar paket ve 
şişelere konulacak 
etiketler hazırlanın
caya kadar İnhisar
lar idaresince satış 
bedellerine ilâve e-
dilmek suretile alı
nır. 

M U V A K K A T 
MADDE 3 — 1941 
malı yılı hayvanlar 
vergisi bu kanunun 
birinci maddesile ya
pılan tadilâta göre 
tahakkuk ettirilir. 
1941 malî yılında, at, 
katır ve eşeklerden 
alınacak vergiye, 
mezkûr yıl hayvan 
kaydi zamanında ya
zılmış olan hayvan 
adetleri esas tutulur. 
Bu hayvanlardan 
deftere dahil edil-

lk. E. 

bince verilmesi lâzım 
gelen beyannameleri 
müddeti içinde verme
yen veya mevcudunu 
beyannameye noksan 
geçirenler namına, be
yannamesi verilmeyen 
veya noksan gösterilen 
maddelerin İnhisarlar 
idaresince tesbit olu
nacak miktarları üze
rinden hesaplanacak 
vergi veya zamlar beş 
kat fazlasile alınır. 

Kiprit şirketi acen
taları namına hesapla
nacak vergi ve zamları 
üç ayda ve üç müsavi 
taksitte tahsil olunur. 
Zamanında ödenmeyen 
taksitler % 10 zamla 
ve Tahsili emval ka
nununa göre tahsil edi
lir. 

(i. t. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 9 — Hükümetin 
üçüncü muvakkat 
maddesi aynen. 

Na. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 9 — Hükümetin 
muvakkat üçüncü 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 9 — Hükümetin 
muvakkat 3 ncü mad
desi aynen. 
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MUVAKKAT MAD
DE 9 — Hükümetin 
3 ncü muvakkat mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 9 — Hüküme
tin muvakkat üçüncü 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MAD-
| DE 9 — 1941 malî yılı 
i hayvanlar vergisi, bu 

kanunun birinci, ikin-
| ci, üçüncü, ve dördün-
I cü maddelerile yapılan 
! tadilâta g'öre tahakkuk 
| ettirilir. 1941 malî yi-
j İmda at (İdiş, aygır, 
1 kısrak), katır ve eşek-
; lerden alınacak vergi-
; ye mezkûr 371i hayvan 
| kaydi zamanında yazıl-
| mış olan hayvan adet-
j leri esas tutulur, Eu 
I hayvanlardan deftere 
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memiş oldukları an
laşılanlardan yalnız 
vergi alınmakla ikti
fa olunur. 

Bu kanunun ine -
riyete girdiği tarih
te birinci taksit za
manı geçmiş olan 
hayvanlar vergisile 

zamları kanunun me
riyeti tarihinden iti
baren bir hafta için
de tahsil olunur, 

M U V A K K A T 
MADDE 4 — 2395 
sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin birinci 
fıkrasında yazılı mü
teahhitlerin bu ka
nunun neşri tarihin
den evvel aktedilmiş 
olan taahhütlerinden 
dolayı bu kanunun 
meriyetinden sonra 
yapılacak tediyeler 
birinci maddede ya
zılı tezyide tâbi de
ğildir. Tekemmülü 
mafevk merciin tas-
dikına bağlı olan 
akitlerde ihale mua
melesi, kanunun neş
rinden evvel tamam
lanmış olduğu tak -
dirde de bu yolda 
muamele yapılır. 

M U V A K K A T 
MADDE 5 — 1941 
malî yılı için bu ka
nunun on dokuz ve 
yirmi yedinci mad
delerinde yazılı zam
ların tarhında, 1940 
takvim veya ticarî 

l'k. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 10 — Hükümetin 
dördüncü muvakkat 
maddesi aynen. 

O. 1. E. 

MUVAKKAT MAD 
DE 10 — Hükümetin 
muvakkat dördüncü 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 11 — Hükümetin 
beşinci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MAD 
DE 11 — Hükümetin 
muvakkat beşinci 
maddesi aynen. 

Na. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 10 — 2395 sayılı 
kanunun sekizinci 
maddesinin birinci fık
rasında yazılı müte
ahhitlerin bu kanunun 
neşri tarihinden evvel 
aktedilmiş olan taah
hütlerinden dolayı bu 
kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tedi
yeler 19 ncu maddede 
yazılı tezyide tâbi de
ğildir. 

Bu kanunun neşrin
den evvel teklif edil
miş olan fiatlara müs
teniden yapılmış olan 
ihalelerde, ihale mua
melesi kanunun neş
rinden sonra icra edil
miş olsa dahi, bu ta
ahhütlerin bedelinden 
19 ncu maddede yazı
lı zam alınmaz. 

MUVAKKAT MAD
DE 11 — Hükümetin 
muvakkat 5 nci mad
desi aynen. 
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MUVAKKAT MAD
DE 10 — Nafia encü
meninin teklifi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 11 — Hükümetin 
5 nci muvakkat mad
desi aynen. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 10 — Nafia encü
meninin teklifi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 11 — Hüküme
tin muvakkat beşinci 
maddesi aynen 

B. E. 

dahil edilmemiş olduk
ları. anlaşılanlardan 
yalnız vergi alınmakla 
iktifa olunur. 

Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte birin
ci taksit zamanı geç
miş olan hayvanlar 
vergisi ile zamları ka
nunun meriyeti tari
hinden itibaren bir 
hafta içinde tahsil olu
nur. 

MUVAKKAT MAD
DE 10 — 2395 numara
lı kanunun sekizinci 
maddesinin birinci fık
rasında yazılı müteah
hitlerin bu kanunun 
neşri tarihinden evvel 
aktedilmiş olan taah
hütlerinden dolayı bu 
kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tedi
yeler 21 nci maddede 
yazılı tezyide tâbi de
ğildir. 

Bu kanunun neşrin
den evvel teklif edil
miş olan fiatlara müs
teniden yapılmış olan 
ihalelerde, ihale mua
melesi kanunun neşrin
den sonra icra edilmiş 
olsa dahi, bu taahhüt
lerin bedelinden 21 nci 
maddede yazılı zam 
alınmaz. 

MUVAKKAT MAD
DE 11 — 1941 malî yı
lı için bu kanunun 21 
ve 29 ncu maddelerin
de yazılı zamların tar
hında, 1940 takvim ve
ya ticarî yılı kazanç
ları esas tutulur. Bu 
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yılı kazançları esas 
tutulur. Bu kanunun 
meriyeti tarihine 
kadar 1941 malî yılı 
kazanç ve müdafaa 
vergileri tarh ve teb
liğ edilmiş olan mü
kelleflere, mezkûr 
malî yıl için tarhe-
dilecek zamlar ayrı
ca, tebligata, itiraz 
ve temyize tâbi de -
ğildir. 

îşbu kanunun me
riyete girdiği tarihe 
kadar 1941 malî yı
lı için ruhsat tezke
relerini almış olan 
mükellefler, kanu -
nun meriyeti tari
hinden itibaren on 
beş gün içinde yir
minci maddede ya
zılı zamları ödemeğe 
mecburdurlar. Bu 
müddet geçtiği hal
de zamları ödeme -
yenlerden bu zamlar 
yüzde on fazlasile ve 
tahsili emval kanu
nuna göre tahsil olu
nur. 

Bu kanunun meri
yete girdiği tarihten 
evvel tahakkuk et
miş olupta tediyesi 
bu tarihten sonraya 
kalmış olan, 2395 
sayılı kanunun 28 n-
ci maddesine dahil 
istihkaklardan, bi -
rinci maddede yazı
lı zam alınmaz. 

(S. J04) 
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kanunun meriyeti tari
hine kadar 1941 malî 
yılı kazanç ve müda
faa yergileri tarh ve 
tebliğ edilmiş olan 
mükelleflere, mezkûr 
malî yıl için tarhedi-
lecek zamlar ayrıca, 
tebligata, itiraz ve 
temyize tâbi değildir. 

İşbu kanunun meri
yete girdiği tarihe ka
dar 1941 malî yılı için 
ruhsat tezkerelerini al
mış olan mükellefler, 
kanunun meriyeti tari
hinden itibaren 15 gün 
içinde 22 nci maddede 
yazılı zamları ödeme
ğe mecburdurlar. Bu 
müddet geçtiği halde 
zamları ödemeyenler
den bu zamlar % 10 
f azlasile ve Tahsili em
val kanununa göre tah 
tahsil olunur. 

Bu kanunun meriye
te girdiği tarihten ev
vel tahakkuk etmiş 
olup ta tediyesi bu ta
rihten sonraya kalmış 
olan, 2395 numaralı 
kanunun 28 nci mad
desine dahil istihkak
lardan, 21 nci madde
de yazılı zam alınmaz. 
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M U V A K K A T 
MADDE 6 — 1941 
malî yılı için bu ka
nunun yirmi doku
zuncu maddesi mu
cibince alınacak mü
dafaa vergisine 1941 
malı yılı bina vergi
leri esas tutulur. 
Vilâyet hususî ida
releri bu vergiyi en 
geç bir ay içinde 
tahakkuk ettirme -
ğe mecburdurlar . 

M U V A K K A T 
MADDE — 7 Bu ka
nunun ikinci, üçün -
cü, dördüncü ve be
şinci maddeelri mu -
cibince yeniden mü
kellefiyete girecek 
hakikî veya hükmî 
şahıslar kanunun me
riyetinden itibaren 
bir ay içinde 3843 
sayılı kanunun 37 

nci maddesinde ya -
zili beyannameyi bağ
lı oldukları varidat 
dairelerine vermeğe 

ve defterlerini tasdik 
ettirmeğe ve kanu -
nnu meriyete girdi
ği tarihte ellerinde 
mevcut stokların 
3843 sayılı kanunun 
32 nci maddesinde 
yazılı şekilde bir en
vanterini tanzim ede
rek mevcudu defter
lerine geçirmeğe ve 
envanterin bir su
retini beyanname -
ye bağlamağa mec
burdurlar. 

Müddeti içinde be
yanname vermeyen-

Ik. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 12 — Hükümetin 
altıncı muvakkat mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 13 — Hükümetin 
yedinci muvakkat 
maddesi aynen. 

0. 1. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 12 — Hükümetin 
muvakkat altıncı 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 13 — Hükümetin 
muvakkat yedinci 
maddesi aynen. 

Na. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 12 — Hükümetin 
muvakkat 6 ncı mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 13 — Hükümetin 
muvakkat 7 nci mad
desi aynen. 
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MUVAKKAT MAD
DE 12 — Hükümetin 
6 ncı muvakkat mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 13 — Hükümetin 
7 nci muvakkat mad
desi aynen. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 12 — Hükümetin 
muvakkat altıncı mad
desi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 13 — Mükûme-
tin muvakkat yedinci 
maddesi aynen 

B. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 12 — 1941 malî 
yılı içm bu kanunun 31 
ncı maddesi mucibince 
alınacak müdafaa ver
gisine 1941 malî yılı 
bina vergileri esas tu
tulur. Vilâyet hususî 
idareleri bu vergiyi en 
geç bir ay içinde ta
hakkuk ettirmeğe mec
burdurlar. 

MUVAKKAT MAD
DE 13 — Bu kanunun 
beşinci, altıncı, yedin
ci ve sekizinci madde
leri mucibince yeniden 
mükellefiyete girecek 
hakikî veya hükmî şa
hıslar kanunun meri
yetinden itibaren bir 
ay içinde 3843 numa
ralı kanunun 37 nci 
maddesinde yazılı be
yannameyi bağlı ol
dukları varidat daire
lerine vermeğe ve def
terlerini tasdik ettir
meğe ve kanunun me
riyete girdiği tarihte 
ellerinde mevcut stok
ların 3843 numaralı 
kanunun 32 nci mad
desinde yazılı şekilde 
bir envanterini tanzim 
ederek mevcudu def
terlerine geçirmeğe ve 
envanterin bir sureti
ni beyannameye bağla
mağa mecburdurlar. 

Müddeti içinde be
yanname vermeyenler 
hakkında 3843 numa
ralı kanunun 50 nci 
maddesi hükmü tatbik 
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ler hakkında 3843 
sayılı kanunun ellin
ci maddesi hükmü 
tatbik olunur. Be
yanname verdiği hal
de envanter tanzim 
veya beyannamesine 
envanter raptetme-
yenlerin mükellefiye
te girdikleri tarihten 
sene sonuna kadar 
olan zamana ait ver
gilerine bir kat zam 
yapılır. Envanter 
tanzim ettiği halde 
mevcutlarını defter
lerine geçirmeyen-
veya noksan geçiren
lerin deftere geçir
medikleri mamulâtm 
vergilerine iki kat 
zam icra olunur. 

M U V A K K A T 
MADDE 8 — Bu ka
nun mucibince mua
mele vergisine tâbi 
tutulmuş olan sınaî 
müesseselerden gö
türü vergi şartları
nı haiz olanlar, ka
nunun neşri tarihin
den itibaren bir ay 
içinde yazı ile talep 
ettikleri takdirde 
1941 malî yılından 
itibaren götürü ver
giye bağlanırlar. 

M U V A K K A T 
MADDE 9 — Bu ka
nunun yirmi ikinci 
maddesile gümrük 
ithalât tarifesinin 
135/A, B, C pozis
yonlarına giren eş
yanın istihlâk ver 
lerinde yapılan ten-

îk. E. G. I. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 14 — Hükümetin 
sekizinci muvakkat 
maddes iaynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 15 — Bu kanunun 
yirmi ikinci maddesile 
gümrük ithalât tarife
sinin 135/A, B, C po
zisyonlarına giren eş
yanın istihlâk vergile
rinde yapılan tenzilât, 
3828 sayılı kanunun 

MUVAKKAT MAD
DE 14 — Hükümetin 
muvakkat sekizinci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 15 — İktisat encü
meninin teklifi aynen. 

Na. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 14 — Hükümetin 
muvakkat 8 nci mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 15 — İktisat en
cümeninin teklifi ay
nen. 
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MUVAKKAT MAD
DE 14 — Hükümetin 
8 nci muvakkat mad
desi aynen. 

MUVAKKAT MAD
DE 15 — İktisat en 
cümeninin teklifi ay
nen. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MAD
DE 14 — Hüküme
tin muvakkat sekizinci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 15 — İktisat encü
meninin teklifi aynen 

B. E. 

olunur. Beyanname 
verdiği halde envanter 
tanzim veya beyanna

mesine envanter rap-
tetmiyenlerin mükelle
fiyete girdikleri tarih
ten sene sonuna ka
dar olan zamana ait 
vergilerine bir kat zam 
yapılır. Envanter tan
zim ettiği halde mev
cutlarını defterlerine 
geçirmiyen veya nok
san geçirenlerin ıJ • 
tere geçirmedikleri 
mamulâtm vergilerine; 
iki kat zam icra oVu-
nur. 

MUVAKKAT MAD
DE 14 — Hükûmetm 

8 nci muvakkat mad
desi aynen 

MUVAKKAT MAD
DE 15 — Bu kanunun 
24 ncü maddesile güm 
rük ithalât tarifesmin 
135/A, B, C pozisyon
larına giren eşyamı 
istihlâk vergilerinde 

yapılan tenzilât 3828 
numaralı kanunun mu-
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zilât, 3828 sayılı ka
nunun muvakkat bi
rinci maddesi muci
bince verilen beyan
namelerde yazılı o-
lup işbu kanunun 
meriyete girdiği ta
rihe kadar satılma
mış olduğu alâka
dar mükelleflerce 

defter ve ticarî evra-
kile tevsik olunan 
eşyanın vergilerine 
de şamildir. Elinde 
bu kabîl eşya bulu
nan mükellefler key
fiyeti ve elinde bu
lunan eşyanın cinsi
ni, miktar ve sıkle
tini bu kanunun me
riyete girdiği tarih
ten itibaren bir ay 
içinde yazı ile, yuka
rıda sözü geçen be
yannameyi vermiş ol
duğu varidat daire
sine bildirmeğe mec
burdurlar. Bu müd
det içinde her han
gi sebeple olursa ol
sun, müracaat etme
yenlerin hakkı sakıt 
olur. 

Ik. E. 

muvakkat birinci mad
desi mucibince verilen 
beyannamelerde yazılı 
olup gümrük tarife
sinin sözü geçen pozis
yonlarına giren eşya
nın vergilerine de şa
mildir. 

G. î. E. Na. E. 
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vakkat birinci maddesi 
mucibince verilen be
yannamelerde yazılı o-
lup gümrük tarifesi
nin sözü geçen pozis
yonlarına giren eşya
nın vergilerine de şa
mildir. 

MUVAKKAT MAD
DE 16 — Elektrik ve 
havagazı müesseseleri 
bu kanunun 34 ncü 
maddesile zamma tâbi 
tutulmuş olan elektrik 
ve havagazı istihlâkâ-
tına ait sarfiyat mik
tarlarını, kanunun neş
ri tarihinden itibaren 
10 gün içinde, abone
ler nezdindeki sayaç
lardan tesbit etme
ğe mecburdurlar. Bu 
müddet içinde tesbit 
edilmiş olan miktar-
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MADDE 36 — Bu 
kanunun 19 ncu mad
desi mucibince 2395 
sayılı kanunun seki
zinci maddesinin bi
rinci fıkrasına giren 
müteahhitlerin ver
gisine yapılan zam 
ile ikinci, üçüncü, 
dördüncü, beşinci, 
altıncı, yedinci, seki-
?inci, dokuzuncu, o-
nuncu, yirmi birin-

Ik. E. 

MADDE 46 — Bu 
kanunun 19 ncu mad
desi mucibince 2395 
sayılı kanunun seki -
zinci maddesinin bi -
rinci fıkrasına giren 
müteahhitlerin vergi -
sine yapılan zam ile 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 21, 22, 25, 26, 30, 
31, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44 ve 45 nci 
maddelerinin hü -

G. t E. Na. E. 

MADDE 46 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

MADDE 46 — İkti
sat encümenin teklifi 
aynen. 
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MADDE 46 — ikti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 36 — Hü
kümetin teklifi aynen 

B. E. 
lardan sonraki sarfi
yat bu kanunun 34 ncü 
maddesindeki zamma 
tâbidir. 

2442 numaralı ka
nunun birinci madde
sinin A fıkrasının son 
bendi mucibince resme 
tâbi tutulmuş olanlar 
da kanunun neşri tari
hine kadar istihlâk et
miş oldukları elektri-
kin miktarını, mezkûr 
tarihten itibaren üç 
gün içinde bağlı olduk
ları varidat dairesine 
bildirmeğe ve o tarihe 
kadar sarfolunan mik
tara ait resmi de öde
meğe mecburdurlar. 
Buna riayet etmiyen
lerden ödemedikleri re
sim % 10 zamla ve 
Tahsili emval kanunu
na göre tahsil edilmek
le beraber işbu kanu
nun 34 ncü madde
si mucibince alınacak 
zam da, kanunun neş
rinden evvel varidat 
idaresine bildirilmiş o-
lan en son sarfiyat 
miktarı mebde tutul
mak suretile tatbik o-
lunur. 

MADDE 39 — Bu 
kanunun 21 nci mad-
desile 2395 numaralı 
kanunun 8 nci madde
sinin birinci fıkrasına 
giren müteahhitlerin 
knzanç vergisine yapı
lan zam ile beşinci, 
altıncı, yedinci, seki
sine!. dokuzuncu, o-
nuncu, on birinci, on 
ikinci, yirmi üçüncü» 
yirmi dördüncü, yirmi 
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ci, yirmi ikinci, yir
mi beşinci, yirmi 
altıncı, otuzuncu» o-
tuz birinci, otuz ü-
çüncü, otuz dördün
cü ve otuz beşinci 
maddelerinin hükmü, 
kanunun neşri tari
hinden ve diğer hü
kümleri 1 haziran 
1941 tarihinden mu
teberdir. Şu kadar 
ki 1941 malî yılına 
şamil olan zam ve 

mükellefiyetlerin tarh 
ve tahakkuk muame
leleri kanunun neş
rinden itibaren icra 
olunur. 

MADDE 37 — Bu 
kanunda yazılı zam 
ve mükellefiyetler 
3780 sayılı kanunun 
tatbikına lüzum kal-
madiğinin Hükümet
çe ilân edildiği malî 
yılın hitamında me
riyetten kalkar; şu 
kadar ki bu kanu
nun meri bulunduğu 
zamana ait kazanç, 
istihlâk, muamele, 
satış, intikal ve nak
liyatın vergileri bu 
tarihten sonra tarh 
ve tahsil olunsa da
hi bu kanunda yazılı 
zam ve mükellefiyet^ 
lere tâbidir. 

FADDE 38 — Bu 
kanun hükümlerini 
icraya İcra Vekille-
Heyeti memurdur. 

17 - III -1941 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 

İk. E. 

kümleri kanunun neş
ri. tarihinden ve diğer 
hükümleri 1 haziran 
1941 tarihinden mu -
teberdir. Şu kadar ki 
1941 malî yılma şâmil 
olan zam ve mükelle
fiyetlerin tarh ve ta -
hakkuk muameleleri 
kanunun neşrinden 
itibaren icra olunur. 

MADDE 47 — Bu 
kanun, 3780 sayılı ka
nunun tatbikına lü -
zum kalmadığının Hü
kümetçe ilân edildiği 
malî yılın hitamında 
meriyetten kalkar. Şu 
kadar ki. bu kanunun 
merî bulunduğu za -
manda vaki olan ka -
zanç, istihlâk, mua
mele, satış, intikal ve 
nakliyatın vergileri 
bu tarihten sonra tarh 
ve tahsil olunsa dahi 
işbu kanunda yazılı 
zam ve mükellefiyet
lere tâbidir. 

MADDE 48 — Hü
kümetin 38 nci mad
desi aynen. 

G. I. E. 

MADDE 47 — İkti
sat encümeninin tek
lifi aynen. 

MADDE 48 — Hü
kümetin 38 nci mad
desi aynen. 

Na. E\ 

MADDE 47 — İkti
sat encümenin teklifi 
aynen. 

MADDE 48 — Hü
kümetin 38 nci mad
desi aynen. 
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MADDE 47 — İkti
sat encümeninin tekli
fi aynen. 

MADDE 48 — Hü
kümetin 38 nci mad
desi aynen. 

Mal. E. 

MADDE 37 — İkti
sat encümeninin 47 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 38 — Hü
kümetin teklifi ayner 

B. E. 

yedinci, yirmi sekizin
ci; otuz ikinci, otuz ü-
çüncü, otuz altıncı, o-
tuz yedinci, ve otuz 
sekizinci maddelerinin 
hükmü, kanunun neşri 
tarihinden ve diğer 
hükümleri 1 haziran 
1941 tarihinden mute
berdir. Şu kadar ki; 
1941 malî yılına şamil 
olan zam ve mükellefi
yetlerin tarh ve tahak
kuk muameleleri ka
nunun neşrinden iti
baren icra olunur. 

MADDE 40 — İkti
sat encümeninin 47 nci 
maddesi aynen 

MADDE 41 — Hü
kümetin 38 nci madde
si aynen 
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lk. E. G. î. E. Na. E. 

Ad. V. 
H. Menemencıoğlu 

M . M . V . 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Mf. V. 
Yücel 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

îk . V. 
H. Çakır 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

G. î . V. 
R. Karadeniz 

Zr .V . 
Muhlis Erkmen 

Mü. V. 
Ti. V. 

M. ökmen 
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S, Sayısı: 195 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun lâyihası ve 

Bütçe encümeni mazbatası (1/633) 

T.C. 
Başvekâlet "' 15 - V - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/2033 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hak
kında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8 - V - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanunun mucip sebepler lâyihası 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin diğer tertipleri meyanm-
dan bağlı cetvelde irae edildiği üzere ve aşağıda yazılı esbap dolayısile ceman 251 000 liralık mü
nakale icrasına zaruret görülmüştür. 

1 — Memleketimizin hemen bütün sahillerini ihtiva eden fenerlerle iskelelerin işletilmesi ve 
tamirleri ve bunlara müteferri işlerin ifası için mühendislerle fener makinistlerinin ve icabında 
diğer memurların muvakkat vazife ile sık sık gönderilmelerine mecburiyet hâsıl olmakta ve bil
hassa vaziyeti hazıra dolayısile iskelelerin tamirat ve inşaatile mütemadi bir surette iştigal 
edilmektedir. 

Bu sebeplerle muhtelif mmtakalara gönderilmekte olan memurini muvakkateye verilmesi icap 
eden harcırahlar için bu işletme s^nei haliye bütçesinin 3 ncü harcirah faslının ikinci muvakkat 
memuriyet harcirahı maddesine mevzu tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan malî sene 
sonuna kadar olan harcirah ihtiyacını teminen mezkûr faslın ikinci muvakkat memuriyet harci
rahı maddesine 7 000 lira nakledilmiştir. 

2 — Bazı tahlisiye istasyonları ile iş yerlerine yeniden telefon tesisatı yapılmasına ve ahvali ha
zıra dolayısile Ankara ile İstanbul arasında mütemadiyen müstacel telefon muhabereleri cereyan 
etmesine binaen 6 ncı faslın birinci posta, telgraf, telefon ve radyo ücret ve masrafları maddesine 
9 000 lira nakledilmiştir. 

3 — 1940 senesi bütçesinin tanzimi sırasında müstehlek malzeme fiatlarında eskiye nazaran 
mühim tahavvülât olmadığı halde haziran 1940 aylarında italyanların dahi Avrupa harbine gir
meleri ve harbin devamı yüzünden bir çok malzeme fiatları tahminin fevkinde yükseldiği cihetle 
malzeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 7 nei işletme müstehlek mevad ve malzeme faslının ikinci 
maddesine mevzu muhassasatm sene sonuna kadar olan ihtiyaca tekabül etmiyeeeği anlaşıldığından 
bu maddeye 15 000 lira nakledilmiştir. 

4 — Tahmil, tahliye amele ücretleri olmak üzere 1939 malî yılı bütçesinden 846 075 lira tahsi-



sat konulmuş ve 11 ay zarfında bu te.rtipten tahakkuk eden sarfiyat 790 000 liraya baliğ o]muş 
iken 1940 yılı bütçesinin tanzimi sırasında Avrupa harbinin aldığı vaziyetin tevlit eylediği li
man durgunluğu teemmül edilerek işlerin azalacağı tahmin edilmiş ve bu masraflara karşılık ol
mak üzere 8 nci faslın birinci maddesine 650 000 lira tahsisat tefrik edilmişti. 

Halbuki bütçenin varidat cetvelinin birinci faslında gösterilen tahmil ve tahliye ve aktarma 
hasdatı arasında en çok yekûn tutan miktar ecnebi memleketlerden gelen eşyanın boşaltma ücre
tidir. Harp ilcaatı dolayısile bu kısmın azalmış olmasına mukabil masrafına göre varidatı daha 
az miktarda olan dahilî ticaret eşyası miktarı artmış ve bunlardan bir çoğunun askerî eşyadan 
ve % 30 nisbetinde tenzilâta tâbi neviden olması varidatın tenezzülüne müessir olan sebeplerden 
bulunmuştur. 

Vaziyet böyle olmakla beraber bütçe kanununun 8 nci maddesi munzam tahsisat talebini ancak 
bu masraflara tekabül eden varidat nisbetimn artmasiJe takyit etmiş bulunduğundan yukarıda 
arzolunan sebeplere göre bu varidatın ayrı bir madde halinde olmaması ve bir çok gelirler bir 
fasıl içinde toplanmış olup bunlardan amele ücretinden maadasında bariz tenezzüller meşhut o iması 
ve bu fasıldaki varidatın bilâkis azalmış bulunması dolayısile munzam tahsisat talebi yerine işlerin 
her hangi bir sekteden vikayesi için işletmeyi münakale icrası talebine mecbur etmiştir'. 

Ayni faslın ikinci motorlu, motorsuz vesit kiraları maddesine mevzu 15 000 lira dahi bir kısım 
mavna ve römorkörlerin ciheti askeriye emrine tahsisinden dolayı kira ile tutulmak mecburiyeti 
hasıl olduğundan bu madde tahsisatının dahi sene sonuna kadar ihtiyacı temin etnıiyeceği tebey-
yün eylemiş ve bu sebeplerle 8 nci faslın birinci maddesine 200 000 lira ve ikinci maddesine de 
20 000 lira nakli icap etmiştir. 

Binaenaleyh 1940 malî yılı bütçesinin fasılları beyninde icrası mııktazi işbu münakale için tan
zim kılman kanun lâyihasile münakale cetveli ilişik olarak sunulmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22-V-1941 
Mazbata No. 101 
Esas No. 1/633 

Yüksek Reisliğe 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılması 
hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanıp 
Başvekâletin 15 - V - 1941 tarih ve 6/2033 sayılı 
tezkeresi ile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Encümenimize havale Duyurulmakla Mü
nakalât vekili Cevdet Kerim încedayı hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Devlet limanları umum müdürlüğünün bu 
günkü ahval ve şartlar içinde başarmak mecbu
riyetinde olduğu hizmetlerin icap ettiği mas
rafları karşılamak üzere idarenin 1940 malî yılı 
bütçesi tertiplerinden bazılarına mevzu tahsisa
tın kifayet etmediği cihetle kısmen tehiri ka
bil hizmetlere ait tahsisatlardan münakale yapıl
mak suretile bu noksanın ikmali derpiş ve lâyi

ha bu maksatla ihzar edilmiştir. 
Encümenimiz sene sonunun yaklaşması hase-

bile bundan sonra ifa edilecek hizmetlere ait 
bir tahsisatın kabulü halinde dahi bunun sarfını 
imkânsız gördüğünden bu nokta üzerinde tet
kiklerini derinleştirmiş ve fevkalâde ahvalin 
bu idareden istediği hizmetleri gününde yetiş
tirmek lüzum ve zarureti karşısında ancak ya
pılmış işlere ait sarfiyatın bütçe tertiplerine 
mevzu tahsisattan karşılanması mümkün olma
yan kısımlarını ikmal maksadile lâyihanın tan
zim edildiği ve sene sonuna kadar yeni bir 
hizmet mevzubahs olmadığı izah edilmiş bulun
duğundan Encümenimiz mazeretin sebeplerini 
bu günkü ahval ve şerait içinde varit görmekle 
lâyihayı esas itibarile kabule şayan görmüştür, 
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Yalnız, münakaleyi karşılamak üzere tenzi

lât yapılan fasıllar arasında tecdit sermayesile 
yani amortisman tahsisatına ait fasıldan da 
(150 000) liralık bir tenzilin yapıldığı görülmüş 
ve amortisman hesaplarının müessesatm adi ih
tiyaçlarındaki noksanları ikmale yarayan bir 
depo halinde kullanılmasının hiç bir suretle 
tecvizini muvafık görmeyen Encümenimiz bu 
tahsisatın muhtasunlehine sarfedilmek üzere 
daima mahfuz bulundurulması iktizasının temi
ni için yapılan tenzili kabul etmemiş ve bu
nun yerine hâsıl olduğu takdirde varidat fazla
sından karşılanması mümkün veya kârü zarar 
hesabında zarar kısmının yükselmesini intaç 
edecek bir munzam tahsisat verilmesini amor
tisman esasının mahfuz tutulması bakımından 
daha muvafık görmüş ve cetvelin tenzil sütu
nundan bu kısmı çıkararak munzam tahsisat 

halinde esas metne almıştır. 
Bu değişikliklerle yeniden tanzim edilen lâ-

HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin ili

şik cetvelde yazılı tertipleri arasında 251 000 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

8 - V -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
G. K. tncedayt M. ökmen 

( S. Sayısı 

yiha Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 

Kâtip 
İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş Dr. Sadi Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Trabzon 

Sırrı Day 

Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 

Suad Hayri Ürgüblh 
Malatya 
M. Öker 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Yozgad 
S. Içöz 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
C. S. Siren 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Kayseri 

F. Baysal 
Kırklareli 

B. Denker 
Mardin 

R. Erten 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 

A. Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında (101 000) liralık 
münakale yapılmış ve verilen (150 000) liralık 
munzam tahsisat ayni tertiplere ilâve edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi Tenzil edilen Zammedilen 

3 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 7 000 

4 Mualecat, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhî yardım ve 
tedavi ücreti, cenaze nakliye masrafları 6 000 

5 Memur ve müstahdemlere verilecek hizmet elbisesi bedeli 3 000 
6 iş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlarile iş ka

zaları ve hizmetten ihraç yevmiye ve tazminat 3 500 
9 Kazazedelerin ilbas, iaşe, nakil, tedavi, tedfin ve sair masrafları 900 

Fasıl yekûnu 13 400 

1 Memur ve müstahdemlere nizamname mucibince ödenecek ikra
miye 10 000 

6 1 Posta, telgraf ve telefon ve radiyo ücret ve masrafları 9 000 

7 2 Kara, deniz vesait ve tesisatile alât ve edevatının ve idare ve 
işletme memuruna tahsis olunan mebaninin tenvir, teshin, yağ, 
mahrukat ve sair müstehlek mevat masrafları 15 000 

Tahmil ve tahliye masrafları 

1 Ticarî eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri, 
ücret, hammaliye ve tuz nakliye masraflarile tahmil, tahliye 
alât ve edevatı tamir ve mubayaası 200 000 

2 Motorlu motorsuz vesait kiraları 20 000 

Fasıl yekûnu 220 000 

9 1 Bilûmum mebani, rıhtım, iskele ve fenerlerle sair sabit tesisa
tın bakım, tamir, tecdit ve inşası ve iskele idare masrafları 49 100 

10 1 G-ayrinıenkul icar bedelleri 
2 Deniz vesaitinin yapacağı bilcümle kazalarla tahmil ve tahliye 

sırasında vukubulacak hasar ve zararların tazmin karşılığı 
10 7 Faiz ve acyolar 

10 Grayrimelhuz masraflar 
12 Sigorta ücret ve sermayesi 

Fasıl yekûnu 28 500 

12 Tecdit sermayesi 150 000 

1 

3 

500 

500 
4 000 
4 
15 

500 
000 

UMUMÎ YEKÛN 251 000 251 000 
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Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi Tenzil edilen Zammedilen 

3 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 7 000 

4 4 Mualecat, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhî yardım ve 
tedavi ücreti, cenaze nakliye masrafları 6 000 

5 Memur ve müstahdemlere verilecek hizmet elbisesi bedeli 3 000 
6 îş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlarile iş ka

zaları ve hizmetten ihraç yevmiye ve tazminatı 3 500 
9 Kazazedelerin ilbas, iaşe, nakil, tedavi, tedfin ve sair masraf

ları 900 

Fasü yekûnu 13 400 

1 Memur ve müstahdemlere nizamname mucibince ödenecek ikra
miye 10 000 

6 1 Posta, telgraf ve telefon ve radiyo ücret ve masrafları 9 000 

7 2 Kara, deniz vesait ve tesisatile alât ve edevatının ve idare ve 
işletme umuruna tahsis olunan mebaninin tenvir, teshin, yağ, 
mahrukat ve sair müstehlek mevat masrafları 15 000 

Tahmil ve tahliye masrafları 

Ticarî eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri, 
ücret, hammaliye ve tuz nakliye masraflarile tahmil, tahliye 
alât ve edevatı tamir ve mubayaası 200 000 
Motorlu motorsuz vesait kiraları 20 000 

Fasü yekunu 220 000 

9 1 Bilûmum mebani, rıhtım, iskele ve fenerlerle sair sabit tesisatın 
bakım, tamir, tecdit ve inşası ve iskele idare masrafları 49 100 

10 1 Gayrimenkul icar bedelleri 

7 Faiz ve acyolar 
10 Gayrimelhuz masraflar 
12 Sigorta üeret ve sermayesi 

rla tahmil ve tahliye 
n tazmin karşılığı 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 500 

3 500 
4 000 
4 500 

15 000 

28 500 

101 000 251 000 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağh 

CETVEL 

F. M. " Muhassasatm nevi Tenzil edilen Zammedilen 

3 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 7 000 

4 4 Mualecat, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhî yardım ve 
tedavi ücreti, cenaze nakliye masrafları 6 000 

5 Memur ve müstahdemlere verilecek hizmet elbisesi bedeli 3 000 
6 îş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlarile iş ka

zaları ve hizmetten ihraç yevmiye ve tazminatı 3 500 
9 Kazazedelerin ilbas, iaşe, nakil, tedavi, tedfin ve sair masraf

ları 900 

Fasü yekûnu 13 400 

1 Memur ve müstahdemlere nizamname mucibince ödenecek ikra
miye 10 000 

6 1 Posta, telgraf ve telefon ve radiyo ücret ve masrafları 9 000 

7 2 Kara, deniz vesait ve tesisatile alât ve edevatının ve idare ve 
işletme umuruna tahsis olunan mebaninin tenvir, teshin, yağ, 
mahrukat ve sair müstehlek mevat masrafları 15 000 

Tahmil ve tahliye masrafları 

Ticarî eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri, 
ücret, hammaliye ve tuz nakliye masraflarile tahmil, tahliye 
alât ve edevatı tamir ve mubayaası 200 000 
Motorlu motorsuz vesait kiraları 20 000 

Fasıl yekûnu 220 000 

9 1 Bilûmum mebani, rıhtım, iskele ve fenerlerle sair sabit tesisatın 
bakım, tamir, tecdit ve inşası ve iskele idare masrafları 49 100 

10 1 Gayrimenkul icar bedelleri 

7 Faiz ve acyolar 
10 Gayrimelhuz masraflar 
12 Sigorta ücret ve sermayesi 

rla tahmil ve tahliye 
n tazmin karşılığı 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 500 

3 500 
4 000 
4 500 

15 000 

28 500 

101 000 251 000 
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S. Sayısı: 198 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyiha-
sile İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Divanı muhase
bat 1940 malî yılı bütçelerinde münakale yapılmasına dair 
kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası (1/638,2/42,43) 

1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıl
masına dair kanun lâyihası (1/638) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 22 - V -1941 
Sayı : 6/2113 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sına dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve Tera Vekilleri Heyetince 20 - V - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

M. Lira İzahat 

Jandarma genel komutanlığı 
436 3 120 1683 sayılı kanunun 58 ne i maddesi mucibince 30 sene hizmet etmiş olanlar

dan tekaüt edileceklere vc/lecek ikramiye karşılığıdır. 

Hariciye vekâleti 
490 14 000 Son zamanlarda memleketimizi ziyaret eyleyen İngiliz Hariciye nazırı ile diğer 

bazı heyetler için ihtiyar olunan masraflarla bu iyin sonuna kadar bu ter
tipten tahakkuk edecek masraflar karşılanacaktır. 

Nafia vekâleti 
697 480 Tekaütlüğü icra edilmiş olan bir memurun tekaüt ikramiyesinden bakiyei mat

lûbu ödenecektir. 
727 20 000 Ahvali hazıra dolayısile iaşe maddeleri fiatlarmm yükselmesi ve sair umumî 

masrafların artmış bulunması hasebile malî yıl sonuna kadar mektebin iaşe ve 
umumî masraflarının karşılanabilmesi için bu miktar tahsisatın ilâvesi icap et
miştir. 

Millî Müdafaa ve kâleti (Kara kısmı) 
950 2 30 000 Bu tertibe mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 



2 — 
F. M. Lira izahat 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı ) 
1028 2 000 Fiatlarda vukubulan fevkalâde tereffü deniz teşekküllerinin artması siyasî va-
1030 2 500' ziyet dolayısile bir çok muvakkat hizmetlerin ifası zarureti yeniden teşkil edilen 
1032 4 500 birlikler iyin telefon tesisatı yapılması, yedek subayların vazifeye daveti, yedek 
1033 500 erlerin silâh altına alınması hasebile bu tertiplere zam yapılmasına zarııreL 

hâsıl olmuştur. 
1036 2 5 500 
1037 1 | 6 000 
1037 2 12 000 
1038 1 10 000 
1038 4 20 000 
1040 1 15 000 
1044 j 3 350 
1047 j 5 000 

Yukardaki ihtiyaçlar münakale cetvelinin tenzil sütununda gösterilen sene sonuna kadar yapi'.aeak 
tasarrufla karşılanması mümkün görülmüş ve bu maksadı teminen ilişik kanun lâyihası tanzim kı
lınmıştır 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1.940 malt yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapıhna-

sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa dahil bazı daire bütçelerinin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(151 950) liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

20 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 
Da. V. Ha. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 
Na. V. Mf. V. 

Yücel 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

C. K. încedayı 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

V - 1941 
M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
II. Çakır 

7A: V. 
Muhlis Erkmen 
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CETVEL 

F. M. Muhassasatm nevi Tenzil edilen Zammedilen 

Jandarma Genel Komutanlığı 
435 Maaşatı umumiye 3 120 

436 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi. 3 120 

Hariciye vekaleti N 

485 Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli. 14 000 

Maarif vekâleti 

658 4 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz K.) 3 033 

Nafia vekâleti 

696 1 Memurlar maaşı 480 

950 

958 Yabancı memleketler fabrikalarına gideceklerin harcırah ve 
masrafları 30 000 

490 Ecnebi elçilerle misafirlerin ibate, izas, ziyafet ve mihmandar
ların harcırah ve masraflarile bahçe ve tamir masrafları. 14 000 

697 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 4«0 

727 Teknik okulu masrafları. 20 000 

730 9 Nafia vekâleti 20 000 

Millî Müdafaa vekâleti 
(Kara kısmı) 

Miadlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımı harbiye ve fen
niye ve tahkimatta çalışacak erieıin yevmiyesi ve buna muk-
tazi nakil işlerini yapmak için nakil vasıtaları mubayaa ve 
bunların işletme masrafları ve askerî fabrikalara verilecek si
pariş masrafları gizleme malzemesi. 30 00C 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
1028 Kırtasiye 2 000 
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1030 2 Defatir ve evrakı matbua 

1032 Muvakkat memuriyet harcırahı 

1033 Resmî' telefon tesis ve mükâleme masrafı 

1036 2 2852 numaralı kanun mucibince verilecek yemek bedeli 

1037 1 Melbusat 
2 Teçhizat 

1038 1 Torpito paravan ve sis cihazları 
4 Tahkimat ve top işleri 

1040 1 Ecza, teçhizat ve malzemei sıhhiye 

Fasıl yekûnu 

500 

4 500 

500 

5 500 

6 000 
12 000 

Fasıl yekûnu 18 000 

10 
20 

000 
000 

30 000 
î = = = r 

15 000 

1044 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye ve fevkalâ
de mesai ikramiyesi 3 350 

1046 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 nci maddeleri mucibince gedikli 
erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat 900 

1047 Bina inşa, mubayaa ve tamiri ve istimlâk bedeli 5 000 

1048 Ecnebi mütehassıslar 18 000 

1050 1 Staj, tahsil ve tedavi masrafları. Staj için ecnebi memleketle
re gönderilecek subay ve memurların tahsisatlarile dahilde lisan 
tahsil ettirileceklerin yol ve tedavi masrafları 18 000 

2 Askerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere ecnebi mem
leketlere gönderilecek talebe masrafı 29 000 

1054 2 1937 yılı borçları karşılığı 
3 1936 » » » 
4 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

47 000 
—-• - = 

200 
135 
82 

417 
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1056 3575 sayılı kanun mucibince Askerî fabrikalar tekaüt ve muave
net sandığı aidatı 5 000 

1057 Gazdan korunma talim malzemesi 10 000 

YEKÛN 151 950- 151 950 

îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun teklifi (2/42) 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden Afyon mebusu Cemal Akçm, Antalya mebusu Cezmi Ercin ve Bilecik mebusu Salih 
Bozokun ailelerine kanunu mahsus mucibince verilmesi icap eden tazminat için 1940 malî yılı Büyük 
Millet Meclisi bütçesinin 1 nci tahsisat faslının 2 nci aza tahsisatı maddesinde tahsisat mevcut olma
dığından fazla tahsisatı mevcut olan 22 nci fasıldan 12 600 lira tenzil edilerek mezkûr maddeye nakli 
için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare âmiri îdare âmiri îdare âmiri 
1. F. Alpaya 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 22 nci faslından 12 600 lira tenzil 
edilerek 1 nci faslın 2 nci maddesine zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

tdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1941 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/43) 

Yüksek Reisliğe 

Divanı muhasebat memurlarından iken vefat eden 40 lira aslî maaşlı Hulusi Ayhunun hizmeti 
30 seneyi tecavüz ettiği için 1440 lira tutarı tekaüt ikramiyesinin tediye edilebilmesi için 1940 
malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 42 nci tekaüt ikramiyesi faslında tahsisat mevcut olmadığ'n-
dan 41 nci faslın 1 nci memurlar maaşı maddesinde münakale icrası için aşağıda yazılı kanun mad
delerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare âmiri 
t. F. Alpaya 

Madde 1 — 1940 malî yılı Divanı, muhasebat bütçesinin 41 nci maaş faslının 1 nci memurlar 
maaş maddesinden 1440 lira tenzil edilerek aynj sene bütçesinin 42 nci 1688 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi faslına zammedilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. li. M. M. 
Hütce encümeni 26 - V - 1941 
Mazbata No. 103 

Esas No. 1/638, 2/12, 13 

Yüksel 

1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağh bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılma
sına dair Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 22 - V - 1941 tarih ve 6/2113 sayılı tczkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası ve 
İdare amirliğinin Büyük Millet Meclisi ve Divanı 
muhasebat bütçelerinde bazı değişiklikler yapıl
masına dair iki kıta kanun teklifi Encümenimize 
havale buyurulmakla tetkik ve müzakere olundu: 

Yapılan tetkiklere nazaran Büyük Millet Mec
lisi azasından vefat eden bir zatin ailesine veri
lecek tazminatı ve Divanı muhasebat memurların
dan tekaüde sevkeclilen bir memurun tekaüt ik-
ramiyesini karşılamak üzere İdare amirliği tara
fından yapılan teklifler aynen kabul edilmiş ve 
diğer muhteif dairelere ait münakalelerin bilhas
sa sene sonu teklif edilmeleri itibarile lüzum ve 
zaruretleri üzerinde durulmuştur. 

Yapılan tetkiklere nazaran bu münakale tek
liflerinin dairelerince mart ayı içinde yapıldığı v\ 
marttan sonra münakale yapılmaması hakkındaki 
müttehaz usule uygun olarak bunların Maliyece 
reddedildiği, ancak bunlardan bu lâyiha i'e tek
lif edilenlerin Millî Müdafaa hizmetlerde yakın
dan ve uzaktan alâkalı olmaları hasebile icrala
rında zaruret bulunduğu Hükümetçe tetkik ve 

İUITÇK ENCÜMENİNİN ÎEIvlJl^İ 

1910 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağh bazı daireler bütçelerinde değişiklik yapıl

masına dair kanun lâyihası, 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa dahil bazı daire bütçelerinin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 165 990 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü ici'aya 
Maliye vekili memurdur. 
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kabul edilinceye kadar bir müddet geçtiği ve bu 
sebeple lâyihanın Büyük Millet Meclisine takdi
minde teahhur vaki olduğu izah edilmesi üzerine 
lâyiha Encümen i nıizee de kabul edilmekle be
raber sene sonuna doğru münakale yapmak iti
yadından behemehal vazgeçilmesinin bir defa da
ha mazbatamızda tebarüz ettirilmesine de karar 
verilmiştir. 

Kanun lâyihasile iki kanun teklifi birleştiri
lerek bir lâyiha halinde yeniden tanzim ve Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek föeis-
liğe sunulmuştur. 

Eeis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. Öymen 
Bolu 

Es. V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Bolu 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabe 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk Nevzat Ayaş 

Diyarbakır Elâziğ Gümüşane 
Rüştü Bckit Fethi A it ay Durak Sakarya 

İsparta- İsparta Kayseri Kütahya 
Kemal Turayı R. Ünlü S. Serim A. Tiridoğlu 

Malatya Mardin Ordu Yozgad 
M. Öker R. Erten II. Yalman S. îçöz 
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CETVEL 

F . M. Muhassasatnı nevi Tenzil edilen Zammedilen 

Büyü!;. Millet Meclisi 

1 2 Aza tahsisatı. 12 600 

22 30'90 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis binası
nın inşaat masrafları ve istimlâk bedeli. 12 600 

Divanı muhasebat 

41 1 Memurlar maaşı. 1 440 

42 1683 numaralı kanunun 58 nci maddeci mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi. 1 44(> 

Jandarma Genel Komutanlığı 

435 Maaşatı umumiye 3 120 

436 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi. 3 120 

Hariciye vekâleti 

485 Elçilik otomobilleri mubayaa bedeli. 14 000 

490 Ecnebi elçilerle misafirlerin ibate, izaz, ziyafet ve mihmandar
ların harcırah ve masraflarile bahçe ve tamir masrafları. 14 000 

Maarif vekâleti 

,658 4 Millî Müdafaa vekâleti (Deniz K.) 3 033 

Nafia vekâleti 

696 1 Memurlar maaşı. 480 

697 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi. 480 

727 Teknik okulu masrafları. 20 000 

730 9 Nafia vekâleti. - 20 000 
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1038 1 Torpito paravan ve sis cihazlar] 
4 Tahkimat ve top işleri 

Fasıl yekûnu 

1040 1 Ecza, teçhizat ve malzemei sıhhiye 

Millî Müdafaa- vekâleti (Kara kısmı) 

950 2 Miatlı talim ve terbiye malzemesi ve levazımL harbiye ve fen
niye ve tahkimatta çalışarak erlerin yevmiyesi ve buna muktazi 
nakil işlerini yapmak için nakil vas.ilalan mubayaa ve bunların 
işletme masrafları ve Askerî fabrikalara verilecek sipariş masraf
ları, gizleme malzemesi. 30 000 

958 Yabancı memleketler fabrikalarına gideceklerin harcırah mas
rafları 30 000 

Milli Müdafaa- ;. .. âleli (.Deniz kısmı) 

1028 Kırtasiye 2 000 

1030 2 Üefatir ve evrakı matbua 

1032 Muvakkat memuriyet harcırahı 

1033 Resmî telefon tesis ve mükâlcme masrafı 

1036 2 2852 numaralı kanun mucibince verilecek yemek bedeli 

1037 1 Mclbusat 
2 Teçhizat 

4 

5 

6 
12 

500 

500 

500 

500 

000 
000 

Fasıl yekûnu 18 000 

10 
20 

000 
000 

30 000 

15 000 

1044 1493 numaralı kanun mucibince verilecek ikramiye ve fevka
lâde mesai ikramiyesi 3 350 

1046 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 nci maddeleri mucibince gedik
li erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat 900 

1047 Bina inşa mıubayaa ve tamiri ve istimlâk bedeli 5 000 

1048 Ecnebi mütehassıslar 18 000 
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, M. Muhassasatın nevi Tenzil edilen Zammedilen 

Staj, tahsil ve tedavi masrafları. 
Staj için ecnebi memleketlere gönderilecek subay ve memur
ların tahsisatlarile dahilde lisan tahsil ettirileceklerin yol ve 
tedavi masrafları. 
Askerî mühendis ve fen memuru yetiştirmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilecek talebe masrafı. 

18 000 

29 000 

2 1937 yılı borçları karşılığı. 
3 1936 » » » 
4 1935 » » » 

muavenet sandığı aidatı 

Gazdan korunma talim malzemesi. 

Fasıl yekûnu 

_, 

Fasıl yekûnu 

rikalar tekaüt ve 

47 000 

200 
135 
82 

417 

5 000 

10 000 

YEKÛN 165 990 165 990 
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