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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 

dahil Büyük Millet Meclisi bütçesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihasının maddeleri 
kabul ve heyeti umumiyesi açık reye konulduktan 
sonra; 

1942 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâ
yihasının müzakeresine geçilerek Düyunu umu
miye bütçesiyle Gümrük ve inhisarlar ve Dahi
liye vekâletleri, Emniyet umum müdürlüğü, 
Jandarma genel komutanlığı, Hariciye, Sıhhat ve 
içtimai muavenet ve Adliye vekâletleri, Tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü bütçeleri kabul edil-

Lâyihalar 
1. —• Beden terbiyesi kanununun 1 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/829) (Bütçe ve Marif encümenlerine). 

Mazbatalar 
2. — Devlet Havayolları umum müdürlüğü 

1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/763) (Ruznameye). 

3. —• Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür-

1. — 1942 malî yh Muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/759) 

A - Münakalât vekâleti bütçesi : 

REİS — Münakalât vekâleti bütçesine geçi
yoruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Yeni bir messese olan Münakalât vekâletimi
zin memleketin nakliyatında yaptığı hizmet
leri hepimiz pekâlâ biliyoruz. Cumhuriyet dev
rinde eskiye nazaran fevkalâde inkişaf eden 
münakalât işlerinin en şiddetli yayımı esna
sında dünya buhranının çıkması yüzünden ba

di. Maarif vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere cereyan ettikten sonra fasıl
lara geçildi ve teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Açık rey neticesi tebliğ edildikten sonra; 
Maarif, Nafia ve İktisat vekâletleri bütçeleri 

kabul edildi. 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 

nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Hatay Kütahya 

Şemsettin Günaltay Hamdi Selçuk Vedit Uzgören 

I lüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Büt-
I çe encümeni mazbatası (1/765) (Ruznameye). 

4. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı büt
çesine 120 000 000 lira fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/826) (Ruznameye). 

5. —• Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve bütçe encümeni mazba
tası (1/767) (Ruznameye). 

• • 

zı mahrumiyetlere uğradı, ve mevcut tarife
lerle evvelce verilmiş olan müsadekarlıklan geri 
aldı. Bunlar zaruri idi. Meselâ eskiden Devlet 
Demiryollarında seyahat etmek pek âdet olma
dığı ve daima zarar edildiği halde yapılan se
yahat kolaylıkları, ucuz seyahat etme imkânla
rının verilmesi demiryollarına o kadar çok te
hacüm temin etti ki, Münakalât vekâleti bu 
kolaylıkları zaruri olarak tahdit etmeğe mec
bur kaldı. Bir şey demiyorum. Bunlardan ha
riç olmak üzere sefer adedlerini tenzil etti. 
Fakat bu sefer adedlerini azaltırken zanne
diyorum ki, meselâ en ziyade gidip gelme yo
lu olan bu İstanbul - Ankara hattında en lüzum
lu olan bir tren kaldırıldı. Evvelden bu hat 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

REİS — Refet Canıtez. 

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

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 312 — 
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üzerinde dört sefer yapılıyordu. Bunlardan bir 
tanesi kaldırıldı. Gece seferleri ipka edildi. 
Eskiden her iki şehir arasında sabahleyin evin
den kalkan bir adam akşama gideceği mahalle 
vâsıl olur ve istirahatını temin etmiş olurdu. 
Fakat şimdi yataklı vagun tedariki mecburi
yetinde kalıyor. Bu da o kadar güç bir mese
ledir ki, insanın bir hafta, on gün, hattâ bir 
ay evvelinden yatak angaje etmesi lâzım ge
liyor. Böyle gündüz seyyahat imkânı olan İs
tanbul - Ankara yolu üzerinde seyahat ede
ceklerin yataklı vogun tutmağa icbar edilme
leri memleketin diğer taraflarında asıl muh
taç mıntakalarmda, uzun yolculuklarda yataklı 
vagon bulundurulmamasına sebep oluyor. Ne
tice şudur: istanbul - Ankara yolcuları beyhude 
yere yataklı vagon tedarik ediyor ve yolları 
uzun yolcular ise yataklı vagon bulamıyorlar. 
Zannederim ki, ortada kaldırılması icabeden 
bir sefer varsa o da gece trenlerinden birinin 
kaldırılması. Eskiden olduğu gibi yıldırım 
trenlerinin yeniden ihyası lâzrmgelir. 

Yataklı vagonlardan bahsederken vekil Bey
den bihassa rica ediyorum, bizim her seyahat 
ettikçe hazımsızlığa uğramamızın önüne geçsin
ler. Çünkü yemekler iyi değildir. Mide fesadına 
uğruyoruz. 

Ben asıl vekâletin bir noksanından bahset
mek için buraya çıktım. Vekâlet teşkilâtında 
bir noksanlık var gibi geliyor. Bu noksan dün 
Maarif vekilinin söz adığım halde bana söz 
söyletmeden maksadımı anlıyarak, merkezde 
sihhiye teşkilâtını yapacağını söylemesi gibi, 
Münakalât vekâletinde de böyle bir teşkilâtın 
yapılması lüzumuna inanıyorum. Sebeb; Müna
kalât vekâletine bağlı muhtelif şubeler var. 
Karayolları, denizyolları. Bunların hepsinin sih-
hi teşkilâtı var, fakat bunların merkezde bir 
mercii yok. Ve bu yüzden gerek kara ve gerek 
deniz yollarının sıhhi işleri iyi gitmemektedir. 
Yüze yakın ve belki daha fazla hekimi bulunan 
ve dispanserleri ve revirleri bulunan ve sihhi 
malzemesi çok olan bir vekâletin içinde bu teş
kilâtın umumî bir mercii olmazsa, zannederim 
ki büyük bir idari imkânsızlık hüküm sürer. 
Bu yüzden meselâ Devlet denizyolarının son 
zamanlarda tedarik ettiği Tırhan ve Kadeş gibi 
vapurlarda eskiden eczaneler bulunuyormuş. 
Ben görmedim, yazıldı ve söylendi, onlardan 
öğrendim. Eskiden ufak ameliyat yapacak ufak 
ameliyathanesi ve burasının cerrahi alât ve ede
vatı bulunduğu halde bu gün gereken ilâçlar
dan hiç birinin bulunmadığı söyleniyor. Size 
bir tek misalle vaziyeti izah edebilirim. Zanne
diyorum, geçen haziran esnasında Tırhan va
puru Karadeniz seyahati yatıyorken doktor bu
lunamamış. Tabii teşkilât olmadıo-mdan dolayı. 
Orada tesadüfen bulunan bir sıhhiye memuruna, 
sen vapurun doktorusun demişler. Vapur hare
ket ettikten ve aradan biraz vakit geçtikten 

sonra kaptana biraz pamuk lâzım olmuş. Va
purun doktoru kaptana yanm paket pamuk 
göndermiş ve demiş ki, bunun içinden lüzumu 
kadarını alın da geri kalanı yine bana gönde
rin. Çünkü vapurda bundan başka pamuk yok
tur. Yarım paket te aspirin vardır. Hepsi bu-
kadar. Mükemmel eczanesi olduğu söylenen va
purlar içinde pamuk dahi bulunmaması niha
yet Münakalât vekâleti merkezinde merci ola
rak bir şubenin buunmamasmdandır. Bu şube 
olmuş olsaydı her halde deniz yolları gibi kara 
yollan gibi sıhhi teşkilâtı sıkı baskı altına 
alır ve yokluğa meydan vermezdi. Bu iki nok
tayı kaydettikten sonra bir sual sormak istiyo
rum: 10 mart 1942 tarihli Cumhuriyet gezete-
sinde şöyle bir havadis okudum: «Mesai hari
cindeki çalışmasına karşılık olarak İstanbul 
mıntakası liman reisine 100 lira ücret verile
cektir.» Mesai fazlası dolayısiyle. Acaba Müna
kalât vekâletinde mesaisi fazla görülen memur 
yalnız bundan ibaret midir? Şunu da ilâve ede
yim ki liman reisini ne şahsan tanırım ne de 
ismini bilirim. Kendisiyle hiç bir alâkam yok
tur. Bir insana fazla calstığı zamanlar için elbette 
Ur hak verilir. Ve Münakalât vekâletinin böyle 
işleri olabilir. Netekim aşağıdaki fasıllarda bu
nu göreceğiz. Gece yevmiyesi filân vardır. Fa
kat bir insan mütemadiyen mesai saati hari
cinde çalışamaz. Çalışırsa süratle hasta olur ve 
o zaman astl vazifesini de göremez. 

Arkadaşlar, biz geçen seneye gelinciye ka
dar daima mutahassıs maaş ve ücretlerinden şi
kâyet ettiğimizden dolayı geçen sene bir mu
tahassıs baremi kabul ettik. Bu yüzden bazı 
memurların aldığı, mutahassıslarm aldığı ma
aşlarda tenzilât oldu. Böyle fazla mesaisinden 
dolayı bir memura ayda mukannen olarak 100 
lira verilmesi zannediyorum ki Devletin bünye
sinde öyle bir kapı açıyor ki, zannederim, di
ğer vekâletlerimize de bu bir misal teşkil ede
bilir. Bunun için memurlara icabeden fazla 
mesai haklan verilmekle beraber böyle mukan
nen, muntazam, her ay verilmek üzere, 100 lira
nın verilmesinin doğru olmadığını söylemek 
istiyorum. 

MEMED ALDEMİR (tzmir) — İzmir, İstan
bul, Trabzon liman şirketlerinin bundan bir kaç 
yıl evvel tasfiyesi yapılırken şirket nizamname
sine göre bu memurlara bir tazminat vermek 
icabediyordu. Bu tazminat İstanbul memurla
rına verildiği halde İzmir, Trabzon memurlarına 
verilmemesi yüzünden İzmir memurlannm hak
kı bir kaç gün sürüncemede kalmış ve son defa 
Meclisi Âli Arzuhal encümenince 21 . I . 1942 
tarih ve 3592 numaralı karar ile bu vatandaş
ların hakkınm verilmesi takarrür etmişti. Ma
liye vekâletinin bu vatandaşlara verdiği cevaba 
ve Münakalât vekâletinin de son defa Maliye 
vekâletine yazdığı tezkereye nazaran her iki 
vekâlet bu hakkın ödenmesini, tahsisat olma-
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masmı ileri sürerek üzerine almamaktadır. Hal
buki Limanlar umum müdürlüğü bütçesine Ma
liye vekâleti bütçesinden yardım edildiğine göre 
benderiizee bu parayı o vekâletin ödemesi lâ
zımdır, ben bu kanaatteyim. Binaenaleyh bu 
muhabere yüzünden bu vatandaşların hakkı 
böyle sürüncemede mi kalacak yoksa hangi 
vekâlet tarafından ve ne zaman verilecektir? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

ABÎDİN BÎNKAYA (Kastamonu) — Müna
kalât vekâletinin ne gibi şartlar içinde iş gör
mekte olduğunu takdir etmiyor değiliz. Bunun
la beraber Kastamonu bölgesine ait kendilerin
den bir iki temennide bulunmak üzere kürsüye 
çıktını. 

Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz ki Kas
tamonu bölgesi her zaman ve bilhassa İstiklâl 
savaşında fedakârlıklarda bulunan ve çok çalı
şan bölgeler arasında yer almıştır. Bununla 
beraber Çankırı'ya şimendifer yapıldıktan son
ra Kastamonu'nun ticari ve iktisadi hayatı bir 
çok sıkıntılara mâruz kalmıştır. Bu suretle 
Kastamonu sapada kalmış olduğundan lâyık ol
duğu istifadeye mazhar olamamıştır. Yol ve na
kil işleri biribirine bağlı bulunan ihtiyaçlardır. 

Bu her iki mesele üzerinde biz Kastamonu 
mebusları iki, üç senedenberi çok durmakta 
ve bu işleri tetkik etmekteyiz ve Kastamonu'
nun bu istifadesiz vaziyetinden kurtarılması 
çareleri için büyüklerimizden temennide bu
lunuyoruz. Bundan sonra geçen sene Nafia 
vekilimiz sayın General Cebesoy bize bazı iza
hat vermek suretiyle şimendiferin Kastamonu'
ya uğramıyacağmı bildirmişti. Bununla bera
ber çok güzel şoseler yapılacağını vait buyu
rarak bizi tatmin etmişlerdi. Bir Yollar kanu
nu çıkmak üzere olduğunu öğrendik. Bu me-
yanda temenni ederim ki Kastamonu yollarını 
da nazarı itibare almak suretiyle bir dereceye 
kadar, diğer bölgelerimiz gibi bu memleketi 
de istifadeye mazhar kılmak yolunda buluna
caklardır. Şimdi yalnız mümkün olan bazı 
hususları temenni ediyorum. Sayın Amiral Fah
ri'den ki, geçenlerde İnebolu'da bir çok tica
ret eşyaları yığılmış kalmıştı. Bura halkı bi
ze ıstıraplarını bildirmişlerdi. Biz de gerek 
kendi ıstıraplarımızı ve gerekse bunlara ter
cüman olmak üzere sayın Amiral'a müracaat 
ettik ve mümkün olduğu kadar vapur gönder
mek suretiyle bunu karşılıyacaklarmı vadetti-
ler. Fakat yine bize müracaatların ardı kesil
medi. Tekrar temennilerde bulunduk. Şimdi 
yine temenni ediyoruz. Mümkün olduğu kadar 
vapurlar uğratılmak suretiyle Kastamonu ve 
İnebolu'nun ihtiyaçları mümkün olduğu kadar 
temin edilsin. 

îkinpi bir temennim şudur : Trabzon ve 
Erzurum hattmda Devlet otobüsleri işletilmek
tedir. Mademki bizim bölgemizde Kastamo
nu'ya şimendifer uğratılmak imkânı bulunmu

yor, hiç olmazsa buraya da 3 - 4 otobüs tahsis 
edilmek suretiyle Devlet otobüslerinin işletil
mesi yolunda bir vaziyetin temin buyurulması-
nı temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu bölge çalışkanlığı 
ve fedakârlığı ile hakikaten büyüklerimizin ve 
Büyük Millî Şefimizin iltifat ve teveccühleri
ne mazhar olmuşlardır. Bu suretle kendilerini 
memnun edebilecek, imkân derecesinde, bu va
sıtaların temini suretiyle ticari, iktisadi vazi
yetlerinin düzelmesi yolunda da himmet buyu-
rulursa bu suretle de halkımızın memnun ola
cağını biliyorum. Sayın Amiralimizden bunla
rı rica ediyorum. 

ABİDİN D A VER (İstanbul) — Liman reis
leri eskiden emekli deniz subaylarından seçi
lirdi. Son zamanlarda bunların araşma hiç de
nizcilikle alâkası olmıyanların da girdiğini işi
tiyoruz. Liman reisliği bazı kere çok mühim 
vazifeler başarması lâzımgelen bir yerdir. De
nizcilikle hiç alâkası olmıyan adamların bu işe 
sokulmaması lâzımdır. Bu hususta Amiral'dan 
izahat vermesini, hakikatse bu gibilerin değiş
tirilmesini rica ediyorum. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
(Samsun) — Muhterem arkadaşlarım, Berç 
Türker arkadaşımız son demeçlerinde nakliyat 
işlerimiz ve İskenderun limanı hakkmda bazı 
mütalâa dermeyan buyurdular. Bu sebeple 
nakliyat işlerimiz hakkında müsaade buyuru-
lursa bazı izahat vermeği münasip görüyorum. 

Son senelerde karada ve denizde nakliyat iş
lerimiz hakikaten çok artmış bulunmaktadır. 
Millî Müdafaa ihtiyaçları, İktisat ve Ticaret 
vekâletlerinin ihtiyaçları ve diğer memleket 
ihtiyaçları bu nakliyatı artırmıştır Harp va
ziyeti dolayısiyle Avrupa ile olan ittisali
miz, muvasalamız kesilmiş olduğundan ve diğer 
taraftan cenuptan muvasalamız deniz yölla-
riyle İskenderun ve Mersin limanlarına mün
hasır olduğundan bütün limanlarımıza gelen 
ecnebi gemiler yerine bu nakil işlerini, gerek 
denizden, gerek karadan kendimizin yapmak-
lığımız lâzım geliyor. Yüksek Meclisin izhar 
ettiği arzu ve gösterdiği yol üzerinde yürümek 
üzere bir nakil plânı tanzim etmiş bulunu
yoruz. Bu nakil plânını tetkik ettiğimiz zaman 
bize kış aylarından ilk bahar aylarına girerken 
denizde yapacağımız işlerin, karada yapaca
ğımız işlerin mahiyet ve hacmi hakkında kâ
fi derecede fikir vermiştir. Bu düşünce ile 
biz ilkbahar aylarında elimizde mevcut ge
mileri tamir malzemesinin azlığına rağmen 
Millî Müdafaadan da yardım almak suretiyle 
Istinye ve Haliç fabrika ve havuzlarında hemen 
hepsini, bilhassa şilepleri, tamir etmek imkâ
nını buldak İlkbahara adedi elliye baliğ olan 
şileplerimizin 46, 47 sini tamir etmiş olarak 
girdik. Bugün tersanemizde, muntazam üç 

— 344 
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dört şilebimiz devamlı olarak ve havuza alına
rak tamirat işi muntazaman devam edecektir. 

Nakil işlerimizde başta gelen kömür işi, bu
gün bir intizamı tam ile devam etmektedir. 
Havaların müsait gitmesi hasebile kömür tah-
milâtı havzada bütün ağızlarda muntazaman ya
pılmakta ve havzada istihsal edilen kömürün 
istok olarak teraküm etmesine meydan veril-
miyerek kara ve denizden nakledilmektedir. 

Arkadaşlar, kömür istihsali hakkında mü
saade buyurursanız bir az izahat vereyim Bu
gün havza tam randımanla çalışmaktadır, ya
ni kömür istihsali günde 8 000 le 9 000 ton ara-
sandadır. Ümit ediyoruz ki, yakında 9 000 ilâ 
10 000 ton arasmda olmak üzere yüksek bir 
rakama baliğ olacaktır. Fakat Yüksek Mec
lisin malûmudur ki, bu istihsalle iş bitmiyor, 
bu kömürleri yıkamak lâzımdır. Çıkan maden 
kömürlerinin içerisinde toprak ta karışıktır. Yı
kandıktan sonra geriye beş bin ilâ altı bin 
ton kömür, kalmaktadır. Şu hale göre günde 
nakledilecek, kömür, beş binle, altı bin arasın
dadır. Bu kömürün günde 2 200 tonu kara yo
luyla dahile sevkedilmektedir. Takriben 3 ilâ 
4 bin ton kadarı da deniz yoluyla sevkedilmek
tedir. Görülüyor ki, nakledilecek miktar büyük 
değildir ve bunu gemilerimiz muhtelif ağızlara; 
Çamlı, Kandilli, Kozlu ve tnağzı limanlarına 
yayılarak oralarda tahmilât yapılmaktadır. 
Yalnız Zonguldak gerisindeki Üzülmez madeni 
ocaklariyle Kilimli ocakları istihsalâtı tamamen 
dahile sevkedilmektedir O halde iyi tahmil 
tertibatı bulunan Zonguldak limanından ge
milerimizin istifade etmesi halen mümkün ol
mamaktadır Bilhassa kış aylarında bu me
sele çok mühimdir. Çünkü kış aylarının ek
seri günleri fırtınalı geçtiğinden gemiler ağız
larda tahmilât yapamamaktadır. Bu sebeple
dir ki, kış aylarında müteaddit günler fırtı
nalı geçtiği takdirde havzada ağızlarda istok 
birdenbire 60 - 80 bin tona çıkmaktadır. Zon
guldak limanından istifade hususunu temin 
için açılmağa başlanılmış olan Kozlu - Zongul
dak tünelinin ikmali sayesinde kışın dahi 
önümüzdeki sene esnasmda Zonguldak lima
nından tahmilât yapmak imkânı hâsıl olacaktır. 
Nakliyat plânı üzerinde çalışırken, yine Yük
sek Meclisin irşatlariyle, üzerinde yürüdüğümüz 
koordinasyon meselesinde de Vekâletimiz 
ehemmiyetle durmaktadır. 

Nakil işlerini birinci derecede alâkadar eden 
Millî Müdafaa, Ticaret ve İktisat vekaletleriy
le vekilliğimiz arasında tam bir iş birliği vardır. 
nakil işlerini tahakkuk ettirmek için ayni za
manda Devlet demiryolları ve Devlet denizyol
ları umum müdürlükleri emrinde, Genelkurmay
dan, Millî Müdafaa ve diğer alâkadar vekâlet
lerden saJâhiyettar arkadaşlar gelip bir komis
yon halinde toplanmakta ve günün mühim işle
rini; başta iaşe ve Millî Müdafaa işleri olmak 

üzere sıraya koymaktadırlar. Diğer taraftan 
alâkadar vekâletler merkezde zaman zaman sa-
lâhiyettar murahahslarmı bir araya getirerek 
günün mühim sevkiyat ve nakliyat işlerini tezek
kür etmektedirler. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, bu fevkalâde 
ahval içerisinde bulunduğumuz bu günlerdle eli
mizde bulunan deniz ve kara nakil vasıtalarının 
miktarı artmamıştır. Ayni nakil vasıtalâriyle 
günden güne hacmi büyümüş olan nakliyat iş
lerini başarmak mecburiyetindeyiz. 

İşte bu başarma işini tamamiyle yapabilmek 
için, nakil plânı gibi esaslı bir plân üzerinde 
ölçülü olarak yürümek mecburiyetindeyiz. Di
ğer taraftan karada, meselâ şimendiferlerde 
yolcu nakliyatını tahdit zorunda kalıyoruz. 
Bu tahdidin birinci sebebi; elimizdeki lokomo
tiflerin kâfi olmaması ve binaenaleyh, marşan
diz tirenlerini, eşya nakleden katarları çekmek 
için cer vasıtası olan lokomotiflere fazla ih
tiyacımız bulunmasmdandır. Bu nakil plânının 
tetkiki bize göstermektedir ki, önümüzdeki 
ağustos, eylül, birinciteşrin ve ikinciteşrin ayla
rında kara nakliyatında işlerimiz âzami haddi
ne vâsıl olacaktır. Bu aylarda pancar nakliya
tı hububat nakliyatı ve hayvan nakliya -
ti vardır. Bunun için deniz taşıtlarında olduğu 
gibi gemilerimizi nasıl ilkbahar için hazırladık-
sa burada da lokomotiflerimizin, vagonlarımı -
zm bu aylara kadar tamirlerini ikmal ederek, 
mümkün olduğu kadar hepsini servise amade 
kılmak için ne lazımsa bunu yapmakla meşgu
lüz. 

İskenderun limanı; İskenderun limanı hak
kında arkadaşımız, limanda tahmil ve tahliye iş
lerinin yolunda gitmediğini söylediler. Bu li
manda bugün liman işlerini bir elden idare et
mek üzere Devlet demiryolları idaresine tevdi 
etmiş bulunuyoruz. Ayni şeyi Mersin limanı 
hakkında da tatbik ettik. Diğer taraftan tah
mil ve tahliyeyi tesri edecek tedbirleri de almış 
bulunuyoruz. Hakikaten kış aylarında bu li
manda, diğer limanlarımızda olduğu gibi, men
direk ve esaslı liman mevcut olmadığı için bü
yük müşkülât çektik. Bu limanların hepsi de
nizlere açıktır. Şiddetli bir lodos fırtınasının 
esmesi halinde gemilerimiz büyük müşkülâta 
maruz bulunmaktadır. Hatta bir ecnebi:gemi 
Mersin limanında demirini tarıyarak karaya 
oturmuştur. Bu gemiyi kurtarmak işi bizi gün
lerce meşgul etmiştir. Limanlardaki işlerimizin 
zorluğu, mendireksizlik vaziyeti dolayısiyle bu 
halde iken diğer taraftan limanlarımızın saha
ları küçük iş yapacak şekilde tanzim edilmiş ol
duğu için, birdenbire limana büyük bir eşya 
hamulesi çıkarılınca o eşyayı istif etmek, tahli
ye etmek ve şevke amade bir hale koymanın ne 
kadar zor olduğunu takdir edersiniz. Yeni aldı
ğımız tedbirler sayesinde tahmil ve tahliye işleri 
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hızlandırılmıştır. Limana krom, buğday ,i:yükii 
ile bir vapur geldiği zaman, eskiden olduğu gibi 
mavnalarla değil, doğrudan doğruya gemileri 
birbiri üstüne rampa ederek hamuleyi birbiri
ne nakletmek suretiyle işi kolaylaştırmak yolu
nu bulduk. Bugün İskenderun ve Mersin li
manlarında, hava müsait olduğu vakit, günde 
1 200 tondan 2 000 tona kadar tahmilü tahliye 
yapıldığı vâkidir. Kış aylarında yirmi, yirmi beş 
gün içinde tahmilü tahliye fşfleri yapılıyordu. 
Limana gelen bir gemi, son defa on gün zarfın
da bir taraftan boşalıyor, diğer taraftan yük
lüyor ve limandan ayrılıyor. Bugün tesadüfen 
ne Mersin ve ne de iskenderun limanında bo
şalacak veya doldurulacak hiç bir gemi mevcut 
değildir. Yani bundan maksadım, gelen ge
milerin vaktinde tahmil ve tahliye edilmiş ve 
limandan ayrılmış olduklarını arzetmektir. Tah
mil ve tahliye işleri diğer limanlarımızda da hız
landırılmıştır. İzmir limanında üç, dört gün ev
vel, Burhaniye vapurundan bir günde 1 200 ton 
eşya boşaltılmıştır. Halbuki gemi sahibi ile gün
de 500 ton esası üzerinde mukavele yapıldığın
dan gemi sahibi aldığı navlun parasından dis-
peç namiyle bir tazminatı geri vermiştir. İki 
gün evvel İstanbul limanında 840 ton karışık 
eşya Platin vapurundan bîr günde boşaltılarak 
yeni bir muvaffakiyet elde edilmiştir. Malûmu
nuzdur ki; İstanbul limanında günde bir, iki va
pur boşaltılmıyor, icabında 20 gemi birden bo
şaltılıyor. Bütün limanlarımızda, hattâ Samsun 
limanında dahi tahmil ve tahliye işleri hızlan
dırılmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, tren ve vapur ücretlerine bir 
zam yapılmasını, bu şerait devam ettiği müddet
çe, düşünmüyoruz. 

Evvelâ şunu arzedeyim: Bugün nakliye iş
lerimiz bu tarzda cereyan ederken, yolcu va
purlarımızın seferleri de arttırılmıştır. Karade
niz hattı postalarımız muntazaman seyirlerine 
devam ediyor. Bartın postası tâbir ettiğimiz ve 
İnebolu'ya temdit ettiğimiz sefer de, Ereğli li
manına uğramak şartiyle, muntazaman devam 
ediyor. Binaenaleyh İnebolu'nun eşyasını nakle-
dememek gibi bir müşkülâta mâruz kalmryacağı-
mızı Abidin Binkaya arkadaşımıza arzediyorum. 
Sonra İzmit körfezi dahilinde bir hat tesis ede
rek Karamursal'la İzmit arasmda seyrüseferi 
temin ettik. Ayrıca İzmit ile İstanbul arasmda 
haftada bir sefer tertip edilmiştir. Ayvalık ve 
İzmir postaları da muntazaman devam ediyor. 
Ayrıca Mersin'e 15 günde bir yolcu vapurları 
tahsis etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlar gerek yolcu vapurlarımız ve ge
rek nakliye vapurlarımız sahillerimiz boyunca 
ve daima kara sularımız dahilinde seyrediyor
lar ve geceleri tevakkuf ediyorlar. Ahvali fev
kalâde dolayısiyle seyrüsefer bu suretle müş
külât kesbetmektedir. Gemilerimizin birinci sü

varileri kaptan köprsüsünden ayrılmıyarak va
zifelerinde âzami dikkati gösteriyorlar ve vapur 
seferlerinin intizamını muhafaza ediyorlar. Bun
dan dolayı müsaadenizle bu arkadaşlara ve de
nizcilerimize teşekkür ederim. 

Tren seferlerimiz de; geçen kışı tabii hatır
larsınız. Kemah'da büyük bir zelzele oldu. Hat 
kenarlarından, trenlerden hatlar üzerine çok bü
yük mikyasta kayalar, taşlar döküldü. Bunların 
temizlenmesi ve diğer taraftan kar mücadelesi 
yapmak, hatları temizlemek ve açmak işiyle bin 
müşkülâtla meşgul olundu. Bütün bunlardan baş
ka nihayet rayların kırılmasına karşı tedbirler 
almak suretiyle Devlet demiryolları personelle
ri, başlarında âmirleri olduğu halde, çok can 
siperane hizmet ifa etmişlerdir. Kendilerine 
buradan teşekkür ederim. 

Osman Şevki Uludağ arkadaşımızın bahset
tikleri gündüz trenleri meselesine gelince; 
Haydarpaşa'dan Ankara'ya gündüz trenleri 
vardır. Bu trenler haftada iki gündür. Anka
ra'dan Haydarpaşa'ya da haftada iki gün gün
düz treni olmak lâzımgelir. Fakat bu trenlerin 
Bağdat'tan hareketi ve Suriye topraklarından 
geçmesi dolayısiyle bazı teehhürler olduğu için 
tren Ankara'ya vaktinde gelemiyor. Fakat bu 
trenin vaktinde gelmesi için mütaaddit teşeb
büslerde bulunduk ve teşebbüsatımızı tekrar 
ediyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu tren vaktin
de gelirse Ankara - Haydarpaşa gündüz trenle
ri bu suretle yoluna girmiş olacaktır. Yalnız 
tren seferlerinin adedini, arzettiğim sebepler
den dolayı, arttıramıyoruz. Bunda arkadaşla
rımın bizi mazur görmelerini rica ederim. 

Yemek meselesi üzerinde tetkikat yapaca
ğım, düzeltilmesine çalışacağım. 

Sıhhat işleri hakkında, bize tetkikat yap
mak üzere, fırsat vermelerini rica ederim. 

Vapurlarda sıhhi vesait ve doktor bulundu
rulması, üzerinde ayrıca meşgul olacağım. 

İstanbul'daki liman reisine yüz lira veril
mesi hakkında şu izahatı arzederim : 300 tona 
kadar olan büyük gemilerin, armatörlerin ge
mileri de dahil olduğu halde, vazifeye tahsis 
işini Denizyolları umum müdürü deruhte etmiş
tir. 50 tondan 300 tona kadar olanları da Li
man reisi deruhte etmiştir. Bunların adedi faz
ladır. Bunlarla uğraşmak ve bunların seyrüse
ferlerini tanzim etmek ve saati mesai haricin
de çalışarak bu işi idare etmek lâzımgelmek-
tedir. Bu arkadaşın aldığı maaş da çok cüzi
dir. Koordinasyona arzettim. Bu fevkalâde za
man devam ettiği müddetçe bu arkadaşa fazla 
mesaisinden dolayı bu yüz liranın verilmesini 
tensip etmiş bulunuyoruz. 

Memed Aldemir arkadaşımız, Liman şirketi 
müstahdemininin tazminatı meselesini mevzuu-
bahis ettiler. Bunun üzerinde Maliye vekâle
tiyle müzakeredeyiz. Harhalde haklarını alacak-
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lardır. Müzakerenin neticesine kadar bize mü
saade etmelerini rica ederim. 

Abidin Binkaya arkadaşımız, Kastamonu ve 
İnebolu arasmda otobüs servisi tesisini emir 
buyuruyorlar. Elde kâfi derecede otobüs bula
bilir miyiz? Müsaade buyursunlar bunu da tet
kik edelim. 

Abidin Daver arkadaşımızın liman reisleri 
hakkındaki fikirlerine iştirak ederim. Liman 
reislerinin Kaptan mektebinden mezun veya es
ki tabiriyle Mektebi bahriyeden veya Deniz 
lisesinden kaptan şahadetnamesi alarak çıkmış 
olması lâzımdır. Aynı zamanda gemilerde kap
tanlık etmiş olması da arıyacağımız vasıflar
dandır. Bir çok liman reisleri bu şeraiti haiz 
değildir. Peyderpey arzettiğim şeraiti haiz de
nizcileri buldukça liman reisliklerine getirme
ğe çalışacağım. Bunun için de bir kanun lâyi-
hasiyle yakmda huzurunuza çıkacağız. 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Dün, 
İktisat vekâleti bütçesinin müzakeresi münase
betiyle şunu sormuştum: İstanbul'a gelecek ma
den kömürü için 5 000 tonaj lık bir vapur tah
sis edilmiştir. Bu ancak 50 bin ton kömür ge
tirebilecektir. Geçen sene 100 bin ton kömür 
geldiği halde İstanbul'un bu husustaki ihtiya
cının ne vaziyet kesbettiği malûmunuzdur. Bi
naenaleyh 50 bin ton katiyen kâfi gelmiyecek-
tir. Bunun için 8 bin tonaj lık bir vapur tahsi
sini temenni etmiştim. Zatı âlinizin de muave
netini rica ediyorum. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Başüstüne. 

Efendim, bu hususta elimizde vapur vardır. 
Kömür olursa bunu taşımak iktidarını haiziz. 
Buyurduğunuz kömür kok kömürü olacaktır. 
Bunu taşımak için bize müracaat edildiği za
man taşınacağından emin olabilirsiniz. Fakat 
şunu söyliyeyim İri, Hükümetin verdiği emirle 
İstanbul vilâyeti kömür ve odun meselesi üze
rinde durmaktadır, Bulgaristan'dan kömür nak
letmek için mütaaddit vasıtalarımızı tahsis et
miş bulunuyoruz. 

HAMZA ERKAN (Afyon Karahisar) — Şir-
ketihayriyenin satm alınması meselesi vardı. 
Acaba ne haldedir? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Biz, bugünkü durum itiba
riyle, gerek armatörlerle olsun, gerek Şirketi-
hayriye ile olsun, onlarla işbirliği yolunda, yü
rüyoruz. Müsaade buyurursanız bunu ileride 
müsait bir zamanda tetkik edelim. (Doğru, doğ
ru sesleri). 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — İstanbul liman reisine bir zam yapılıyor. 
Pek doğrudur. Fakat elbette bunun yanında ça
lışan diğer arkadaşlar da vardır. Bu arkadaşlara 
bir sey vermek lâzım değil midir? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
(Devamla) — Mütalâanız tamamen varittir. Fa

kat biz birinci derecede liman reisini çalışmağa 
sevkeciiyoruz. Diğer arkadaşlardan bunu iste
miyoruz, elbette liman reisi çalışırken yalnız de
ğildir, arkadaşları da vardır. Buyurdukları 
çok doğrudur. 

Dr. FATMA MEMİK (Edirne) — Arda ve 
Meriç köprüleri ne zaman işletmeye açılacaktır? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
(Devamla) — Arda ve Meriç köprülerinin inşa
atı bitmiştir. Bu iki köprünün haziran iptida
sında açılması mutasavverdi. Bazı tecrübeler 
yapılıyor. Perçin işleri tamamlanıyor, ümit edi
yoruz ki haziranın 10 - 15 i arasında tekmil 
işler tamamiyle bitecektir. 

Dr. FATMA MEMİK (Edirne) — Teşekkür 
ederim. 

^REİS — Başka söz istiyen yoktur, fasıllara 
geçilmesini reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiş
tir. 
F. 

830 Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

831 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

832 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

833 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

834 Vilâyetler ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

835 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

836 Kanunları mucibince askerlik 
dersi muallimlerine veilecek 
ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

837 Vekâlet binasının tefrişi ve de
mirbaşı ve masarifi umumiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

838 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

839 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

840 Vekâlet otomobili masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

841 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

842 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

843 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

844 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

567 659 

3 000 

101 478 

184 481 

41 200 

1 200 

5 000 

15 000 

7 750 

2 800 

15 000 

14 000 

7 G00 

35 000 
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F. 

845 Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

846 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

847 Müfettişler harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

848 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masraflariyle ücretli mu
habere ve mükâleme bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

849 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

850 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

JŞEÎS -—Kabul edilmiştir. 
851 Resim, fennî edevat ve âletler 

levazımı ve fotoğraf makine ve 
malzemesi mubayaa ve tamir 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

852 Meslekî mecmua, kitap ve ha
rita mubayaası, telif ve tercü
me ücret ve mükâfatları, tabı, 
teclit, neşir bedeli ve masraf
ları, filim ve filim makinesi 
mubayaası, filim developman 
ve saire masrafları, istihbarat 
ve propaganda masraflariyle 
bu maksatlara müteferri alelû-
mum yardımlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

853 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

854 Ecnebi mutahassıs, tercüman 
ve kâtipleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

-855 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

856 Yüksek deniz ticaret mektebi 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

857 Liman ve sahil hizmetleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

858 Liman idaresinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

859 Devlet Reisine ait deniz vasıta
larının bilûmum işletme, muba
yaa, inşaat ve müteferrik mas
rafları ve sigorta ücretleri için 
Denizyolları idaresine verile
cek mebaliğ 
REİS — Kabul edilmiştir. 

860 Geceleri vazife gören liman 
memurlarına verilecek ücret 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 000 

12 000 

15 000 

15 000 

8 748 

P. 
861 Tamir ve inşaat masrafı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
862 Geçen yd. borçları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
863 Eski yıllar borçlan 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

B Ticaret vekâleti bütçesi: 

EEİS — Ticaret vekâleti 
yoruz. 

Lira 
2 000 

3 590 

3 600 

bütçesine geçi-

2 000 

3 000 

7 000 

2 600 

1 

5 000 

195 000 

124 000 

39 000 

494 400 

8 000 

Mütalâa var mı? 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, içinde bulunduğumuz fevkalâde za
manların icabı Ticaret vekâleti hakikaten çok 
ağır işleri üzerine almıştır. Bu kürsüden vekilin 
ifade ettiği gibi hakikaten ateşten bir gömlek 
denecek gibi güç işlerdir. Bunlarda büyük mu
vaffakiyetler gösterdiklerinden ve bu işleri ba
şardıklarından dolayı kendilerini tebrik ede
rim. 

Burada temas etmek istediğim birinci nokta, 
muhtelif vesilelerle bu kürsüden ifade edilmiş 
ve muhtelif Encümenlerde mevzuubahis olmuş 
bir meseledir. O da, iaşe işlerimizde Ticaret ve
kâletinin müdahale etmek mecburiyetinde kal
dığı işlerde mümkün olduğu kadar normal su
rette bu işleri yapan kimselerden istifade et
mektedir. Memnuniyetle görüyoruz ki bu hu
susta mühim bir adım atılmıştır. Bugün gazete
lerde bu havadisi okumuşsunuzdur. Zahire ta
cirleri Ankara'ya celbedilmiş ve zahire toplama 
hususunda bunlarla istişare edilerek bunlardan 
istifade edilmesine karar verilmiştir. Atılan bu 
hayırlı adımın diğer işlere de teşmili hususunu 
huzurunuzda temenni etmek isterim. 

Burada temas etmek istediğim diğer bir 
nokta ticaret ataşelerimizdir. Ticaret ataşeleri
mizin rolleri bugün fevkalâde mühimdir. Bil
hassa ithalât yapmakta olduğumuz memleket
lerde bulunan ataşelerimize ağır vazifeler tah
mil edilmektedir. Bunlar oradan memleketimize 
gelmesi ihtimali bulunan muhtelif eşyayı tes-
bit etmektedirler. Buraya gelmelerini, yollan
malarını murakabe etmektedirler ve bunların 
vasıtalarını temin ile mükelleftirler. Bundan 
ba-şka memleketimize ithalât yapan kimselerin 
aralardaki mubayaa fiyatlarını gözden geçir
mek ve murakabe etmek bunların vazifeleri ara
sındadır. Ticaret ataşelerimiz içinde çok kıy
metli arkadaşlarımız vardır. Bunlar çok müş
kül şerait içinde mühim vazifeler görmektedir
ler. Buniar için hususi bir kanun hazırlanmakta 
ve Meclisi âliye sevkedilmekte olduğunu bu 
günkü gazetelerde okuduk. Bunun için de Ti
caret vekâletimize teşekkür etmeği bir borç 
bilirim. Hakikaten bunlar bulundukları memle
ketlerde çok müşkül bir vaziyetedirler ve bun
lar Hariciye memurlarının vaziyetinde değildir-
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ıer, onların içtimai vaziyetine malik değillerdir. 
Şimdi bu kanunla bu temin edilmiş olacaktır. 
Yalnız Ticaret vekâletimizden bu vesile ile bir 
iki temenni de bulunmak isterim. 

Ticaret ataşeleremiz imkân olduğu nisbette 
gönderildikleri memleketin lisanını bilirlerse 
çok faydalı olur. Bittabi ufak memleketlerin 
lisanını belki bilemezler. Fakat büyük memle
ketlerin lisanmı bilmeleri çok şayanı tavsiyedir. 
Meselâ Almanya'ya gönderilecek bir ticaret ata
şesi mutlaka almanca bilmelidir. Eomanya'ya 
gidecek bir ticaret ataşesinin Romence bilme
mesi olabilir. Fakat, İngiltere'ye, Amerika'ya 
gidecek bir ticaret ataşesi mutlaka İngilizce bil
melidir. Bundan başka ticaret ataşelerimizin 
mümkün olduğu kadar bulundukları memleketin 
piyasasiyle yakından temasta bulunmaları fay
dalı olur. İthalât yapmak istediğimiz memleket
lerde bulunan ticaret ataşeleremiz oradan bize 
gelen malların menşe şahadetnamelerini ve fa
turalarını evvelâ gözden geçirmeli ve piyasaya 
uygun olup olmadığını tetkik etmeli, ondan 
sonra oradaki konsoloslar vize etmeli, ruhsat 
vermelidir. Bu suretle yapmakla, yolsuz fevka
lâde kazançlardan bir çoğunun önüne geçilmiş 
olur. Hükümetimizin bu meseleyi yakından 
takip edeceğini ve bunu dikkatle ele alacağını 
katiyetle ümit ederim. Maruzatım bundan iba-
T*Pİ"ÎİT* 

TİCARET VEKİLİ MÜMTAZ ÖKMEN (An
kara) — Arkadaşlar, bütçemizin top yekûn mü
talâası sırasında söz alan arkadaşların çok kıy
metli mütalâalarını müsaade buyurursanız 3 esa
sa irca etmiye çalışacağım: 1. İaşe ve ekmek 
mevzuu; 2. Ordu ve resmî dairelerin mubayaa
larının tek elden ve mümkün olduğu kadar ma
kul bir fiyat ile mubayaasının temini; 3. İhti
yaç maddelerinin fiyatlarının tesbitinde şümul
lü bir politika takibi ve fiyatlar üzerinde müm
kün olduğu kadar istikrar temini. 

Arkadaşlar, bugün artık ifadesinde hiç bir 
mahzur kalmamış olan bir hakikat vardır ki, He
yeti Celilenizce billidir ve Parti Grupunda muh
telif defalar müzakere ve münakaşada bulunul
muştur. Bu hakikat; 1941 senesi hasat yılmın 
verim bakımından normalin dununda bir mahi
yet arzetmiş olmasıdır. Trakya, geçen sene yap
tığımız tahliye yüzünden; Garbi Anadolu'da 
seylâp yüzünden, Çukurova, hattâ Orta Anado-
lunun yazlık mahsulü kuraklık yüzünden bir 
hayli zarar görmüştür. 

Yine Heyeti Celilenizin malûmudur ki, harp 
hali her memlekette olduğu gibi bizim memleke
timizde de haklı bir müdafaai vatan endişesiyle 
büyük bir ordunun vücude getirilmesine lüzum 
göstermiş, bu sebeple bir çok istihsal unsurları 
kendi sahalarından istihlâk mevkiine geçmiş
lerdir. 

Yine harp hali her memlekette olduğu gibi 
bizim memleketimizde de ruhi haletler üzerinde 

menfi tesirlerini yapmış, bizde de bir çok un
surlar fiyat tereffülerine intizaren piyasaya, 
müstehlik pazarlara, mümkün olduğu kadar az, 
normal zamanlardaki seviyeden çok dun seviye
de mal arzı yoluna gitmişlerdir. 

Arkadaşlar, istihsalle istihlâk arasında husu
le gelen bu muvazenesizliğin meydana getirdiği 
durumu daha iyi anlıyabilmek için esasen Büyük 
Meclisçe malûm olan bir vaziyetin daha açık ve 
daha vazıh olarak bütün milletçe anlaşılabilmesi 
faydalıdır ve yerindedir. O itibarla bu mevzuda 
biraz daha izahat arzetmeme müsaadenizin rica 
edeceğim. 

Biliyorsunuz ki arkadaşlar Cumhuriyet bu
gün büyük, muazzam, kudretli bir orduyu silâh 
altında tutmaktadır. Gizlemeğe hacet yoktur ki 
bu ordunun ihtiyacı; dün birse bugün ondur. 
Söylenmesinde mahzur görmediğim basit bir kaç 
rakamı sadece nisbet bakımından huzuru âli
nizde arzetmek isterim. 

Meselâ, bu ordunun tabii zamanlarda hubu
bat sarfiyatı katı rakam olarak arzetmiyorum. 
Yalnız nisbetlerhü kati olarak arzediyorum. 
50 bin ton ise bugün 500 bin tondur. Bu ordu
nun normal zamanlardaki prinç sarfiyatı bir 
milyon kilo ise bugün 10 milyon kilodur. Bu 
ordunun normal zamanlarda yağ sarfiyatı 500 
bin kilo ise bu gün 7 milyon kilodur. Halbuki 
arkadaşlar bilirsiniz ki, bizim memleketimiz ne 
piriç, ne yağ ve hattâ ne de esaslı surette hubu
bat ihraç eden bir memleket değildi. İstihlâk 
ile istihsal arasında havai şartlardan, harp 
şartlarından doğan muvazenesizliğe böyle bir 
sebep de ilâve ettiğimiz zaman şüphe yok ki, 
memlekette bazı mühim maddeler üzerinde bir 
azlık veya bir yetersizlik hissedilmesini gayet 
tabii telâkki etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; bütün ahval ve şeraite rağmen 
huzuru âlinizde, vicdan huzuru ile ve katı bir 
ifade ile diyebilirim ki, Büyük Meclisin candan 
aziz bildiği ve bir evlât şefkat ve muhabbetiyle 
bakılmasını istediği Ordumuzun nafakasından, 
yiyeceğinden, içeceğinden bugüne kadar bir tek 
habbe kesmiş değiliz. (Alkışlar, bravo sesleri). 
Biz, bu ordunun Meclisin en cömert hislerle yi
yip içmesini temin için yapmış olduğu taymat 
kanununun seferde ve hazarda bu ordu için 
tâyin ettiği istihkaklarını, harbin üçüncü 
senesinde olduğumuz halde, bugüne kadar bir 
zerre eksiltmiş değiliz. (Bravo sesleri). 

Şayet herhangi bir maddede, herhangi bir 
sebeple ufak bir tenzil yapmışsak onun yerine 
derhal daha iyisini, daha kuvvetlisini ikame ede
rek, askerimizin, ordumuzun yiyip içme bakı
mından sıhhatine, sağlığına, diriliğine, vekarı-
na halel getirmemek bakımından her tedbiri al
mış vaziyetteyiz. 

Vaziyet böyle olunca arkadaşlar, bittabi de
min de arzettiğim gibi bazı istihsal maddeleri-
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nin piyasada nedretini hissetmemek mümkün 
değildir. Burada bir noktayı daha izah etmek 
isterim. 

Arkadaşlar, bizim iaşe telâkkimiz iaşe vazi
femiz bir şehrin, bir başşehrin veya bir ordu
nun iaşesinden ibaret değildir. Bugün Hükümeti
niz, demin arzettiğim sebepler dolayısiyle bir 
çok müstehlik vatandaşların, ha,ttâ köylerin ek
mek bulmaktaki müşkülâtı karşısında lâkayit 
kalmadığımız için dört milyon vatandaşa ekmek 
bulmak vaziyetine düşmüştür ve yine arkadaş
lar, Hükümetiniz Meclise malûm olan tahdidat 
dahilinde bugüne kadar açıkça ve saraahtle, 
katiyetle ifade ediyorum ki hiç bir şehir ve ka
saba halkını aç ve ekmeksiz hattâ bir gün ol
sun bırakmamıştır. (Bravo sesleri). Bunun ha
ricinde arkadaşlar, bugün Mardin vilâyetinin 
Cizre kazasmdaki bir aşiretin veya Çoruh vi
lâyetinin herhangi bir dağında münferit ika
met eden bir vatandaşın dahi iaşesiyle, infa-
kiyle kendimizi mükellef addediyoruz ve her
hangi bir yerden bir ses geldiği zaman derhal 
Hükümetin müşfik ve himayekâr eli oraya 
yetişmeğe çalışıyor ve yetişiyor. (Bravo sesle
ri). Bu maruzatımla bu fırsattan istifade ede
rek şunu arzetmek istiyorum ki; ana ihtiyaç 
maddelerinin darlığından veya nedretinden, 
azlığından tahassül eden bir vaziyeti telâfi için 
Hükümet elinden gelen her şeyi yapmağa uğ
raşmaktadır. Fakat arkadaşlar, bugün istih
lâk ile istihsal arasında bariz olan, erkanını 
belâğatiyle ifade edilen, bu nisbetsizliği ko
lay kolay izale etmeğe maddeten imkân yok
tur. Burada bir sual haklı olarak hatıra gele
bilir. Acaba, velev az olsa, geriye kalan kı
sımların vatandaşlar arasında âdilâne ve mü
savi bir şekilde tevzi ve tatbik edilmesine im
kân yok mudur? Arkadaşlar, muhakkak ki bu 
usul ideal bir usuldür, tatbik edilmesi lâzımge-
len bir fikirdir. Bizim bugün tatbik etmekte 
olduğumuz usul, mümkün olduğu kadar ser
best piyasaya bu nevi ihtiyaç maddelerinden 
elimizde bulunan stoklardan arzederek, arzr ço
ğaltmak ve talebe cevap vermektir. Bu suret
le arzı çoğaltıp mümkün olduğu kadar talebe 
cevap vermek esasmı takip ediyoruz. Hiç şüp
he yok ki bu usulde muvaffak olmuş değiliz. 
Çünkü esasen arzın azlığı dolayısiyle muvaf
fak olunmasına da imkân yoktur. O halde bu 
nevi ihtiyaçlar için 18 milyona vesika verme
ğe gidebilir miyiz? Mükerreren arzettiğim gi
bi ekmekte olduğu gibi vesikaya gidilebilecek 
maddeler vardır ve olayla bunlar üzerinde ça
lışılmaktadır. Fakat bu memleketin bütün ih
tiyaç maddeleri üzerinde 18 milyon halka vesi
ka vermek ve mevcut ihtiyaç maddelerini 18 
milyona âdilâne taksim ederek kendilerine tev
zi edebilmeğe maddeten imkân yoktur. Bu, tat
biki asla mümkün olmıyan bir hareket olur. 
O halde arkadaşlar, bugün aldığımız tecrübe

lerden istifade ederek üzerinde çalıştığımız, 
kararmı aldığımız vaziyet şudur ki; Devlet 
eliyle tedarik ettiğimiz ve halkın ana ihtiyaç 
maddelerini teşkil eden bu nevi gıda madde
lerini mümkün olduğu kadar halkın kendi 
teşkilâtiyle kendi kurduğumuz dağıtma bir
likleriyle, tüccar ve esnaf birlikleriyle, niha
yet halk teşekkülleriyle bu mallarm fiyatla
rına serbest piyasada cari olan geniş ihtikâr 
fiyatlarından uzak tutarak hakikî ve maliyete 
yakın bir fiyatla vatandaşlara temin ve tevzi 
etmek emelindeyiz arkadaşlar. Bir çok şikâyet
lere, bir çok tenkitlere muhatap olmaktayız. 
Bunlar haklı olsun, yerinde olmasm, bunları 
dinlemek bizim vazifemizdir. Muhterem Baş
vekilimizin bu kürsüden mükerreren söyledik
leri gibi, eğer bizim bir vasfımız varsa o da; 
halkın şikâyetine kulak vermek, halkı dinle
mek, ona çare aramaktır. Yalnız arkadaşlar, 
biz yine eminiz ki, Büyük Türk milleti mukad
deratını, şerefini, istiklâlini emanet ettiği ve 
sayesinde bütün milletlerin gıpta ile seyrettik
leri bir huzura malik oldukları büyük Türk 
ordusunun ayakta, dinç ve dik durması paha
sına bazı mahrumiyetlere, bazı fedakârlıklara 
seve seve katlanacak ve halkımızın derin sezişi 
bizleri mazur görecektir. 

Bizim buna itimadımız vardır ve bundan 
cesaret alarak vazifemize devam edeceğiz. 

Ordu ve Devlet daireleri mübayaatının bu
günkü bütçemizdeki tesiri mühimdir. Hiç şüp
he yok ki, muhterem Rana Tarhan arkadaşımı
zın dedikleri gibi fiyatların yüksekliği Devlet 
bütçesinde fevkalâde masrafların artmasına se
bebiyet verir. Fakat arkadaşlar, kabul etmek 
lâzımgelir ki, bütçemizin yükselmesine Devlet 
masarifatının artmasına âmil olan sadece fiyat 
yükselmesi değildir. Demin işaret ettiğim ra
kamlarla sabittir ki, meselâ bizim ordumuzun 
hazarda ayakkabı ihtiyacı faraza 200 000 ise 
bugün 2 , 5 - 3 milyondur. O gün çifti 5 liraya 
alındığına göre bugün yine beş liraya alınsa, 
o gün için bir milyon lira veriyorsak bugün on 
beş milyon lira vermemiz lâzımdır. Görüyorsunuz 
ki bir tek maddede dahi ordunun sarfiyatı fi
yatlarda hiç bir tezayüd olmasa dahi bire on 
artmıştır. Erzakı, melbusatı, silâhı cephanesi 
ve mütemadiyen kendisini takviye ile meşgul 
olduğumuz ordunun diğer ihtiyacatınm bu nis-
bet dairesinde tezayüd ettiğini gözönünde bu
lundurursak bütçedeki fevkalâde masrafların 
artışının yalnız fiyat tereffüüne hamledilmesi-
nin doğru olmadığı anlaşılır. Hiç şüphe yok bu 
mevzu içerisinde fiyatların sulh zamanına nis-
beJe yükselmiş olmasının, elbette tesiri vardır. 

Arkadaşlar, geçen sene bütçe müzakeresi es
nasında Müstakil grupumuz adına serdedilmiş 
olan temennilere cevap arzederken bazı düşün
celerimizi bildirmiştim. Arkadaşlar ordunun bu
günkü hububat ihtiyacı ortaya mutavassıt ko-
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nulmadan kamilen Devlet eliyle verilmektedir. 
Ayakkabı, melbusat tamamen Devlet eliyle te
min edilmektedir; Otomobil, kamyon, mevaddı 
müteharrike, mayi mahrukat, lâstik ve bilcümle 
ithalât eşyası tamamiyle veya % de 20 Devle
tin Jtesbit ettiği fiyatla verilmekte şayanı ar
zudur ki ordunun ve diğer dairelerin bütün ih
tiyacını bu şekilde Devlet eliyle temin ve teda
rik edelim. Bütün mesaimize rağmen bugünkü 
vâsıl olmuş olduğumuz netice ancak arzetmiş 
oduğum mühim esaslı maddeler üzerinde ol
muştur. Umuyoruz ki sene içinde mesaimiz 
kendilerinin arzu ettikleri gibi genişleyecektir. 
Ve bütün bu maniaları mümkün olduğu kadar 
Devlet eliyle ve tek elden temin etmek yo
lunda daha ileri adımlar atmış bulunacağız. 

Üçüncü bir mevzu olan fiyat mevzuu, hiç 
şüphe yok ki, çetin, mürekkep ve hakikaten ka
rışık bir dâvadır. 

Arkadaşlar; bu harpte bir çok milletler fi
yat mevzuunun hallinde hakikaten bir çok me-
tod değiştirmişler, usul değiştirmişler ve 
bir çok müşkülâta maruz kalmışlardır. İstis-
naen bir iki millet, meselâ belki Rusya, belki 
Almanya kendi iktisadi bünyelerinin tahammü
lüne göre harp senelerinde fiyatları olduk
ları yerlerde çivilemeğe karar vermişlerdir, 
buna muvaffak olmuşlar mıdır, olamamışlar 
mıdır, bilmiyorum. Fakat diğer bütün millet
lerin fiyat mevzuunda içinde bulundukları har
bin iktisadi tesirlerinden kendilerini kurta-
ramamışlardır. 

Bizim uzun tetkikatla fiyat mevzuunda var
dığımız netice şudur: Bugün artık Devletin 
fiyat üzerinde kati ve zecri bir şekilde müda
halesi zamanı gelmiştir. Zürraa, esnafa, tüc
cara, mutavassıta hakları verilmekle beraber 
bunlara kâr zihniyeti yerine, büyük kazanç 
zihniyeti yerine, hizmete koşulmak, Devlete 
yardım etmek zihniyetinin yerleştirilmesi za
manı gelmiştir. Fiyatlarda bir istikrar temin 
etmek için üs olarak en çok fiyatı diğer eşya 
fiyatlarına nazaran yükselmiş addettiğimiz ve 
imtiyazlı bir madde olan hububat fiyatını, 
buğday fiyatını üs olarak ele aldık. Bütün 
maddeleri bir tablo üzerinde işledik. Bunları, 
imtiyazlı maddeler, himaye edilecek maddeler, 
ithalât maddeleri veya ihracat maddeleri ve
yahut fiyatları serbest kalacak maddeler diye 
muhtelif katağorilere ayırdık. Şimdi vâsıl 
olduğumuz netice şudur: Arzettiğim gibi buğ
dayı bir esas bir ana fiyat olarak ele alıp diğer 
maddelerin fiyatlarını bu esasa göre arzetti
ğim katağori dahilinde tesbit etmekle meşgulüz 
ve bunları tedricen ilân etmekteyiz. 

Arkadaşlar, bizim mahsulâtı arziye mevzu
unda müstahsile verdiğimiz fiyatın uzun ve ince 
hesaplardan sonra müstahsile vefa ettiğine, müs
tahsili koruduğuna kanaatimiz vardır, bilhaki-

ka bazı ihtiyaç maddelerinin müstahsile sulh za
manına nazaran daha yüksek fiyata malolduğu 
veya müstahsilin bunları müşkülâtla tedarik 
ettiği şikâyeti mcvzuubahis olabilir. Fakat müs
tahsilin istihsal ettiği malın maliyetiyle Dev
letin kendisine temin ettiği kâr gözönünde bu
lundurulursa, müstahsilin, bilhassa1 en mühim 
ana maddemiz olan hububat müstahsilinin bugün 
için kendisini tatmin edecek bir kâra, bir fi
yata nail olduğu anlaşılır. Bunu şu maksatla 
arzediyorum. Hükümet geçen sene olduğu gibi 
bu sene de sene ortasında fiyat değiştirmemek, 
için bunun üzerinde çok esaslı tetkikler yap
mış ve bu tetkikat neticesinde her tarafı din-
liyerek bugün müstahsile verilen fiyatın müs
tahsile vefa eder, onu tatmin eden bir fiyat ol
duğu kanaatma varmıştır. 

Arkadaşlar, çetin bir hasat yüı geçirdik. Bi
ze çok müşkülât gösteren sürekli, sert, bir ka
rakıştan çıktık. Şimdi yeni hasada ümitle gir
miş bulunuyoruz. Büyük Meclisin bütçe müza
keresine başladığı pazartesi günü bir hüsnü tesa
düf olarak Adana'da Recai Tarmıer ismnde 
hamiyetli bir vatandaş ilk defa olarak ofise ver
meği taahhüt ettiği 500 bin kilo buğdayın 50 
bin kilosunu teslim etmiş bulunuyordu. Bütün 
Çukurova halkının memlekete örnek olacak bir 
şekilde bu vatandaşı takip edeceklerine ve niha
yet Devlet ve millet için hayati bir mevzu olan 
iaşe mevzuunda müstahsilin da bize âzami dere
cede yardım edeceğine kanaatimiz vardır. Tas
rihe lüzum yoktur ki memleketin, ordu ve mille
tin muhtaç olduğu hububatı, muhtaç olduğu na
fakayı, muhtaç olduğu herhangi bir maddeyi ken
disine değer pahası verildiği halde dahi Hüküme
te teslim etmemek, bir ordunun muhtaç olduğu 
silâhı ve cephaneyi kendi evinde saklamaktan 
mahiyet itibariyle farklı bir şey değildir. 

Arkadaşlar, bizim katî bir itimat ve kanaatle 
inanıyoruz ki bu memleketin her dar zamanın
da imdadına yetişen büyük Türk çiftçisi, bu 
asil ve civanmert kütle, sonradan fiyatların yük
seleceği veya Hükümetin piyasayı serbest bıra
kacağı yolunda kötücül kimselerin yapmak iste
dikleri telkinlere, asla kulak vermiyecek ve geç
miş senelerde olduğu gibi bu hasat yılında da 
Hükümetle el ve iş birliği yapacaktır. 

Arkadaşlar, itiraf etmek isterim ki Ticaret 
vekâletinin iaşe teşkilâtı ve onun vilâyetlerdeki 
teşkilâtı ve vilâyet idareleri de, bu mevzuda 
geçen senelere nazaran bu seneye daha vukufla, 
tecrübe ile ve daha ziyade olgunlaşmış olarak 
girmektedir. Bu vesile ile bir noktayı Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünden umumî efkâra, çiftçile
rimize arzetmek isterim: Hükümet, Maliye ve 
Hazine aleyhinde büyük fedakârlıkları istilzam 
ettiği halde müstahsilin ayağına kadar gitmeyi 
ve onu köyünden günlerce uzak yerlere götürme-
meyi kararlaştırmış ve malının nakil ücretini ay
rıca vermek için icabeden tedbirleri almıştır. 
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(Bravo sesleri). Bu sebeple ümit ediyorum ki, 
yeni mahsulde, yeni senede daha iyi bir hasılat 
ve daha iyi bir mesai ile, daha iyi bir tecrübe 
ve daha olgun bir müzaheretle bugün çektiğimiz 
müşkülâtın bir çoklarını yenmeğe muvaffak 
olacağız. 

Vekâlet bütçesinin müzakeresi sırasında muh
terem arkadaşım Kasım Gülek'in söyledikleri 
haklı ve iltif atkâr sözlerine teşekkür ederim. Ha
kikaten ithalât eşyasının fiatlarmı murakabe hu
susunda serdettikleri mütalâa gayet yerindedir. 
Hükümet esasen ithalât eşyasının fiyatlarını, 
bu maddelerin orijinal faturalarının tetkikini, 
bunlara muayyen bir kâr vermek suretiyle tesbit 
ettiği için bunlar üzerinde bir sahtekârlık yapıl
ması ihtimalini daima gözönünde bulundurmuş
tur. Gerek Hükümet ve gerekse Fiyat muraka
be komisyonları bunu gözönünde bulundurmuş 
ve böylece bazı sahtekârları adaletin pençesine 
teslim etmeğe muvaffak olmuştur (Bravo sesle
ri). Maruzatım bundan ibarettir. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? Fasıllara ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Fasıllara geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Fasılla
ra geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. 

865 

866 

867 

868 

869 

870 

871 

872 

873 

874 

875 

876 

877 

878 

879 

Vekil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul, edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

291 925 

2 640 

546 849 

368 786 

64 400 

5 000 

11 500 

5 500 

3 300 

9 500 

4 000 

5 000 

41 000 

12 000 

F. Lira 
880 Muvakka,t memuriyet harcırahı 24 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
881 Müfettişler harcırahı 32; 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
882 Ecnebi memleketler harcırahı 4 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
883 Resmî telefon tesis ve mükâ -

leme masrafı 19 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

884 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

885 Posta ve telgraf ücreti 13 886 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

886 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

887 Dahili ve harici sergiler ve nu
mune meşherleri masrafları 136 000 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — îzmir sergi
si için 50 bin lira vardır. Diğer vekâletlerin 
de kendilerine göre iştirak hisseleri vardır.. 
Acaba bu günkü fevkalâde şartlar dahilinde îz
mir fuarı eskileri gibi muvaffakiyetle açılabile
cek mi? Hükümetten bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞVEKİL Dr. REFÎK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlar, vekil arkadaşlarımın da ar-
zettiği gibi bugünkü şerait daihlinde îzmir fu
arını bu sene açmamağa karar verdik, bu sene aç-
mıyacağız, önümüzdeki sene açacağız. Ümit 
ediyorum ki, İzmirli vatandaşlarımız bu mecbu
riyetten dolayı bize karşı herhangi bir şey his
setmezler. (Muvafık sesleri). 

REÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. 

F. 
888 Telifat, neşriyat, propaganda ve 

yardımlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

889 Kongreler ve beynelmilel mües-
sesat masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

890 2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare 
masraflarına yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

891 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları 
için makine, alât, edevat ve ec
za mubayaa ve tamir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

892 Ticaret ataşelikleri masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

893 Motosiklet masrafları 
REÎS —- Kabul edilmiştir, 

Lira 
Lira 

35 000 

7 700 

10 000 

10 000 

63 676 

1 250 
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894 Geçen yıl borçlan 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

805 Eski yıllar borçları 3 288 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

C - Ziraat vekâleti bütçesi : 
REÎS — Ziraat vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
EMÎN ASLAN TOKAD (Denizli) — Muhte

rem arkadaşlar, Cumhuriyet rejiminin her saha
da olduğu gibi ziraat sahasında da kıymetli yar
dımlarını şükranla kaydetmek isterim. Fakat 
itiraf etmek lâzımdır ki gerek iş hacmi, gerek 
döviz hareketleri ve gerek nüfus hacmi bakımın
dan memleketin faaliyetinin yüzde seksenini 
teşkil eden çiftçi memleketimizde bu feda
kârlığın derecesi diğer sahalara yapılanla mu
kayese edilecek olursa, kâfi değildir. Binaena
leyh geçmiş himmetlere ne kadar teşekkür 
edersek yerinde olur. Bu vadide gerek istihsa-
lâtın çoğalması gerek çiftçi kalkınması bakımın
dan ehemmiyet arzeden bazı hususat hakkmda 
Hükümetin tahrik edilmesi bakımından mâruzât
ta bulunmak istiyorum. 

Benim şahsi kanaatimce istihsalâtın tezyidi 
ve çiftçi kalkınmasının temini bakımından alın
ması icabeden tedbirlerin başında Ziraat ve
kâletinin bünyesini takviye etmek gelir. Ziraat 
vekâletinin daha müstakar ve daha plânlı bir 
mesai ile çalışması için, daha müstakar, daha 
verimli bir mesai ile çalışabilmesi lâzımdır, bu
nun için Ziraat vekâleti bünyesinde bir istişa
re organına ihticr vardır. Plânlı ve programlı 
çalışmanın en kestirme ve normal yolu kudretli 
teknisiyenlerin bir araya gelerek, istişare ede
rek tesbit ettikleri esaslar dairesinde yürüme-
sidir. Bunun için şahsi kanaatimce Ziraat vekâ
leti, adma Yüksek ziraat şûrası diyebileceğimiz 
bir müessesenin yardımından müstağni kalamaz 
zannederim. Bu teşekkül bendenizce büyük bir 
bütçe meselesi de değildir. Daha ziyade vazife 
ve salâhiyet bakımından bu teşekkülün biranev-
vel ihdasında fayda görmekteyim. Binaenaleyh 
vekâletin bu vadide harekete geçmesi veyahut 
herhangi bir teşebbüs varsa ona müzahir olma
sını rica ederim. 

Merkez teşkilâtında Ziraat vekâletinin bün
yesini takviye bakımından Yüksek ziraat şûra
sı ne kadar lazımsa yine vekâletin taşra teşkilâ
tında çiftçi ile ziraatçi elemanların doğrudan 
doğruya münasebetleri bakımından taşradaki zi
rai teşkilâtımızı ziraat muallim ve müdürlerini 
bürokrasiden kurtararak, tarla üzerinde daha 
dinamik, daha meslekî faaliyetlerde bulundur
mak ve bunlardan daha fazla randıman almak 
ve çiftçilerin hukukunun korunması bakımların
dan, aynı surette buna, yani Yüksek ziraat 
şûrasına muvazi olarak ziraat odalarını kuvvet

lendirmek veya yeniden teşkil etmek zarureti 
vardır. Bugünkü ziraat odaları iptidai ve fay
dasız mahiyettedir. Binaenaleyh bugün ziraat 
odalarını ıslahtan ziyade yeni bir kanunla daha 
otoriteli müeyyideli müstakil bütçeli ziraat oda
ları teşkil etmek taraftrıyım. Nitekim bu ihti
yacı Cavid Oral ve diğer arkadaşlarımız da da
ha evvel tebarüz ettirmişlerdi. Binaenaleyh bu 
vadide de vekâletimizin harekete geçmesini veya 
mevcut teşebbüslere müzahir olmasını temenni 
ederim. 

İstihsalin artmasına medar olacak mühim 
tedbirlerden biri de toprak meselesinin hallidir. 
Türlüye'de toprak meselesi maalesef tasarruf ve 
işletme noktasından mühim bir tezebzüp hali 
ifade etmektedir. Bazı çiftçilerimiz topraksız
dır. Tarla aramakta ve toprak bulamamaktadır. 
Bazı çiftçilerimiz de ellerindeki toprağı işleme
mekte veya işletmek için vesait bulamamakta
dırlar. Binaenaleyh toprak alıcılariyle toprak 
satıcıları arasında bu alım satımı temin edici bir 
tedbir bulmak lâzımdır. Binaenaleyh toprak 
alıcıları ile toprak satıcıları veyahut topraklılar
la topraksızlar arasında bir geçit temin etmek 
ve bunların maksaltarma uygun şekilde tarlala
rını işletmelerine imkân vermek bakımından 
Hükümetin vazife alması lâzımdır. Esasen top
rak meselesi Partimizin taşra kongrelerinde 
ve merkezdeki umumî kongrelerimizde de de-
faatle mevzuubahis olmuştur. Hattâ Millî Şefi
miz senelik nutuklarında aynı noktaya temas 
etmişlerdir. Buna rağmen her nedense Ziraat 
vekâleti bu yolda daha müspet bir harekete ge
çememiştir. Çok temenni ederim ki, bu büyük 
ihtiyacı da karşılamak için Ziraat vekâleti artık 
biranevvel Toprak kanununu hazırlar ve Adli
ye vekilinin de vadettiği veçhile Tapulama ka
nunu ile beraber memlekette bu toprak intizam
sızlığının önüne biranevvel geçilir. 

Bundan sonra bazı ufak teknik noktalar hak
kında maruzatta bulunmak istiyorum. Fiyat 
tesbiti noktası: Ticaret vekilimizin söylediği gi
bi hakikaten çiftçi elindeki mahsulünü kendi
sine yaşama imkânını verecek kadarmı bıraktık
tan sonra üst tarafını ordu ve büyük şehirlerin 
ihtiyacı için seve seve verir. Fakat maalesef ma
liyet hesapları iyi yapılamıyor. Çiftçinin kredi 
bulmak müşkülâtı ve bulabildiği kredi için de 
yerdiği faizin yüksekliği, alacağı ziraat vesaitinin 
pahalılığı, elindeki zirai vesaitin noksanlığı, ni
hayet toprak vaziyeti, tarlasızlık ve kendi yaşa
ması için hariçten mubayaa etmek mecburiyetin
de kaldığı giyim ve yiyim maddelerinin fiyat
larının yüksekliğini düşünen çiftçi elindeki 
mahsulü vermek hususunda tereddüt ediyor. 
Tabii olarak çiftçinin elindeki mahsulün fiyatı
nı Ticaret vekâleti doğru olarak tesbit edemez. 
Çünkü Ticaret vekâletinin bünyesi çiftçi elin
deki mahsulün fiyatını tesbit edecek vaziyet
te değildir. Bunun için ziraat vekâletinin hare-
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kete geçmesi lâzımdır. Mahallî çiftçilerle te
masa geçerek ve demin arzettiğim bütün faktör
leri de nazarı dikkate alarak maliyet fiyat
larını tesbit etmeli ve bu fiyatları, Ziraat ve
kâletinin Hükümet nezdinde, bilhassa Ticaret 
vekâleti nezdinde bilgili müdahalesiyle empoze 
etmek suretiyle çiftçiyi koruması lâzımdır. Böy
lece bu vekâlet fiyat tezebzüplerine meydan 
verdirmemelidir. Nitekim bundan evvel bazı 
mahsuller üzerinde yapılan kararsız fiyat ve fi
yat zamları yüzünden yani zaruri olarak fiyat
lara zaman zaman yapılan ilâveler yüzünden 
hem müstahsil malmı satmak ve getirmek hu
susunda tereddüde düşmüş hem de bu yüzden 
bazı gayri tabiilikler de olmuştur. Binaenaleyh 
bundan sonra olsun bu hususta Ziraat vekilinin 
daha faal rol oynamasını isterim. 

Zirai istihsalâtımız üzerinde doğrudan doğ
ruya çalışan Devlet ziraat işletmeleri kurumu
nun sermayesi 15 milyon lira olması lâzımgelir-
ken maalesef daha elinde ancak 5 - 6 milyon 
sermaye vardır. Geçenlerde bütçenin varidat kı
sımlarında 10 milyon fazla varidat tahmin edil
mişti. Bundan ancak yarım milyon lira kadarı 
bu kuruma verilmiştir. Halbuki istihsal kaynağı 
olan bu sahaya varidat faslasmdan hiç olmaz
sa 2 milyon lira verilmiş olmalı idi. Binaena
leyh bu ve buna mümasil sahalarda Ziraat ve
kilinin daha enerjik hareketlerini görmek iste
riz. Heyeti Vekile nezdinde ziraati temsil eden 
ve bu büyük çiftçi memleketin bütün çiftçilik 
işlerini üzerinde toplıyan bir vekâletin vekili 
bu sahalarda diğer vekiller nezdinde çiftçilerin 
fikirlerini ve menfaat ve haklarını empoze et
mesini ve bunda musir olmasını bilhassa te
menni ederim. 

Diğer bir temennim de, Ziraat bankasiyle 
Toprak ofisinin, Ticaret vekâletinden ziyade Zi
raat vekâletine bağlı müesseseler olmasıdır. Bir 
kaç defalar rica etmiştim, burada tekrarda fay
da görüyorum. Zirai kredi üzerinde, tohumlu
ğun tevzii, ilaçlanması ve temizlenmesi ve şevki 
işleri daha ziyade Ziraat vekâletinin olması icap 
eder. Esasen Hükümetimiz bu noktayı tetkik 
edeceğini vâdetmişti. Bu iki müessese üzerinde 
Zizaat vekâletinin yakin murakabesini temin 
için, bu iki müessesenin, Ziraat vekâletine bağ
lanması teşebbüslerinin biranevvel alınmasını ve 
getirilmesini rica ederim. 

Ziraat vekâleti, köy kalkınması üzerinde de 
kıymetli mesailer sarfediyor. Fakat şimdiye ka
dar bu mesaiden ne netice almmış olduğunu bil
miyoruz. Bu hususta yapılan mesainin neticele
rinin neşriyatla bildirilmesini ayrıca rica ede
rim. 

Istihsalâtı ziraiyemizin arttırılmasında âmil 
olan en mühim bir cihet de su işleridir. Nafia 
vekâleti bütçesinde mevzuubahis olduğu veçhile 
Küçük su işlerinin daha çok Ziraat vekâletine 

taallûku itibariyle ve istihsalin tezyidi bakı
mından bu hususta da Ziraat vekâletinin müs
mir teşebbüslerde bulunmasını temenni ederim. 

Bu sene köylü elinden, çiftçi elinden alına
cak mahsulâtı ziraiyenin merkezlere nakli hu
susunda köylüye bâr olunmaması için - Çünkü 
bu köylünün diğer sahadaki faaliyetlerine engel 
oluyor - askerî veya diğer resmî vesaitle nakli
ni temin etmek hususunda Hükümetin bilhassa 
nazarı dikkatini celbederim. 

Geçen sene tohumluk işlerimiz muntazam 
gitmemiştir. Bu sene aynı şekilde tohumluk iş
lerimizi fena idare etmemek için vaktinde ted
bir alınmasını, tohumluk temin etmesini ve bu 
tohumlukları temizlettirerek, ilâçlattırarak, kal
burdan geçirtmek suretiyle muhtelif mıntakala-
ra, (iklimlere uygun tohumları) vaktinde sevk 
etmesi hususnda Ziraat vekâletinin müsmir te
şebbüslerini beklerim. 

Alâtı ziraiye ve hayvan nalları, saban ve 
saire demirleri için Ziraat vekâletinin şimdiye 
kadar gösterdiği faaliyetten müsbet olarak bir 
netice çıkmamıştır. Binaenaleyh bu sahada Dev
let Demiryollarının elinde bulunan bir çok hur
da travers, eski lokomotifler gibi eski saç demir
lerden de biran evvel istifade edilerek köylü
nün ve çiftçinin ihtiyacına elverişli bir şe
kilde imal ettirerek icabeden yerlere sevke-
dilerek çiftçinin emrine amade bulundurulma
sını keza ehemmiyetle temenni ederim. 

Bir de memlekette bugün buhran manza
rası arzeden bir zirai amele meselesi vardır. 
Zirai amele meselesi bugün memleketin en bü
yük dertlerinden biridir. Binaenaleyh Ziraat 
vekâleti kadın, erkek bu amele meselesini hal
letmek için Korunma kanununun kedisine ver
diği salâhiyetleri istimal etmek suretiyle hal
letmesini bilhassa rica ederim. Hiç olmazsa 
köylerde ve icabeden mıntakalarda bu ziraat 
amelelerinin istihdamı için 4 saat mesafelere 
kadar mahallî rayiç üzerinden paraları veril
mek suretiyle cebri bir tarzda sevk ve istihdam
ları hususunda tedbir almasını bendeniz za
ruri görmekteyim. 

Sonra: Mahsulâtın biran evvel kaldırılması 
için kombinalardan âzami derecede istifade 
edilmesi için iklim farklarını düşünerek bun
ları biran evvel hasat sahalarına göndererek 
mahsulâtın biran evvel kaldırılması hususunda 
Vekâletin müsmir teşebbüslerini baklemekteyim. 
Şimdilik maruzatım bundan ibarettir. 

İBRAHİM DIBLÂN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, memleketimiz bir ziraat memleketi 
olması itibariyle Ziraat vekâletimize hakika
ten çok büyük işler düşüyor. Bu işlerin kıs
mı âzammın muhterem vekâletimiz ta
rafından başarılmış olduğuna ve başaraca
ğına emin olduğumdan dolayı teşekkürlerimi 
arzetmek isterim. Bilhassa meyve fidanları hu
susunda çok büyük hizmetler ifa etmektedir. 
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Bir çok yerlerin bu husustaki ihtiyaçlarını bol 
bol temin etmektedir. 

Veteriner işlerimiz yine çok büyük muvaf
fakiyetle devam etmektedir. 

İpekçiliğimiz ise, Bursa'daki enstitüsü sa
yesinde ve çalışkan direktör ve memurları sa
yesinde dünyanın en iyi cins ipeğini temin et
meğe muvaffak olmuşlardır. Bundan dolayı 
da kendilerine Huzurunuzda teşekkür etmek 
isterim. Ancak ipekçiliğimizi daha fazla inki
şafa mazhar edebilmek için çok masrafı mucip 
olmıyan dut fidanları yetiştirerek ipekböcek-
çiliğimizi, bilhassa eskiden çok tarakki et
miş mmtakalar halkına dağıtması her halde 
çok yerinde bir hareket olur. Bu gibi muvaffa
kiyetler karşısında, ellerinde mevcut kanuna 
nazaran, maalesef nebat ve meyve ağaçlarına 
karşı mücadelenin lâyikiyle yapılması imkân 
haricindedir. Elde mevcut olan bu husustaki 
mücadele kanunu ahkâmı mücadele memur
larımızı o kadar kayıt altına almıştır ki, bu 
memurların lâyikiyle ve tam faydalı bir şe
kilde iş görmelerine imkân bırakmıyor. Bu 
ciheti geçen sene de Adliye encümeni arka
daşlarımızdan bilhassa rica etmiştim. Şimdi
ye kadar kanun bir çok takyidatı havi olduğu 
cihetle mücadele memurları lâyikiyle iş göre
memektedirler. Halbuki, bazı hastalıklar var
dır ki, gün meselesidir. Günü gününe müca
dele yapılmadığı takdirde o mücadelenin kıy
meti kalmaz, binaenaleyh gözetilen fayda da 
hâsıl olmaz. Onun için yine tekrar Ziraat ve
kilimizden rica ediyorum; yeni bir mücadele 
kanununu Yüksek Meclise lütfen getirsinler 
ve bu arzettiğim mânileri de telâfi etmiş bulun
sunlar. 

îstihsalâtı arttırmak için başta gelen ve muh
taç olduğumuz maddelerden birisi de kimyevi 
gübrelerdir. Bunun kıymetini müstahsillerimiz 
çok iyi idrak etmeye başlamışlardır. Çünkü elde 
bulunan tabii gübreler ihtiyacı karşılamaktan 
çok uzak bulunuyor. Binaenaleyh bu memleke
tin muhtaç bulunduğu kimyevi gübrelerin te
minini de bihassa rica edeceğim. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar; içinde bulundumuz fevkalâde zaman
lar dolayısiyle memleketimizde başlamış bulu
nan büyük ilerleme hamlesinin bazı sahalarında 
ister istemez biraz duraklamalar olması mecburi
yeti vardır. Yeni sanayii kuramıyoruz, vaziyet 
itibariyle hariçten makine getirmek imkânı 
yoktur, bunlarla uğraşmağa imkân da yoktur. 
Fakat ziraat öyle bir sahadır ki, burada yapı
lacak hamlelerin muhakkak surette üzerinde du
rulması lâzımdır. Bu meselelerden hatıra gelen
ler şunlardır: Memlekette iklime uygun to
hum yetiştirilmesi, bunlar üzerinde tecrübeler 
yapılması, hayvanların ıslahı, haşarat hastalık
larının tesbiti ve bunlarla mücadele işleri, ham-
gi iklimde nasıl ve hangi mahsulün en iyi yetiş

tiğinin tesbiti ve bunlar üzerinde esaslı etütler 
yapılması. Ziraat vekâletimiz bittabi bunların 
hepsiyle uğraşmaktadır. Fakat memleketin baş
ka sahalarda yaptığı ve yapmak mecburiyetinde 
kaldığı büyük hamlelerin yavaşladığı bir sırada, 
ziraat sahasında bu hamlelere bilhassa germi 
vermek lâzımdır. Bunlar, demin de arzettiğim 
gibi, yavaş yapılan ve çok vakit alan işlerdir. 
Buhranlı zamanlarda bunları pekâlâ yapabili
riz ve yapmakta devam ederiz. Bilhassa bun
ları Ziraat vekâletimizden temenni ederim. 

Temenni etmek istediğim bu grupun haricin
de kalan diğer bir iş de sulama işidir. Sulama 
işleri üzerinde ehemmiyetle durduğumuz bazı 
mmtakalarda sulu ziraatin nasıl yapılacağına 
ve bunun nasıl neticeler vereceğine dair esaslı 
tecrübeler bittikten sonra halkın bu işi nasıl 
yapacağım şimdiden tesbit etmek lâzımdır. Ger
çi bunlar üzerinde Ziraat vekâletimizin esaslı 
çaLşmaları olduğunu biliyorum. Fakat bunları 
burada huzurunuzda tekrar temenni etmeği fay
dalı buldum. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Kas
tamonu'da bir meyve fidanlığımız var. Hakika
ten bu fidanlıktan şayanı şükran bir derecede 
istifadeler temin edilmektedir. Yalnız fidanlığın 
arasında da köy enstitüsü vardır. Doğudan ve 
batıdan fidanlıkla tahdit edilmiş bir vaziyette 
bulunuyor. Bu, enstitünün arazi itibariyle, in
kişafına mani olur bir vaziyettedir. Enstitü Ma
arif vekâleti nezdinde teşebbüste bulunuyor, 
iki taraftan enstitüye arazi verilsin ve enstitü 
talebesinin daha çok çalışmasına ve inkişafına 
medar olsun diye istiyorlar. Hakikaten fidanlık
tan ne hizmetler bekliyorsak, köy enstitülerin
den de daha çok hizmetler beklemekteyiz. Ben
deniz, gezdim, gördüm, fidanlığın iki tarafın
dan yüz, yüzelli dönüm kadar bir arazi enstitü
ye bırakılacak olursa, aynı zamanda fidanlık 
da dış kısımdan genişletilmek suretiyle aynı 
vaziyeti almış olur, yani yeni istimlâklar 
yapılacaktır ki bunun da yapılması müm
kündür. Maarif vekâleti müracaat ediyor, 
fakat Ziraat vekâleti ile anlaşamadığını ge
cen sene köy enstitüsü direktörlüğünden 
işitmiştim. Bu hususları muhterem Ziraat veki
limizden anlamak istiyorum. Bendeniz bunu 
mümkün buluyorum. Bunun için biraz çalışılır 
ve fedakârlık yapılırsa iyi olur, yeni istimlâkler 
yapılır ve müesseselerin arazisi genişletilmiş 
olur. 

Dr. AKİF ARKAN (Çankırı) — Muhte
rem arkadaşlar, Çankırı'ya geçen sene seyaha
tim esnasında bir nahiyenin bazı köylerinde çe
kirgeye tesadüf ettim. Vekâlete müracaat ede
rek memur gönderilmesini istedik. Cinsi tâyin 
edildi. İtalya cinsi çekirge imiş. Tabii o zaman 
yumurtalarını gömdükleri için mücadele yapı
lamamıştır. Bu sene için Muhterem Ziraat ve
kilinden rica ediyorum, tam mevsimidir,, gözü-
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müzü havaya diktik, Elhamdülillah yağmurlara 
kavuştuk, fakat çekirge istilâsına mâruz kalır
sak ümir ettiğimiz neticelere vâsıl olamayız. 
Bunun için Muhterem Ziraat vekilinden vak
tinde tedbir alınmasını ve bu âfeti önlemesini 
rica ediyorum. 

İkinci mesele de Çerkeş kazasının tohumu 
meselesidir. Bu tohum senelerdenberi bu hal
kın elindedir. Huzurunuza getirmiş olsam ta
vuk yeminden bir farkı olmadığını görürdünüz. 
O kadar dejenere olmuştur. Piyasada mevkii 
olmadığı gibi halkın gıdasını temin edecek va
ziyette de değildir. Gayet fena bir haldedir. 
Bunun ıslah edilerek halka iyi bir tohum temin 
edilmesini rica ederim. 

Bundan sonra İlgaz; malûmu âliniz İlgaz 
bizim şimal cephemizi teşkil eder. Halk burada 
meyvecilik ve ormancılıkla geçinir. Bunların 
hepsi hemen arzettiğim gibi münhasıran bun
larla meşgudür ve bu işler iptidai bir şekilde
dir. Muhterem Ziraat vekilimiz bunları tetkik 
ederek, cinslerini ıslah ettirirlerse köylüler hiç 
olmazsa bu meyvecilikten kendi maişetlerini 
temin etmiş olurlar. 

Sonra orman meselesi; hakikaten bu mınta-
kanm üçte ikisini orman teşkil etmektedir Ge
çen seneki seyahatımda Devlet işletmesine ait 
bir mmtakayı gördüm. Bundan çok ümit besli
yorum. Köylü tamamen orman mmtakasmda 
yerleşmiş bulunuyor. Bunların iaşelerini ora
lardan temin etmesine imkân yoktur. Orman 
işletme idaresinden bunlar istifade ettirilecek 
olursa bu halkı tamamen müstefit etmiş oluruz. 
Binaenaleyh Orman işletmesinin İlgaz ve civa
rına da teşmilini rica ediyorum. Bendenizin 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS EEKMEN (Kü
tahya) — Emin Aslan arkadaşım ziraat saha
sındaki faaliyetten bahsettiler, teşekkür ede
rim. Ziraat vekâleti bünyesinin takviyesine te
mas ettiler, hakikaten faaliyet sahası arttıkça 
bu teşkilâtın da, bu bünyenin de takviyesi za
ruridir, bunun için yeni bir teşkilât kanunu ha-
zırlıyacağız ve takviyesine çalışacağız. 

Arkadaşımın istişari heyet olarak bir Yük
sek Ziraat şûrası teşkili hakkındaki fikir ve 
mütalâalarına iştirak ederim. Hattâ kendileri
nin bu hususta bir kanun teklifleri vardır. Bir 
Ziraat şûrası heyetinin teşkiline taraftar oldu
ğumu encümende de arzettim. 

Ziraat odalarının işi Dahiliye encümeninde 
müzakere edildiği zaman Ziraat odalarının tak
viyesi ve onları faaliyete geçirmek için lâzım-
gelen para ve eleman imkânlarının bulunması 
üzerinde düşünüldü. Zannediyorum Dahiliye en
cümeni, muhtelit bir encümen teşkilini Yüksek 
Heyetinizden istirhamda bulunacaktır. 

Toprak kanunu hazırlanmıştır. Vekiller 
Heyetinde müzakere edildikten sonra yakında 
Büyük Millet Meclisine takdim edilecektir. Üze

rinde önemle çalıştığımız bir kanundur, ihti
yaca cevap verecek derecede hazırladığımızı 
zannediyorum. 

Fiat meselesinde Ticaret vekâleti ile daima 
iş birliği yapmaktayız. Bu hususta müstahsilin 
vaziyeti daima nazarı itibare alınmaktadır. 
Devlet ziraat işletmelerine hakikaten istihsali 
artırma yolundaki çalışmalarını daha genişlet
mek için fazla yardım yapılması lâ -
dırdır. Bunun 500 000 lirasını bütçeden yap
tık. 1 400 000 lirasını da istihsali teşvik ba
kımından Koordinasyon fonundan verdik. Baş
vekilimiz imkân buldukça bu istihsal müessese
sinden müzaheretlerini hiç bir zaman esirgeme-
mektedir. 

Arkadaşımın bahsettikleri köy etütlerin
den Halil Menteşe arkadaşıma cevap arzeder-
ken temas edeceğim. 

Küçük su meselesi üzerinde eleman ve vasıta 
noksanı yüzünden henüz büyük bir teşebbüse 
girişemedik. Bunun üzerinde çalışmağa, etüt
lere başladık. 

Tohumluk işleri hakkmda uzun uzadıya iza
hat arzetmiştim. Bu sene her istenilen yere 
istenildiği kadar tohum yetiştirme imkânını, 
uzun uzadıya arzettiğim sebepler dolayısiyle, 
bulamamıştık. Bunun sebeplerini tekrar ederek 
sizleri yormak istemiyorum. Önümüzdeki yıl
da daha esaslı çalışacağız ve mahsul vaziyeti
nin alacağımız tedbirleri tatbikte bize imkân 
vereceğinizi umuyorum. 

Yine bir münasebetle burada arzetmiştim: 
Köylüye ziraat düzenleri yapıp dağıtmak, nal, 
mıh, ve saire dağıtabilmek için Millî korun
manın fonundan para thsis edilmiştir. Muhte
lif imalâthanelerle görüşülmüş ve mukaveleler 
yapılmıştır, kendi atelyelerimizin faaliyeti ge
nişletilmiştir. Bir yıl içinde 100 bin pul
luk yapılmak üzere tedbirler alınmış bu
lunuyor. Karabük'ten 3 300 ton demir al
mak üzere anlaşılmış ve bunun 2 800 tonu şim
diye kadar alınmıştır. Bunları muhtelif imalât
hanelere dağıtmış bulunuyoruz. Şimdiye kadar 
yapılan pulluk adedi on bini bulmaktadır. Bun
lar imal edildikçe, peyderpey köylüye dağıtıl
maktadır. Pulluk vaziyeti bu merkezde olduğu 
gibi nal, mıh, şma demiri, dingil demiri ve saire-
yi de Karabük'ten imkânı dairesinde temin et
mekteyiz. Aldığımız mamulleri vilâyetlere da
ğıtmaktayız. Demir azlığma mukabil batmış ve
ya karaya oturmuş olan gemilerin hurdalarından 
da istifade etmekteyiz. 

Mahsulün biranevvel naklini temin edecek ara
ba ve vesait meselesine temis ettiler. M. Müdafaa 
vekâleti 1 500 arabayı bu işe tahsis ediyor, biz 
de bunları mmtakalara tevzi edeceğiz. Mahsu
lün biranevvel kaldırılması ehemmiyetle üze
rinde durduğumuz bir noktadır. Hattâ Seyhan 
mmtakası mahsulü ilk önce olduğu için biçer 
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döğer ve batöğlerden bir kısmını oraya gönder
dik. 

İbrahim Dıblan akadaşımızm vekâletin işleri 
hakkındaki iltifatlı sözlerine teşekkür ederim. 
Mücadele işlerinden bahsettiler. Hakikaten tat
bikatta cezaî müeyyidelerin noksanlığını biz de 
görüyoruz. Kanunu üzerinde işlemekteyiz. De
ğiştirip Yüksek Meclise takdim edeceğiz. 

İstihsali arttırmak için kimyevi gübre mese
lesi çok önemli ve hayati bir davamızdır. Üze
rinde duracağız ve imkân müsait olduğu zaman 
buna büyük bir hızla devam edeceğiz. 

Kasım G-ülek arkadaşımızın temenni1 eri, Zi
raat vekâletinin de üzerinde durduğu mevzular
dır. Bu hamleleri durdurmıyarak hız verelim 
diyorlar. Bu hamleler durdurulmamıştır. To
humluk ve hayvan ıslahı bakımından hızlanmış
tır, 

Sulama işleri, sulu ziraat meselesinde tecrü
beler yapmaktayız. Sulama kanununun bir mad
desi mucibince bazı mmtakalarda tecrübe tarlası 
yapılacaktır. Hattâ bu yolda çalışan arkadaşlar
dan bir iki tanesine Adana seyahatimde de rast
lamıştım. 

Abidin Binkaya arkadaşımız Kastamonu'daki 
fidanlıktan bahsettiler. Dedikleri gibi Kostamo-
nu fidanlığı yalnız Kastamonu için değil, ci
var vilâyetler için dahi çok faydalı olmaktadır. 
Biz bunun genişletilmesi için çalışmaktayız. 
Köy enstitülerinin terakki ve inkişafına yardımı 
da asil vazifelerimizden saymaktayız. Eğer bu
yurdukları arazinin oraya verilmiş olması 
fidanlığın genişlemesine mâni olmazsa köy 
enstitülerine de bu suretle yardım etmiş ol
mak fırsatından sevineceğim. Yalnız müsaa
delerini rica edeceğim, işi tetkik ettireyim Akif 
arkadaşım, Çankırı'da Çegirge vaziyetinden bah
settiler. Duyduğumuz zaman derhal memurla
rımız yetişmektedir; not aldım. 

Çerkeş'in tohum meselesine temas ettiler. Bu 
meseleyi ele almış bulunuyoruz. Yüksek zira
at enstitüsü profesörlerinden Çankırılı bir 
profesör arkadaşımız o muhite en uygun bir 
tohum bulmak için senlerden beri uğraşmaktadır 
ve netice müsbettir. Kendisini son zamanlarda 
Çankırı vilâyetine gönderdik, muhtelif mm-
takaları gezdirdik, Akif arkadaşımın haklı ola
rak üzerinde durmuş oldukları bu meselenin 
tahakkuku önümüzdeki seneler imkân dahi
line girmiş olacaktır. 

Sonra ağaç meselesi, yetiştirebildiğimiz yer
lere ağaç dağıtmış olmak bizim ana işlerimiz-
dendir. Her sene dağıttığımız miktar artmak
tadır. Yalnız geçen sene dağıttığımız ağaç 
miktarı dut vesair meyveli fidanlar bir 
milyon 250 bini bulmuştur. Bu önümüzdeki 
üç, dört sene zarfmda meyveli fidan olarak da
ğıtılacak fidan yekûnu yılda dört beş milyo
na çıkacaktır. Orman fidanları ve meyvesiz 
fidanlar bundan hariçtir. 

Orman mevzuuna temas ettiler. Orada bir 
Devlet işletmesi kurabilmek imkânını araştırı
rız. Hakikaten Devlet orman işletmesi nerede 
kurulmuşsa muhitine faydalı olmuş olduğunu 
görmekteyiz. Mümkün olduğu kadar bunla
rın adedlerini arttırmağa ve genişletmeğe çalış
maktayız. 

Bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi 
sırasında Berç Türker arkadaşımız istihsal se
ferberliğine temas ettiler. Ve köylüyü kendi 
başına bırakmıyalım, murakabe edelim, dedi
ler. Her şeyden evvel şükranla kaydetmeliyim 
ki, Sayın Başvekilimin, fazla ekiniz daveti, bü
tün memlekette büyük mâkes bulmuş ve köy
lü hakikaten bütün imkânlar ve fırsatlardan 
âzami istifade etmiştir. Bununla beraber, Berç 
Türker arkadaşımızın dediği gibi murakabeyi 
ihmal etmiş değiliz. Berç Türker arkadaşımız 
Dinar 'lı Abdurrahman'nın gönüllü olarak beş 
yüz dönüm bataklık bir arazide istihsal yap
mak için makine istediğini ve kombinadan bun
ların verilmediğini söylediler. Bunu biliyo
rum. Kendileri de bana yazmışlardı. Ben de 
vaziyeti arzetmiştim. Her müstahsil arkada
şın benden makine istemiş olmasmı büyük bir 
sevinç ve memnuniyetle karşılarım ve ona yar
dım etmiş olmağı kendime sevinçli bir vazife 
bilirim. Fakat eldeki makinelerimiz çok azdır, 
talep çok fazladır. Maalesef bu talepleri tama-
miyle karşılayamamaktayız. Abdurrahman ar
kadaşın bu talepleri de bu meyandadır. Bu
nunla beraber önümüzdeki sene Abdurrahman 
arkadaşımın, bu hususta meşkur olan hizmetine 
her hangi bir suretle yardım imkânını bulabilir
sem sevineceğim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon karahisar) — Te
şekkür ederim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Devamla) 
Arkadaşım, orman yangınlarına ve direk mese
lesine temas ettiler; Bu, Orman umum müdür
lüğü bütçesi müzakeresi sırasına girecek bir 
mevzudur. Fakat çok ehemmiyetli bir mesele
ye temas ettikleri ve çok ehemmiyetli bir sual 
sordukları için burada temas etmekliğime mü
saadelerini rica ederim. Arkadaşım dediler ki, 
direk meselesinin layikıyle temin edilememesinde 
acaba Orman kanunundaki takyidat sebep ol
muş mudur? Derhal ve katiyetle söyliyeceğim 
ki, Orman kanunu bilâkis direk temininde 
çok kolaylık ve imkân vermiştir. Çok mühim 
bir mevzu olduğu için bunu bir kaç kelimeyle 
hülâsa etmek istiyorum. Orman kanunu tatbik 
edilmezden evvel ve ona takaddüm eden yıllar
da direk ihtiyacı 50 - 86 bin metre küp ara
sında idi. Orman kanununun tatbiki arefesin
de miktar, 86 bin metre küp idi. Ondan evvel 
50 bin metre küptü. Bu 50 - 86 bin metre küp-
lük direğin bir kısmı hariçten gelir diğer 
bir kısmı da, ormandan makta gösterilmek su
retiyle temin ediliyordu. 
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Halbuki 1939, 1940, 1941 senelerinde 3 mil

yon tona çıkan kömür istihsalini destekliyebü-
mek için icabeden direk miktarı 150 000 met
re küpe yükselmiştir. Bu 150 000 metre küpün 
bir kısmı yine taahhütle ve makta göstermek 
suretiyle temin edildi. Fakat 1939 senesinde 
Devlet orman isletmeleri, ki daha teessüsünün 
ikinci yılında, 34 000 metre küp, geçen yıl da 
56 000 metre küp direk vermiştir. Bu seneM 
çalışmalarımız 100 000 metre küp etrafında 
direk verebilmemiz içindir. Demek ki, bugün 
dördüncü yılını ancak dolduran Orman kanu
nu ile kurulan Devlet orman işletmeleri direk 
ihtiyacının mühim bir kısmını kendi temin et
miştir. 33u işletmelerin, arzettiğim direk işin
de olduğu gibi memleketin ihtiyacı olan diğer 
kereste ve yakacak hususunda büyük faydala
rı olmuştur. Bunu kanunun tatbiki bakımın
dan vâki suallere cevap olmak üzere arzetmiş 
bulunuyorum. 

Halil Menteşe arkadaşım, kısır toprakların 
fazla verim vermesi, çiftçi seviyesini yükselt
mek hususunda şümullü tedbirler almak, hare
kete geçmek ve kendi tâbirlerini kullanacağım, 
ziraatı nıodernize etmek meselesine temas et
tiler. Mütalâaları tamamiyle yerindedir. İşti
rak ederim. Bizim gayemiz, hedefimiz ve ça
lışmamızın özü de zaten budur. Her muhitin zi
rai ve iktisadi şart ve icaplarına göre en ve
rimli bir ziraat usulünü yaymak, çiftçinin kuv
vetinden ve vaktinden, toprağımızdan, çeşitli 
iklimlerimizden âaami surette istifade etmek 
ana davamızdır. Bu. yolda ve bu. dâvada hede
fe varmış, maksada erişmiş olduğumuzu, hattâ 
fazla ilerlemiş olduğumuzu idia edecek değilim. 
Daha yapacak çok işlerimiz, başaracak çok dâ
valarımız vardır. Buna inananlardanım. Ancak 
arkadaşım, harekete geçmelidir dediler ve bir 
de bu yolda çalışan, mesai arkadaşlarının; or
mancı, veteriner ve ziraatçi meslek arkadaşları
mın hakları olarak şunu da katiyetle ve inanla 
iddia ederim ki, köy ve köylünün asırlarca ih
mal ve istihfaf edildiği gözönünde tutulur ve 
ziraat işlerine esaslı olarak ancak Cumhuriyet 
devrinde başlanmış olduğu, düşünülürse bu yol
da atılmış olan adımlar mühimdir, ümit verici
dir. 

Halil arkadaşım yine temas ettiler ve dedi
ler ki, iki etap vardır, biri teknik hazinesini 
hazırlamak, diğeri de onu köye götürmektir. 
Bunlardan bilhassa birincisinde mühim adım
lar atılmıştır. Mühim eserler vücude getiril
miştir. Bugün Ziraat vekâleti emrinde hara
lar, serum evleri, çiftlikler, istasyonlar, mek
tepler ve fidanlıklar olarak hemen hemen hep
si Büyük Meclisin yüksek direktif ve kararla-
riyle kurulmuş olan iki yüzü aşan müessese ça
lışmaktadır. Bu müesseselerin bütün çalışmala
rı neticesi köye müntehidir, köye gitmekte
dir, köye ulaşmaktadır. 

Sonra, ziraat sahasında nebat hastalıklariyle, 
hayvan hastalıklariyle mücadele, pamuk işleri, 
merinos işleri ve kendilerinin yakından bildik
leri zeytin bakım işleri çayır ve fidanlık ve di
ğer işlerdeki bütün çalışmalar köy içindedir ve 
köylüyle beraberdir. 

Halil arkadaşımın dediği gibi şümullü bir 
program için de hazırlıklar esaslı bir surette 
başlamıştır. Köye gitmeğe ne kadar büyük ehem
miyet verdiğimizin bir diğer misali olarak da 
arşedeyim ki Yüksek ziraat enstitüsü talebesinin 
mühim bir kısmı hocaları ve şefleri ile birlikte 
tatil zamanlarını köylerde geçirmektedirler. 
Köyleri etüt etmektedirler. Köylerin mahiye
tini, varlığmı, hüviyetini (Emin Aslan arkada
şımız da buna temas etmişlerdir) tesbit etmek
tedirler. Bugün on beş bin köy, yerinde tetkik 
edilmiştir. Bu tetkikatm neticesi tasnif edil
miş, bir kısmı tabedilm ektedir. Hepsini bas
tırmağa bugünkü şartlar içinde imkân bula
madık. Bunların hepsi basıldığı zaman dört yüz 
büyük ciltlik bir eser vücude getirilmiş olacak
tır. Bu etütler, plânların hazırlanması ve köy
lerin kendilerinin buyurdukları gibi, bütün şü
mul iyle ihtiyaçlarını kavrayıcı bir tarzda ya
pabilmek için bize daima rehber olacaktır, bize 
yol gösterecektir. 

Arkadaşlarım, köye gitme ve köylü ile çalış
ma mevzuunda bir inancımı burada, yüksek 
huzurunuzda tekrar etmekten kendimi alamıya-
cağım. Yapılmış ve başarılmış işler, yapılacak 
işlere nazaran bizi tatmin etmekten uzak olmak
la beraber alınmış olan neticeler yarınki işleri
miz için bize ümit vermekte, cesaret vermekte 
ve neşe vermektedir. Bu ümidimizin ve kuvve
timizin en büyük kaynağı da beraberce çalış
maktan büyük bir gurur duyduğumuz ve daima 
elbirliği yapacağımız Türk köylüsünün yüksek 
kavrayışı, eyiyi sezişi ve inandığını tatbikte 
gösterdiği yüksek kabiliyettir. Büyük Türk 
köylüsü ile başarclamıyacak bir dâva yoktur. 
(Bravo sesleri alkışlar.) 

Gl. KlAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Efendim, Diyarbakır'ın yağmur vaziyeti hak
kında pek iyi malûmat alamıyorsak da geçen 
rene bu havalide süne haşaresi görülmüştü. Bu
nun hakkında bu sene ne gibi tedbirler ittihaz 
etmişlerdir? Bunu anlamak istiyorum. 

ZİRÂAT V. MUHLİS ERKMEN (Devamla) 
----- Efendim, epeyce bir zamandanberi süne ha
şeresi memleketimizde görülmüyordu. Bir za
manlar Adana'da süne haşeresi âfet şeklini al
mıştı. Arkadaşlarım herhalde hatırlarlar, o za
man alman tedbirlerle bu, kökünden silin
mişti. Fakat son senelerde İrak ' tan ve İran 'dan 
geçen süneler Diyarbakır'da hakikaten mahsu
lât üzerinde büyük zararlar yaptı. Bunu o za
man önlemeğe imkân yoktu. Çünkü i âhil halde 
idi, kemal halinde idi. Kışın derhal ekipler 
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gönderdim. Çünkü bu hayvanlar yumurtladık
tan sonra çıkan tırtıllar mahsulü mahveder, tek
rar kâhil hale geçtikten sonra yukaııya dağlara 
çıkar ve orada geven ve çalılar arasında kışı ge
çirmek üzere saklanırla:. Bunla.i kışın ora-

. larda yakmakla mücadele yaptık. Bu suretle 
almış olduğumuz netice müspettir. 20 kişilik 
bir mücadele ekipini Diyarbakır ve Elâzığ'a 
gönderdik ve kendim de bizzat gidip gördüm. 
Zararı mahdut bir derecededir. Binaenaleyh sü
ne işinde orada çalışan arkadaşlarını muvaffak 
olmuşlardır. Büyük bir tahribatın olacağını 
zannetmiyorum. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır)— 
Yağmur nasıl? 

ZİRÂAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (De
vamla) — Bu mmtakaya son zamanlarda çise
leme ve serpeleme şeklinde yağmur oldu. Fakat 
havaların serin gitmesi tenebbütü biraz gecik
tirmiş olduğundan bunların dahi faydalı olduğu 
anlaşılmıştır. Bugün aldığım bir haberde de 
Elâzığ'a da yağmıştır. Malatya'ya da dünden 
itibaren yağmağa başlamıştır. Buralar için, bel
ki geç olmakla beraber bir yağıştan yine fay
da beklenir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Dut fidan
lıkları tesisi hususunda bir ricada bulunmuştum. 
Lütfetmediniz. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Affedersiniz unuttum. Arkadaşımın 
dedikleri doğru ve çok yerindedir. Bilhassa Ha
tay gibi mıntakalarda bunlarm tevsi ve tevzii 
için uğraşıyoruz. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Bir sual de bendeniz rica edeceğim. Ha-
şeıat meselesinde bilhassa elma ağacına musal
lat olanlar hakkında tenevvür etmek istiyorum. 
Bu sene elma ağaçlarında çok kurt var. Ge
rek İstanbul'da vs gerek Ankara'da kurtsuz el
ma bulunamıyor. 20 kuruşa satılan elma da 
kurtlu, 80 kuruşa satılan elma da kurtlu. Bu 
mücadelede kullanılan bir madde vardı. Bir 
müddet evvel bir ara Niğde vilâyeti onunla 
mücadele yapmıştı. Hayli da muvaffak olmuş
tu. Fakat son senede arasını gevşettiler galiba. 

Bir de jüt ziraati hakkında tenvir buyururlar 
mı? 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (Kü
tahya) — Efendim, arkadaşımızın dediği elma 
hastalığı Karpokapsidir. Bunlarla mücadele edi
yoruz. Bir çok yerlerde muvaffakiyetli netice
ler de vermiştir. Bu senelerde bütün mesaimizi 
çekirge, fare ve saire gibi daha müstevli olan 
işlere teksif ediyoruz. Mamafih bunları da ih
mal etmiş değiliz. Daha ziyade istilâî olan ma-
hs İlerde 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyar-
bakır) — Gerilemiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS ERKMEN (De
vamla) — Bu sene imkân nisbetinde yapacağız. 

i Jüt tecrübelerini yaptık, müspettir. Bir fab-
j rika kurmak teşebbüsünde idik. Hattâ bunun 
i için İngiltere'ye heyet de gönderdik. Fakat 
I fabrikayı kurmak imkânını bulamadık. Jüt 
! Antalya'da yaptığımız tecrübelerde muvaffak-
i tır. 
| HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 
I memleketin en esaslı ve en büyük dâvası üzerin

de arzu ettiğim tahrik neticesini Ziraat vekili 
arkadaşımın izahatiyle gördüm. Bundan dola
yı çok mütehassisim. Dâva çok esaslı ve çok 
ehemmiyetli olduğu için biraz vaktinizi alırsam 
beni mazur görünüz. 

Evvelâ şurasını tesbit etmek isterim. Ben 
toprak verimini arttırmak ve çiftçinin umumî 
seviyesini yükseltmek için umumî ve şâmil bir 
tedbir almaktan bahsettim. Ziraat vekâletinin 
kısım kısım çok önemli terakki izleri üzerinde 
yürümekte olduğunu bir ziraatçi gözü ile görü
yorum. Binaenaleyh maksadım hiç bir zaman 
bu kısım kısım vukubulan meşkûr mesaiyi ehem
miyetsiz telâkki etmek değildir. Eğer böyle bir 
sui tefehhüm hasılsa açıkça söylerim ki böyle 
bir niyetle söz söylemedim. 

Arkadaşlar, diğer bir vesile ile de söylemiş
tim. Evvelâ memleketin umumî zirai şeraitini 
arzedeyim. Diğer vesilelerle söylemiştim, fakat 
esas dâvaya taallûk ettiği için tekrar edersem 
arkadaşlarım, beni mazur görsünler. 

Böyle kısa mesafelerde bu kadar iklim tahav-
vûlünü sinesinde saklıyan ve o nisbette de çeşit
li mahsul yapan memleket dünyada enderdir. 
Topraklar, bilhassa denizlere istinadeden kı
sımda mümbittir. Diğer kısımlarda da insanla
rın çalışmasiyle geçinebilecekleri nisbette mü
saittir. Böyle olduğu halde bunun üzerinde ça
lışan Türk çiftçisi de, bazan söylendiği gibi, tem
bel insan değildir. Daima çiftçinin yanında ya
şadığım için onları yakından iyi görmüşümdür. 
Türk çiftçisi sabah güneşle beraber işinin ba
şına gider, gün batmeaya kadar işinin başındadır. 
Bunun arasında çalışmayan serseriler her ce
miyette olduğu gibi, çiftçi içinde de bulunabilir. 
Fakat çalışan kütle, kanaatle söylüyorum ki, 
dünyanın en çalışkan insanıdır. Böyle ol
duğu halde yaşama şeraiti emsali görülmiyecek 
derecede düşüktür. Niçin bu müsait şera
it içinde bu kadar çalışan bir unsur em
saline nisbetle en düşük bir seviyede kalıyor. 
Bunu ben söylemiyorum, Ziraat vekâletinin 
tetkikatı, konjonktür servisinin tetkikatı ve vak
tiyle Hükümetin getirtmiş olduğu yüksek mü
tehassıs bir heyetin bir sene memleketin içinde 
dolaşarak ve hakikaten çiftçinin yanma giderek 
ektiği toprak adedini, verdiği mahsulü dakik 
hesaplardan geçirerek ve onun ödediğiyle karşı
laştırarak ve en az verimli olan hububattan, 
tütüne kadar giderek yapmış olduğu bir tetkik 
sonunda vardığı netice şudur: Seviye; senede 
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aldığı 78 lira ile 150 liradır ki, çok azdır. Fa
kat Ziraat vekâletinin Yüksek Ziraat enstitüsü 
talebesinin profesörleriyle beraber Ankara et
rafında yaptırmış olduğu tetkikatın neticesini 
gördüm. O da 137 liradır. Sonra konjöktör 
servisinin etüdünü gördüm, o da bütün memle
ketin mahsulâtını almış, borsa fiatı ile karşılaş
tırmış, köylünün aile nüfusuna göre taksim et
miş, neticede 167 lira çıkarmış. Esasen ben iç^ 
lerinde yaşadığım için gördüm, biliyorum. Be
nim gördüğüm, fiili müşahede de budur. Dün 
de arzetmiş olduğum gibi, Türk köylüsü, sene
lik istihsalinin yarısı olan yiyeceği ile geçinir. 
Her memleketin şeraitine göre tatbik etmiş ol
duğu şâmil ve umumî tedbirlere artık geçilme
sini, tekniğin, iktisadi ve sıhhi nasyonun köy
lere sokulması zamanının artık gelmiş olduğunu 
ileri sürdüm ve köy enstitülerinin altı bin Türk 
çocuğunu köylere gönderdiği bu sırada bu sa
hayı da genişletme suretiyle Ziraat vekâletin
den memleketin bu umumî ve şâmil vaziyetinin 
desteklenmesini istemiştim. 

Şimdi arakadaşlar, bu söylediğim şeyler ne 
demektir? Onun için de mukayeselerini yap
tığım etütleri kısaca arzedeyim: Bazı milletler 
üzerinde. Meselâ Fransa'da vilâyet ziraat bü
rosunun idare adamının yanmda teknisiyeni var
dır. îdare adamı büro işleriyle meşgul olur. 
Teknisiyen de köylerle meşgul olur, çiftçi 
ile meşgul olur ve seyyardır. Hükümet onun 
için vesait ihzar etmiştir, ona şimendiferlerden 
kolayca istifade etmesi için pasolar vermiştir, 
onlar seyyar surette köyleri dolaşırlar. Gör
dükleri eksiklikleri çiftçinin ihtiyacım, umumî 
surette alınması lâzımgelen tedbirleri köylülerle 
konuşarak raporte ederler. Sonra ondan başka 
bir büyük profesörün idaresinde, stajyerler
den vesaireden mürekkep bir heyet vardır. Bu 
heyetler de senede muayyen zamanlarda köylere 
giderler, köylüyü toplarlar, konferanslar ve
rirler, fakat yalnız konferans vermekle kal
mazlar, köylü ile beraber günlerce düşüp kal
karlar. İşin içinde yaşarlar. Köylünün hay
vanı hasta ise onu tedavi ederler, toprağında 
bir arıza varsa çare bulurlar, işinde noksanı 
varsa, oğlum bu iş şöyle düzeltilmek lâzımdır 
derler Velhasıl ihtiyaçları tetkik ederler ve 
Fransa bunu bir resmî teşkilâtla yapar, o teş
kilât halkı harekete getirmiştir. Zirai sendikalar 
kurmuştur. Zirai sendikalar çiftçiye kimyevi 
gübre temini gibi mütevazı bir işle işe başla
mış ve yavaş yavaş her ihtiyacı karşılamış. 
Bugün konferans salonu vardır, laburatuvarı 
vardır, tecrübe tarlaları vardır, neşriyat bro
şürleri vardır. Velhasıl çiftçinin bütün muh
taç olduğu levazımı toptan tedarik etmek 
imkânını buluyor, Ona ucuz olarak istifade et
mesi temin ediliyor. Çiftçiler birleşmişlerdir, 
toplu olarak peynirlerini, yağlarını satıyorlar. 
kooperatize etmişlerdir. Sonra kredi ihtiyaç- I 

larmı da mükemmel bir surette temin etmiş
lerdir. Bu suretle köylü her türlü vesaitten 
istifade imkânına maliktir. Bu sendikalar 
kor federasyonlar halinde birleşmişlerdir ve bun
ların Avrupa'da büyük rolları vardır. Çiftçi, 
köylü ve toprağa ait işlerde Devlet yanında * 
önemli istişare heyeti olarak vazife ifa etmek
tedir. İşte memleketimizde böyle bu çeşit âm 
ve şamil olarak çiftçinin yanma kadar giderek, 
ihtiyaç maddelerini tamamen tesbit edecek kurum 
lâzımdır. Artık bizde de Ziraat vekâletinin 
idare şeklinden çıkarak, işini teknik bir vesa
itle teçhiz ederek çiftçi ile meşgul olmasını is
tiyorum. Almanya'da, kontrolörler diyorlar, 
binlerce kontrolör mütemadiyen çiftçi içinde 
yaşamaktadırlar. 

Geçende Bulgaristan'a nazarı dikkati cel-
betmiştim. Müsaade buyurursanız onun teknik 
hazinesini nasıl hazırladığına dair yaptığım tet
kikatın neticesini arzedeyim: Bulgaristan'da 
evvelâ köylünün iptidai tahsilini bitirmiş olan 
çocukları için senede dört aylık bir mektep var
dır. Bon baharda başlar, dört ay devam eder. 
Tam çiftçi babası tarlaya çalışmağa geldiği 
zaman çocuğu da onun yanma gönderilir. 

Orta tahsili bitirmiş olan köy çocuklarından, 
vasati derecede olanları diyorum, çünkü yük
sek derecede olanlar, yüksek tahsile devam 
edenleri bırakıyorlar. Vasati derecede olanları 
iki senelik pratik ziraat mektebinde okutu
yorlar ve çok şayanı dikkattir, orada okuyan 
çocukların başka bürolarda iş almaları ka
nunen menedüiyor. Babası da çocuğu mektebe 
göndermezse, onun için de cezaî müeyyide
ler konuyor ve o çocuk da köyde kalıyor. Çünkü 
tekniği, ilerleyişi kabul edip, kendi muhitinde se
ve, seve tatbik edecek ve çalışacak, muhiti etra-
fmdaki diğer köylülere numune olacak. Bu 
suretle köylülerin içinde böyle yuvalar ya
pılmış ve çocuklar hazırlamıştır. Bunun üstünde 
kollejler, ondan sonra da enstitüler var ve da
ha sonra, demin arzettiğim gibi, idarî memur 
ve onun yanında teknik memurlar var. Fazla 
olarak Ziraat mektebi muallimleri tatil zaman
larını köyde, köyün içinde ve köylünün işini 
beraber görerek geçiriyor. 

Sonra, kızlar için kollej derecesinde müta-
addit mektepler vardır. İstenen iktisadi nos
yonu öğreniyorlar, sıhhi nosyonu öğreniyorlar, 
çocuk bakımını öğreniyorlar. Kışın çiftçi kadın
ların boş gezmemeleri için umumî içtimagâhla-
rı vardır. Orada toplanıp hem eğleniyor, hem 
de el tezgâhlarını işletiyorlar. Bulgaristan'ın 
Ziraat kredi ve satış teşkilâtı bakımından da 
çok muvaffak olduğunu zannederim aşağı yu
karı hepimiz biliriz. Onun için Bulgaristan bi
zim şeraitimiz üzerinde bize de misal olacak 
umumî tedbirleri aldığı için dedim ki, Bulga
ristan bizim için daha yakın ve şeraitimize da-

I ha uygun bir memlekettir. Maksadımı kâfi de-
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recede izah ettim zannediyorum. Ziraat vekâle
tinden böyle bir teşkilât istiyorum. 

Bunu diğer bir cepheden daha istiyorum. 
Çünkü Ziraat vekâleti bu kadro dahilinde ka
lırsa, nasıl ki bugüne kadar memlekette hazır
lanmış olan zirai elemanlar, kendilerine ziraat 
sahası dışında ve Devlet Hazinesinden fayda
lanacak şekildeki yerlere akmışlarsa, Ziraat 
vekâletinin şimdi hazırlamakta olduğu teknik 
elemanlar da ziraat hususunda geniş mesai sa
hası: bulmıyacak olurlarsa, onlar da dağılacak
lardır ve bu günahtır, yazıktır. Çünkü mem
leket dahilinde bu işi muhakkak görmeğe mec
buruz. Demin de söylediğim gibi, bu güzel 
iklimin altında, bu geniş topraklar üstünde 
kuraklık tehlikesi vardır diye yaşamak memle
kete bir küfürdür. İşte maksadım budur. Yok
sa Ziraat vekâletinin şimdiye kadar vukubulan 
kısmı meşkûr mesaisini hiç bir zaman inkâr 
etmiş değilim. (Fasıllara geçilsin sesleri). 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen kalmamıştır. Fasılların müzakeresi
ne geçiyoruz. 

F. 
900 

901 

902 

904 

905 

906 

907 

908 

909 

910 

911 

912 

Lira 
Vekil tahsisatı 5 320 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 2 424 337 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 93 730 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 888 520 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 73 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlete merbut âli mektep 
mezunlarma 1437 sayılı kanun 
mucibince verilecek avans 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kanunları mucibince askerlik 
dersleri muallimlerine verile
cek ücret 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 13 000 
REİS -— Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafları 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Motosiklet masrafı 1 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. 
913 Vilâyetler mefruşat ve demir

başı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

914 Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir, i-

915 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

916 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

917 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

918 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

919 Tetkik ve mubayaa için dış 
memleketlere gönderileceklerin 
harcırahı 
REİS — Kabul edümiştir. 

920 Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

921 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

922 ücretli muhabere ve mükâle-
me bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

923 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

924 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

925 Telifat, neşriyat ve propaganda 
REİS — Kabul edilmiştir. 

926 Fennî levazım ve âletler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

927 Kongre ve teknik toplantılar 
ve beynelmilel teşekküllere iş
tirak ve yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

928 Hayvan ıslah ve sağlık zabıta
sı encümenleri hakkı huzuru 
REİS — Kabul edilmiştir. 

929 Yerli, ecnebi teknikerler, usta
başı ve mütehassıslar ve tercü
me büroları müstahdemleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

930 Staj ve ihtisas masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

931 Mektep ve kurslar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

932 Mücadele 
REİS — Kabul edilmiştir. 

933 Tarla ziraati ıslah, deneme, 
üretme ve temizleme müesse
sesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

934 Bağ ve bahçe ziraati ve mües
seseleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 000 

23 000 

3 000 

47 200 

30 000 

22 000 

1 
15 000 

7 000 

1 000 

45 000 

3 000 

14 000 

1 

7 500 

1 

18 300 

2 
309 800 

541 700 

168 700 

563 001 
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935 Böcekçilik, tavukçuluk mües
seseleri r 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
936 8437 sayılı Tütün inhisarı ka

nununun tatbiki masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

937 3039 sayılı Çeltik ekimi kanu
nunun tatbiki masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

938 Mektepler ve kurslar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9ö9 Mücadele 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

940 2342 sayılı kanun mucibince 
hayvan sağlığı memurlarına ve
rilecek yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

941 Islah, teksir ve tetkikat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

942 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

943 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

944 Merinos işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

945 Pımuk iâlcri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

946 Sergi ve fuarlara yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

947 Zirai kombinalar ve tohum te
mizleme evleri 236 320 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

948 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 358 655 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

54 800 

500 

2 00CM 

38 750 

430 000 

37 500 

006 800 

13 300 

7 200 

277 500 

183 000 

5 001 

F. 
949 Ücretler 

REÎS -— Kabul edilmiştir. 
950 Muvakkat tazminat 

REÎS — Kabul, edilmiştir. 
951 Enstitü ve lâboratüvarlar ve 

levazım ve işletmeleri umumî 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

952 Yüksek ziraat enstitüsü idare 
levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

953 Talebe ve stajiyer talebe mas
rafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

954 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9o5 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
ması afları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

956 Umumi masraflar karşılığı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

957 Tamirat ve su tesisatı masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

958 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

959 Geçen yıl borçlan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

960 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

REÎS — Teneffüs için 15 dakika 
til ediyorum. 

Kapanma saati: 16.45 

Lira 
310 781 

50 000 

121 000 

80 000 

268 300 

40 500 

1 000 

27 877 

4 000 

6 000 

1 000 

650 
celseyi ta-

>m<i 

İ K İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 17,10 

REÎS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl) 

I) - Millî Müdafaa vekâleti Bütçesi: 

1. — Kara kısmı: 
REÎS— Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 

bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. Heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Arkadaş
lar, Millî Müdafaa bütçemizi müzakereye başla
dığımız şu anda Türk vatanını, Türk istiklâl ve 

şerefini korumak üzere hudutlarda bekliyen ve 
bugünkü sükûn ve huzurumuzun ve sulh içinde 
yaşamamızın teminatı olan kahraman ordumu
zu muhabbetle selâmlarım (İştirak ederiz sesle
ri). 

O ordu ki bütün bir tarih, onun şanlı zafer 
destanları ile, kahramanlık menkibeleriyle dolu
dur. Türk milleti var olduğu gündenberi ona 
güvenmiş, ona inanmış ve bütün dünya onu her 
zaman hayranlıkla anmıştır. Biz ordumuz için, 

362 
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dnun her giin daha çok kuvvetli olması için hiç 
bir fedakârlıktan çekinmedik ve çekinmiyece-
ğiz. Onun da vazifesini feragatle yaptığına ve 
daima yapacağına bugün her zamandan daha çok 
inanıyoruz. Bu asil varlığı bu besile ile bir defa 
daha bu kürsüden muhabbetle, sevgiyle, güvenle, 
heyecanla selâmlarken hepinizin ve bütün Türk 
milletinin en temiz duygularına tercüman oldu
ğuma asla şüphe etmiyorum. Varolsun kahraman 
Türk ordusu (Bravo sesleri, alkışlar). 

İSMAİL MEMED UĞUR ( Sivas ) — Efen
dim, ben de bir kaç söz söylemek istiyorum. Köy
den askere çağırılan zayıf Mehmetçik vatan vazi
fesini yaptıktan sonra köyüne bir boğa gibi dö
nüyor (Alkışlar). 

Bizim Türk oğlu için bundan daha büyük iyi
lik ne vardır? Değerli Millî Müdafaamız; biz on 
milyon köylü canımız, malımız sizin emrinizde-
dir. En büyük askerimizden en küçük ere ka
dar bu kürsüden Türk köylüsü namına saygı ve 
selâmlar size (Bravo sesleri, alkışlar). 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ Gl. ALİ RIZA 
ARTUNKAL (Manisa) — Çok saym arkadaşla
rım, bütçenin heyeti umumiyesi görüşülürken 
saym Rana Tarhan arkadaşımız asker alma iş
lerinde geri hizmetlerin de düşünülmesine ve 
sarsılmamasma işaret buyurdular. Bizde ordu
nun aldığı vazifede birliklerin gördüğü işi sars-
mıyacak, aksatmryacak surette bu işleri nazarı 
dikkate aldığımızı arzederim. 

Saym İzzeddin Çalışlar arkadaşımız Millî 
Müdafaa bütçesinin az olduğunu söylediler. 
Evet eğer âdi bütçe gözönüne alınırsa azdır. 
Fakat fevkalâde bütçe hesaba katılırsa ve ge
çen defa olduğu gibi her ihtiyaç belirdiği vakit 
Yüksek Meclisten bu ihtiyacı karşılamak için 
fevkalâde tahsisat alabileceğimizi bildiğimiz için 
hiç bir zaman az değildir ve biz Büyük Meclisi 
İstiklâl savaşında olduğu gibi icabettiği zaman 
bütün bütçeyi ordunun ihtiyacına verebileceğine 
emin olarak çalışıyoruz (Hay, hay sesleri). 

Bütçe encümeninde görüşülürken ithiyacı-
mız oldukça, ve icabettiği zaman tekrar fevka
lâde tahsisat için ve ihtiyacımızı açıkça söyliye-
rek istiyebileceğimizi esasen bize söylemişler
di. Yüksek Meclisinizin de bunu böyle yapaca
ğına emniyetimiz vardır. Aynı zamanda kredi
lerle Amerika'dan, İngiltere'den gelebilen ki -
srmlariyle ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşıla
maktayız. Memleket dahilinde bulunan ve bun
dan başkada Amerika, İngiltere ve Avrupa'
dan gelebilecek her şeyi bütün ordularımızın 
ihtiyaçlarını gözönünde tutarak getirmekten 
hiç bir zaman hali değiliz. Vüsatimizi, bütçemi
zin kabiliyetini de düşünerek ordumuza vazife 
verildiği zaman, hiç bir surette yokluktan, ve
rilmediğinden bahsetmiyecek şekilde daima 
teçhiz ve tesliha çalışacağız, ve ordumuz mev
cut tesliaht ve teçhizatla her zaman vereceğiniz 
emri ve icabettiği zaman alacağı vazifeyi her 

türlü güçlüğü yenerek fedakârane yapmağa ha
zırdır. ve itimadınıza lâyıktır. (Bravo sesle
ri sürekli alkışlar). Nihayet bendan evvel söz 
söyleyen arkadaşların Ordu hakkında göster
dikleri yüksek takdire ordu adına..arzı şükran 
ederim (Alkışlar). 

REİS — Başka söz alan yoktur. Fasıllara 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Fasıllara geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
F. 
965 

966 

967 

968 

969 

970 

971 

972 

973 

974 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

Lira 
Vekil tahsisatı 5 320 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre 
verilecek zamlar 32 719 206 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 255 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı kanunun 10 ve 11 nci 
maddeleri mucibince gedikli er
başlara verilecek ikramiyiler ve 
mükâfat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücret 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve akçe farkı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobil masrafları 
icEİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâleme 
ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bed eli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 26 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazimi askeriye 8 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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985 

986 

987 

988 

989 

990 

991 

992 

993 

994 

995 

996 

997 

998 

999 

1000 

Lira 
Levazım ve teçhizatı »^harbiye, 
fennive ve tahkimat masrafları 2 502 500 
REtS —- Kabul edilmiştir. 
Levazımı sıhhive 257 800 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Gaz ve maske masrafları 277 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Türkiye dahilinde tedarikine 
imkân görülmiyen malzemenin 
mubayaası için ecnebi memle
ketlere gidecek olan heyetlerle 
tetkik ve tetebbu maksadiyle 
gidecek heyetlerin ve Avru
pa'da komutanlık namına gaz 
stajı yapan talebelerin harcı
rahları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1 000 

5 000 Hava koruma masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve malzeme ve 
serum ve tecrübe hayvanları 
mubayaası, meslekî neşriyat ve 
askerî veteriner okulu ile mes
lek gedikli okulundan fevkal
âde derece ile neşet edenlere 
şeref ve tergip mükâfatı 63 270 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hayvan mubayaa ve tazmini 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat 1 580 320 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler fabrika
larına gideceklerin harcırah 
masrafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Manevra masrafları 285 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil masrafları 130 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memleket iç ve dışındaki Türk 
şehitlerinin tezkir ve ipkai na
mı için yapılmış ve yapılacak 
şehitliklerin bilûmum levazımı 
ve inşa masrafları ve bekçi üc
retleri 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat, tamirat, tesisat ve is
timlâk 1 940 720 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahdidi hudut komisyonu har
cırahı ile idare masrafları 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi nıütahassıslar 94 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 000 

35 000 

2 000 

18 600 

2 000 

4 140 

P- Lira 
1001 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi 

memleketlere gönderilecek su
baylar ve memurlar harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1002 Askerî mektepler masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1003 Askerî müze masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1004 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1005 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1006 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1007 Fen ve sanat umum müdürlüğü 
tecrübe ve muayene masrafları 18 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1008 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunocaklarla şahit 
ve ehli vukuf olarak gönderile
ceklerin masrafları 9 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2. — Hava kısmı: 

REİS —Millî Müdafaa hava kısmı bütçesine 
geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
1010 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 2 725 097 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1011 1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1012 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 nci 
ve 1059 sayılı kanunun 5 nci 
maddeleri mucibince verilecek 
mükâfat 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1013 Ücret 958 171 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1014 Muvakkat tazminat 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1015 3485 sayılı kanun mucibince ve
rilecek zamaim ve tazminat 688 076 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1016 2853 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ihtisas yevmiyesi 17 940 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1017 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 14 954 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1018 Mefruşat ve demirbaş 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1019 Kırtasiye ve tersim malzemesi 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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1020 Müteferrika 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1021 Mütenevvi masraflar 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1022 Daimî memuriyet harcırahı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1023 Muvakkat memuriyet harcırahı 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1024 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1025 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1026 Posta ve telgraf ücreti 7 060 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1027 Muavyenat 860 380 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1028 Levazımı askeriye 650 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1029 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye J 1 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1030 Ecza ve malzemei tıbbiye ve 
teçhizatı sıhhiye 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1031 Nakliyat 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1032 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1033 Atış, bombardıman, uçuş, tel
siz. fotoğraf, malzemei siyanet, 
tamirhanelerde yüksek mesai, 
ihtira, tamir ve prototip inşa
at ve buna mümasil işler için ik

ramiye ve mesai ikramiyesi 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1034 Tayyarecilik eserleri tercüme 
ve neşriyatı ve tabı, teclit mas
rafları ve tasnif ve bunlara ait 
fennî ve meslekî kitaplar ile 
mecmua ve eserler alımı 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1035 Manevra masrafı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1036 Hava meydanları ile yolları ve 
depoları inşa ve istimlâki 457 140 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1037 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manların ücret ve masrafları 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1038 Staj, tahsil ve tetkik ve saire 
için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin harcırah, tahsisat 
ve sair masrafları ile memlekette 
lisan tahsil ettirilmesi masrafı 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
1039 

Lira 

6 000 

20 000 

900 000 

47 600 

5 000 

710 

Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede teda
vi ettirilecek hasta ve mâlûlinin 
tedavi masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1040 Askerî mektepler masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1041 Amele yevmiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1042 3575 sayılı kanun mucibince as
kerî fabrikalar tekaüt ve mua
venet sandığı aidatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1043 Gecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1044 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 - Deniz hışmı: 
REÎS — Millî Müdafaa deniz kısmı bütçesi

ne geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen var 

mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 
F. Lira 

1046 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 2 963 813 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1047 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1048 Ücret 270 419 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1049 Muvakkat tazminat 11 560 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1050 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 13 432 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1051 1144 ve 4145 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek denizaltıcı 
ve dalgıç tahsisatı 170 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1052 2858 sayılı kanun mucibince 
verilecek ihtisas yevmiyesi 7 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1053 Mefruşat 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1054 Müteferrika 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1055 Mütenevvi masraflar 14 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1056 Daimî memuriyet harcırahı 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1057 Muvakkat memuriyet harcırahı 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1058 Muhabere işleri 13 932 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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1059 Muayyenat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1060 Levazımı askeriye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1061 Levazım ve teçhizatı harbiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1062 Sefain ve mevaki levazımı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1063 Levazımı sıhhiye 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1064 Nakliyat 

REİS —- Kabul edilmiştir. 
1065 Kitap, mecmua ve risale mas

rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1066 Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1067 1493 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye ve fevkalâ
de mesaisi görülenlere verile
cek ikramiye ve almacak he
diyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1068 Memleket dahil ve haricinde 
ücretli müessesatı sıhhiyede te
davi ettirileceklerin masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1069 3779 sayılı kanunun 10 ve 11 
nci maddeleri mucibince veri
lecek gedikli erbaş ikramiyesi 
ve mükâfatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1070 Ecnebi mütehassıslar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1.071 Ecnebi memleketler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1072 Staj, tahsil ve tedavi masraf
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1073 Deniz matbaası işletme masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1074 Deniz mektepleri masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1075 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1076 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1077 Maznun olarak askerî mahke
melere celbolunacaklarla şahit 
ve ehlivukuf olarak davet edi
leceklerin masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir, 

1078 3575 sayılı kanun mucibince 
ödenecek askerî fabrikalar te
kaüt sandığı aidatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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094 071 

399 198 

444 000 

753 000 

42 300 

39 000 

2 000 

1 500 

6 000 

3 000 

1 500 

24 994 

50 000 

92 080 

4 300 

15 000 

500 

750 

500 

23 000 

çcsı 
REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Fasıllara geçilmesi kabul' edilmiştir. 

F. 
1080 

1081 

1082 

1083 

1084 

1085 

1086 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

Lira 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 763 324 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 580 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 45 216 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İhtisas yevmiyeleri 23 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat, demirbaş ve musiki 
âletleri ' 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kırtasiye 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika ve muhafız köpek
leri iaşesi 7 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 6 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 33 200 
REİS — Kabul edümiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere masrafı 1 350 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 1 848 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 126 960 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazımı askeriye 97 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sıhhî ve baytarî levazım ve 
ecza 3 660 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sevkiyat 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Fennî kitap ve risalelerle her 
nevi abone, gazete ve kitap mu
bayaa ve abonman bedelleri 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1493 sayılı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafları 70 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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1100 Ecnebi mütehassıslar ve tercü
manları ücret ve masrafları 20 000 
REİS — itabul edilmiştir. 

1101 Staj 159 200 
EElâ — Kabul edilmiştir. 

1102 Fabrikaların umumî masrafları 3 559 102 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

1103 3575 sayılı kanun mucibince 
Askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 93 840 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

1104 Geçen yıl borçları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1105 Eski yıllar borçları 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1106 2441 sayılı kanunun muvakkat 
ikinci maddesi mucibince inhi
sarlar umum müdürlüğüne öde
necek eşya malzemesinin tak
siti 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F - Harita umum müdüı-lüğü bütçesi : 
REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta

lâa var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
1110 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1111 1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1112 Ücretler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1113 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1114 657, 2022, 2047 sayılı kanunlar 
mucibince verilecek tazminat, 
uçuş ücreti ve taamiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1115 Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1116 Kırtasiye 
REİS ~ Kabul edilmiştir. 

Lira 

459 458 

8 160 

95 103 

45 000 

50 000 

500 

2 000 

F. 
1117 Müteferrika 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
1118 Mütenevvi masraflar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
1119 Harcırah 

REÎS —- Kabul edilmiştir. 
1120 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1121 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1122 Posta ve telgraf ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1123 Muayyenat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1124 Levazımı askeriye 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

1125 Levazımı sıhhiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1126 Nakliyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1127 Makine alât, edevat ve demir
baş eşya ve levazımının muba
yaa ve tamirat masrafları 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

1128 Hayvan alımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1129 Nakil vasıtaları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1130 1943 sayılı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1131 İnşaat, tamirat ve tesisat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1132 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek subaylarla staj ve tahsil 
için gidecek subay ve talebele
rin harcırah ve mektep masraf -
lariyle tahsil ücretleri ve mem
leket dahilinde mektep kurs 
masrafları ve yevmiyeleri 
REÎS —Kabul edilmiştir. 

1133 Matbaa masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

1134 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

1135 Eski yıllar borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 Û0Ö 

1 850 

7 500 

100 

200 
630 

103 000 

58 000 

1 100 

25 000 

58 468 

500 
21 000 

1 000 

26 369 

30 000 

40 038 

10 

10 

4 — TAKRİRLER 

1. — Diyarbakır mebusu GU Kiâzım Sevük* 
tekin ve iki arkadaşının, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin güveninin ve selâm ve sevgisinin or
duya ulaştırılması hakkındaki takriri 

Yüksek Reisliğe 
Dünyanın bu ölüm ve kalım mücadelesinde 

kuvvet ve kudretiyle Hükümetin açık ve dü
rüst siyasetinin muvaffakiyetine yardım ederek 
memelektte sulhu idame eden Türk istiklâlinin 
muhafızı ve Türk vatanının müdafii Cumhuri
yet ordusuna Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
güveninin ve selâm ve sevgisinin ulaştırılmasını 
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arz ve teklif eyleriz. 

Diyarbakır Samsun Konya 
K. Sevüktekın R. Barkın Vehbi Bilgin 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler... (Şiddetli alkışar) Kabul edilmiş
tir. , 

Aynı mealde bir takrir daha vardır, okutu
yorum: 

<2. — İçel mebusu Dr. Muhtar Berker ve iki 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
güveninin ve selâm ve sevgisinin orduya ulaş
tırılması hakkında takriri 

Yüksek Reisliğe 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin kabul edil

diği şu anda yurdu koruyan büyük ve kahra
man Türk ordusuna Meclisin, inan, güven ve 
derin saygılarının ulaştırılmasına karar veril
mesini teklif eyleriz. 

İçel Hatay Afyon 
Dr. M. Berker H. Selçuk H. Erkan 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... (Akışlar). Kabul edilmiştir 

Efendim masraf kısmı bitti. Bütçenin ona 
taallûk eden esas birinci maddesini okutuyorum: 

1942 malî yılı muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1. — Devlet bütçesine dahil daire

lerin 1942 malî yılı masrafarı için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (394 326 938) 
lira tahsisat verilmiştir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MALİYE V. FL AT AĞRALI (Elâzığ) — Ar
kadaşlar; Muvazenei umumiye kanunun ikinci 
maddesi, 1942 seıı^İVcJidat bütçesini gösteren 
rakamı tesbit etmektedir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında maru
zatta bulunurken 1942 senesi içinde bazı ver
gilere zamlar yapılmakta olduğunu ve böyle 
bir lâyihanın teklif edildiğini arzetmiştim. Bu 
lâyihalar ruznamemizde bulunmaktadır. Bun
lardan birisi; şeker ve glikozdan alman istihlâk 
resminin arttırılmasına dair olan lâyihadır. Di
ğeri de; fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan lâyihadır. 
Varidat bütçesinden evvel bu lâyihaları müza
kere etmezsek varidat bütçesini çıkaramayız. 
Bu itibarla bu lâyihaların takdimen, tercihan 
ve müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

(Kabul, kabul sesleri). 
BEİS — Ruznamenin, birinci müzakeresi ya

pılacak maddeleri meyanında bulunan bu İM 
lâyihanın varidat bütçesine takdimen ve müsta
celen müzakeresini Hükümet istiyor. Bunları 
ayn ayrı reyi âlinize arzedeceğim. 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin | 
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arttırılmasına dair olan lâyihanın takdimen mü' 
zakeresini kabul buyuranlar ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
; Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 

resimlere zam icrasına dair olan lâyihanın tak
dimen müzakeresini kabul buyuranlar ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar.. 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Şeker ve gligozdan alınan istihlâk vergi
sinin arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/778) [İJ 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Maddeere 
geçilmesi kabul edilmiştir 

Şeker ve gligozdan alınan istihlâk vergisinin 
arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna 

ek kanun 
MADDE 1. — 3828 ve 4041 numaralı kanun

larla şekerden alınmakta olan on dört kuruş 
munzam istihlâk vergisine kilo başına küp şe
kerde (52,38) ve kristal şekerde (35,38) kuruş 
zammedilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetçe yabancı memle
ketlerden getirilecek veya getirtilecek şekerler, 
ithal mevkilerinde gümrük kapısındaki mali
yetleriyle Türkiye şeker fabrikaları Türk ano
nim şirketine devrolunur. Mezkûr şekerler satıl
dıkça, bu maliyetlerle satış bedelleri arasında
ki fark adı geçen şirket tarafından Hazineye 
verilir. 

İthal mevkilerinden memleket içindeki satış 
yerleri olan Eskişehir, Uşak, ve Turnal fabrika-
lariyle İstanbul'a nakledilmeleri, lâzımgelen 
şekerlerin devir maliyet fiyatına, ithal mevki
lerinden bu mahallere kadar olan nakliye mas
rafları da ilâve edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1942 istihsal senesi için Hükü
metçe mmtaka itibariyle 2,5 - 2,75 ve 3 kuru 
olarak tesbit edilmiş olan pancar mubayaa fi
yatlarının mütaakıp senelerde arttırılması dola
yısiyle veya fevkşalâde hallerin icabı olarak şe
kerin maliyet fiyatında husule gelecek tezayü-

[1]154 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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dün karşılanmasına zaruret bulunduğu yapıla
cak tetkikatla tebeyyün ettiği takdirde birinci 
maddede yazılı vergi miktarlarını münasip had
de indirmeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetli
dir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ..< Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3101 numaralı kanunla glikoz
dan alınmakta olan istihlâk vergisine 4041 nu
maralı kanunun birinci maddesiyle yapılmış 
olan 5 kuruş zamma kilo başına (15) kuruş ilâ
ve edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetçe 23 . I . 1942 tari
hinde tesbit edilmiş olan fiyatlarla şeker alma
ğa geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere, has
talara ve kimsesiz çocuklara parasız veya ucuz 
fiyatla şeker tevziine sarfedilmek üzere Sıhhat 
ve içtimai muavenet bütçesinde açılacak hususi 
fasla senede beş milyon lirayı geçmemek üzere 
tahsisat konulur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKAT MAÖDE 1. — Hükümetçe şeker 
fiyatlarının arttırıldığı 23 . I . 1942 tarihin
de Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti elinde mevcut olan şekerler : 

A) Tamamen satılıncaya kadar birinci mad
dede yazılı zam küp şeker için kilo başına 62, 
kristal şeker için 45 kuruş olarak alınır. 

B) Bu kanunun meriyete girdiği tarihe 
kadar satılmış olanlardan almması lâzımgelen 
zam kanunun meriyete girdiği aya ait satışla
rın vergisiyle birlikte ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetçe alı
nan kararlara tevfikan 1941 malî yılında şir
ketçe pancar ekicilerine tediye edilmiş olan 
(1 564 051) lira 1942 malî yılı Maliye vekâleti 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat 
konarak ödenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Şeker fiyatları
nın arttırıldığı tarihteki mevcutlarını göster
mek üzere ticaretle iştigal eden bütün hakikî 
ve hükmi şahıslarla ticaret maksadiyle nezt-
lerinde şeker bulunduranlardan ve şekeri 
imal ettikleri maddelerde kullanan hakikî ve 
hükmi şahıslardan Hükümetçe alınmış olan be-
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yannameler ve bunların kontrolü neticesinde 
meydana çıkarılmış olan beyanname harici 
şekerlere ait zabıt varakaları ile hiç beyânna
me 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 basma kup şe
kerde 62 ve kristal şekerde 45 kuruş istihlâk 
vergisi tahakkuk ettirilerek mükelleflere tebliğ 
olunur. 

Mükellefler vermiş oldukları beyannamelerin 
muhteviyatına ve bu beyannamelere müsteni
den tarholunan vergilere itiraz edemezler. 
Bunlar haricinde kalan hususlara karşı 3692 
numaralı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve 
temyiz talebinde bulunabilirler. İtiraz komis
yonu kararlarına karşı idare namına yapı
lacak temyiz talepleri de aynı hükümlere ta
bidir. 

Tahakkuk eden vergiler tahakkuku takibe-
den aydan itibaren 3 ayda ve üç müsavi taksitte 
alınır. Zamanında ödenmiyen taksitler % 10 
zamla ve Tahsili emval kanununa göre tahsil 
olunur. 

Hükümetçe beyannamelerin kontrolü neti
cesinde 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 münderecatı mahkeme 
karariyle teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt vara
kalarında yazılı şekerler üzerinden de, alâka
darlara yukarıki fıkra hükümleri dairesinde 
vergi tarh ve tahsil olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Glikozun alım 
ve satımiyle iştigal edenler ve glikozu imalâtın
da iptidai veya tâli madde olarak kullanan smai 
müesseseler (3843 numaralı kanunun 5 nci mad
desinde tarif olunan smai müesseseler kastedil
miştir.) Bu kanunun neşredildiği günü takip 
eden günün akşamma kadar kanunun neşri ta
rihinde ticarethane, mağaza, depo, ambar, 
fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acenta ve 
komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulu
nan stokların cins, miktar ve sıkletini ve bulun
dukları yerleri gösteren bir beyannameyi bağlı 
oldukları varidat dairesine vermeğe mecbur
durlar. Kanunun neşri, tarihinde ellerine yüz 
kilodan az glikoz mevcut bulunan yukarıda ya
zılı şahıs ve müesseseler beyanname vermek 
mecburiyetine tabi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mükel
leflerin evrak ve vesikalariyle tatbik ve tetkik 
olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra beyan
namelerde yazılı miktarlar üzerinden mükellef* 
lere kilo başına 15 kuruş vergi tarholunur. 
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Müddeti içinde beyanname vermiyen veya 

mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namına, beyannamesi verilmeyen veya 
noksan gösterilen mevaddm varidat dairelerin
ce tesbit edilecek miktarları üzerinden vergi 
tarholunur ve buna beş kat zam yapılır. 
Tarholunacak vergilerle ceza zamları mükellef
lere tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve beyannamelere müsteniden tar-
holunan vergilere itiraz edemezler. Bunun ha
ricinde kalan hususlara karşı, 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz 
talebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namına yapılacak temyiz 
talepleri de aynı hükümler dairesinde cereyan 
eder. 

Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları; ta
hakkuku takibeden aydan itibaren üç ayda 
ve üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında 
ödenmiyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili em
val kanununa göre tahsil olunur. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Beşinci madde
deki hususlara sarfolunmak üzere Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâleti bütçesine konulacak 
olan tahsisat miktarı 1942 malî yılı için 
(3 500 000) lirayı tecavüz edemez. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 
sayılı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu kanun 
hakkında da caridir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

3. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı ver
gi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 
4040 sayılı kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası ve İktisat, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/772) [1] 

[!] 159 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 nu
maralı kanunların bazı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 

zam icrasma dair kanun 
MADDE 1. — Hayvanlar vergisi kanununun 

muaddel 18 nci maddesini değiştiren 4040 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Vergi hayvan başına aşağıda hizalarında ya
zılı miktarlarda alınır: 

Nev'i Kuruş 

Merinos koyunu 40 
Tiftik keçi 45 
Koyun ve kılkeçi 80 
Sığır 45 
Manda 125 
Deve ve domuz 150 
At (İğdiş, aygır, kısrak), katır 125 
Eşek ' 25 

REİS — Mütalâa varmı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Damga resmi kanununun 11 
nci maddesine bağlı tarifeye göre alınmakta 
olan maktu damga resimleriyle aynı kanunun 
33 ncü maddesinde yazılı evrakın resmine 4040 
numaralı kanunun 26 nci maddesiyle yapılmış 
olan % 50 zam bir misli arttırılmıştır. 

REİS — Mütalâa varmı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Damga resmi kanununun 11 
nci maddesine bağlı tarifeye aşağıdaki 98 nci 
numara eklenmiştir: 

98. 3018 numaralı kanun mucibince verile
cek ihracatçı ruhsatnameleri 100 lira; 

Yukarıki miktara ilâveten: 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ih

raç maddesi için 10 lira; 
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç 

maddeleri grupu için 25 lira. 
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra, ruh

satnamelere yeniden ilâve olunacak her bir ih
raç maddesi veya grupu için, a ve b fıkrala
rında yazılı resim istifa olunur. 

Ruhsatnameler her yıl ikincikânun ayı için
de Ticaret vekâletince vize edilir. Vize mu
amelesinden ruhsatnamenin tabi olduğu mik
tarda resim alınır. İkincikânun ayından sonra, 
vize edildiğine dair Ticaret vekâletinin tasdi-
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kmı havi bulunmıyan ruhsatnameler muteber 
sayılmaz. Yıl içinde yeniden alman ruhsatna
meler, verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tu
tulmaz. 

4040 numaralı kanunun 26 ncı maddesiyle 
işbu kanunun ikinci maddesi mucibince maktu 
damga resimlerine yapılmış olan zamlar, yuka
rıda yazılı ruhsatnamelerin damga resmine şâ
mil değildir. 

EEÎS — Mütalâa varmı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADDE 4. — 2459 numaralı ve 28. V . 1934 
tarihli Tayyare resmi kanununun 7 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Üçüncü maddede yazılı evrakm resmi ifa 
edilmediği veya noksan ifa olunduğu veyahut 
pulların iptal muamelesi kanuna muhalif oldu
ğu takdirde Damga resmi kanununun mu
addel 55 nci maddesinde yazılı hükümler daire
sinde muamele yapılır. Şu kadar ki, mezkûr 
evrakm hem damga, hem tayyare resimlerinin 
ifa edilmemiş veya" noksan ifa edilmiş olması 
veyahut pulların iptali kanuna muhalif bu
lunması hallerinde bu evrakı kabul ve üzerine 
muamele icra edenlerden yalnız bir ceza alınır. 
Resim ve cezaların tahakkuk ve tahsilinde, 
Damga resmi kanununun on, on bir ve on ikinci 
fasıllarında yazılı hükümler tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul olunmuştur. 

MADjDE 5. — Nakliyat resmi hakkındaki 
472 numaralı kanunun ikinci maddesinde yazılı 
olan vergi nisbetlerine 3828 numaralı kanunun 
9 ncu maddesiyle yapılmış olan zamlar birinci 
mevkide % 15, ikinci mevkide % 12,5 üçüncü 
mevMde •% 5 olarak değiştirilmiştir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bu madde, trenlerde seyahat eden yolcuların 
bilet ücretlerinden alınacak nakliye ücreti zam
mını gösteriyor. Malûmu âliniz 472 numaralı 
kanunla birinci mevkide seyahat eden yolcu
ların biletlerinden % 10, ikincide % 7,5 ve 
üçüncüde ise % 5 nakliye rüsumu alınır. Şimdi 
bu kanunla birinci mevkilerdekilerden % 15, 
ikinci mevkilerden % 12,5, üçüncü mevkiler
den % 5 olmak üzere çoğaltılıyor. Bundan başka 
4109 numaralı Asker ailelerine yardım kanununa 
göre % 3 almıyor. Bunlar için istasyonlarda 
muamele o kadar uzundur ki, bilet verilirken 
% 5, % 3 tevkifat diye onun hesapları ve saire 
için çok vakit kaybediliyor. Devlet Demir
yolları bu yüzden kadrosuna ilâveler yapmak 
mecburiyetinde kalıyor. Hattâ bazı yanlışlık
lar yapılmasına meydan da veriliyor. Binaen
aleyh bunlar üzerinde ayrı, ayrı muameleler, 
hesaplar yapılmaktansa biletin heyeti umumi-
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yesi üzerine tarife zammı yaparak, heri bilet 
üzerinde yolcu adedi kadar şu kadar bitet sa
tılmıştır diyerek Devlet Demiryollarından bu 
resmi almak daha kolaydır. (Doğru sesleri) 
Yani takribi yahut maktu bir şey yapsınlar. 
Çünkü biletin üzerine sinema biletleri • gibi 
% şu kadarı nakliyat vergisi diye yazmağa, im
kân yoktur. Çünkü küçük kıtadadır. Sonra 
fiyatları da daima tahavvül eder. Bunlar oto
matik olarak basılır ve numaralar konur. Bu 
suretle satılan miktar malûmdur. Uzun uza-
dıya kırtasiyeye meydan vermektense umumî 
olarak böyle biletin fiyatı üzerinden muame
le görmesi daha muvafıktır. 

İkincisi, Asker ailelerine yardım kanunu 
münasebetiyle de söylemiştim, o vakit Müna
kalât vekili muhteremi de kabul buyurmuşlar
dı. Yataklı vagonlar ücreti üzerine de bir zam 
yapılması meselesi. Filhakika nakliyat resmi, 
yolcunun nakil ücreti üzerinedir, yataklı vagon
lar bileti ücreti de yatak ücretidir. Bu doğ
ru. Lâkin bugünkü tarifeleri tetkik edersek en 
ucuz tarife yataklı vagonlarındır. Aynı ücretle 
aynı hamuleyi taşıyor; yalnız ikinci mevki bir 
bilet zammı vermekle seyahat etmiş oluyor. 
Halbuki vergi refaha göre değişir. Onların da 
vergiye iştirak etmesi lâzımdır. Yataklı vagon
lardan % 10 alırsak 600 bin lira varidat temin 
ediyor. Bu da ihmal edilecek bir varidat de
ğildir. (Doğru sesleri). Kanunda hüküm olma
dığı için bu para alınamıyor. Evvelce Münaka
lât vekili alacağız demişti, tahkik ettim ala
madıklarını anladım. Çünkü kanunda geçme
miştir. (Takrir verin sesleri). 

RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — Siz tak
riri verinciye kadar bekliyeceğiz. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, muhterem arkadaşımızın vergi 
nisbetlerine itirazları yok. Şu halde maddenin 
yürümesi için bir mâni yoktur. Yalnız bunda 
idarî müşkülât var dediler. Bu da idarece alı
nacak tedbirlerle kabili haldir. Bundan evvel 
çıkardığımız kanun nakliyatm bazı hükümle
rini tadil ediyordu, onda, Hükümetin alacağı 
nakliyat resminin tarife ile içtima ettirilerek, 
o nisbetler birleştirilerek dairece almmasi ve 
idareye ait olanın idarede kalması ve Hazi
neye ait olanın da Hazineye verilmesi tahak
kuk etmişti. Yani bilet yüz kuruş ise, on kuruş 
da vergi konacak, yüz on kuruş olacaktır, bunun 
100 kuruşu idarede kalacak, 10 kuruşu da Ma
liyeye teslim edilecektir. Bu şekilde kabili hal
dir. 

İkinci mesele varittir. Yani müreffeh, ra
hat bir vaziyette seyahat edebilenlerden daha 
fazla vergi almak imkânı vardır. Bu, o sırada 
nasılsa nazarı dikkatimizi celbetmemiştir, arka
daşımızın ihtarlarma teşekkür ederiz, âırası 
gelince maddeye dercederiz. Bütçe encümienin-
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den bundan evvel geçmiş bir hüküm vardır, 
elbette Heyeti Oelilenin nazarı dikkatini celbet-
miştir. İhracatçılara verilen ihraç priminden 
alınacak verginin mühimce bir varidat teşkil 
ettiğini gören encümeniniz onu kabul ile hükmü 
tadil etmiştir. Vaziyet bundan ibarettir. 

REİS — Açık reye iştirak etmiyenler var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Yüksek Reisliğe 
ArzettiğLm sebeplere binaen maddenin sonu

na (Yataklı vagonlarla seyahat edenlerden Tür
kiye hudutları dahilindeki kısım için yukarıki 
zamlara ilâveten yatak ücretinin yüzde onu nis-
betinde nakliye resmi almır. Bu resmin tahsil 
ve Hazineye tediyesi 472 ve 2030 numaralı ka
nunlar hükümleri dairesinde olur) ilâvesinin re
ye konmasını rica ederim. 

Eskişehir 
izzet Arukan 

REÎS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
dikkate alanlar lütfen işaret buyursun. Nazarı 
dikkate almıyanlar . . . Nazarı dikkate alınmış
tır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Efendim, Bütçe encümeni muvafakat edi
yor, Maliye ile mutabıkız. Maddeye son fıkra 
olarak eklenmesi suretiyle reye koyunuz. 

REİS — Nazarı dikkate alınan takririn mad
deye son fıkra olarak eklenmesine encümen de 
muvafakat etmektedir. Maddeyi bu suretle re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 3828 numaralı kanunun 10 ncu 
maddesi mucibince yolcu nakliyatı haricindeki 
her nevi nakliyattan almmakta olan nakliyat 
resminin nisbeti % 10 a çıkarılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Tütün ve içkilerden 2460, 
3828 ve 4040 numaralı kanunlar hükümleri ge
reğince alınmakta olan Millî Müdafaa vergile
rine aşağıdaki zamlar yapılmıştır: 

I. Tütün mamulâtı: 
A) Sigaralar; 
Yirmi veya yirmi beş sigarayı muhtevi pa

ketlerden : 
1. Tarife fiyatı yirmi beş kuruş ve daha 

yukarı olanların beher paketine 13 kuruş; 
2. Tarife fiyatı on iki kuruştan yirmi beş 

kuruşa kadar olanarm beher paketine 3 kuruş; 
3. Tarife fiyatı on buçuk kuruş olan ince 

sigara ie subay sigaralarının beher paketine 5 
kuruş; 

4. Tarife fiyatı on iki kuruştan aşağı olan
ların beher paketine 2,5 kuruş. 

B) Tütünler: 
Yirmi veya yirmi beş gram tütünü muhtevi 

paketlerden: 
1. Beşinci atelye ve ikinci köylü tütünle

rinin beher paketine 3 kuruş; 
2. Diğer her nevi tütünlerin beher paketi

ne 5 kuruş. 
O) Muhtelif: 
1. Paketi yirmi beş gramlık olan yerli en

fiyenin beher paketine 5 kuruş; 
2. Tömbekilerin beher paketine 4 kuruş; 
3. Puroların beher adedine 2 kuruş; 
4. Sigariloslarm beher adedine 1 kuruş. 
II. İçkiler: 
A) Rakı: 
1. 50 derecelik rakıların 100 santilitrelik 

beher şişesine 85 kuruş, 50 santilitrelik beher 
şişesine 35 kuruş ve 25 santilitreik beher şişe
sine 25 kuruş, 15 santilitrelik beher şişesine 
12,5 kuruş. 

2. 45 derecelik rakıların 100 santilitrelik 
beher şişesine 55 kuruş, 50 santilitrelik beher 
şist sine, 25 kuruş, 15 ve 25 santilitrelik beher 
şişesine 12,5 kuruş; 

3. 43 derecelik rakıların 100 santilitrelik 
beher şişesine 35 kuruş, 50 santilitrelik beher 
şişesine 18 kuruş ve 25 santilitrelik beher şişesi
ne, 12,5 kuruş; 

B) Votkanın 100 santilitrelik beher şişesi
ne 55 kuruş, 50 santilitrelik beher şişesine, 35 
kuruş ve 25 santilitrelik beher şişesine 12,5 ku
ruş; 

C) Her nevi likörlerin 100 santilitrelik 
beher şişesine 85 kuruş, 50 santilitrelik beher 
şişesine 35 kuruş ve 25 santilitrelik beher şişe
sine 18 kuruş; 

D) Kanyağın 70 santilitrelik beher şişesine 
55 kuruş, 35 santilitrelik beher şişesine 25 ku
ruş ve 15 santilitrelik beher şişesine 12,5 kuruş; 

E) Vermutun 100 santilitrelik beher şişesi
ne 35 kuruş, 70 santilitrelik beher şişesine 18 
kuruş ve 50 santilitrelik beher şişesine 12,5 ku
ruş; 

P) Şarapların ve biranın beher litresnie 10 
kuruş. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddevi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — 4040 numaralı kanunun 27 
nci maddesinin asker sigaralarına ait fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Asker sigara ve tütününden müdafaa ver
gisi alınmaz. Asker sigarası ve tütününün erat 
ve onbaşılarla erbaşlardan gayri kimseler ta
rafından satm alınması veya bulundurulması 
yasaktır. Erat ve onbaşılarla erbaşlardan gay
ri kimselerin elinde bulunan asker sigara ve 
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tütünleri Hükümetçe müsadere olunarak İnhi
sarlar idaresine verilir ve bunlarm beher siga
ra veya gramından bir kuruş para cezası almır. 

Bu ceza yarım liradan az ve 200 liradan 
fazla olamaz. İnhisarlar idaresince bir ayda ve
ya yılda verilecek asker sigara veya tütününün 
âzami miktarı İcra Vekilleri Heyetince tâyin 
olunur. 

BEİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —- 1722 numaralı kanuna bağlı 
mukavelenamede münderiç Standard nevinden 
inhisar kibritlerinin vasati 50 çöpü muhtevi 
beher kutusundan 3828 ve 4040 numaralı ka
nunlar mucibince alınmakta olan 0,75 kuruş 
müdafaa vergisi 2,25 kuruşa ve çakmak taşla
rının beher adedinden alınmakta olan 3 kuruş 
müdafaa vergisi 9 kuruşa çıkarılmıştır. 

BEİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — 3702 numaralı kanun muci
bince tiyatro, sinema ve konserlerden alman 
resme 4040 numaralı kanunun 33 ncü maddesiy
le yapılmış olan % 10 zam, % 30 a çıkarılmıştır. 

BEÎS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 4040 numaralı kanunun 38 
ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye'den çıkarılan yerli ve gümrük ver
gisi ödenerek veya muaflıktan istifade ettirile
rek evvelce Türkiye'ye sokulmuş mallar, aşa
ğıda yazılı hükümlere göre gümrük çıkış ver
gisine tabidir: 

A) Gümrük çıkış vergisinin matrahı, mal
ların Türkiye'de teslim mevkiindeki, eğer bu 
mevki vesikalarında yazılı değilse son ihraç 
mahallinde vasıtaya yüklenmesine kadar olan 
masraflarla birlikte satış bedelidir. 

(S. 1. P.) satışlarda malm Türkiye'deki son 
ihraç mevkiinden yabancı memleketlerdeki tes
lim mahalline kadar olan sigorta ücretiyle nav
lun, satış bedelinden indirilir. 

Konsinyasyon suretiyle veya herhangi bir 
satış akit ve muamelesi olmaksızın çıkarılan 
malların vergisine, Türkiye'de son ihraç mev
kiinde vasıtaya yüklenmesine kadar olan mas
raflarla birlikte, emsalinin satış bedeline naza
ran beyan edilen kıymeti matrah ittihaz olu
nur. 

İhracat bedelleri üzerinden Hükümetçe ve 
rilen primler vergi matrahına ithal olunur. Bu 
primlerin nisbetleri Ticaret vekâletince zama
nında Gümrük ve inhisarlar vekâletine bildi
rilir. 

Satış bedeli, orijinal fatura ve menşe şeha-

detnameleriyle, (S. î. P.) satışlarda satış be
delinden indirilecek sigorta ücreti ve navluıj. da 
vesikalariyle tevsik olunur. 

Bu vesikaların birer sureti müsbit evrak ola
rak, beyannamelerle birlikte Gümrük idaresine 
verilir. 

Orijinal fatura ve menşe şehadetnamesinde 
yazılı satış bedeli ve mal kıymeti arasında fark 
bulunursa yüksek olanı vergiye matrah Olur. 
Bunlarda yazılı bedel veya kıymetler yalnıa ya
bancı para ile gösterilmiş ise beyannamenin 
gümrüklerce tescil edildiği ay içinde ithalât mu
amele vergisinin tahakkukuna esas tutulan va
sati kurlar üzerinden Türk parasma çevrilir. 

B) Verginin nisbeti % 10 dur. İcra Vekil
leri Heyeti lüzum gördüğü malların vergi nis-
betini indirmeğe salahiyetlidir. 

C) Bu vergiyi, malları Türkiye'den çıka
ran ve Gümrük kanununun muaddel 32 nci mad
desi gereğince çıkış beyannamesini tanzim eden 
mal sahipleri veya vekilleri peşin olarak Güm
rük idaresine ödemekle mükelleftirler. 

Bunlar iki nüsha olarak verecekleri beyan
namelerinde, çıkarılan malların A fıkrasında 
yazılı satış bedelini, S. î. F. satışlarda bu be
delden indirilecek sigorta ücretiyle navlunu da 
gösterirler. İhracat bedelleri üzerinden Hükü
metçe verilen primler, beyana tabi olmayıp ver
giyi tahakkuk ettiren memurlar tarafından 
doğrudan doğruya vergi matrahına ilâve olu
nur. 

Malların tamamı vasıtaya yüklenmecjükçe 
miktarı tesbit olunamıyan hadlerde çıkış ver
gisi % 10 fazlasiyle beyana göre alınır. Bu 
suretle alınan % 10 fazla depozito sayılır ve 
son partinin yüklenmesinden itibaren en çok 
yedi gün içinde mahsup veya sahibine iade mua
melesi bitirilir. 

Çıkış beyannamesini verenler, beyannamenin 
gümrük idaresince tescilinden sonra malları çı
karmaktan vazgeçtiklerini yazı ile gümrüğe bil
dirirler veya tescil tarihinden itibaren on gün 
içinde gümrük muamelelerini yaptırıp vergileri
ni ödemezlerse beyannameler iptal olunur. 

D) Gümrük çıkış vergisi, gümrük muayene 
memurları ve bulunmıyan yerlerde muayene işi 
kendilerine verilen memurlar tarafından tahak
kuk ettirilir. Bu memurlar mükelleflerin be
yanlarını ve vesikalarını tetkik ve hakikate uy
gun görürler ise kabul ederler. Noksan bulduk
ları takdirde tesbit ettikleri miktarları matraha 
esas tutarlar. 

Mükellefler kendi beyanlarına göre tahak
kuk ettirilen vergiye itiraz edemezler. Malların 
beyan edilen cinsi ve nevi muayene sonundla de
ğiştirilmiş veyahut bedel veya kıymeti arttırıl
mış olursa beyanname üzerinde alâkalıdan im
za alınarak yapılacak tebliğ tarihinden itiba
ren yedi gün içinde Gümrük tarife kanununun 
30 ncu maddesinde yazılı eksperler heyetine iti-
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raz edebilirler. Bu itirazlar, giriş gümrük ver
gisi hakkındaki usul ve esaslar dairesinde güm
rük idareleri vasıtasiyle yapılır. Gümrük ida
releri bunları en çok sekiz gün içinde mütalaala-
riyle birlikte eksperler heyetine verirler. Bu 
heyet on gün içinde kararını verir. Bu karar ka
tidir. 

Mükellefler, eksperler heyetinin kararından 
önce mallarını çıkarmak isterler ise ekspertiz 
için lüzumlu muameleleri tamamen yapmak ve 
beyanlarına göre ödemeleri lâzımgelen vergiyi 
katı, farkını depozito olarak yatırmak şartiyle 
bu istekleri gümrüklerce kabul olunur. 

E) Gümrük çıkış vergisinin tahakkuk ve 
tahsili ile diğer muamelelerinde bu kanunda 
hükmü bulunmıyan hallerde Gümrük ve Güm
rük tarifesi kanunlarının ilgili hükümleri tat
bik olunur. 

Türkiye'den katı olarak ihraç olunduktan 
sonra gittiği memleketin gümrüğünden dışarı 
çıkmıyarak veya muvakkat kabul usulüne tabi 
tutulup asli mahiyeti hiç değişmiyerek en çok 
bir yıl içinde geri getirilen ve Gümrük tarife 
kanununun 5 nci maddesinin (7) numaralı fık
rasına göre ithali, gümrük vergisinden muaf tu
tulan mallardan evvelce alınmış çıkış vergileri 
geri verilir. 

F) Mükellefler, beyannamelerinde malların 
bu kanuna göre alınacak vergiye matrah olan 
bedel veya kıymet ve masraflariyle vergiden 

muaf veya inik nisbete tabi olanları ayırt ede
cek surette cins, nevi ve miktarlarını doğru ve 
tam bildirmeğe mecburdurlar. 

Mükelleflerin beyanlariyle idarece yapılacak 
tahakkuk arasında bu verginin % 5 den ziyade 
noksan alınmasını icabettirecek derecede fark 
görülürse tahakkuk ettirilen vergiden başka 
fark kadar da ayrıca para cezası alınır. 

Bu para cezaları Gümrük kanununun 107 nci 
maddesine göre dağıtılır. 

G) Bu vergiye tabi malların vergisini ver
meden hudut haricine çıkaran veya buna teşeb
büs edenlerle bu malları vergi müstesnaları ara
sında göstermek üzere hile ve desise istimali su
retiyle hakikate aykırı beyanda bulunanlar hak
kında altı aydan üç seneye kadar hapis ceza-
siyle birlikte çıkış vergisinin bir katı tutarmca 
ağır para cezası hükmolunur ve mal müsadere 
edilir. Müsadere kabil olmıyan hallerde bunların 
vergiye matrah olması lâzımgelen krymeti de 
ağır para cezası olarak hükmedilir. 

Bu fıkra hükümleri 1918 numaralı kanuna 
göre tatbik olunur. 

H) Mallar Türkiye dışına çıkarıldıktan son
ra beyanname ve diğer vesikaların tetkik ve tef
tişi sonunda maddi hesap hatası, veya eşyanın 
cins, nevi ve miktarına göre yanlış olarak inik 
nisbet veya muaflık tatbiki sebepleriyle yergi 
alınmamış veyahut eksik veya fazla alınmış ol
duğu anlaşılırsa Hazine alacakları ve fazlalar 

giriş gümrük vergisi eksik ve fazlaları hakkın
daki hükümler ve esaslar dairesinde ve o müd
detler içinde istenir veya geri verilir. 

î ) Hususi kanunların her nevi vergi ve re
sim istisna ve muaflıklarına ait hükümleri güm
rük çıkış vergisine şâmil değildir. 

İcra Vekilleri Heyeti lüzum gördüğü malları 
gümrük çıkış vergisinden istisna edebilir. 

J ) Bu verginin tarh, tahakkuk ve tahsiline 
mütaailik muameleler dolayısiyle yabancı mem
leketlere eşya çıkaranların kanuni ve ticari bü
tün defter, kayit ve venikalarmı iş yerlerinde 
ve çalışma saatleri dahilinde Gümrük ve 
inhisarlar müfettiş ve muavinleriyle Güm
rük başmüdür, müdür ve muavinleri ve ta
hakkuk memurları teftiş ve kentrola salahiyetli 
olup mükellefler de bunları göstermeğe mec
burdurlar. 

Teftiş ve kontrola salahiyetli memurlar yu-
karıki fıkrada yazılı vazife dolayısiyle öğrendik
leri sırlan ifşa edemezler. Hilâfına hareket 
edenler Türk ceza kanununun 198 nci maddesi
ne göre ceza görürler. Bunlardan suçları teker
rür edenler bir daha Devlet hizmetinde kullanıl
mazlar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzed? yorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. - - Banka ve bankerlerle sigorta 
şirketlerinin muamele vergisine 3828 numaralı 
kanunun 4 ncü maddesiyle yapılmış olan zara, 
bir misli arttırılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Haddeyi reyinize 
arzediy oranı: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Türkiye dahilinde imal olu
nan maddelerle, yabancı memleketlerde imal olu
nup Türkiye'ye ithal edilen, maddelerden alı
nan muamele vergilerinin nisbeti yüzde 12,5 a 
çıkarılmıştır. 

EEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
aksediyorum: Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 2731 numaralı kanunun bi
rinci maddesiyle 3823 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince istihlâk vergisine tabi tu
tulmuş olan maddelerden: 

A) 2731 numaralı kanunun birinci mad
desinin 5 nci bendinin D, E. F fıkralariyle mu
addel 9 ve 10 numaralı bendlermde yazılı bi
lûmum eşyanın istihlâk vergilerinin asıllarına 
% 4 0 ; 

B) 2731 numaralı kanunun birinci madde
sinin 8 numaralı bendinde yazılı deri ve ma-
mulâtmm «Bu bendin G fıkrasında yazılı eşya
dan Gümrük ithalât umumî tarifesinin 84 ncü 
numarasında yazılı olanlar hariç» ve 11 nci 
bendinde yasıîı her nevi demir ve çelik ve 12 
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nci bendinde yazılı bakır ve halitasmm vergi
lerinin asıllarına iki misil; 

O) 3828 numaralı kanunun 8 nci madde
sine bağlı cetvelin bir numaralı bendinde ya
zık gümrük ithalât tarife numara ve pozisyon
larına giren ipek ve iplikleri, ipek ve mahlut 
ipek mensucat, ipekten ve mahlut ipekten ha
zır eşyanın istihlâk vergilerinin asıllarına bir 
misil; 

D) 2731 numaralı kanunun birinci mad
desinin 6 ve 7 nci bentlerinde yazılı eşya ile 
3828 numaralı kanunun 8 nci maddesine bağlı 
cetvelin bir numaralı bendinden maada bent- j 
lerinde yazılı gümrük ithalât tarife numara ve 
pozisyonlarına giren bilûmum eşyanın istih
lâk vergilerine % 50; 

Zam yapılmıştır. Bu zam gerek memleket 
içinde imal ve istihsal, gerekse yabancı mem
leketlerden Türkiye'ye ithal olunan eşyanın 
vergilerine şâmildir. Gümrük ithalât tarifesinin 
129 B, 132 B, 494 A 1 numara ve pozisyonları
na giren eşya bu zamma tabi değildir. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzeriyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 4040 numaralı kanunun 35 
nci maddesi mucibince posta müraseleleriyle 
telgraflardan ve telefon abone bedelleriyle şe
hirler ve milletlerarası konuşmalardan alınmak
ta olan müdafaa vergisi bir misil arttırılmıştır. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzeriyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 2460, 3828 ve 4040 numaralı 
kanunlarla bu kanunun 7 nci maddesi mucibin
ce inhisar maddelerinden almacak müdafaa 
vergileri İnhisarlar umum müdürlüğünce Hazi
neye verildikçe varidat bütçesinde açılacak bir 
fasla irat kaydolunur ve fevkalâde Millî Müda
faa masraflarına karşılık tutulur. 

Hasılatın Hazineye ne zaman ve ne suretle 
verileceği Maliye ve Gümrük ve inhisarlar ve-
kâletlerince kararlaştırılır. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzeriyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 14 ncü madde 
mucibince istihlâk vergilerine zam yapılmış 
olan eşya ve mevaddı yabancı memleketlerden 
ithal ederek toptan veya perakende satan itha
latçılarla bu maddeleri ithalâtçılardan veya mem
leket içindeki ticari ve sınai müesseselerden 
mubayaa ederek satan toptancılar ve bu madde
leri memleket içinde imal edip de 2731 nu
maralı kanunun ikinci maddesinin beşinci fık
rası mucibince istihlâk vergisinden muaf bulu
nan müesseseler ve kibrit inhisarı işletme şir
keti acenteleriyle kibrit alım ve satımiyle 
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iştigâl eden diğer bilûmum hakikî ve hükmi şa
hıslar kanunun neşri tarihinde dükkân, mağa
za, fabrika, imalâthane, ambar ve depolarında; 
şube veya acenteleri veya komisyoncuları nez
dinde veya sair yerlerde bulunan stoklarının 
cins, miktar ve sıkletlerini, pamuk, yün ve kıl 
mensucatta ayrıca bir metre murabbaınm sık
letini ve bulundukları yerleri aşağıdaki fık
rada yazılı ilânın yapıldığının ertesi günün
den itibaren üç gün içinde bağlı oldukları va
ridat dairesine bildirmeğe mecburdurlar. Sı
nai müesseseler bu kanunun neşri tarihinde imali 
tekemmül etmemiş bulunan mevaddı iptidai 
madde halindeki miktar ve sikletlerine göre be
yannamelerine geçirirler. 

Kibrit inhisarı işletme şirketine ait olup 
acentalar nezdinde emaneten bulunduğu kayıt 
ve vesikalarla tevsik edilen kibritler beyan
nameye ithal edilmez. 

Kanunun neşrinden evvel satılmış olmakla 
beraber mezkûr tarihte müşteriye tevdi veya 
irsal suretiyle teslim edilmemiş olan mallar da 
mükellefin stokları meyanında beyannamede 
gösterilir ve vergiye tabi tutulur. 

Kanunun neşrinden evvel satılmış ve alıcıya 
gönderilmek üzere yola çıkarılarak satıcı elin
den çıkmış ve kanunun neşri tarihinde henüz 
alıcmm eline geçmemiş mallar alıcıya vâsıl 
olduğu günü takibeden günden itibaren üç 
gün içinde ayrı bir beyanname ile bildirilir. 

Maliye daireleri bu kanunun neşrini mütaa-
kıp yukarıki fıkrada yazüı beyannamelerin ve
rilmesini mahallerindeki gündelik gazetelerle 
ve gündelik gazete çıkmıyan yerlerde sair mû
tat vasıtalarla ilân ederler. 

Mubayaa ettiği eşyayı umumiyet üzere doğ
rudan doğruya müstehliklere satmayıp muta
vassıtlara veya sınai müesseselere satanlar bu 
maddenin tatbikatında toptancı sayılırlar. 
Bunların müstehlike de mal satmaları toptancı 
vasıflarını değiştirmez. 

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

MUVAKKAT MADDE % — Muvakkat bi
rinci madde mucibince verilecek beyannamele
rin doğruluğu varidat dairesince mükelleflerin 
iş yerlerinde ve çalışma saatleri içinde defter
leri ve ticari evrakı tetkik edilmek ve mevcut 
stoklan gözden geçirilmek suretiyle sağlanır. 
Varidat daireleri bu suretle sağlanan beyanna
melerde yazılı eşyanın miktar ve sıkletine gö
re 14 ncü maddede yazılı zam miktarlarında 
alâkadarlar namma istihlâk vergisi ve kibrit, 
çakmak taşlarında da beher kutu kibrit için 
1,5 ve beher çakmak taşı için 6 kuruş hesa
biyle müdafaa vergisi tarhederler. 

2731 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
beşinci fıkrası mucibince vergiden muaf bulu
nan sınai müesseseler nezdinde mevcut olup 
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muvakkat birinci madde hükmüne göre beyan
name ile bildirilecek olan eşya ve mevat için 
de mezkûr sınai müesseseler namma aynı su
retle istihlâk vergisi tarholunur. Yapılan tet-
kikat neticesinde beyana tabi stoku bulunduğu 
halde müddeti içinde beyanname ile bildirme
diği veya stokunu beyannameye noksan geçir
diği anlaşılanlara gizledikleri eşya ve mevad-
dm varidat dairelerince tesbit olunacak mik
tarları üzerinden vergi tarh ve bu vergiye beş 
kat zam icra edilir. 

Tarholunan istihlâk vergileri ve ceza zam
ları ve kibrit ve çakmak taşlarında yalnız ce
zalı müdafaa vergileri mükelleflere tebliğ olu
nur. Mükelleflerin verdikleri beyanname
lerin muhteviyatına ve bu beyanname 
lere müsteniden tarholunan vergiye itiraz 
edemezler. Bunun haricinde kalan hususlara 
karşı 3692 numaralı kanunun hükümleri dai
resinde itiraz ve temyiz talebinde bulunabilirler. 
îtiraz komisyonu kararlarına karşı idare namına 
yapılacak temyiz talepleri de aynı hükümlere 
tabidir. 

Kibrit inhisarı işletme şirketi acentalarmdan 
maada mükellefler beyannamelerinde bildirdik
leri kibrit ve çakmak taşlarının vergilerini, be
yannamelerini verdikleri gün öderler. Bu mü
kellefler namına cezalı olarak tarholunan vergi 
ve zamlarla kibrit inhisarı işletme şirketi acen-
taları namına gerek beyannameye müsteniden 
gerekse cezalı olarak tarhedilen vergi ve zam
larla istihlâk vergi ve ceza zamları, tahak
kukunu takip eden aydan itibaren üç ayda ve 
üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında 
ödenmiyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili em
val kanununa göre tahsil edilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 3. — Tütün ve ispir
tolu içkilerden alınacak müdafaa vergileri hak
kında yedinci maddede kabul edilen zamlar bu 
maddelerin fiyatlarının Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince tezyit edildiği 10 . I I I . 1942 tari
hinden itibaren hesap olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 1942 malî yılı 
hayvanlar vergisi bu kanunun birinci madde
sinde yazılı miktarlara göre tahakkuk ettirilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 5. — 3843 numaralı 
muamele vergisi kanuniyle ek ve tadilleri muci
bince götürü vergiye bağlanmış olan mükellef
ler namına 1941 malî yılı içinde % 10 nisbet 
üzerinden tarhedilmiş olan 1942 malî yılı ver
gileri bu kanunun 13 ncü maddesiyle arttırıl
mış olan miktara göre tezyit olunur. Bu tez

yit için mükelleflere ayrıca ihbarname tebliğ 
olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiy enler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Bu kanunun 11 
nci maddesiyle değiştirilen 4040 numaralı kanu
nun 36 nci maddesinin E fıkrası hükümleri bu 
kanunun neşrinden önce çıkarılmış eşya hakkın
da da tatbik olunur. 

Bu kanunun neşrinden önce gümrük çıkış 
(İhracat) vergisi ödenmiş olduğu halde çıkarı
lamamış eşyanın alınmış vergileri geri verilir. 

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

MADDE 17. — Bu kanunun 9, 11, 12, 13 ve 
14 ncü maddelerinin hükmü, kanunun neşri ta
rihinden, diğer maddelerinin hükmü 1 haziran 
1942 tarihinden meridir. 

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

MADDE 18. —- 4040 numaralı kanunun 40 
nci maddesi hükmü, bu kanun hakkında da ca
ridir. 

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

MADDE 19. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Bütçeye devam ediyoruz. 

MADDE 2. — Devlet bütçesine dahil daire
lerin 1942 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (394 328 340) lira tahmin edilmiştir. 

(} - Varidat bütçesi : 
REİS — Varidat bütçesi heyeti umumiyesi 

hakkında mütalâa var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler ... Etmi

yenler ... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hayvanlar vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Veraset ve intikal vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Madenler rüsumu 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gümrük vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
51 190 000 

28 100 000 

740 000 

740 000 

21 340 000 
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F. 
6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

33 

34 

Muamele vergisi 51 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahilî istihlâk vergileri 60 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Su ve kara av vergileri 
EEİS — Kabul edilmiştir. 
Nakliyat vergisi 5 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sefineler rüsumu 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Damga resmi 12 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tapu harçları ve kaydiyeler 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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, kahve, çay, ispirto 
ve ispirtolu içkiler ve revolver, 
fişek ve patlayıcı maddeler 60 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kibrit ve çakmak 6 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Oyun kâğıdı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gayrimenkul icar ve ecrimisilleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış hasılatı 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Darphane ve Damga matbaası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî matbaalar hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Umumî mektepler hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Diğer müesseseler hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Konya ovası sulama idaresi ha
sılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Radyo hasılatı 
REİS ~ Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatı mukabili alı
nan 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
950 000 

407 000 

600 000 

100 000 

100 000 

100 000 

000 000 

150 000 

230 000 

900 000 

49 000 

45 000 

500 000 

405 000 

40 000 

260 000 

710 000 

40 000 

25 000 

25 000 

180 000 

60 000 

970 000 

120 000 

225 000 

F. Lira 
35 Mukavelenamesi mucibince Mu

sul petrollerinden alınan 620 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

36 Hazine muamelelerinden müte
vellit varidat 1 750 000 
ESÎS — Kabul edilmiştir. 

37 Tayyare resmi 3 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Askerlik mükellefiyeti"* 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 Kıymetli evrak 210 000 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

40 Muayyen masraflar karşılığı va
ridat 192 340 
REİS — Kabul edilmiştir. 

41 Eski alacaklar 320 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

42 Cezalar 3 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

43 İstanbul Üniversitesi hasılatı 130 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

44 Müteferrik hasılat 4 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

45 İktisadi buhran vergisi 22 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 Muvazene vergisi 21 800 000 
REİS —- Kabul edilmiştir. 

47 Hava kuvvetlerine yardım ver-
REİS — Kabul edilmiştir. 
gisi ' 14 700 000 

48 Binalardan alman müdafaa ver
gisi 2 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

49 Posta, telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden alı
nan müdafaa vergisi 1 800 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

50 İhracattan alman müdafaa ver
gisi 9 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — 1942 malî yılı içinde Osmanlı 

bankasiyle olan Hazine hesabı carisinde.! maada 
kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve ku
şatana ve âzami bir yıl vadeli Hazine bonoları 
ihracına Maliye vekili mezundur. Ancak hu
susi kanunların verdiği salâhiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine bono
ları (125 000 000) lirayı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât 
karşılık gösterilmek suretiyle temin olunacak 
krediler veya bunların satış bedelleriyle uzun 
vadeli Devlet tahvilleri mubayaasına veya bu 
bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirket
lerdeki iştirak hisselerini ödemiye ve İcra Ve-
kilerı Heyeti karariyle bu kabîl şn ketlere ait 
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hisse senetlerini satın almağa Maliye vekili me
zundur. 

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

Açık iDye iştirak etmiyor» rar mı? Rey top
lama mı, amelesi bitmiştir. 

MADDE 4. — Dairelerin, Devlet memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine dahil 
müteferrik müstahdemleri ile mezkûr kanunun 
mevzuu haricinde kalan memurları ve nakil 
vasıtaları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi mucibince idaresi za
ruri görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler 
için aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesi hükümlerine tabi ihtisas mevki
leri îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve 
mütaakıp yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisi
ne tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler, 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizme
tin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiye
tinde bulunmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Mahremiyeti veya amele yok
luğu gibi hususi ve zaruri hallerde tahkimat 
işlerinde çalıştırılacak erlere (20) ve tahmil ve 
tahliye işlerinde çalıştırılacak erlere (30) ku
ruşu geçmemek üzere yevmiye verilebilir. Ve
rilecek yevmiyelerden hiç bir suretle tevkifat 
yapılmaz. 

Maliye vekâletince teşkil edilecek toprak 
tevzi komisyonlarının reis, âza ve fen memur
larına yol masraflariyle birlikte vazifeten köy
lerde bulundukları müddete maksur olmak üze
re seyahat yevmiyesi verilir. 

Hayvanla ve muayyen tarifeli nakil vasıta-
lariyle gidilen mahallerle mücbir sebepler müs
tesna olmak üzere bir komisyonun reis, âza ve 
fen memurlarının aynı nakil vasıtasiyle seya
hatleri mecburidir. 

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

MADDE 6. — Devlete ait yaylalarda otlatı
lan hayvanlar için kira, ücret ve sair namlarla 
bir şey aranmaz. 

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

MADDE 7. — 2510 sayılı İskân kanunu 
hükümlerine göre ahar mahallere nakledilen
lere verilmiş ve verilecek olan istihkak mazba

talarının mezkûr kanunun 28 nci maddesi mu
cibince yapılacak mahsupları, bütçeye irat ve 
masraf kaydı suretiyle isra olunur. 

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

MADDE 8. — Muhasebei umumiye kanunu
nun 29 ncu maddesi mucibince: 

1. Varidat nevilerinden herbirinin müste
nit oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2. Vatani hizmet tertibinden kanunla mu-
hassas maaşların müfredatını havi (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici mukaveleler akdi
ne mezuniyet veren kanunları gösteren (G) cet
veli; 

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

5. Gümrük tarife kanununun 14 ncü mad
desi mucibince muvakkat kabul usulünden is
tifade edecek eşyaya ait (İ) cetveli bu kanuna 
bağlıdır. 

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

MADDE 9. — Halı imalinde kullanılmak 
üzere Gümrük tarife kanununun 14 ncü mad
desine tevfikan, muvakkat kabul usulü ile it
hal olunacak kaskam ipliklerinin bu usulden 
istifade müddeti, ilk gümrük muamelesi tari
hinden itibaren iki yıldır. 

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

MADDE 10. — Maarif vekâleti tarafından 
idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 
1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi muci
bince, talebeden almacak ücretler, bağlı (M) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 11. — 1942 - 1943 ders yılı içinde 
ücret ve masrafları Devlet tarafından verilmek 
üzere pansiyonu bulunan mekteplerde parasız 
yatılı 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 göre alınacak parasız yatılı talebe
nin, Maarif vekâletince tensip edilecek bir kıs
mı umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise ol-
mryan vilâyetlerde imtihana talip olan ve hu
susi kanunun tâyin eylediği şartları haiz bu
lunan talebelerden müsabaka imtihanında aynı 
vilâyet talebeleri arasında en çok muvaffak 
olanlardan tefriki ile bu vilâyetlere de talebe 
isabet edecek şekilde alınır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar.., Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 12. — 2005 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesi mucibince, her yıl Muvazenei umumiye 
kanunıına. bağlanması lâzımgelen kadrolar, ili
şik (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

EiSİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
ini^ enler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 2005 sayılı kanun gereğince 
açılmış olan pansiyonlar gelirlerinden (60 000) 
lira alınarak varidatı müsait olmıyan pansiyon
ların açığını kapatmağa tahsis olunur. 

B3ÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bütçelerde geçen yıl borçları 
tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği tak
dirde işbu borçlar, taallûk ettikleri hizmetlere 
tekabül etmek üzere, cari yıl bütçelerine mev
zu tahsisattan, mezkûr tertibe, Maliye vekâle
tinin muvafakatiyle naklen tesviye olunur. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1940 yıllarına ait 
oîupta, Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
maddesi mucibince, müruruzamana uğramryan 
ve karşılıkları, taallûk ettiği yıl bütçelerinde 
mevcut borçlar, dairelerin 1942 yılı bütçelerinin 
masraf tertipleri tasarruflarından borç fasılla
rına Maliye vekâletinin muvafakatiyle naklen 
tesviye olunur. 

REİS —- Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

M i DDE 15. — 1513, 2218, 2354, 2701, 2808 
ve 3523 sayılı kananlara tabi borçlardan, tedi
yesi tahakkuk edecek olanlarla evvelce tahak
kuk ettirildiği halde henüz sahiplerine tevdi 
olunamıyan tahvil karşılıkları nakden ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 459 sayılı Mahsubu umumî 
kanununa tabi borçlar mukabilinde verilecek 
olan tahvillerin, istihkak sahiplerine tevdiinden 
evvel müruruzamana uğramış kupon bedelle
riyle bunlardan (100) liraya kadar olan borçla
rın tamamı ve bundan fazla olanların (100) li
radan aşağı kesirleri nakden ödenir. 

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

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
mij/enler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere, dairelerin 1937 - 1941 ma- i 
lî yıllarına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve ' 
her nevi mubayaata taallûk eden karşılıksız j 
borçları her dairenin 1942 malî yılı bütçesi umu- j 
mî tasarruflarından karşılık temini suretiyle, I 
o daire bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla i 

tahsisat kaydedilerek ödemiye Maliye vekili 
salahiyetlidir. 

Su madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri, evvelemirde Divanı muhasebatın 
vizesine tabidir. Divanın vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tara
fından tediye olunmaz. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunla zeyillerine bağlı cetvellerde yazılı me
muriyetlerden işbu kanıma bağh (L) işaretli 
cetvelde derece, aded ve maaşları gösterilen me
muriyetler 1942 malî yık içinde mevkuf tutul
muştur, Kadroları bu suretle mevkuf tutulan 
müstahdemler hakkında Memurin kanununun 
muaddel 85 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Gerek Devlet daireleri, gerek 
kambiyo kararnamelerinin hükümleri dairesin
de tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek 
serbest dövizlere ait olmak üsere, takvim yılı 
itibariyle tanzim olunacak cetveller İcra Tekil
leri Heyetinin1 tasvibine arzohmur. 

Bu cetvellerin fasılları üzerinde tadilât ve 
münakalât icrası, yine İcra Vekilleri Heyetinin 
kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtmrn mesai
si ve kambiyo muamelâtı Başvekilin yakm mu
rakabesi altında bulunur. 

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 331-
miyenîer . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Millî ve metruk emlâk ve 
arasi satış taksit bedellerini vaktinde vermiyen-
lerin, bu borçları Tahsili emval kanunu hüküm
leri dairesinde tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Ankara Yüksek ziraat ensti
tüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi hük
müne tevfikan yerli ve yabancı pansiyoner tale
be dahi alınır. 

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

MADDE 22. — 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 1942 malî yılın
da tatbik edilmez. 

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

MADDE 23. — Gümrük ithalât tarifesinin 
(328/A) pozisyonuna dahil matbaa kâğıtlarm-
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dan gazete ve mecmua tabında kullanılmak üze
re 2485 tonu ile okul ders kitaplarının ve öğ
retmenler için Maarif vekilliğince neşredilen 
kitap ve dergilerin basımında kullanılmak üze
re (328/A, B) pozisyonlarına dahil her nevi 
matbaa kâğıtlarından 1100 tonundan 1942 ma
lî yılı içinde alınacak gümrük resmi, kâğıtlarda 
beşer santimetre fasılalı filigran çizgileri bu
lunmak şartiyîe lüO kiloda 50 ve istihlâk vergisi 
de 100 kiloda 80 kurusa 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 îcra Vekilleri Heyetince 
kararlaştırılır. 

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

MADDE 24. — Denizlerdeki kıyılarımıza 
vuran ve Devlet teşkilâtına mensup kimseler ta
rafından toplanarak veya toplattırılarak elde 
edilmiş veya edilecek olan veya sahipsiz hük
münde bulunan eşya ve vasıtalar gümrük mu
amelesine ve gümrük vergisiyle ithale terettüp 
eden sair vergi ve resimlere ve her türlü takyit
lere tabi tutulmaksızın ithal edilir. Bunlardan 
Devlet dairelerine veya sair resmî müessese ve 
teşekküllere lâzım olanlar Hazinece bulundukla
rı hale göre 2490 sayılı kanunun hükümlerine 
göre takdir ettirilecek sif kıymet mukabilinde 
verilir ve diğerleri satılır. 

Hükmen tebeyyün edecek müstehliklere ve
ya Hükümetçe müstehlikleri olduğuna karar ve
rilecek olanlara yukarıda yazılı bedeller, bun
lar için yapılan masraflar indirildikten sonra, 
Hazinece ödenir. 

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

MADDE 25. — 1980 sayılı Muvazene vergisi 
kanununun 10 ncu maddesinde yazılı müddet 1 
haziran 1942 tarihinden itibaren bir sene daha 
uzatılmıştır. 

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

MADDE 26. — Devlet alacağına mukabil 
geçen ve eski senelerde tefevvüz edilmiş olan 
emval bedellerinden Hazine alacağına tekabül 
eden kısımların ait oldukları fasıllara irat ve 
Maliye bütçesi sonunda açılacak hususi bir fas
la tahsisat kaydi suretiyle mahsubuna Maliye 
vekili mezundur. 

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

MADİOE 27. — Hali tasfiyede bulunan İs
tanbul Liman şirketinden tasfiye neticesinde 
tahakkuk edecek Hazine alacaklarını 1942 malî 
yılı varidat bütçesinde açılacak hususi bir fasla 
irat kaydetmiye ve Hazine borçlarını Maliye 

| bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek ödentiye Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle ödenecek paralar hesabı katide 
ayrıca gösterilir. 

BEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar.,. Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — 3634 sayılı Millî Müdafaa 
I mükellefiyeti kanununun 36 ncı maddesi mu-
[ cibince, Millî Müdafaa mükellefiyeti yoluyla alı-
I nacak hayvanların 1942 malı yılı fiyatı bağlı 
i (O) işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi mucibince 

nlmacak motorlu vasıtaların, fiyatı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

KEÎS —- Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yerder... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — 4225 sayılı kanuna tevfikan 
I şeker stoklarından alınacak istihlâk vergisi tah

sil edildikçe bir taraftan 1942 malî yılı vari
dat bütçesinde açılacak bir fasla irat, diğer ta
raftan 1 500 000 lirası mezkûr kanunun muvak
kat ..... nci maddesinde yazılı hizmetlere sar-
î'üdiimek üzere Sıhhat ve içtimai muavenet ve 

I kâleti bütçelinin 572 nci faslına ve 3 500 000 
lirimi da aynı kanunun 5 nci maddesindeki hiz
metlere karşılık olarak adı geçen vekâlet büt
çesinde açılacak hususi fasla ve (1 564 052) li-

I ıası aynı. kanunun muvakkat ikinci maddesi mu
cibince Şeker şirketine ödenmek üzere Maliye 
vekâleti bütçesinde açılacak hususi bir fasla, ge
ri kalan kısmı da muhtelif müdafaa hizmetlerine 
karşılık olmak üzere Millî Müdafaa vekâleti ka
ra kısmı bütçesinde bu nam ile açılan hususi 
fasla tahsisat kaydolunur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABOI (Muğ
la) — Efendim, burada ufak bir tashihin yapıl
ması lâzımdır. Altıncı satırda «Mezkûr kanu-

I nun muvakkat .... nci maddesinde yazılı hiz
metlere sarf edilmek üzere» bu ibare kalkacak-

J tır, buna lüzum yoktur. 
i BEİS — Encümen maddeden «Mezkûr ka-
I nunun muvakkat... nci maddesinde yazılı hiz-
j metlere sarfedilmek üzere» ibaresinin çıkarıl

masını istiyor. Maddeyi, bu ibare çıktıktan son
raki şekliyle reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAD(DE 30. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta-
I rihüıden muteberdir. 
| REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
j yenler... Kabul edilmiştir. 
j MADDE 31. — Bu kanunun hükümlerini ic~ 
| raya Maliye vekili memurdur. 
| REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
| yenler... Kabul edilmiştir. 
| Kanunun heyeti umumiyesi için yoklama su-
; retiyle reyinize müracaat edeceğim. 
j Şimdi daha evvel açık reye arzedilen lâyiha-
I larm neticesini bildiriyorum. 
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Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin 

arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna ek 
kanuna, kabul etmek suretiyle (303) zat rey 
vermiştir. Binaenaleyh kanun bu miktar reyle 
kabul edilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kanunların bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanuna, kabul etmek sure
tiyle (310) zat rey vermiştir. Binaenaleyh 
kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

(Tekirdağ intihap dairesinden başlamak su
retiyle yoklama yoluyla rey toplanmasına baş
lanıldı). 

BEİS — Reye iştirak etmiyen var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum: 1942 malı 
yılı Muvazenei umumiye kanunu (321) reyle 
ve reye iştirak eden zevatın ittifakiyle kabul 
edilmiştir (Alkışlar). 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlarım, 1942 senesi bütçesini lüt
fen kabul buyurmak suretiyle Hükümetinize 
karşı göstermiş olduğunuz itimaddan dolayı ge
rek kendi namıma, gerek arkadaşlarım namma 
teşekkürlerimi arzederim. (Allah muvaffak 

etsin sesleri). 
Vazifemiz, şimdiye kadar olduğu gibi bun

dan sonra da, sizin itimadınıza lâyik olmağa 
ve bize tevdi ettiğiniz vazifeyi iyi görmeğe 
çalışmaktır. 

Büyük dünya buhranı karşısında, bütçeyle 
kabul buyurduğunuz bir çok külfetler vardır. 
Aynı zamanda, bundan sonra da karşılaşaca
ğımız bir çok zorluklar vardır. Fakat ben ona 
eminim ki, gerek bu külfetleri milletimiz ka
bul ederken ve gerek karşısında kaldığımız bu 
müşkülâtı biz yenerken, behemehal iyi bir neti
ceye vâsıl olacağımıza ve mutlaka istikbalde 
güzel neticelerle karşılaşacağımıza itimadımız 
vardır. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar). 

Arkadaşlarım, dün olduğu gibi bugün ve 
yarın da yegâne gayemiz ve yegâne takibedecö-
ğimiz yol, Türk vatanının bütünlüğü ve Türk 
milletinin istiklâlidir. (Bravo sesleri, alkışlar). 
Bize verdiğiniz vazifeyi yaparken gözmüzün 
önünde tutacağımız, ancak bu istikamet ve taM-
bedeceğimiz yol da, şimdiye kadar olduğu gibi, 
aynı yoldur. (Allah muvaffak etsin sesleri, 
alkışlar). 

REİS — Yarın saat 14 te toplanmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,15 

*>&<* 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna ek 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir; 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Öüsâmettin Kural 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
303 
303 

0 
0 

1 İT 
9 

[Kabul edenler] 

Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 

Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Es* id Sümer 

Rasih Kaplan 
Tüı kân örs 

Aydın \ 
Dr. Hulusi Alataş 
Ü.i-. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
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Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şercmetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Ralımi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sah ir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Pimin Yeri ikaya 
Lûtfi Gören 

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

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

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

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı Rükün 

î : 64 27.5 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktckhı 
Veli Necdet Sünkitay 
Zoki Mesud Alsan 

Edim t 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

1942 C : 2 
Eskişehir 

Istamat özdamar 
Gazianteb 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakaj 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Y'-NMII Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Borker 
Emin İnankur 
Refik Koraltan 
Turlum Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarh an 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 

Ziya Karamursal 
izmir 

Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen ! 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

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

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

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü. 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
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t : 64 21.6.1942 Û : 2 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral tzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid T al ay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kanıû 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 

Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tanman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 

Nazmi Trak 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyçcak 
ibrahim Eteni Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenleri 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 

Ankara 

Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

M.) Tayfur Sökmen 
Aydın 

Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
fîl- Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Asım U* 

Çorum 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
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Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Dr. Ahmcd Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan ÂH Yücel (V.) 

t : 64 27.5 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Al demir 
Reşad Mimaroğlu 
Ş eli i m e Yunus 
(M.) 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mi 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)' 

. 1942 C : 2 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
(M.) 

Refik İnce 
Maraş 

Hasan Reşid Tankut 
Memed Ertem. (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
trfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırrı Tarcan 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 

Abdurrahman Naci De
mi rağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Mm Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Yusuf Ziya özençi 



î : 64 27.5.1942 C : 2 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunlarm bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasma dair 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahiear 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza ErKan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 310 

Kabul edenler : 310 
Reddedenler 00 

Müstenkifler : 00 
Reye. iştirak etmeyenler : 110 

Münhaller : g 

[Kabul edenler] 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli ' 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 

i Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil-
yurt 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

1 Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Attf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırk 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 1 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 1 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id-. Kansu 

Çorum. 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioglu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Yueuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön. 
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

i Temel Göksel 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
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 
Istamat özdamar 
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İzzet Arakan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 
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 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 

t : 64 27. 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin I 

5.1942 C : 2 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâznn Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayızit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgoren 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 

Dr. Rasim Ferid Talay 
Naım suvvm. 

Ordu 
Ali Canip Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
îsmail Çamaş 

Rizt 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalottin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörtiker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
îsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
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Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Resai Erişken 

t : 64 27. 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

5.1942 0 : 2 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 

Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 

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

[Beye iştirak etmeyenler] 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet tnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V-) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alatas 
(V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpnıar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanktn 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Rs.) 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Sc.Lm Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurc' 
Reşad Mimaroğlu 

Şenime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Oı general Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 

Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 
trfan Ferid Alpaya 
( l . Â . ) 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Şefik özdemir 
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I : 64 27.5.1942 O : 2 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

1942 malî yılı 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Rasit Halıpoğlu 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirci 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş | 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ulkümen (M.) 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 

Sami Erkman 

M ^ 

Muvasenei umumiye kanununa verilen reylerin 
(K 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 321 

Kabul edenler : 321 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : gg 

Münhaller g 

[Kabul edenler] 

Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

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

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gül ek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

1 Vrfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

I İbrahim Arvas (M.) 
Yozgad 

Celâl Arat 
Veled îzbudak 

1 Ziya Arkant 

neticesidir 
anun kabul edilmiştir) 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Aya» 
Refet Canıtez 

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

Çank%rt 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüztin 
Mazhar Müfid Kansu 
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Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabrı Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlü 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Ki arım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
lemel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Agralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

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

î : 64 27.5 
Eskişehir 

îstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
r T . Abdurrahman Meltfe 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mukerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmı Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 

.1942 0 : 2 
ibrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uras 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin EDİkmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam aç 
Rıza Saltug" 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Soragman 
îbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
îzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilba*ı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedft Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevktt özpa-
zarbaşı 
Mihrî Pekttı 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asrm Tümer 
Faik Kurdoglu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgütr 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayürft 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin i 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioglu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabe} 
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Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdı Şarlan 
Hamdı Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaç 

Ri*e 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali D il em re 
Fııad Sirmen 
Hasan Carid 
Kemal ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 

î : 64 27.5 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Neemi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naei Eldeniz 
Hilmi Uran 
îbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşeen 
Terfik Tarman 

Siird 
Ali Kıza Esen 
Naki Bekmen 
"Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cerdet Kerim tneedayı 

. 1942 C : 2 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Korali 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Dereli 
Resai Erişken 
Sıtkı Atane 

Trab$on 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Baruteıı 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref U l u | 

Van 
Mtinib Boya 

Toegad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 
Sırn îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kurueak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Oztnçi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Ankara 
Ahmed Uluı 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet înönü (Rs. C.) 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh S i m Lerend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl- Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Hasan Cemil Çambel 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fııad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Osman Işnı 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Salâh Cimcoz (M.) 

îtmir 
Celâl Bayır 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Reaad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serin (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umıy 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Bökerçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
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Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Mustafa Ulusta 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlm 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manii* 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Resid Tankut 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

t ! 64 
Mardin 

Dr. Rıza Lerent 
Halid Onaran (M.) 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

27.5.1942 

Hakkı Kılıçoğlu (M.) 
Niğde 

Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırn Tarean 

0 : 2 
Siird 

Şefik özdemir 
Sinoh 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVİLİ 
Abdnrrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 

Nâzım Poroy 
Trdbuon 

Hamdi Ülkümen (Ma
zur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Vrfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Tan 
Hakkı Ungan (Mi) 
îbrahim Arvas (M.) 

Yoagad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 



TM B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 154 
Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırıl
masına dair olan 4041 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/778) 

T. C. 
Başvekalet 17.111.1942 

Kararlar dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1063 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine * 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna ek 
olarak Maliye vökrlliğinee hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 17 . II . 1942 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Hükümetçe ittihaz olunan bir kararla 23 .1.1942 tarihinden itibaren toz şekerin fabrika satış 
fiyatı 45 kuruştan 90 kuruşa ve kesme şekerin fiyatı da 48 kuruştan 110 kuruşa çıkarılmıştır. Bu 
fiyat tezyidinin başlıca sebebi şeker istihlâkini tahdit etmektir. 

1935 senesinde memleketimizin senelik şeker istihlâki takriben 50 - 55 bin ton raddelerinde 
iken şekerden alman istihlâk vergisinin kilo başına 12 kuruştan dört kuruşa indirilmesi ve 
şeker fabrikalarının birleştirilmesi suretiyle satış ve istihlâk masrafları azaltılarak şeker fiyatları 
ucuzlatmış ve bu sayede senelik istihkak mikdarı tedricen yükselerek son senelerde 110 bin tona 
varmıştır. Şeker istihlâkinin gösterdiği bu artış normal zamanlar için memnuniyeti mucip 'ise de 
senelik pancar istihsalimize göre, fabrikalarımızın istihsalâtı takriben 85 - 90 bin tonu geçme
mekte olduğundan memleketin şeker istihlâkini karşılayabilmek için hariçten her sene 20 - 25 bin 
ton şeker ithali lâzımgelmekte ve halen içinde bulunduğumuz şartlar altında hariçten şeker te
darikinin müşkülâtı, hattâ bazı zamanlarda "imkânsızlığı, arz ve izahtan müstağni bulunma!--
tadır. Diğer taraftan, bugünkü şartlar, her zamandan ziyade memlekette bir şeker stoku bı 
lundurulmasmı zaruri kılmaktadır. Buna rağmen son günlerde, aylık vasati satışlar, tat 
addedilemiyecek derecede yükselmeler göstermeğe başlamış ve 1941 senesi istihsal mikdarı 19' 
senesinde istihsal olunan mikdardan pek farklı olmadığı halde birinci kânun 1941 ayı sonunda f abı 
kalar elinde mevcut stoklar, 1940 senesinin aynı devresine nazaran on iki bin ton gibi küçük 
senmiyecek bir noksanlık arzetmiştir. Stok miktarında görülen bu tenakus, şeker alımlarının. 
tabii addolunabilecek miktarların üstüne çıkmasından mütevellittir. Binaenaleyh yersiz ve lüzum
suz olan bu talepleri durdurmak ve memleketin muhtaç olduğu şeker stokunu muhafaza edebilmek 
üzere, mahdut bazı vatandaşların şahsi menfaat endişesiyle yaptıkları biriktirmelerin önüne geçilmes; 
âcil bir zaruret halini almıştır. 

İkinci dünya harbinin siyasi, malî ve iktisadi sahalarda hâsıl ettiği teşevvüşlerin malî mu
vazene üzerindeki menfi tesirleri, normal Devlet masraflarına, büyük miktarda fevkalâde bir 
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takım masraflar yüklediği ve bir taraftan da va r i da t membalarının verimini azalttığı malûmdur. 
Fevkalâde ahvalin istilzam ettirdiği bu masrafları i m k â n m müsaadesi nisbetinde vergi membalariyle 
karşılamak, bu bahiste takibi lâzımgelen en sa l i m hareket tarzıdır. Bu itibarla şeker istihlâki
nin tahdidi maksadiyle fiyatların ar t t ı r ı lmasın d a n h â s ı l olacak fazlalığın vergi olarak Hazineye 
alınması muvafık görülmüştür. 

Ancak buğday fiyatları 1938 senesindeki m i k t a r m a n a z a r a n bir k a ç ^isl i artmış olduğundan 
önümüzdeki senelerde pancar zürraını ekime ; t e ş v i k iq]Uj p a n e a r fiyatlarının bu artışla mutena. 
sip olarak yükseltilmesi ve bunun ekim mevsimınd e n e w e l z ü r r a m g ö z ü ö n ü n e k o m ı ı m a s ı z a r u r i 

görüldüğünden Hükümetçe şeker fiyatları a r t t ı n l ı r k e n p a n c a r f i y a t l a r ı da 1941 senesi mubayaa 
fiyatlarına nazaran bir misli tezyit olunarak m ı n t a k a s m a g ö r e ( 2 > 5 ) f 2,75) ve (3) kuruş olarak 
tesbit ve ilân edilmiştir. Şeker fiyatlarının a r t } t ı r ı m ı a s m d a n e l d e edilmesi umulan hasılatın bir 
kısmı da bu masrafları karşılamağa tahsis olunmuştur 

Fevkalâde haller dolayısiyle işletme malzemegi) i ş ç i ü c r e t l e r i , ambalaj ve satış masrafları gibi 
istihsal ve satışla alâkalı masraflar da artmış bulunmaktadır. Türkiye şeker fabrikaları Ano
nim şirketi, şeker fiyatlarının tâyininde serbest bulunmadığından bu masraflarda husule gelen 
tereffülerin karşılanmasına zaruret görüldüğü takdirde, bu karşılık ta, yine son yapılan fiyat 
tezyidinden mütehassıl varidatla karşılanacaktır. y e n i h a y e t z a m d a n hâsıl olacak varidattan beş 
milyon lirası da şeker fiyatiarınm yükselmesi d o l a y ı g i y l e b u f i y a t l a ş e k e r a ı m a ğ a geçimi müsait 
olmıyan çocuklu ailelere, hastalara ve kimsesiz çocuklara bedava veya ucuz fiyatla şeker tevziine 
takais olunacaktır. Bu esaslar dairesinde h a z ı r l a n m I Ş o l a n ı a y i h a n ı n maddeleri hakkında da 
assagıda izahat arzedilmiştir: 

1. — 23 . I . 1942 tarihinden muteber olmak ü z e r e t e s b i t e d i l e n y e n i fi^tlarla toz şekere kilo 
basma (45) ve kesme şekere de (62) kuruş z a m m e d i l m i ş bulunmaktadır. Türkiye şeker fabrika-
Aan Türk Anonim Şirketinden alman malûmata g ö r e 19l± m a h s m senesinde, mıntakasma göro 
\ l ,ü5) , (1,75) ve (1.15) kuruş fiyatla ceman 556 1 8 0 9 9 4 k i l o p a n c a r mubayaa edilmiş ve bu pan
carlara 8 133 198,63 üra bedel ödenmiştir. Buna n a z a r a n bir kilo pancarın vasati fiyatı (1,4623) 
kuruşa gelmiştir. Yine mezkûr şirketin h e s a p i a n n a n a z a r a n son üç senelik pancar randımanı 
vasatı ( 6,58 ) kilodur. Binaenaleyh bir k i l o § e k e r e inikas eden panear bedeli 
1,4623 X 6,58 = 9.62 kuruş tutmaktadır. Hükûme tçe 1 9 4 2 pancar mubayaa fiyatları bir misli arttırıl
dığına göre 1942 mahsul senesinde, bir kilo şeker istihsali için ödenecek pancar masrafı (9,62) kuruş 
artacağından, şeker fiyatlarma yapüan zamdan b u miktarının şirkete terki ve geri kalanın vergi 
olarak alınması icabetmektedir. Şimdiye kadar t edvin olunan kanunlarda şeker istihlâk vergisi ge
rek toz, gerek kesme şeker için aynı miktarda tesbit edilmiş ise de toz ve kesme şeker fiyatları arasında 
yeni fiyatlar dolayısiyle hâsü olan fark çoğalmış oid uğ u v e t o z v e kesme şekerlerin istihsal nisbetleri 
sabit ve muayyen bulunmadığı cihetle bu defa a i ı n a c a k m ı ı n z a m istihlâk vergisinin ayrı ayrı tâyini 
zarurî bulunmuş ve vergi miktarları kilo basma k e s m e şeker için (62 — 9,62 = 52,38) ve toz şeker 
için de (45 — 9, 62 = 35,38) kuruş olarak tesbit edilmiş ve lâyihanın birinci maddesiyle, şekerden 
alınmakta olan munzam istihlâk vergisine bu miktarlarda zam yapıldığı tasrih edilmiştir. 

2. — Dahilî istihlâkin istihsale nazaran fazlasını «karşılamak üzere Hükmetçe hariçten getirilen 
veya getirtilen şekerler de Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi vasıtasiyle «attırılmaktadır. 
Bu şekerlerin ithal ve satışından hâsıl olacak kârın Hazineye aidiyeti tabii ise de harp hali yüzünden 
ithalâtın daima istenilen limanlardan yapılmasına imkân hâsıl olamamakta ve bu yüzden, şekerin it
hal edildiği limanlarla satılacağı mahaller arasında bazan oldukça uzun mesafeler bulunmakta ve bu 
da ithal maliyetine ayrıca dahilî nakliye masrailarmm inzimamını mucip olmaktadır. Lâyihanın 
2 nci maddesi, Hükûmetçe hariçten ithal olunacak şekerlerin gümrük kapısındaki maliyetleriyle yani 
gümrük resmiyle gümrükte alman diğer vergi ve resimler de dahil olduğu halde bulunan maliyetle
riyle ve eğer şekerlerin, memleket içinde satış ve tevzi mahalleri olan Eskişehir, Uşak ve Turhal 
fabrikalarına veya İstanbul'a nakli zaruri bulunursa mezkûr maliyete bu naklin istilzam ettirdiği 
nakliye masrafları da ilâve olunarak şeker şirketine devrolunacağmı ve bu maliyetle satış bedeli 
arasındaki farkın şirketçe Hazineye ödeneceğini göstermek üzere tanzim olunmuştur. 
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Yukarıda da arzedildiği veçhile fevkalâde haller dolayısiyle şekerin istihsal ve satış masraflarında 
vukua gelen tereffülerin Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketince karşılanması imkânsız gö
rüldüğü takdirde sözü geçen şirket, şeker fiyatlarının tâyininde serbest bulunmadığından bu karşılı
ğın, şeker fiyatlarına yapılan zamlardan temin olunması lâzımgeleceği gibi pancar mubayaa fi
yatlarının ilerideki senelerde arttırılmasına lüzum hâsıl olur ve bu da şirketçe karşılanamazsa aynı 
sebeple bunun da mezkûr zamlardan karşılanması ieabedecektir. Bu itibarla böyle bir zarureti vuku
unda, işbu lâyiha ile şirkete bırakılan kiloda (9,62) kuruşun arttırılması ve bunun için de , fiyat 
tezyidinden mütehassıl farklardan vergi olarak alınacağı birinci madde ile teklif edilen miktarla
rın o nisbette azaltılması iktiza eder. Halen şeker istihsal ve satış masraflarında tereffüler bulun
duğu ve bunun şirketçe karşılanması mümkün olmadığı Türkiye Şeker fabrikaları Türk anonim 
şirketince iddia edilmekte olup bu iddia Hükümetçe yaptırılacak tetkikatla sabit görüldüğü tak
dirde, birinci madde ile tesbit edilen miktarlardan tenzilât yapılması lâzımgeleceği ve bu kabîl hal
lerin tekerrürü de mümkün bulunduğu cihetle bu hususta îera Vekilleri Heyetince salâhiyet verilme
si muvafık görülmüş ve üçüncü madde de bu maksadı temin için yazılmıştır. 

4. — Şeker fiyatları arttırıldığı halde bir çok imalâtta şeker yerine kullanılan glikoz fiyatları
nın sabit bırakılması caiz bulunmadığından fiyat tezyidinden evvel şekerle glikozdan alınmakta 
olan istihlâk vergileri arasındaki nisbet gözönünde tutularak glikoz istihlâk vergisine de kilo başı
na (15) kuruş zam yapılması zarurî görülmüş ve bu maksatla dördüncü madde tanzim olunmuş
tur. 

5. — Şeker bir gıda maddesi olmak itibariyleistihlâkin tahdidi maksadiyle fiyatların arttırıl
masından sonra geçimi, bu fiyatla şeker almağa müsait olmıyan çocuklu aileler, hastalar ve kimse
siz çocukların bu gıdadan mahrum kalmamalarını temin için, tezyitten hasıl olacak varidattan beş 
milyon lirasının bu kabîl kimselere ucuz fiyatla veya bedava şeker verilmesine tahsisi ve bu işin 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir talimatname hükümleri dahilinde Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâletince yapılması muvafık görülmüş ve her ay şeker istihlâk vergisi tahsil edildikçe 
bu kanunla yapılan zam tahsilatının yedide birinin bu işe sarfedilmek üzere sözü gecen vekâlet 
bütçesine tahsisat olarak konulması ve şu kadar ki bu tahsisatın senede beş milyon lirayı geçemiye-
ceği hakkında beşinci madde kaleme alınmıştır. 

6. — Lâyihanın birinci maddesiyle tesbit olunan vergi miktarları, Hükümetçe pancar fiyatla
rına 1942 mahsul senesi için tâyin edilmiş olan mubayaa fiyatlarının istilzam ettiği fazla masraflar 
nazara alınarak, bu masraflar, arttırılan fiyat farklarından tenzil edilmek suretiyle tesbit edildiği 
yukarıda arzolunmuştu. Bu masrafların 1941 senesi mahsulüne şümulü olmadığı cihetle fiyatların 
arttırıldığı tarihte Türkiye Şeker fabrikaları Türk anonim şirketinin elinde mevcut stoklardan 
arttırılan fiyatın tamamı miktarında vergi alınması lâzımgelmektedir. Diğer taraftan Avrupa 
harbinin Balkanlara sirayeti üzerine Hükümetçe alman tedbirler dolayısiyle Edirne ve civarı zür-
raının pancarlarını almağa imkân hâsıl olamadığından, bu zürraa bir miktar tazminat verilmesi 
Hükümetçe kararlaştırıldığı gibi 1941 senesi pancar mubayaa fiyatlarına da on para zam yapılması 
kararlaştırılarak mezkûr sene mahsulleri bu zamla mubayaa edilmiş ve gerek tazminat gerekse zam 
olarak Şeker şirketince (1 564 075) lira munzam bir masraf ihtiyar edilmiştir. Bu masrafın işbu 
lâyiha ile şekerden alınacak verginin bunu karşılayacak bir miktarda satış yapılıncaya kadar alın
maması suretiyle mahsubu muvafık görüldüğünden şeker fiyatlarının arttırıldığı tarihten itibaren 
satılan toz şekerler 3 475 700 kiloya baliğ oluncaya kadar bunlardan yeni zammın alınmaması 
icabetmektedir. Kristal şeker için tesbit olunan vergi miktarı kiloda 45 kuruş olmasına nazaran 
mahsubu lâzımgelen 1 564 075 liranın 1 564 075 = 3 475 700 kilo toz şeker satılmasiyle mahsubu 
mümkün olabilecektir. 

45 
Şeker fiyatlarının arttırıldığı 23 .1.1942 tarihinden itibaren Türkiye Şeker fabrikaları Türk 

anonim şirketi tarafından satılmış olan şekerlerden de vergi alınması tabii bulunduğundan, bu 
hususları temin etmek üzere birinci muvakkat madde hazırlanmıştır. 

7. — Hükümetçe şeker fiyatları arttırıldığı sırada, ticaretle iştigal eden bütün hakikî ve 
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11ükmi şahıslardan, ticaret maksadiyle nezdlerinde şeker bulunduranlardan, şekeri imâl ettikleri 
maddelerde kullananlardan, o tarihte ellerinde mevcut şeker stoklarını göstermek üzere beyan
name alınmış ve beyannamelerin verilmesini mütaakıp satışlara yeni fiyatlarla başlanmıştır. Bina
enaleyh fiyatların arttırıldığı tarihte ellerinde stok bulunanlara emeksiz ve açıktan bir men
faat teminine mahal kalmamak üzere bu stoklardan da vergi alınması icabedeceğinden bu cihet 
ikinci muvakkat madde ile hükme bağlanmıştır. 

8. — Glikoz istihlâk vergisine yeniden zam yapılmakta olduğundan kanunun neşri tarihinde el
lerinde .yüz kilodan fazla glikoz bulunanların stoklarından da bu zammın alınması, yukarıki mü
lâhazalara binaen zaruri bulunduğundan üçüncü muvakkat madde de bu maksatla tanzim olunmuştur. 

9. — Geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere, hastalara ve kimsesiz çocuklara ucuz fiyatla veya 
bedava şeker tevziine sarfedilmek üzere Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesine konulacak 
tahsisat, senede beş milyon lira ile tahdit edilmiş ve 1941 malî yılının bitmesine de az bir zaman 
kalmış olduğundan bu sene için verilmesi lâzımgelen tahsisat miktarı hesabedilerek 4 ncü muvak
kat madde ile tâyin ve tesbit edilmiştir. 

10. — Yeni zamlar da, geçen senelerde yapılmış olanlar gibi fevkalâde hallerin devamı müd
detine maksur bulunacağından bu maksadı temin için 6 ncı madde tanzim olunmuştur. 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 27. III. 1942 

Esas No. 1/778 
Karar No. 20 

Yüksek Eeisliğe 

. Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin 
arttırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna ek 
olarak Maliye vekâletince hazırlanan, ve Baş
vekâletin 17 mart 1942 tarih ve 6/1063 numara
lı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası, esbabı mucbesiyle birlikte Encümeni
mize havale buyıırulmakla, Maliye vekili, Ik-
tiat vekâleti ve Şeker şirketi mümessilleri huzur-
lariyle tetkik ve müzakere olundu: 

Bir taraftan fevkalâde ahval dolayısiyle mü
temadiyen artmakta olan Devlet masraflarını 
karşılayacak gelir elde etmek gayesi, ve diğer 
taraftan, şeker fabrikalarının istihsali mem
leket istihlâkini karşılayamadığından, ve ithalâ
tın gittikçe zorlaşmasından şeker istihlâkini 
tahdit etmek maksadiyle, ve Millî korunma ka
nununun verdiği salâhiyetlere istinaden Koor
dinasyon heyeti karariyle 23 .1.1942 tarihinde 
kristal şekerin kilosuna 45, küp şekerin kilo
suna 62 kuruş zammedilmiş ve derhal tatbik 
mevkiine konmuştur. Elimizdeki lâyiha yapı
lan bu zamların tahsisi yerlerini tâyin etmek
tedir. Filhakika bu zamlardan, kristal şekerin 
kilosundan 35, 38 ve küp şekerin beher kilosun 

da 52, 38 kuruş istihlâk resmi olarak alına
caktır. 

Zammın 9, 62 kuruşu, pancar fiyatının vasa
ti 1, 46 kuruştan 2, 93 kuruşa çıkarılması üze
rine zürraa tevzi olunacak parayı karşılamağa 
tahsis edilecektir. 

Bundan başka, şeker fabrikalarının istihsal 
masrafları çok artmıştır. Malzeme bedellerinin 
ve işçi yevmiyelerinin tereffüü, memur ücret
lerine 4178 numaralı kanunla yapılan zam, ve 
normal zamanlarda yapılan amortismanların bir 
misline arttırılması lüzumu, şekere yapılan zam
dan kilo başına vasati 5 kuruşun bu artışları 
karşılamak üzere şeker şirketine bırakılmasını 
zaruri kılmıştır. 

Elimizdeki lâyiha ile Hazineye temin edilecek 
varidat miktarına gelince: Kristal ve küp şeke
rin beher kilosundan istihlâk vergisi olarak alı
nacak miktar aynı olmadığına göre, bu miktar, 
bu iki cins şekerden hangisinin daha fazla istih
lâk edileceğine bağlıdır. Şimdiye kadar şeker fi
yatına yapılan zamlar, kristal veya küpe ayni 
miktarda olduğu için, istihlâk nisbetlerinde 
tahavvül olmamıştır ve normal istihlâk % 55 
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kristal, % 45 küp olarak devam etmiştir. Bu de
fa ise, küp şekere yapılan zam, kristalden mü
himce bir miktar fazla olduğundan (kristalde 45, 
küpte 62) küp şeker istihlâkinin azalacağı, ve 
nisbetinin kristal % 60, küp % 40 olacağı tahmin 
edilmektedir. Bittabi, pancar mahsulünün yekû
nuna tabi olan fabrikaların umumî istihsalinin 
ne olacağı katı surette belli olmamakla beraber, 
asgari 60 bin ton şeker hesap edilecek olursa, Ha
zinenin 22 1/2 milyon elde edeceği tahmin edile
bilir. Bu yekûndan 23 .1.1942 tarihinde tesbit 
edilen fiyatlarla şeker almağa geçimi müsait ol-
mıyan çocuklu ailelerle, hastalara ve kimsesiz ço
cuklara parasız veya ucuz fiyatla şeker tevziine 
hasredilecek olan beş milyon çıkarılırsa, Hazine
ye 17 1/2 milyon lira kalacak demektir. 

İhtiva ettiği umumî esaslar itibariyle kabule 
şayan görülen lâyihada, aşağıda arzedilen tadi
lât yapılmıştır: 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri encü-
menimizce aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde ile Hükümet, pancar fiyatları
na yapılacak zammın mütaakıp senelerde arttı
rılmasına lüzum görüldüğü, veya şekerin maliye
tinde fevkalâde haller dolayısiyle vâki olacak te-
zayüdü karşılamak zarureti hâsıl olduğu takdir
de, birinci maddede yazılı vergi miktarlarını in
dirmeğe salâhiyet istemekte idi. Bu mesele encü
menimizde tetkik edildikten sonra, yukarıkî 
sebeplerden dolayı tahakkuk edecek fark'm 
bütçeye tahsisat olarak konması, ve şeker şir
ketine tediye edilmesi daha muvafık olacakı 
kanaatine varılmış, ve madde o şekilde tadil 
edilmiştir. 

Glikozdan alınmakta olan istihlâk vergisine 
15 kuruş ilâve edildiğine dair olan lâyihanın 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesi, şeker fiyatlarına 
23 . I . 1942 tarihinde tesbit edilmiş olan fiyat
larla şeker almağa geliri müsait olmayan ço
cuklu ailelere, hastalara, ve kimsosîz çocuk
lara, parasiz veya ucuz fiyatla şeker tevziini 
derpiş etmektedir. 

içtimaî adalet bakımından çok yerinde olan 
bu fikre Encümenimiz esas itibariyle tamamen 
taraftar olmuştur. Ancak, lâyihada teklif edil
diği gibi, şeker zammının her ay tahassül ede
cek miktarında Sıhhat vekâleti bütçesine tahsi
sat ilâvesi hem tatbikatta zorlukları mucip ola
cağı, hem de tahsisi varidat demek olacağından, 

( S . Sa; 

bunun daha iyi bir şekle konulması temenni edil
miş, lâyihada da derpişedilen senede 5 milyon 
liranın Sıhhat vekâleti bütçesine bu maksatiçin 
konmasının daha muvafık olacağı kanaatine va
rılarak madde o şekilde tadil edilmiştir. 

Şeker şirketi tarafından 1941 senesi zarfknda 
pancar fiyatına yapılarak çiftçiye dağıtılan (ve 
yekûnu 1 390 476 lira tutan) kilo başına 10 para 
zam ile, Meriç köprülerinin tahribi üzerine nak-
ledilemiyen pancar sahiplerine dönüm başına 
25 lira olarak ödenen (ve yekûnu 173 576 lira 
tutan) tazminat bedelini karşılamak üzere, 
kristal şeker zamlarmdan bir kısmının şirkete 
terkedileceğinden bahseden «muvakkat birinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Encümenimiz beşinci maddenin derpiş ettiği 
beyanname vermiyenlerden veya hilafı haki
kat beyanname verenlerden alınacak beş kat ver
gi cezasının, umumî hükümlere göre bu gibi ah
valde verilecek cezalara ilâveten verilmesi lâ-
zımgeldiği mütalâasında bulunmuş ve maddeyi 
öyle bir fıkra ilâvesiyle kabul etmiştir. 

Glikozdan alınacak munzam resimden, ve be
yannamelerini vermiyenlerle yanlış verenlerden 
alınacak cezadan bahseden muvakkat üçüncü 
madde encümenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesinin tadili üzerine 
dördüncü muvakkat madde tayyedilmiştir. 6, 7 
ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen tadilâtla, havalesi veçhile 
Maliye encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Ik. En. Reisi 
Giresun 

î. Sabuncu 
Afyon K. 

H. Erkan 
Denizli 

Tahir Berkay 
Erzincan 

S. Başotaç 
îçel 

Dr. M. Berker 
İzmir 

Benal Anman 

Bu M. M. 
Bilecik 
K. Gülek 

Ankara 
A. Ulus 

Diyarbakır 

Kâ. 
Bilecik 

K. Gülek 
Ankara 
M. Eriş 
Edirne 

V. Necdet Sünkitay T. Göksel 
Eskişehir 

Emin Sazak 
İstanbul 

A. Daver 
Kars 

K. Anklt 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

İstanbul 
A. H. Denizmen 

Konya 
Kâzım O kay 

Niğde Rize 
Dr. R. Ferid Talay Fuad Sirmen 

Sinob Zonguldak 
Y. Kemal Tengirşenk H. Karabacak 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 9. IV. 1942 
Esas No. 1/778 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin 
arttırılması hakkındaki 4041 sayılı kanuna ek 
olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve Başve
killiğin 17 mart tarihli ve 6/1063 numaralı tez
keresiyle Büyük Millet Meclisine gönderilen ka
nun lâyihası, gerekçesi ve İktisat encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize de havale edil
miş olmakla Maliye vekili ve Şeker şirketi mü
messili hazır bulundukları halde tetkik olundu. 

Lâyihanın gerekçesinden ve ilgililerce veri
len izahlardan anlaşıldığı üzere İkinci dünya har
binin tesiriyle Devlet masrafları durmaksızın 
artarken ve bu masraflara karşılık bulmak lâ-
zımgelirken şeker fabrikalarının istihlâki de tür
lü sebeplerle memleket istihsaline yetmemekte, 
yabancı memleketlerden bu fabrikaların alet ve 
sair ihtiyacını temin kabil olamadığı gibi şeker 
ithali de aynı sebeplerle güçleşmekte ve nihayet, 
elde edilen şeker ne kadarsa bunun halka seyyan 
surette taksimi fikri nazari kalmağa mahkûm bu
lunmakta olduğundan hem Hazineye gelir bul
mak, hem şeker istihlâkini tahdit etmek maksa-
diyle Hükümet, Millî korunma kanununun ver
diği salâhiyete dayanarak Koordinasyon h ^ e t i 
karariyle kristal şekerin kilosuna 45 ve küp şe
kerin kilosuna 62 kuruş zammederek bu kararı 
23. I. 1942 tarihinde tatbika geçmiştir. Kanun 
lâyihası, bu suretle yapılmış olan zamların kris
tal şekere ait olanından 35,38 ve küp şekere ait 
olanından 52,38 kuruşun istihlâk resmi olarak 
alınması, beher kiloya ispat eden zamdan 9,52 
kuruşun da - pancar ortalama fiyatının 1,46 ku
ruştan 2,93 kuruşa çıkarılması' üzerine - çiftçiye 
pancar bedeli olarak verilecek parayı karşılamak 
suretiyle şeker şirketine terkedilmesi maksadiyle 
tanzim edilmiştir. 

Esasları bakımından Eneümenimizce de uy
gun görülen lâyihanın, İktisat encümeninin de
ğiştirmeleri de dikkate alınarak birinci ve 
ikinci maddeleri Hükümetçe teklif olundukları 
şekilde kabul olunduktan sonra üçüncü madde 
de Hükümet tarafından 1942 istihsal senesi 

için tesbit edilmiş olan pancar mubayaa fiyat
larının kanun metninde rakamla zikrine tedvin 
bakımından lüzum görülmiyerek kaldırılması 
suretiyle bu madde tadil ve glikozun istihlâk 
vergisine yaplaıı 15 kuruş zamdan bahseden 
dördüncü madde olduğu gibi kabul edilmiştir. 
Şeker fiyatının son karar üzerine yükselmesin
den dolayı bu fiyatla şeker alamıyacaği tahmin 
olunan az gelirli, ailelere, hastalara ve kimsesiz 
çocuklara parasız veya ucuz fiyatla şeker veril
mesi için Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliği 
bütçesine tahsisat konmasına dair olan beşinci 
maddeyi Encümenimiz İktisat encümeninin ta
dil ettiği şekilde değil, Hükümetin teklif et
tiği şekilde kabul etmiş ve bu kararma da şe-
kor fiyatlarına vukubulan zamdan hâsıl ola
cak gelirin şeker fiyatını arttırmağa sebep ol
muş olan âmiller tesiriyle - değişiklikler göste
receği, ucuz fiyatla veya parasız verilecek şe
ker için âzami tahsisat miktarı tesbit edildiği 
halde asgari miktar için hiç bir ölçü tâyin 
edilmediği bu gelirden ~\/l sinin bu maksada 
tahsisi ile de bu noksanın telâfi olunduğu nis-
bet tâyininin ise «tahsisat varidat» demek ol
madığı mülâhazaları saik olmuştur. 

Birinci muvakkat madde — Kanun lâyiha
sının gerekçesinde anlatıldığı gibi 23 . I . 1942 
tarihinde şeker fiyatlarına yapılmış olan 
zam 1942 mahsul senesi için pancara tâyin edil
miş olan mubayaa fiyatlarından ileri gelen fazla 
masraflar gözönünde tutularak tesbit edilmiş 
ve halbuki bahsedilen masrafların 1941 senesi 
mahsulüne şümulü olmadığından fiyat artışı ta
rihinde şeker fabrikaları elinde bulunan stoklar
dan arftırılan fiyatın tamamı kadar vergi alın
ması lâzımgelmekte ve buna karşı şeker şirketi
nin Hükümet karariyle Edirne pancar zürrama 
verdiği tazminatın ve yine Hükümet karariyle 
1941 senesi pancar mubayaa fiyatına yapılmış 
olan on para ilâveden dolayı şirketçe yapılmış 
olan fazla masrafın tutarı olan 1 564 051 liranın 
yukarıda zikredilen stoklara ait vergi hasıla-
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tiyle mahsubu takarrür etmiş olmasından dola
yı 23 .1.1942 tarihinde Şeker şirketi elinde 
mevcut stoklar tamamen satılıncaya kadar fiyat 
zammının tam olarak alınacağı ve fakat, şirkete 
Hükümetin borcu olan 1 564 051 lira ödenince
ye kadar bu parayı karşılayacak miktarda, ya
ni 3 475 700 kilo kristal şekerden zam alınmı-
yacağmı ifade maksadiyle hazırlanmıştır. 

Encümenimiz mahsup muamelesinin şekli ne 
olursa olsun, kanun ancak vergi alınmasını ve 
Hükümet borcunun bütçeye tahsisat konulması 
suretiyle ödeneceğini emredebileceğini dikkate 
alarak maddeyi ikiye ayırmış ve zam tarihinde 
şirketin elinde mevcut şekerlerin tamamı sa — 
İmcaya kadar zammın tam olarak alınacağını 
ve hasılatın da işbu kanunun yürürlüğe girdiği 
aya ait satışların vergisiyle birlikte ödeneceği
ni birinci muvakkat maddenin, 1 564 051 
lira borcun ise Maliye bütçesinde bu husus için 
açılacak bir fasla konulacak tahsisattan ödene
ceğini ikinci muvakkat maddenin mevzuu halin
de yeniden kaleme almıştır. Bu tadil neticesin
de üçüncü muvakkat madde olan Hükümetin 
ikinci maddesi umumî hatlariyle kabul edilmiş 
ve ancak bunun ikinci fıkrası sonundaki «beyan
name vermedikleri veya mevcutlarını noksan bil
dirdikleri tebeyyün edenlerden beş kat vergi alı
nacağına» dair olan kısım Millî korunma kanu
nunun şümulüne giren cezaî bir hükmü ifade et
tiği ve bu gibi hallerde açılacak tahkikat ne-

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergi
sinin arttırılması hakkındaki 4041 numaralı ka
nuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırla
nan ve Başvekâletin 6/1063 numaralı ve 17 . III . 
1942 tarihli tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası İktisat ve Maliye encümenle
rinin mazbp*talariyle birlikte Encümenimize ha
vale buyumlmuş olmakla-Maliye vekâleti Vari
dat umuın müdürü hazır olduğu halde tetkik ve 

ticesinde zabıt varakaları münderecatı mahkeme 
karariyle teeyyüt edince, beyanname ver-
miyen veya mevcutlarını gizlemiş olanlar hak
kında ona göre cezla tertip edileceği tabii ve ce
zanın tekriri ise adalete mugayir bulunduğu ci-
cihetle bu gibi beyanname harici veya gizli kalan 
şekerlerden Hazinenin zammı almakla iktifa et
mesi zaruri görülerek madde ona göre tadil olun
muştur. 

Üçüncü muvakkat madde, dördüncü muvak
kat madde olarak ve İktisat encümenince kaldı
rılmış olan dördüncü muvakkat madde ise üçün
cü madde hakkında serdettiğimiz mütalâalara 
binaen Hükümetin teklifi veçhile beşinci muvak
kat madde olarak, altıncı yedinci ve sekizinci 
maddeler İktisat encümeni tarafından kabul edil
miş oldukları şekilde kabul edilmiş olmakla ha
valesi mucibince Bütçe encümenine havalesi rica-
siyle Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Tokad 
A. Bayındır Nasuhi Baydar Cemal Kovalı 

Aydın Balıkesir İzmir 
A. Menderes Hacim Çarıklı K. Dursun 

Kayseri Kırklareli Kırşehir 
Ömer Taşcıoğlu Hamdı Kuleli 1. Özkan 

Kırşehir Malatya Manisa 
M. Seyfeli M. Nedim Zabcı F. Kurdoğlu 

Rize 
K. Kamu 

müzakere olundu. 
Hükümetin mucip sebeplerinde izah olundu

ğu üzere günden güne artmakta olan şeker is
tihlâkini karşılamağa dahilî istihsalin kâfi gel
memesi ve hariçten şeker celbinin de halihazır 
vaziyet dolayısiyle zorlaşmış bulunması ve istih
lâkin vesikaya tabi tutularak tahdidi de müm
kün görülememesi yüzünden istihlâki tahdit et
mek maksadiyle Hükümet Mülî koruu-

Butçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 . V . 1942 
Mazbata No. 92 
Esas No. 1/778 

Yüksek Reisliğe 
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ma kanuniyle haiz olduğu salâhiyete 
müsteniden 13 . I . 1942 tarihinden itiba
ren toz şekerin toptan satış fiyatını 90 
ve kesine şekerin toptan satış fiyatını 
da 110 kuruşa iblâğ etmiştir. Müzakere edilen 
lâyiha bu zamlardan hâsıl olacak meblâğlardan 
bir kısmının vergi olarak Hazineye alınmasını 
istihdaf etmektedir. 

ikinci dünya harbinin doğurduğu buhran, 
Devletin gerek Millî müdafaa masraflarını ge
rekse diğer âmme hizmetlerine mahsus masraf
larını gittikçe mütezayit bir şekilde arttırırken 
varidat kaynaklarının verimi de azalmakta ol
duğundan bozulan malî muvazeneyi tekrar te
sis etmek ve artan masrafları mümkün olduğu 
kadar vergi hâsılatiyle karşılayabilmek, içııı 
1940 yılmdanberi vasıtasız ve vasıtalı vergi
lerimize muhtelif miktarlarda zamlar yapılmış
tı ; bu meyanda şeker ve glikoz istihlâk vergisi 
de arttırılmıştı. Bu defa tahdit maksadiyle şe
ker fiyatlarına yapılan zamdan hâsıl olacak pa
ranın bir kısmının da, şeker istihlâk vergisinin 
arttırılması suretiyle Hazineye alınması, Hü
kümetçe malî muvazenemizi düzgün bir halde 
tutmak hususunda sarfolunan gayretlerin ve 
ittihaz olunan tedbirlerin yeni bir tecellisi olmak 
itibariyle encümenimizce memnuniyetle kabule 
şayan görülmüştür. 

Şeker istihlâk vergisinin bu suretle arttırıl
masından dolayı hasıl olacak varidat, yapılan 
hesaplara nazaran yirmi beş milyon lira radde
sinde olup bundan yeni fiyatlarla şeker alma
ğa geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere ucuz 
fiyatla şeker tevziine sarfedilmek üzere Sıh
hat ve içtimai muavenet vekâleti bütçesine ko
nulacak beş milyon lira ile şeker maliyetlerinin 
tezayüdünü karşılamak üzere şirkete bırakılma
sı derpiş olunan miktar tenzil olununca Hazi
neye takriben on yedi milyon lira raddesinde 
bir varidat temin edilmiş olacaktır. 

Lâyihanın birinci maddesi encümenimizce 
aynen ve ikinci maddesi de ufak bir ibare tas-
hihile kabul edilmiştir. Üçüncü madde üzerinde 
cereyan eden müzakere neticesinde iktisat ve 
Maliye encümenlerinin noktai nazarna iştirak 
edilmiyerek bu maddenin Hükümetin teklifi veç
hile kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. Sebebi
ne gelince; bilindiği üzere şekerden alınan is
tihlâk vergisi 2785 ve 3101 numaralı kanunlar
la şekerin toptan satış fiyatı arasına ithal olun

muştur. istihlâk vergisi şekerin satış fiyatiyle 
maliyet fiyatı arasındaki farkdan alınmakta ve 
bakiyesi de şirketin temettüünü teşkil etmekte 
olup senevi tevzi olunacak temettü miktarı ser
mayeye nazaran % 9 dan fazla olduğu takdirde, 
fazlası da 2785 numaralı kanunun beşinci mad
desi hükmüne göre Hükümete ait bulunmakta
dır. Bu itibarla 1940 ve 1941 yıllarında şeker 
fiyatlarına yapılan onar kuruş zamdan ye
dişer kuruşu 8828 ve 4041 numaralı kanunlarla 
vergi olarak alınmış ve üçer kuruşu da 
maliyetlerde pancar mubayaa fiyatlarının arttı
rılması dolayısiyle husule gelen artışı karşlamak 
üzere şirkete bırakılmıştır. 

Bu defa 23 . I . 1942 tarihinde şeker fiya
tına yapılan toz şekerde (45) ve kesme şekerde 
(62) kuruş zamdan (9.62) kuruşu, pancar mu
bayaa fiyatlarının bir misli arttırılmasını kar
şılamak üzere şirkete bırakılmış ve bakiyesinin 
vergi olarak alınacağı lâyihanın birinci madde
sinde ifade edilmiştir. Ancak fevkalâde haller 
dolayısiyle işçilik, nakliye, ambalaj gibi istihsal
de satış masrafları artmış olduğu gibi istihsali 
teşvik için pancar fiyatlarının ilerki senelerde 
daha fazla arttırılması da mümkün bulunduğun
dan, bütün bu sebeplerle şekerin maliyet fiyatı 
arttığı ve bu artışın şirket tarafından kendi me-
nabiiyle karşılanması mümkün olamıyacağı Hü
kümetçe yaptırılacak tetkikatla tebeyyün ederse 
fiyat zammından vergi olarak ayrılan toz şeker
de (35,38) ve kesme şekerde (52,38) kuruştan 
bu artışları karşılayacak bir miktarının daha şir
kete bırakılması ve vergi miktarının daha aşağı 
hadde indirilmesi hususunda Hükümet bir salâ
hiyet istemektedir. 

Bu suretle karşılanması zaruri görülecek mik
tar, yalnız bir seneye maksur olmayıp böyle bir 
zaruretin tahaddüsü halinde, fevkalâde hallerin 
hitamiyle veya daha evvel maliyetlerde bir te
nezzül husuliyle bu zaruret zail oluncaya kadar 
ödenecek bir meblâğ teşkil ettiğinden bunun 
Devlet bütçesinden her sene şeker şirketine öden
mesi, yukarıda arzolunan istihlâk vergisi maka-
nizmasına göre encümenimizce yerinde görülme
miş ve işin icabına uygun olan Hükümet teklifi 
muvafık bulunmuştur. 

Dördüncü madde, Hükümetin teklifi veçhile 
kabul edilmiştir. 

Cari fiyatlarla şeker almağa geçimi müsait 
olmıyan çocuklu ailelere, hastalara ve kimsesiz 
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çocuklara parasına veya ucuz fiyatla şeker da
ğıtılmasına sarfed}!mek üzere Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekâleti bütçesine senevi beş milyon 
lirayı geçmemek üzere tahsisat konulacağına da
ir olan lâyihanın beşinci maddesi, içtimai yardım 
bakımından encümenimizce de yerinde görülmek
le beraber tatbikatta şahsi takdirlere yol açacak 
mahiyette olan bu işin arzu edildiği şekilde ba-
şanlmasındaki zorluk üzerinde durulmuş ve ce
reyan eden müzakere neticesinde Hükümetçe bu 
hususta çok hassas davranılması ve bu yardım
dan istifade ettirilecek olanların tefriki işinin 
mümkün mertebe şahsi takdirleri ve içtihatları 
bertaraf edecek salim esaslara raptedilmesi te
menniye şayan bulunmuş ve konulacak tahsisa
tın, vergi tahsilâtiyle ilgilendirilmiyerek doğru
dan doğruya Sıhhat ve içtimai muavenet bütçe
sine vazı ve vergi tahsilatının da Varidat bütçe
sine irad kaydı hususundaki İktisat encüme-
meninin mütalâasına Encümenimizce de iştirak 
edilerek İktisat encümeninin maddesi aynen ka
bul olunmuştur. 

Maddenin müzakeresi sırasında, çok çocuklu 
ailelere, hususi kanunu mucibince bir defaya 
mahsus olarak verilmesi lâzrm gelen para mükâ
fatının, tahsisat bulunamaması yüzünden bir 
kaç senedenberi verilememiş olduğu ve maktan 
(1 500 000) liraya baliğ olan bu mükâfata kar
şılık olarak Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
leti bütçesine bu sene dahi ancak (75 000) hıra 
tahsisat konulabilmiş olduğu ileri sürülerek ma

hiyeti itibariyle içtimai bir yardımdan ibaret olan 
ve lâyihadaki maksada da aykırı bulunmayan bu 
para mükâfatının verilebilmesi ve şenelerden-
beri yapılamıyan bu yardımın da temini için 
1942 malî yılı için Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti bütçesine konulacak olan beş milyon 
liradan (1 500 000) lirasının bu işe tahsisi aza
dan bir zat tarafından teklif ve bu teklife En
cümence de iltihak edilmiş ve Maliye vekili de 
bu hususa muvafakat etmiş olduğundan, bu 

maksadın istihsali için lâyihaya ilâve edilen mu
vakkat bir madde ile (beşinci muvakkat madde) 
bu cihet temin olunmuştur. 

Lâyihanın birinci ve ikinci muvakkat mad
deleri hakkında Maliye encümeninin noktâi na
zarına Encümenimizce de iştirak olunduğundan 
Hükümetin birinci muvakkat maddesi yerine 
Maliye encümeninin birinci muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiş, 1941 yılı bütçesine tahsisat 
konulması için zaman ve imkân kalmamış oldu
ğundan Şeker şirketine ödenmesi lâzım gelen 
(1 564 052) liranın 1942 yılı bütçesinden ödene
ceği hakkında bir değişiklikle ikinci muvakkat 
maddesi de kabul olunmuştur. Kezalik Maliye 
encümeninin üçüncü muvakkat maddesi aynen 
kabul olunmuştur. 

Glikoz stoklarından alınacak vergi hakkın
da Hükümetin üçüncü muvakkat maddesi dör
düncü muvakkat madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

Altıncı ve sekizinci maddeler Hükümetin 
teklifi veçhile, yedinci madde ufak bir kelime 
tashihi ile kabul edilmiş olmakla Umumî Heye
tin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan H. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Bolu Diyarbakır 

F. öymen Celâl Said Siren Rüştü Bekit 
Elâzığ Giresun Gümüşane 

M. F. Altay M. Akkaya T). Sakarya 
İsparta İstanbul Kayseri 
R. Ünlü H. Dikmen F. Baysal 

Kayseri Kırklareli Mardin 
Suat Hayri Ürgüblü B. Denker R. Erten 

Ordu Samsun Seyhan 
H. Yalman M. Ali Yörüker S. Çam 

Tokad Yozgad 
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HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair olan 4041 numaralı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3828 ve 4041 numaralı kanun
larla şekerden alınmakta olan on dört kuruş 
munzam istihlâk vergisine kilo basma küp şe
kerde (52.38) ve kristal şekerde (35.38) kuruş 
zammedilmiştir. 

MADDE 2. — Hükmetçe yabancı memleket
lerden getirilen veya getirtilecek şekerler, ithal 
mevkilerinde gümrük kapısındaki maliyetle
riyle Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
ketine devrolunur. Mezkûr şekerlerin bu maliyet
liyle satış bedelleri arasındaki fark, sözü geçen 
şirket tarafından Hazineye verilir. îthal mev-
kilerinden memleket içindeki satış yerleri olan 
Eskişehir, Uşak ve Turhal fabrikalariyle İstan
bul'a nakledilmeleri lâzımgelen şekerlerin devir 
maliyet fiyatına ithal mevkilerinden bu mahal
lere kadar olan nakliye masrafları da ilâve 
edilir. 

MADDE 3. — 1942 istihsal senesi için Hükü
metçe mmtaka itibariyle 2,5 2,75 ve 3 kuruş 
olarak tesbit edilmiş olan pancar mubayaa fi
yatlarının mütaakıp senelerde arttırılması dola-
yısiyle veya fevkalâde hallerin icabı olarak şe
kerin maliyet fiyatında husule gelecek tezayü-
dün karşılanmasına zaruret bulunduğu yapıla
cak tetkikatla tebeyyün ettiği takdirde birinci 
maddede yazılı vergi miktarlarmı münasip had
de indirmeğe İcra Vekilleri Heyeti salahiyetli
dir. 

MADDE 4. — 3101 numaralı kanunla glikoz
dan almmakta olan istihlâk vergisine 4041 nu
maralı kanunun birinci maddesiyle yapılmış 
olan 5 kuruş zamma kilo başına (15) kuruş ilâ
ve edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetçe 23 .1.1942 tari
hinde tesbit edilmiş olan fiyatlarla şeker almağa 
geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere, hasta
lara ve kimsesiz çocuklara parasız veya ucuz 
fiyatla şeker tevziine sarf edilmek üzere Sıhhat 
ve içtimai muavenet bütçesinde açılacak husu
si fasla, işbu kanunun birinci maddesiyle şeker 
istihlâk vergisine yapılan zamdan her ay tahas-

ÎKTÎSAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİEÎŞİ 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair olan 4041 numaralı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. 
nen. 

Hükümetin 1 nci maddesi ay-

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3. — 1942 istihsal senesi için Hü
kümetçe mmtaka itibariyle 252,75 ve 3 kuruş 
olarak tesbit edilmiş olan pancar mubayaa fi
yatlarının mütaakıp senelerde arttırılmasına lü
zum görüldüğü veya fevkalâde hallerin icabı ola
rak şekerin maliyet fiyatında husule gelecek 
tezayüdün karşılanmasına zaruret bulunduğu 
yapılacak tetkikatla tebeyyün ettiği takdirde 
tebeyyün edecek fark bütçeye tahsisat olarak 
konulur ve şeker şirketine ödenir. 

MADDE 4. 
nen. 

Hükümetin 4 ncü maddesi ay-

MADDE 5. — Hükümetçe 23 . 1 . 194â tali
hinde tesbit edilmiş olan fiyatlarla şeker alma
ğa geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere, has
talara ve kimsesiz çocuklara parasız veya ucuz 
fiyatla şeker tevziine sarfediîmek üzere Sıhhat 
ve içtimaî muavenet bütçesinde açılacak hususi 
fasla senede beş milyon lirayı geçmemek üzere 
tahsisat konulur. 

( S. Sayısı : 154 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin art 
tırilmasma dair olan 4041 numaralı kanuna 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3828 ve 4041 numaralı kanun
larla şekerden alınmakta olan on dört kuruş 
munzam istihlâk vergisine kilo başına küp şeker
de (52, 38) ve kristal şekerde (35, 38) kuruş 
zammedilmiştir, 

MADDE 2. — Hükümetçe yabancı memleket
lerden getirilecek veya getirtilecek şekerler, it
hal mevkilerinde gümrük kapısındaki maliyet
leriyle Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim 
şirketine devrolunur. Mezkûr şekerlerin bu ma
liyetleriyle satış bedelleri arasındaki fark, sö
zü geçen şirket tarafından Hazineye verilir, ît-
hal mevkilerinden memleket içindeki satış yer-
leri olan Eskişehir, Uşak ve Turhal fabrikala-
riyle îstanbula nakledilmeleri lâzımgelen şeker
lerin devir maliyet fiyatına ithal mevkilerinden 
bu mahallere kadar olan nakliye masrafları da 
ilâve edilir. 

MADDE 3. — 1942 istihsal senesi için Hü
kümetçe tesbit edilmiş olan pancar mubayaa 
fiyatlarının mütaakıp senelerde arttırılmasına 
lüzum görüldüğü, veya fevkalâde hallerin icabı 
olarak sekerin maliyet fi varında husule gelecek 
tezayüdün karşılanmasına zaruret bulundu «ru 
yapılacak tetkikatla tebev^iin ettiiSi takdirde 
tebe^TÜn edecek fark bütçeye tahsisat olarak 
konulur ve şirkete ödenir. 

MADDE 4. — 3101 numaralı kanunla arlikoz-
dan alınmakta olan istihlâk vergisine 4041 mi
nareli kanunun birinci maddesiyle .yamîmış 
olan bes kuruş zamma kilo başına 15 kuruş ilâ-
•\e edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetçe 23 . I . 1942 ta
rihinde tesbit edilmiş olan fiyatlarla şeker alma
ğa geçimi müsait olmıyan çocuklu ailelere, has
talara ve kimsesiz çocuklara parasız veya ucuz 
fiyatla şeker tevziine sarfedilmek üzere Sıhhat 
ve içtimai muavenet bütçesinde açılacak hususi 
fasla, işbu kanunun birinci maddesiyle şeker is
tihlâk vergisine yapılan zamdan her ay tahassül 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair olan 4041 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1. 
aynen. 

— Hükümetin birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetçe yabancı memle
ketlerden getirilecek veya getirtilecek şekerler, 
ithal mevkilerinde gümrük kapısındaki mali
yetleriyle Türkiye Şeker fabrikaları Türk ano
nim şirketine devrolunur. Mezkûr şekerler sa
tıldıkça, bu maliyetlerle satış bedelleri arasın
daki fark adı geçen şirket tarafından Hazineye 
verilir. 

İthal mevkilerinden memleket içindeki sa
tış yerleri olan Eskişehir, Uşak ve Turhal fab-
rikalariyle İstanbul'a nakledilmeleri lâzımge
len şekerlerin devir maliyet fiyatma ithal mev
kilerinden bu mahallere kadar olan nakliye 
masrafları da ilâve edilir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
avnen. 

MADDE 4. — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5. — İktisat encümeninin beşinci 
maddesi avnen. 
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sül eden varidatın yedide biri miktarında tahsi
sat ilâve olunur. Bu tahsisat bir sene için beş 
milyon lirayı geçemez. 

Bu tahsisatın sarf şekli icra Vekilleri Heye
tince tasdik olunacak bir talimatname ile tâyin 
edilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının arttırıldığı 23 . I . 1942 tarihin
de Türkiye Şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti elinde mevcut olan şekerlerden, bu şeker
ler tamamen satılmcaya kadar, birinci maddede 
yazılı zam, küp şeker için (62) ve kristal şeker 
için (45) kuruş olarak alınır. Şu kadar ki, 
23 . I . 1942 tarihinden itibaren satılacak olan 
kristal şekerler (3 475 700) kiloya baliğ olunca
ya kadar kristal şekerlerden mezkûr zam alın
maz. 

Türkiye Şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti 23 .1.1942 tarihinden bu kanunun mer'iye-
te girdiği tarihe kadar satmış olduğu şekerler
den alınması lâzımgelen zammı, bu kanunun 
mer'iyete girdiği aya ait satışların vergisiyle 
birlikte öder, 

MUVAKKAT MADDE 2. — Şeker fiyatları
nın arttırıldığı tarihteki mevcutlarını göstermek 
üzere, ticaretle iştigal eden bütün hakikî ve 
hükmi şahıslarla ticaret maksadiyle neztlerinde 
seker bulunduranlardan ve şekeri imal ettikleri 
maddelerde kullanan hakikî ve hükmi şahıslar
dan Hükümetçe aimmış olan beyannameler ve 
bunlarm kontrolü neticesinde meydana çıkarıl
mış olan bevanname harici şekerlere ait zabıt 
varakaları ile hiç beyanname vermemiş olanlar 
nezdinde tesbit edilmiş olan şekerlere ait zabıt 
varakaları veya suretleri maliye dairelerine tev
di olunur. 

Maliye dairelerince bu beyannamelerde yazılı 
seker: miktarları üzerinden kilo basma küp şe-
k*-**de (62) ve kristal şekerde (45) kuruş istih-
1Â> vergisi tahakkuk ettirilerek mükelleflere 
tebliğ olunur. Bevanname vermeğe mecbur tutu
lanlardan, elinde şeker olduğu halde beyanna
me vermedikleri veya mevcutlarını noksan bil
dirdikleri tebeyyün edenlere beyannamesi veril
memiş olan şekerler için tahakkuk ettirilecek 
vergiye beş kat zam yapılır, 

12 -
Jk . EJ, 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Şeker fiyatları
nın arttırıldığı tarihteki mevcutlarını göster
mek üzere ticaretle iştigal eden bütün hakikî 

j ve hükmi şahıslarla ticaret maksadiyle nezd-
lerinde şeker bulunduranlardan ve şekeri imal 
ettikleri maddelerde kullanan hakikî ve hükmi 
şahıslardan Hükümetçe aimmış olan beyanna
meler ve bunların kontrolü neticesinde meydana 
çıkarılmış olan beyanname harici şekerlere aı4; 
zabıt varakalariyle hiç beyanname vermemiş 
olanlar nezdinde tesbit edilmiş olan şekerlere 
ait zabıt varakaları veya suretleri Maliye dai
relerine tevdi olunur. 

Maliye dairelerince bu beyannamelerde ya
zılı şeker miktarları üzerinden kilo basma küp 

i şekerde (62) ve kristal şekerde (45) kuruş is-
I tihlâk vergisi tahakkuk ettirilerek mükelleflere 
| tebliğ olunur. Beyanname vermeğe mecbur tutu

lanlardan, elinde şeker olduğu halde beyanname 
vermedikleri veya mevcutlarını noksan bildir-

| dikleri tebeyyün edenlere, beyannamesi verilme
miş olan şekerler için tahakkuk etttirilecek ver
giye beş kat zam yapılır. 
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Hal. E. 

eden varidatın yedide biri miktarında tahsisat 
ilâve olunur. 

Bu tahsisat bir sene için beş milyon lirayı 
geceme*. 

Bu tahsisatın sarf şekli îcra «Vekilleri Heye
tince tasdik olunacak bir talimatname ile tâyin 
edilir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının arttırıldığı 23.1.1942 tarihin
de Türkiye Şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti elinde mevcut olan şekerler : 

A) Tamamen satılmcaya kadar birinci 
maddede yazılı zam küp şeker için kilo başı
na 62, kristal şeker için 45 kuruş olarak alınır. 

B) Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihe 
kadar satılmış olanlardan alınması lâzımgelen 
zam kanunun mer'iyete girdiği aya ait satış
ların vergisiyle birlikte ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetçe alı
nan kararlara tevfikan 1941 malî yılında şir
ketçe pancar ekicilerine tediye edilmiş olan 
1 564 051 lira Maliye bütçesinde bu husus için 
açılacak bir fasla konulacak tahsisattan ödenir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Maliye encüme
ninin muvakkat birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetçe alı
nan kararlara tevfikan 1941 malî yılmda şir
ketçe pancar ekicilerine tediye edilmiş olan 
(1 564 051) lira 1942 malî yılı Maliye vekâleti 
bütçesinde açılacak hususi bir fasla tahsisat 
konarak ödenir. 

( S. Sayısı : 154 ) 
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Mükellefler vermiş oldukları beyannamelerin 
muhteviyatına ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunlar 
haricinde kalan hususlara karşı 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunabilirler, itiraz komisyonu karar
larına karşı idare namma yapılacak temyiz ta
lepleri de aynı hükümlere tabidir. 

Tahakkuk eden vergi ve zamlar, tahakkuku 
takip eden aydan itibaren üç ayda ve üç mü
savi taksitte alınır. Zamanında ödenmi-
yen taksitler % 10 zamla ve Tahsili emval ka
nununa göre tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Glikozun alım 
ve satımiyle iştigal edenler ve glikozu imalâtın
da iptidai, veya tâli madde olarak kullanan sınai 
müesseseler (3843 numaralı kanunun 5 nci mad
desinde tarif olunan sınai müesseseler kastedil
miştir.) Bu kanunun neşredildiği günü takip 
eden günün akşamma kadar kanunun neşri ta
rihinde ticarethane, mağaza, depo, ambar, 
fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acenta ve 

komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunan 
stokların cins, miktar ve sıkletini ve bulunduk
ları yerleri gösteren bir beyannameyi bağlı 
oldukları varidat dairesine vermeğe mecbur
durlar. Kanunun neşri tarihinde ellerinde yüz 
kilodan az glikoz mevcut bulunan yukarıda ya
zılı şahıs ve müesseseler beyanname vermek 
mecburiyetine tâbi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mükel
leflerin evrak ve vesikalariyle tatbik ve tetkik 
olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra beyan
namelerde yazılı miktarlar üzerinden mükellef
lere kilo basma 15 kuruş vergi tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namına, beyannamesi verilmeyen veya 
noksan gösterilen mevaddm varidat dairelerin
ce tesbit edilecek miktarları üzerinden vergi 
tarholunur ve buna beş kat zam yapılır. 
Tarholunacak vergilerle ceza zamları mükellef
lere tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunun ., 
haricinde kalan hususlara karşı, 3692 numaralı 

tk. E. 

Mükellefler vermiş oldukları beyannamelerin 
muhteviyatına ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunlar 
haricinde kalan hususlara karşı 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz 
talebinde bulunabilirler, itiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namına yapılacak temyiz 
talepleri de aynı hükümlere tabidir. 

Tahakkuk eden vergi ve zamlar, tahakkuku 
takip eden aydan itibaren üç ayda ve üç müsa
vi taksitte alınır. Zamanında ödenmiyen taksit
ler % 10 zamla ve Tahsili emval kanununa göre 
tahsil olunur. Umumî hükümlere göre verilecek 
cezalara halel gelmez. 

MUVAKKET MADDE 3. — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen. 
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Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Şeker fiyatları
nın arttırıldığı tarihteki mevcutlarını göster
mek üzere ticaretle iştigal eden bütün hakikî 
ve hükmi şahıslarla ticaret maksadiyle nezt-
lerinde şeker bulunduranlardan ve şekeri 
imal ettikleri maddelerde kullanan hakikî ve 
hükmi şahıslardan Hükümetçe alınmış olan be
yannameler ve bunların kontrolü neticesinde 
meydana çıkarılmış olan beyanname harici 
şekerlere ait zabıt varakaları ile hiç beyanna
me 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 küp şe
kerde 62 ve kristal şekerde 45 kuruş istihlâk 
vergisi tahakkuk ettirilerek mükelleflere tebliğ 
olunur. 

Mükellefler vermiş oldukları beyannamelerin 
muhteviyatına ve bu beyannamelere müsteni
den tarholunan vergilere itiraz edemezler. 
Bunlar haricinde kalan hususlara karşı 3692 
numaralı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve j 
temyiz talebinde bulunabilirler.. ttiraz ko- I 
misyonu kararlarına karşı idare namma yapı
lacak temyiz talepleri de aynı hükümlere ta
bidir. 

Tahakkuk eden vergiler tahakkuku takibeden 
aydan itibaren 3 ayda ve üç müsavi taksitte 
alınır. Zamanında ödenmeyen taksitler % 10 
zamla ve Tahsili emval kanununa göre tahsil 
olunur. 

Hükümetçe beyannamelerin kontrolü neti
cesinde meydana çıkarılmış olan beyanname ha- | 

i B. t. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Maliye encüme
ninin muvakkat üçüncü maddesi aynen. 
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kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz 
talebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namına yapılacak temyiz 
talepleri de ayni hükümler dairesinde cereyan 
eder. 

Tahakkuk eden vergilerle eeza zamları ta
hakkuku takip eden aydan itibaren üç ayda 
ve üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında 
Ödenmiyeu taksitler % 10 zamla ve Tahsili em 
val kanununa göre tahsil edilir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 5 nei madde mu 
eibince Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti büt
çesinde açılacak hususi fasla 1941 malî yılı için 
konulacak tahsisat 800 000 lirayı geçemez. 

(& Sayı* : 154) 
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Mal. E. 

rici şekerlerle hiç beyanname vermemiş olanlar 
nezdinde tesbit edilmiş bulunan şekerlere ait 
zabıt varakaları üzerine yapılan takibat netice
sinde zabıt varakaları münderecatı mahkeme 
karariyle teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt vara
kalarında yazılı şekerler üzerinden de, alâka
darlara yukarıki fıkra hükümleri dairesinde 
vergi tarh ve tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Glikozun alım 
ve satımiyle iştigal edenler ve glikozu imalâtın
da iptidai veya tâli madde olarak kullanan sı
nai müesseseler (3843 numaralı kanunun beşin
ci maddesinde tarif olunan sınai müesseseler 
kastedilmiştir) bu kanunun neşredildiği günü 
takip eden günün akşamına kadar kanunun neş
ri tarihinde ticarethane, mağaza, depo, ambar, 
fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acenta ve ko
misyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunan 
stok) larm cins, miktar ve sıkletini ve bulun
dukları yerleri gösteren bir beyannameyi bağ
lı oldukları varidat dairesine vermeğe mecbur
durlar. Kanunun neşri tarihinde ellerinde 100 
kilodan az glikoz mevcut bulunan yukarıda ya
zılı şahıs ve müesseseler beyanname vermek 
mecburiyetine tabi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mü
kelleflerin evrak ve vesikalariyle tatbik ve tet
kik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra be
yannamelerde yazılı miktarlar üzerinden mü
kelleflere kilo başına on beş kuruş vergi tarh-
olunur. 

Müddeti içinde beyanname vermiyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namına beyannamesi verilmiyen veya 
noksak gösterilen mevaddın varidat dairelerin
ce tesbit edilecek miktarları üzerinden vergi 
tarholunur ve buna beş kat zam yapılır. Tarho-
lunacak vergilerle ceza zamları mükelleflere 
tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunun 
haricinde kalan hususlara karşı 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunabilirler, itiraz komisyonu karar-

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen. 
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MADDE 6. — 17 . V . 1940 tarihli ve 3823 
numaralı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu 
kanun hakkında da caridir. 

MADDE 7. — Bu 
muteberdir. 

kanun nesri tarihinden 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic 
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

17 . III. 1942 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam H- Menemencioğlu 
Da- V. Ha. V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. I. V. 
R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
Sırrı D ay 

Zr. V. 
Muhlis Erkmetı 

İk. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 7. 
nen. 

MADDE 8. 
nen. 

— Hükümetin 7 nci maddesi ay-

Hükûmetin 8 nci madde ay-
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larına karşı idare namına yapılacak temyiz ta
lepleri de aynı hükümler dairesinde cereyan 
eder. 

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

MUVAKKAT MADDE 5. — Beşinci madde 
mucibince Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti 
bütçesinde açılacak hususi fasla 1941 malî yı
lı için konulacak tahsisat 800 000 lirayı geçe
mez. 

MADDE 6. — 17. V. 1940 tarihli ve 3828 nu
maralı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu ka
nun hakkında da caridir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Beşinci madde
deki hususlara sarfolunmak üzere Sıhhat ve iç
timai muavenet vekâleti bütçesine konulacak 
olan tahsisat miktarı 1942 malî yılı için 
(3 500 000) lirayı tecavüz edemez. 

MADDE 6. — 17 . V. 1940 tarihli ve 3828 sa
yılı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu kanun 
hakkmda da caridir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen. 
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S. Sayısı: 159 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 sayılı kanunla
rın bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve 
resimlere yeniden zam icrasına dair kanun lâyihası ve 

İktisat, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/772) 

T. C. 
Başvekâlet 13 . III . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1047 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 nu
maralı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrası 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 12 . III . 1942 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabi mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam, 

Mucip sebepler 

ikinci dünya harbinin üçüncü yılı içinde 1942 malî yılı bütçesini bağlarken bütün dünyayı saran 
harbin, gerek iktisadi, gerek siyasi sebeplerle memleketimize tahmil ettiği fevkalâde masraf
ların mevcut vergilerle karşılanması mümkün olamadığından yeni varidat membaları teminine 
ihtiyaç görülmüştür. 

Bir taraftan harpten mütevellit hayat pahalılığı dolayısiyle memur ve müstahdemlerin aylık
larına (4178) numaralı kanunla yapılan zamlar, diğer taraftan hayat pahalılığının muhtelif Dev
let masraflarını arttırmış olması, 1942 malî yılı bütçesinin 309 740 396 liradan 384 035 101 liraya 
çıkarılmasını icabettirmiş ve fevkalâde Millî müdafaa masraflarını da ehemmiyetli surette art
tırmıştır. 

1941 malî yılı bütçesinde dahil bulunmayan ve miktarı 74 294 705 liraya baliğ olan bu masraf
ların tamamını, 1941 malî yılı varidat fazlası karşılamağa kâfi bulunmamaktadır. Bu itibarla 
mevcut vergilere yeniden zamlar yapılması ve harbin vücude getirdiği şartlar dolayısiyle artmış 
olan kazançlardan fevkalâde bir kazanç vergisi alınması derpiş olunmuştur. Fevkalâde ahvalin 
doğurduğu fevkalâde masrafların imkân nisbetinde vergi membaları ile karşılanması memleketi
mizin malî kudretini ve paramızın iştira kuvvetini sağlam bir halde bulundurmak için müracaat 
edilmesi lâzımgelen çarelerin en başında gelenlerinden biridir. Her tarafta umumiyetle kabul edil
miş olan bu esasın faydaları üzerinde uzun uzadıya durmağa lüzum yoktur. Bu itibarla her zaman 
olduğu gibi istihsali tazyik etmemek ve vatandaşların tediye kabiliyetlerini aşmamak hususları 
ehemmiyetle gözönünde tutularak ve içinde bulunduğumuz zamanların iktisadi şartları da hesa
ba katılarak, muhtelif vergi ve resimlere, tahammülleri derecesinde zamlar yapılmıştır. 
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Takdim olunan lâyiha münhasıran mevcut vergilere yapılmış olan zamları ihtiva etmekte olup, 

fevkalâde kazançlardan alınacak vergi hakkında ayrı bir lâyiha ihzar ve takdim kılınmıştır. 
Yapılan zamlar, hayvanlar vrgisiyle muamele ve muhtelif maddelerden alman istihlâk ve ihra

cat vergilerine, damga, tayyare, tiyatro ve sinema ve nakliyat resimlerine, tütün, müskirat, tuz 
ve kibrit müdafaa vergilerine taallûk etmektedir. 

Bunlardan tütün, müskirat ve tuzdan alman müdafaa vergileriyle fevkalâde kazanç vergi&i 
hasılatının Millî Müdafaa vekâletinin fevkalâde ihtiyaçlarına ve diğer zamların da harbin tesi
riyle artmış olan âdi masraflara tahsisi muvafık görülmüştür. 

Bu zamlar da, 3828 ve 4040 numaralı kanunlarla kabul olunan zamlar gibi muhtelif vergi ve re
simlere nisbet edilmiş olmakla beraber heyeti umumiyesi fevkalâde ahvalin devamına maksur 
fevkalâde bir Millî Müdafaa mükellefiyeti teşkil etmekte ve fevkalâde ahvalin ortadan kalkmasını 
mütaakıp kaldırılması lâyihanın 18 nci maddesiyle temin edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyiham maddeleri hakkında aşağıda izahat arzedilmiştir. 
Birinci madde, 4040 numaralı kanunla tadil edilmiş oları Hayvanlar vergisi kanununun 18 

nci maddesinin değiştirilmesine taallûk etmektedir. Bu tadilât neticesinde koyun ve kıl keçilerin 
vergilerine (20) şer, merinos koyunu, tiftik keçi ve sığırın vergilerine (10) ar, manda, deve ve 
domuzların vergilerine (25) şev, at ve katırların Nergisine (115) şer ve eşek vergisine de (15) 
I.JTUŞ zam yapılmaktadır. 

Yapılan tetkikler neticesinde süt ,yağ, yapağı, deri ve canlı hayvan fiyatlarının yükselmesi seb 
ebiyle hayvancılığın hasılatı, yapılan zamları karşılamağa müsait bulunduğu ve zamların hay
van sahiplerini tazyik etmiyeceği anlaşılmıştır. At, katır ve eşeklerden alman vergiler de, yeni 
zamlarla, harpten evvel alınan vergi miktarına rblâğ edilmiş olmaktadır. Sığırlara yapılan zam
la birlikte verginin miktarı, harpten evvelki dereceye dahi çıkmamıştır. 

Lâyihanın ikinci maddesiyle Damga resmi kanununun 11 ci maddesine bağlı tarifede nevileri 
yazılı evraktan maktuan alınmakta olan damga resimleri % 50 nisbetinde arttırılmaktadır. Bu re
simler 4040 numaralı kanunla da % 50 arttırılmış • olduğundan bu suretle maktu damga resimlerine, 
aslının bir misli derecesinde zam yapılmış olmaktadır. Bu resimler, evrakın mahiyetine göre cüzi 
miktarda olduğundan, resimlerin arttırılması, efradın muamelâtı üzerine tesir icra etmiyecektir. 4040 
numaralı kanunla ticari ve mütedavil evrak ve senetlerin damga resmi bir misil arttırılmış ve 
maktu resimler ise yalnız % 50 nisbetinde bir zamma tabi tutulmuş idi, yeni yapılan zamla maktu 
ve nispî resimler arasında bir muadelet de temin edilmiş olmaktadır. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler, tayyare resmi kanununun tadiline taallûk etmektedir. Mezkûr 
kanunun 3 ncü maddesiyle resmî dairelere ve mahkemelere verilen arzuhaller, bir kuruşluk tayyare 
resmine tabi tutulmuştur. Yapılan tadil ile resmin miktarı beş kuruşa çıkarılmakta ve arzuhallerden 
maada resmî dairelere ve mahkemelere verilen istifaname, muhtıra, lâyiha, beyanname ve ihbarname
lerle bu mahiyette resmî makamlara çekilen telgraflar da mezkûr resme tabi tutulmaktadır. Bu evrakın 
kâffesi, arzuhal mahiyetini taşımakta olduğundan Damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 38 nci 
fıkrasında bir arada mütalâa edilerek aynı miktarda damga resmine tabi tutulmuş 
iken bir kısmının tayyare resminden istisna edilmesi teklif adaletine uygun bulunmamakta idi. 
Yapılan tadil, bu adaletsizliği izale etmekle beraber bir miktar varidat teminine de hadim olacaktı e. 
Konulan resim, cüzi miktarda olduğundan, bu yüzden muamelâtın haleldar olması da varit bulun
mamaktadır. 

Millî korunma kanununun tadiline dair olan 4156 numaralı kanunun birinci maddesinde, mez
kûr kanunla verilen salâhiyete müsteniden Hükümetçe fertlerden istenilecek beyannameler her türlü 
harç ve resimlerden ve bu meyanda damga ve tayyare resimlerinden istisna edilmiş olduğundan, lâ
yihanın 3 ncü maddesinde bu istisnanın mahfuz bulunduğu tasrih olunmuştur. 

Tayyare resmi kanununda, arzuhallerin resmi ifa edilmediği veya noksan ifa olunduğu tak
dirde, tatbik olunacak muamele hakkında sarahat bulunmadığından gerek bu cihetin, gerekse 
evraka yapıştırılan tayyare pullarının iptal şeklinin hükme bağlanması kanunun tamam tatbiki
ni temin için zaruridir. Bu maksatla lâyihanın dördüncü maddesiyle, Tayyare resmi kanununun 
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7 nci maddesine bazı hükümler ilâvesi derpiş olunmuştur. îlâve edilen hükümler, aynen bu 
evrakın damga resminin ifa edilmemesi veya noksan ifa edilmesi veyahut iptal muamelesinin 
kanuna muhalif bulunması hallerinde tatbik olunan hükümlerin tayyare resmine de teşmilin
den ibarettir. Şu kadar ki sözü geçen evrakın hem damga, hem tayyare resimleri ifa edilmemiş 
veya noksan ifa olunmuş ise veya pulların iptali kanuna muhalif bulunuyorsa, bu evrakı kabul 
ve üzerine muamele icra edenlerden damga ve tayyare resimleri için ayrı ayrı iki defa ceza alm-
mıyarak, her ikisi için bir defa, elli kuruş alınacağı da maddede tasrih olunmuştur. Gerek bu 
cezanın, gerekse ifa edilmemiş olan tayyare resminin ve 4040 numaralı kanunun 20 nei madde
siyle Damga resmi kanununun 55 nei maddesine eklenen fıkra hükmüne göre tahsili lazımgelea 
tayyare resmi ve cezasının mükellef ve masulü ile sureti tahakkuk ve tahsili hakkında aynen 
Damga resmi kanununun on, on bir ve on ikinci fasıllarında yazılı hükümlerin tatbik olunacağı 
da maddeye dercedilmiştir. 

Beşinci ve altıncı maddeler, eşhas ve eşya nakliyatından alınan resimlerin arttırılmasına ait 
hükümleri ihtiva etmektedir. 472 numaralı kanuna müsteniden vapur ve tren yolcularından nak
liye ücretine ilâveten alınmakta olan nakliyat resmi 3828 numaralı kanunun 9 ncu maddesiyle 
şehir harici nakliyatta birinci mevkide % 5, ikinci mevkide % 2,5 ve üçüncü mevkide de % 1 
arttırılmış ve aynı kanunun 10 ncu maddesiyle yolcu nakliyatı haricinde kalan nakliyata da 
zaruri ihtiyaç maddeleriyle inhisara tabi mevat istisna edilmek şartiyle nakliye ücretlerinin % 
5 i nisbetinde bir resim konulmuştu. 

Eşhas nakliyatından alman resim nisbetine yapılmış olan zamlar, lâyihanın beşinci madde
siyle birinci mevkide % 15 e, ikinci mevkide % 12,5 a ve üçüncü mevkide % 5 e ve eşhas nakli
yatı haricindeki nakliyatın resmi de lâyihanın altıncı maddesiyle % 10 a çıkarılmaktadır. 

Bu zamların, eşhas nakliyatını az çok tahdide uğratması muhtemel bulunmakla beraber har
bin tevlit ettiği zaruretler dolayısiyle bu tahdit, demiryolları ve deniz nakliyatında, eşya nak
liyatı lehine tecelli edeceği cihetle faydalı bulunmakta ve bu tahdit yüzünden, resim hasılatında 
görülecek^ tenakusun, yeni zamlarla telâfisi ve fazla hasılat elde edilmesi mümkün görülmektedir. 

Yeni zamlar tarifelerin değiştirilmesini istikam etmekte olup yabancı memleketler demir ve 
denizyolları idare ve acentaları tarafından, Türkiye hatlarındaki nakliyata ait olarak satılan bi
letlerde yeni zamların tatbiki, tarife değişikliğinden mezkûr idarelerin haberdar edilmesine ve 
onlar tarafından da acentalarına icabeden talimatın verilmesine bağlı bulunduğundan kanunun 
mer'iyete girmesiyle beraber bu zamların mezkûr idarelerce tatbikına başlanması mümkün ola
mamaktadır. Bu itibarla yeni zamların mezknr idarelerce satılan biletlerde hangi tarihten iti
baren tatbik edileceğinin Devlet demir ve denizyolları idareleriyle, mezkûr idareler arasmda 
münakit itilâfnamelere göre tâyin edileceği hakkmda beşinci maddeye hüküm konulmuş ve aynı 
hükmün eşya nakliyatına yapılan zamlara da tatbik olunacağı altıncı maddede tasrih edilmiştir. 

Lâyihanın 7 nci maddesi tütün ve içkilerden alınan müdafaa vergilerinin arttırılmasına taal
lûk etmektedir. Şimdiye kadar 2460, 3828 ve 4040 numaralı kanunlarla tütünlerde, paket ve içkiler
de şişe veya litre başına maktuan ve tarife fiyatından ayrı olarak konulmuş olan müdafaa vergi
lerinin yeni lâyihada, tarife fiyatiyle mezcedilmek suretiyle birleştirilmesi ve gayri safi satış ha
sılatı üzerinden alınması esas kabul edilmiştir. Fevkalâde ahval dolayısiyle tütün ve içkilerin 
gerek imaline muktazi iptidai maddeler gerekse işçilik ve malzeme fiyatlarında husule gelen teref-
füler bu mamulâtm satış fiyatlarının arttırılmasını icabettirmiş ve müdafaa vergileri zamlarının da 
fiyat artışlarına göre toplu bir halde maktuan konulması mümkün olamadığından, her nevin ta
hammül derecesi ve bu neve ait halen mevcut müdafaa vergisi nazarı itibara almarak, yen|i ya
pılan zamlarla birlikte müdafaa vergilerinin mütefavit miktarda ve tarife fiyatiyle mezcedilmek su
retiyle konulması zarureti hâsıl olmuştur. Yapılan hesaplara göre bu suretle alınacak müda
faa vergisi tütün satışlarında gayri safi hasılatın % 37 sine ve içki satışlarında da % 31 ine baliğ 
olduğundan lâyihanın 7 nci maddesine, tütün ve içkilerin perakende satış fiyatlarından bu miktarla
rın müdafaa vergisi olarak ayrılacağı tasrih olunmuştur. Hususi âmiller tarafından yapılan içkiler
den alınacak müdafaa vergisi ve aynı asas dairesinde înhiharlar idaresince tahsil olunacaktır. 
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TtrtüıJ? mamulâtiyle ispirtolu içkiler üzerinde mevcut müdafaa vergilerine yapılmış olan zamlar, 

mevcut vergilerin takriben bir misli derecesindedir. 
Müdafaa vergileri, gayrisâfi satış hasılatına istinat ettirilmiş ve satış fiyatlarının tadili umumî 

bütçe varidatı üzerinde müessir bulunmuş olduğundan halen cari fiyatlarında, yapılacak değişik
likler için evvelemirde Heyeti Vekileden karar alınacağına dair hüküm konulmuştur. 

Aisker sigaraları da mfüdafaa vergisine tabi iken 4040 numaralı kanunun 27 nei maddesiyle 
bu vergiden istisna edilmiş ve diğer sigaralara nazaran fiyatı çok ucuz olan bu sigaranın mün
hasıran askerler tarafından kullanılması ve muhtemel kaçakçılığın önüne geçilmesi için bu siga
raların sjureti tevzii hakkmla mezkûr maddeye hükümler konulmuştu. 4040 numaralı kanunun 
27 nei mjaddesi, lâyihanın 16 ancı maddesiyle kaldırılmakta olduğundan, mezkûr maddenin asker 
sigaralarına müteallik hüküm, aynen lâyihanın 7 nei maddesine naklolunmuştur. 

Lâyihanın sekizinci maddesi tuz satışlarından kilo başına bir kuruş müdafaa vergisi alınmasına 
aittir. Tttz satışlarına 4040 numaralı kanunun 27 nei maddesiyle kilo başına bir kuruş müdafaa ver
gisi konulmuştur. Yeni lâyihanm 8 nei maddesiyle bu vergi arttırılmış olmayıp yapılan değişiklik 
sadece 4040 numaralı kanunun 27 nei maddesi, tütün ve içkilerden alman müdafaa vergilerinin 
tahsil esası değiştirilmesinden dolayı lâyihanın 16 ncı maddesiyle ilga edilmekte olduğundan 
mezkûr 27 nei maddede tuz müdafaa vergisi hakkında mevcut olan hükmün aynen yeni lâyihaya 
alınmış almasından ibarettir. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesiyle, inhisar kibritlerinden ve çakmak taşlarından alman mü
dafaa vergisi iki misli arttırılmaktadır. Bu arttırma neticesinde bir kutu kibritin müdafaa 
vergisiyle birlikte satış fiyatı dört kuruşa çıkmaktadır. Kibrit istihlâkinin umumî ihtiyaçlar 
arasındaki nisbeti pek cüzi olmasına göre, bu zammın kibrit istihlâki ve hayat pahalılığı üze
rinde ehemmiyetli bir tesiri olmayacaktır. 

Lâyihanm 10 ncu maddesiyle, tiyatro ve sinemalardan alınmakta olan resim % 20 nisbetinde 
arttırılmaktadır. 4040 numaralı kanunla yapılan zamla ve asker ailelerine yardım zammiyle bir
likte tiyatro ve sinemalardan alınacak resimlerde bilet bedelinin % 50 sine baliğ olmaktadır. Fev
kalâde ahvalin ie&bettirdiği masrafları karşılamak üzere favkalâde hallerin devamına maksur ola
rak, eğlence ihtiyaçlarından biraz ağır da olsa bir vergi alınması tabii görülmek icabeder. Ha
len tiyatro ve sinemalara karşı olan rağbetin fazlalığına göre, bu zammın, hasılatı tenkis etmiye-
ceği yapılan tetkiklerle anlaşılmıştır. 

On birinci madde ile hiracat vergisinin nisbeti % 10 na çıkarılmaktadır. 4040 numaralı kanunla 
vazedilmiş olan ihracat vergisi bu gün, ihraç olunan mevaddm fob kıymeti üzerinden % 3 nisbetindedir. 
îhraç mâllarımızın fiyatlarında husule gelen tereffülerden ve bu malların her tarafta artmakta 
olması dolayısiyle ihraç malları bu vergiye mütehammil görülmüştür. Bu vergiye tâbi mevaddm 
mühim bir kısmı, bu gün değer fiyatlarını bulmuş olan ve dahilde hiç bir vergiye tâbi bulunma
yan toprak mahsullerinden alınmakta olması itibariyle bu günün iktisadi şartlarına tamamen 
uygun bulunmaktadır. Harbin, münakale yollarım kullanılmaz hale getirmiş olması dolayısiyle ih-
raeat imkânlarının azalması ve bu suretle yapılan tezyidden beklenen hasılatın alınamaması ihti
mali üzerinde de durulmuş ve yapılan tetkiklere göre önümüzdeki sene zarfında yüz milyon li
raya y i k m ihracat yapılabileceği ve tezyidden beklenen varidatın hâsıl olacağı neticesine varıl
mıştır. #040 numaralı kanunun 36 ncı maddesinde îcra Vekilleri Heyetince icabı halinde lüzum gö
rülen maddeleri bu vergiden istisna etmek ve lüzum görülen maddeler için de vergi nisbetini 
indirmek salâhiyeti verilmiş olduğundan, vergi nisbetinin arttırılması sebebiyle ihracatın sektedar 
olması gibi bir endişeye de mahal bulunmamaktadır. 

Lâyihanın 12 ve 13 neft maddeleri muamele vergisi nisbetinin % 2,5 zam yapılarak banka, 
banker ve sigorta şirketlerinden alınan vergi nisbetinin % 7,5 a, dahilî imalât ile yabancı memle
ketlerden yapılan ithalâttan alınan vergi nisbetinin de % 12,5 a çıkarılması istihdaf etmektedir. 

Bu günkü hayat şart lan ve fiyat seviyeleri muvacehesinde, toptan satış fiyatlarını % 2,5 nisbe
tinde arttıracak olan bu zammın perakende satış fiyatlarına aksi gayetle cüzi bir miktarda ola-
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cağı cihetle eşyanın perakende satış fiyatları dolayısiyle hayat pahalılığı üzerinde ehemmiyetli 
bir tesir icra etmiyecektir. 

Lâyihanın 14 neü maddesi, 2731 ve 3828 numaralı kanunlarla muhtelif maddelerden alınmakta 
olan istihlâk vergisinin arttırılmasına taallûk etmektedir. Yapılan zamlar deri ve deriden mamul 
eşya ile demir, çelik be bakır ve bunlardan mamul eşyanın vergilerine iki misil, ham kauçuk ve 
maımılâtı, pamuk, yün, keton iplik ve mensucatiyle, bu mensucattan yapılmış eşyanın, kâğıt, cam, 
çini ve porselen ve muşamba mamulâtmm vergilerine % 50 ve ipek ipliklerıyle, ipek ve mahlut ipek 
mensucat ve ipekten ve mahlut ipekten hazır eşyanın vergilerine bir misil nisbetindedir. 

Bunlardan deri ve mamuiâtiyle ham kauçuk mamuiâtı, pamuk, yün ve kıl iplikleri, pamuk, 
yün ve kıl mensucat ve eşyanın vergilerine 3828 numaralı kanunun 7 nei maddesiyle yapılmış; olan 
% 10 zam, lâyihanın 16 ncı maddesiyle kaldırılmakta olduğundan yeni zamlar, bu % 10 zammı da 
ihtiva etmek suretiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. Yani bu mevaddan yeni zamlardan başkaca 
3828 numaralı kanunun 7 nei maddesiyle yapılmış olan zam artık alınmıyacaktır. Bu suretle yapı
lan zam miktarı hakikaten % 40 dan ibaret bulun maktadır. 

Gerek 2731, gerekse 3828 numaralı kanunlarla, vazedilmiş olan istihlâk vergisi, eşyanın sıkleti 
üzerinden alınmakta olduğundan, eşya kıymetinin arttığı nisbette, vergi nisbeti tenzile uğramak
tadır. îlk vazı sırasında eşya kıymetlerine nazaran vasati % 10 olarak tesbit edilmiş olan vergi 
miktarları halen bu eşya fiyatlarındaki tereffüe nazaran vasati olarak: 

Deri ve mamulâtmda : % 1,3 - 3,3 
Demir ve mamulâtmda % 0,01 - 2,75 
Bakır ve mamulâtmda : % 0,16 1 
Yün ve kıl ipliklerinde : % 6,5 
Yün ve kıl mensucatta : % 2,75 - 6,87 
Yün ve kıldan yapılmış eşyada : % 4,15 - 8,64 
Pamuk ipliklerinde : % 6,75 
Pamuk mensucatta : % 1,76 - 7,86 
Pamuktan yapılmış eşyada : % 5 
Keten ve kendir mensucatta: % 2,40 - 7,5 
Tabii ipek ve ipliklerinde: % 6,25 
Tabii ipek mensucatta : % 5,6 - 10 
Tabii ipekten yapılmış eşyada: % 3,75 - 6,25 
Suni ipekte : % 28,9 

nisbetindedir. Bu nisbetler, vergiye yapılan zamların, bugünkü fiyat seviyesi içinde mühim 
bir tesir icra etmiyeceğini göstermektedir. Ancak derisini de kendi imal eden fabrika
larda kundura üzerinden alınan istihlâk vergisiyle suni ipek ve ipliğinden, mevaddı saire ile 
gayri mürettep damacana, şişe, kavanoz ve emsalinden halen alınan vergilerin nisbeti fiyatlarına 
nazaran yüksek bulunduğundan, bu eşya, yeni zamlardan istisna edilmiş ve lâstik ayakkabılarla 
lâstik çizme, kaloş ve şosonların ve deriden mamul ayakkabıların vergileri de ayni sebeple, bugünkü 
hadlerde bırakılmış, ancak bunların vergilerine evvelce 3828 numaralı kanunla % 10 zam yapıl
masına dair olan mezkûr kanunun 7 nei maddesinin lâyihanın 16 ncı maddesiyle kaldırılmadı lâ
zım geldiğinden, bu zamlar aynen lâyihaya alınmakla iktifa edilmiştir. 

Yapılan zamlar verginin aslında olduğu gibi hem memleket içinde imal hem de hariçten mem
lekete ithal olunan eşyanın kâffesine şâmildir. Herhangi bir tereddüde ve iltibasa meydan ve
rilmemesi için bu cihet de maddede tasrih edilmiştir. 

Lâyihanın 15 nei maddesi, bu lâyiha ile yapılan zamların ne suretle irat ve hangi ihtiyaçlara 
karşılık teşkil ettiğini göstermektedir. Yukarıda da arzolunduğu üzere, bu menabiden hâsıl ola
cak varidattan bir kısmı, fevkalâde ihtiyaçlara tahsis edilmiş olduğundan lâyihada bunun tas
rihine lüzum vardır. Tütün ve içkilerle tuzdan alman müdafaa vergilerinin tamamı ve fevkalâde 
kazançlardan almmjası derpiş olunan vergi Millî Müdafaanın fevkalâde ihtiyaçlarına karşılık tu
tulmuştur. _^ 

( S. Sayısı : 159 ) . . . . . . . ,.-.-. 



— 6 — 
Tütün ve içkilerle tuzdan alman müdafaa vergileri inhisarlar idaresince tahsil olunarak Hazi

neye verilmekte olup İnhisarlar Umum müdürlüğü mülhak bütçe ile idare edilmekte olduğundan 
bu vergilerin tahsili akabinde irat kaydedilmesi mümkün değildir. Bu itibarla bunların Hazineye 
ödendikçe irat edileceği ve ödenme şekil ve zamanının da Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
arasında kararlaştırılacağı, maddede tasrih edilmiştir. 

Lâyihanın 16 ncı maddesi 2460 numaralı kanunun ve 3828 numaralı kanunun 7 ve 12 nci ve 4040 
numaralı kanunun 27 nci maddelerinin kaldırılması hakkındadır. 

Bunlardan 2460 numaralı kanun ve 3828 numaralı kanunun 12 ve 4040 numaralı kanunun 27 nci 
maddeleri tütün ve içkilerle tuzdan alınan müdafaa vergilerine taallûk etmektedir. Tütün ve içki
lerden alman müdafaa vergileri lâyihanın 7 nci madesine konulan hükümle, tarife fiyatlariyle bir
leştirilmiş ve 4040 numaralı kanunun 27 nci maddesinin tuz müdafaa vergisine müteallik hükmü 
de, aynen lâyihanın sekizinci maddesine nakledilmiş olduğundan eski hükümlerin mer'iyetten kal
dırılması icabetmiştir. 

Yine bu madde ile ilga edilen hükümlerden biri de 3828 numaralı kanunun 7 nci maddesidir. 
Bu madde, 2731 numaralı istihlâk vergisi kanununun birinci maddesinin 5, 8 ve muaddel 9 ve 10 
numaralı bentlerinde yazılı 'eşyanın istihlâk vergilerine % 10 zam . yapılmasına dair bulun
maktadır. Bu zam lâyihasının 14 ncü maddesiyle yapılan zamlarla mezcedilmis olduğundan bu 
maddenin de kaldırılması lâzımgelmiştir. 

Lâyihaya yedi tane muvakkat madde ilâve edilmiştir. Bunlardan 1 ve 2 nci muvakkat madde
ler, lâyihanın 14 ncü maddesiyle istihlâk vergileri arttınlan mevaddm ithalâtçı ve toptaneılariyle 
bu mevaddı memleket içinde imal etmekle beraber 2731 numaralı kanunun ikinci maddesinin be
şinci fıkrasiyle istihlâk vergisinden muaf bulunan sınai müesseselerin, kanunun neşri tarihinde mev
cut stoklarından yeni zammın alınmasına ait hükmü ihtiva etmektedir. 

Yapılan zamlar, istihlâk vergisi mevzuuna dahil pek mütenevvi eşyaya taallûk ettiği cihetle bu 
eşyanın perakende satışiyle iştigal edenlerin stoklarından da bu verginin alınması pek çok masraf 
ve emek ihtiyarını mucip olacağı ve buna mukabil büyük bir varidat da temin etmiyeceği cihetle 
muvafık görülmemiiştir. 

2731 numaralı kanunun ikinci maddesinin beşinci fıkrasiyle istihlâk vergisinden muaf tutulmuş 
olan sınai müesseseler, imal ettikleri mevaddm iptidai maddelerini bizzat vücuda getirmeyip bunu 
ya dahildeki fabrikalarla piyasadan tedarik eden veya yabancı memleketlerden celp ve ithal eyli-
yen fabrika ve imalâthaneler olup bunlar mevaddı iptidaiyenin dahilde mubayaa veya hariçten itha
li sırasında mevcut vergileri ödemiş iseler de, ellerindeki stoklar yeni zammın vazmdan evvel 
mubayaa ve ithal edilmiş olduğundan, bu eşyanın zamlarını ödememiş bulunmaktadırlar. Kanunun 
neşrini mütaakıp bunların ve bunlardan imal edilen madelerin fiyatları en az, konulan vergi dere
cesinde artmış olacağından bu fiyat farklarının bu hususta hiç bir emek sarf etmem iş olan müessese
lere bırakılması muvafık olamıyacağı tabiidir. Bu itibarla bu stoklardan da yeni zamların bir defaya 
mahsus olarak alınması maksadiyle bu müesseselerde stoklarını beyana ve vergiyi ödemeğe mecbur tu
tulmuşlardır. 

Verginin tarh, tahakkuk ve tahsili hakkındaki hükümler ayniyle 4040 numaralı kanundaki esas
lardan ibaret bulunmaktadır. Lâyihanın muvakkat 3 ve 4 ncü maddeleri kibrit ve çakmak taşları 
müdafaa vergilerinin arttırılması dolayısiyle gerek Kibrit inhisarı işletme şirketi acentaları, gerekse 
kibrit ve çakmak taşlarının alım ve satımiyle iştigal eden bilûmum hakikî ve hükmi şahısların, 
kanunun neşri tarihinde ellerinde mevcut kibrit ve çakmak taşlarından da bu verginin alınması inak'-» 
sadiyle tanzim edilmiştir. 

Kibrit şirketi acentaları nezdinde büyük miktarda stok bulunması mümkün olduğundan bunların 
vergilerinin üç ayda ve üç müsavi taksitte alınması ve bunlar haricinde kalan hakikî ve hükmi şahıs
lar, sattıkları kibrit ve çakmak taşlarını peşin para ile satın almakta bulunduklarından ve adedleri 
çok, yerleri dağınık bir halde bulunduğundan, bunların beyana müstenit vergilerinin, beyanname
lerini verdikleri sırada ve defaten alınması zaruri görülmüştür. Ancak beyan harici bulunan ve ce
zalı olarak alınması lâzımgelen vergiler için alâkadarlara itiraz haklarını kullanabilmek imkânı vo-
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riimiş ve bu vergilerin itiraz komisyonu kararı lâhik olduktan sonra ve üç ayda, üç müsavi taksitte 
tahsili için maddeye hüküm konulmuştur. 

1942 malî yılı hayvanlar vergisinin de lâyihanın birinci maddesinde yazılı miktarlara göre tahak
kuk ettirileceği herhangi bir iltibas ve tereddüde mahal kalmamak üzere beşinci muvakkat madde ile 
tasrih olunmuştur. 

Muvakkat yedinci madde, muamele vergileri götürü usulde alınan sınai müesseselerin 1942 malî 
yılı götürü vergilerinin lâyihanın 13 ncü maddesiyle yapılan nisbet tezyidine göre ıslah olunacağını 
göstermek üzere tanzim edilmiştir. 

Teklif olunan zam ve tevsilerden kibrit müdafaa vergisiyle ihracat, muamele ve istihlâk vergilerine 
taallûk edenlerinin 1 haziran 1942 tarihine kadar bekletilmesi mahzurlu bulunduğundan bunlara mü
teallik hükümlerin kanunun neşri tarihinden ve diğer hükümlerin 1 haziran 1942 tarihinden mer'i 
olacağı lâyihanın 17 nci maddesiyle hükme bağlanmıştır. 

Bu lâyiha ile yapılan zam ve tevsilerde, bundan evvelkiler gibi fevkalâde ahvalin devamı müddeti
ne maksur bulunduğundan ve 3780 numaralı kanunun mer'iyetten kaldırıldığı tarihi takibeden malî 
yıldan itibaren mer'iyetten kaldırılmasını temin için 4040 numaralı kanunun 40 ncı maddesi hük
münün bu lâyiha ile yapılan zamlar hakkında da cari olacağı 18 nci maddede tasrih edilmiştir. 

iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Esas No. 1/772 
Karar No. 21 

27 . / / / • 1942 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kanunların bazı hükümlerinin değiş
tirilmesi ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrası hakkında Maliye vekilliğince hazır-
^ n a n ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 . III . 1942 
tarihli karariyle Yükes Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası encümenimize havale bu-
yurulmuş olmakla Maliye, Gümrük ve inhisar-
laı, Ticaret ve İktisat vekilleri hazır bulunduk
ları halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebepler lâyihasında ileri sürülen mü
talâalara ve Maliye vekilinin verdiği izahata gö
re üçüncü yıl içinde bulunduğumuz ikinci dün
ya harbinin doğurduğu hayat pahalılığı me
mur ve müstahdemlerin aylıklarına zam icra
sını icabettireceği gibi muhtelif Devlet masraf 
larmı da arttırmış ve ayrıca fevkalâde Millî mü
dafaa masraflarının da ehemmiyetli bir suret
te tezayüdüne sebep olmuştur. Kanun lâyihası
nın içinde bulunduğumuz fevkalâde ahvalin is
tilzam eylediği fazla masrafları karşılamak üze
re alınması düşünülen malî tedbirlerden biri 
olduğu ve hayvanlar vergisiyle muamele ve 

muhtelif maddelerden alman istihlâk ve ihracat 
vergilerine, damga, tayyare, tiyatro ve sinema 
ve nakliyat resimlerine, tütün, müskirat ve kib
rit müdafaa vergilerine zam icrasını tazam-
mun ettiği ve fevkalâde kazançlardan alına
cak vergi hakkında Hükmetçe ayrıca bir lâyiha 
ihzar edilmiş olup yakında Yüksek Meclise tak
dim edileceği anlaşılmış ve yukarıda arzedilen 
sebepler dolayısiylle kanun lâyihası eneümeni-
mizce esas itibariyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın her bir maddesi hakkında encü
mende cereyan eden müzakere neticeleri ve ya
pılan değişikliklerin sebepleri sırasiyle aşa
ğıda arzedilmiştir: 

Birinci maddenin müzakeresinde azadan 
Kahraman Arıklı (Kars) bilhassa Şark vilâyet
leri halkını fazla tazyik edeceği için hayvan 
vergilerine zam yapılmamasını azadan Emin 
Sazak (Eskişehir) de hayvanların yüzde yirmi
sinin yavrulamıyaeakları için zamdan istisna 
edilmesini teklif etmişlerse de Encümen ekseri-
yetince fevkalâde ahvalin doğurduğu masraf
ların karşılanması zarureti gözönüne alınarak 
bu mütalâalara iştirak edilmemiş ve bazı arka-
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daşlarm istihlâk pazarlarına yakın olanlardan 
fazla, uzakta bulunanlardan az vergi alınması 
teklifi de eskiden mevcut olan bu şeklin hay
vanların sayım zamanı bir mıntakadan diğer 
bir mmtakaya sürülmesi neticesini doğurduğu 
ve tatbikatta müşkülâtın mucip olduğu anlaşıl
dığı Maliye vekili tarafından beyan edilmiş ve 
bu sebeple bu teklifin, de tervici cihetine gidil-
miyerek madde aynen kabul edilmiştir. 

2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler Hükümet esbabı 
mucibesinde ileri sürülen sebepler varit görüle
rek aynen kabul edilmiştir. 

7 nci madde yerine Gümrük ve inhisarlar 
vekili yeni bir şekil teklif etmiş ve buna sebep 
olarak da bu yeni şekil ile halkın alacağı in
hisar maddesine verdiği paranın ne kadarının 
Millî müdafaaya gittiğini görmesi ve bilmesi 
gibi ruhi bir fayda temin edileceği ve ayrıca 
bu yeni zam dolayısiyle asker ve köylü sigara 
fiyatları arasındaki fark çoğaldığından ve bu
nun neticesi kaçakçılık başlaması ihtimali ol
duğundan ve bunu önlemek için de 
orduya şimdiye kadar verilen miktarın 
âzami bir had olarak kabul edilmesi 
ve daha fazla asker sigarası çıkarıl
maması ve çıkarılanın da orduya verilerek 
tevziinin oraca yapılması doğru olacağı mülâ
haza edildiği bildirilmiştir. Maliye vekili tara
fından da muvafakat edildiği anlaşılan bu yeni 
şekil encümence de muvafık görülmüş ve yedinci 
madde ona göre değiştirilmiştir. 

7 nci maddede yapılan değişiklik neticesi bu 
maddenin son fıkrası hükmü 8 nci madde olarak 
yeniden tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın 8 nci maddesi bu gün mevzuatta 
mevcut bir hükmü tekrardan ibaret olup yeni 
bir zamma taalluk etmemesine ve 16 ncı madde
nin kaldırılması dolayısiyle tayyedilmiştir. 

9 ve 10 ncu maddeler Hükümetin ileri sürdü
ğü mucip sebepler varit görülerek aynen ka
bul edilmiştir. 

4040 numaralı kanunla tesbit edilen usul hü
kümlerde de bazı değişiklik yapılması zarure
tinin tatbikat neticesinde anlaşıldığı Gümrük 
ve inhisarlar vekili tarafından bildirilmiş ve 
verilen izahat encümence de muvafık görülerek 11 
nci maddede ona göre değişiklik yapılmıştır. 

12 ve 13 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Memleketimizin ambalaj maddelerine ve İni 

meyanda çuvala olan büyük ihtiyacı nazara alı
narak ve çuval imalini teşvik maksadiyle (Pa
muk hariç) yerli nebatî maddelerden imal ediJen 
çuvalların beşten fazla işçi çalışan yerlerde de 
imal edilmiş olsalar muamele vergisinden istis
na edilmesi azadan Temel Göksel (Edirne) tara
fından teklif edilmiş ve Maliye vekili de bu is
tisnaya muvafakat eylemiş olmakla encümence 
bu teklif kabul edilmiş ve bu hususu temin mak 
sadiyle yeni bir madde tanzim edilmiştir. 

Yukarıdaki ilâve dolayısiyle lâyihadaki 14. ncü 
madde 15 olarak tashih edilmiş ve bugünkü 
mevzuatta mevcut olup yeni bir zanmıı ta-
zammun etmiyen A bendinin tekrarı doğru 
görülmiyerek maddeden tayyedilmiştir. 

15 nci maddede 8 nci maddenin kaldırılması 
dolayısiyle lâzmıgelen değişiklik yapıldığı gibi 
madde numarası da İti olarak tashih edilmiştir. 

Lâyihanın lü ncı maddesi yukarıda arzedilen 
değişikliklerin yapılması dolayısiyle lüzumu kal-
11 iadığ i ndaıı tayyedilmiştir. 

Muvakkat maddelerde de diğer maddelerde 
yapılan değişikliklerle alâkalı olmak üzere bazı 
tadiller yapılmıştır. 

Bu kanunun neşrinden önce ihracat vergisi 
ödenmiş olduğu halde filen memleketten çı
karılmamış olan eşyadan alınmış olan vergi
lerin iadesi ve yine bu kanunun neşrinden önce 
satılmış olup da henüz Türkiyedeıı çıkarılma
mış olan eşyanın ihracat vergilerinin satış ak

dinin yapıldığı tarihte mer'i olan vergi nisbeti üze
rinden alınması muvafıkı adalet olacağı dü
şünülmüş ve buna Maliye ve Ticaret vekilleri de 
muvafakat eylemiş olduklarından bu hususları 
temin maksadıyla 8 ve i) numaraları altında iki 
muvakkat madde tanzim ve lâyihaya ilâve edil 
mistir. 

Havalesi, veçhile Gümrük ve inhisarlar eııclı 
menine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Keisliğb 
sunulur. 
İktisat En. lts. M. M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
/. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 
Afyon K. Ankara Ankara 
H. Erkan A. Ulus M. Eriş 

Aydın Denizli 
N. Topçoğlu T ahir Berkay 
Diyarbakır Edirne 

V. Necdet Sünkitay Temel Göksel 
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Erzincan Eskişehir içel 
S. Başotaç Emin Sazak Dr. Muhtar Berker 
Gazianteb İstanbul istanbul 

Nuri Pazarbaşı A. Daver A. H. Denizmen 

Gümrük ve inhisarla 

T. B. M. M. 
G. İ. Encümeni 
Ems No. 1/772 
Karar No. 14 

Yüksek 

Maliye vekilliğince hazırlanıp İcra Vekilleri 
. Heyetinin 12 . 111 . 1942 tarihli toplantısında 

Meclise arzı kararlaştırılan «Fevkalâde vaziyet 
dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına 
dair olan 3828 ve 4040 numaralı kanunların bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve re
simlere yeniden zam icrasına dair kanun lâyihası» 
encümenimeze de havale duyurulduğundan mez
kûr lâyiha Gümrük ve inhisarlar vekiliyle alâka
lı memurlar da hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Hükümetin ve îkıi.'.dt encümeninin mucip 
sebepler lâyihasında da yazıldığı veçhile dünya 
harbinin doğurduğu hayat pahalılığı yüzünden 
memur ve müstahdemlerin aylıklarına yapılan 
zamlarla, ehemmiyetli bir surette artan Milî 
Müdafaa masraflarını karşılamak üzere bazı 
vergi ve resimlere yeniden zam yapıması zaru
reti hâsıl olduğu anlaşılmış ve lâyiha esas itiba
riyle encümenimizce de kabul edilerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Encümenimiz, iktisat encümenince yapılan 
tadilâtı aynen kabul etmekle beraber yedinci 
maddede tütün ve müskirata yapılan müdafaa 
vergisi zamlarının Gümrük ve inhisarlar vekâ- ^ 
letini 10 . III . 1942 tarihinde yaptığı tarife 
marnları üzerinden pmıacağı ve bu sebeple sigara 
ve içki fiyatlarının bugünkü satış fiyatlarından 
daha yükseğe satılacağı zehabı hâsıl olduğun
dan bu zehabı bertaraf etmek, Hükümetçe de 
encümende izah edildiği gibi müdafaa vergileri
nin zikri geçen tarihte yapılan tarife zamları 
içinde bulunduğunu tebarüz ettirmek ve kanunun 
tatbiki sırasında herhangi bir ihtilâfa yol açma
mak üzere 8 nci madde olarak yeniden bir mad-

( S. Sayış 

izmir Kars î tonfa 
Benal Artman K. Ariklı Kâzım Okay 

Niğde Zonguldak 
Dr. R. Ferid Talay H. Karabacak 

encümeni mazbatası 

3 . IV . 1942 

Reisliğe 

de tanzimi muvafık görülmüş ve lâyihanın mad
de numaralarında da tabiatiyle bir değişiklik 
vücude gelmiştir. 

Lâyihanın 7 nci maddesinin şekli tatbikini 
gösteren muvakkat 5 nci madde de bu sebeple 
kaldırılmıştır. 

İktisat encümeninin 8 nci ve encümenimizin 
9 ncu olarak kabul ettiği maddenin son fıkrası 
da alman izahata göre değiştirilmiştir. Bundan 
başka 4040 numaralı kanunun 36 nci maddesi 
memleketten harice çıkarılacak eşyaya vergi va
zetmiş olmasına ve bazı hususi kanunlarda da 
bazı eşyanın her nevi vergi ve resimden muafiye
tini icabettiren hükümler mevcut bulunmasına 
binaen hususi kanunlarla vergi ve resimden muaf 
tutulan maddelerden de ahvali fevkalâde djolayı-
siyle vergi alınması mezkûr maddenin tefsiri ica-
bmdandır. Bu lâyiha ile 36 nci maddenin değiş
tirilmesi ileride yine bir ihtilâfın tevlidine se
bebiyet vermesi ihtimaline mebni lâyihanın 11 
nci maddesiyle değiştirilmekte bulunan 36 nci 
maddeye (I) fıkrası olarak yeniden bir hükür, 
konması encümence tensip edilmiştir. 

Muvakkat 8 nci maddedeki (fiilen) kelimesi 
alman izahata göre 11 nci madde ile değiştirilei' 
4040 numaralı kanunun 36 nci maddesindeki 
(çıkarılan) kelimesinin mânası üzerinde tatbikat
ta müessir bir mahiyet alması ihtimal dahilinde 
görülmüş ve bir malın fiilen çıkışı o malın ihraç 
edilmesi istenen mahalle çıkarılmış olması zannını 
vereceğinden 36 nci maddenin istihdaf ettiği 
maksat ise Türkiye hudutları haricine çıkmış 
olan eşyadan vergi alınmasını âmir bulunmasına 
göre filhakika âtiyen bir ihtilâf mevzuu teşkil 
edebileceği düşünülmüş ve bu sebeple herhangi 
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bir ânlaşılamamazİığa meydan bırakılmamak üze
re bu kelimenin maddeden çıkarılması muvafık 
görülmüştür. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
buyurulması ricasiyle Yüksek Reisiliğe sunuldu. 
Gümrük ve İn. En. Reisi M. M. 

Mardin Erzurum 
S. Düzgören M. H. Göle 

Kâtip 
Seyhan 

Şemsa îşcen 

Malatya 
O. Taner 

Amasya 
N. Aktın 

Maraş 
II. IÎ. Tankut 

Corum 
S. Kös t e k çio ğ lu 

Samsun 
8. Neonu Helmen 

Samsun Tekirdağ Trabzon Yozgad 
M. Ulaş N. Trole 8. Hügen Ekrem Pekd 

Maliye encümeni mazbatası 

T. L\ M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/772 
Karar No. 18 

14 . IV , 1942 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kanunların bazı hükümlerinin değiş
tirilmesi, bazı vergi ve resimlere yeniden zam 
icrası hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp 
icra Vekilleri Heyetinin 12 . III . 1942 tarihli 
karariyle Büyük Millet Meclisine gönderilen ve 
encümenimize de havale buyurulmuş olan kanun 
lâyihası ile gerekçesi iktisat ve Gümrük encü
menlerinin mazbatalariyle birlikte, Gümrük 
ve inhisarlar vekili ve Maliye vekâletinin mü
messili hazır olduğu halde, tetkik edildi. 

Hükümetin gerekçesiyle ilgililerin verdikleri 
izahlardan anlaşıldığı üzere üçüncü yılını bulan 
ikinci dünya harbinin tesiriyle memleketimiz
deki hayat pahalılığının artması, bütün ihtiyaç 
maddeleri fiyatlarının yükselmesi yüzünden 
memur maaş ve ücretlerine icra edilmiş olan 
zammın ve diğer umumî hizmet ve ihtiyaçlarla 
Millî müdafaa işlerinin kabaran masraflarnun 
karşılanabilmesi için bir kısım vergi ve resimlerin 
arttırılmasına zaruret hâsıl olmuş buluduğun-
dan lâyiha ana hatlariyle encümenimizce de mu
vafık görüldükten sonra maddelerin müzakeresine 
geçilmiştr. 

Lâyihanın her maddesi hakkındaki encümeni
mizin mütâlâalariye yapılan değişiklikler sıra 
Siyle aşağıda arzolunmuştur: 

Hükümetin birinci madesi aynen kabul edil
miştir. 

İkinci madde; 4040 numaralı kanunla dam

ga resmine yapılmış olan % 50 zammı bir misle 
çıkarmakta olup 404u numaralı kanunla zam
ma tabi tutulmıyaii evrakın resimlerinin bir 
misil tezyitten de hariç kalması tabii olduğun
dan ayrıca 4040 numaralı kanunun 2ü ncı mad
desiyle °/o 50 zamdan istisna edilmiş olan evrakın 
bu zamdan da hariç bulunduğuna dair olan 
ikinci fıkradaki hükmün tedvinine ihtiyaç bu
lunmadığından madde; zait görülerek bu fıkra
nın çıkarılması suretiyle tadil edilmiştir. 

Üçüncü ve döraüııcü maddeler- Hükümetin 
teklifinde olduğu gıUi aynen kabul edilmiştir. 

Beşinci maddede; nakliyat resmine icra edi
len zammın, yabancı memleketlerde satılan bi
letler için Devlet Demir ve Denizyolları idare
leriyle yabancı mamleketierdeki idareler arasın
da yapılmış olan anlaşmalar mucibince tâyin 
edilecek tarihten muteber olması teklif edilmek
tedir. Kanun hükmünün tatbik başlangıcının 
tâyin ve tesbitinin idareye bırakılması ve idari 
bir muameleye taliki uygun görülemediği ve 
kanunun mer'iyetinin yabancı idarelere telgraf
la bildirilmesi suretiyle tatbikinin temini müm
kün görüldüğü için madde, bu hususa taallûk 
eden fıkra çıkarılmak suretiyle değiştirilmiştir, 

Altıncı maddenin beşinci maddeye matuf fık
rası da beşinci maddeye ait mülâhazaya rnebnl 
çıkarılmıştır. 

Yedinci madde; İktisat encümeni mazbata^ 
sında izah olunan sebeplerle mezkûr encümenin 
tesbit ettiği şekilde kabul edilmiştir. Yalnız Ha-
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nımeli sigarasının da diğer mamıüâtta olduğu 
gibi tarife fiyatına göre umumî olarak ifadesi 
daha uygun görüldüğünden Hanımeli sigarası 
yerine bu sigaranın tarife fiyatının derci sure
tiyle 10,5 kuruşluk ince sigara tâbiri ikame 
edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümenince yedinci 
madde mucibince tahsil edilecek olan munzam 
müdafaa vergisinin, Gümrük ve inhisarlar vekil
liğinin 10 mart 1942 tarihinde tarife fiyatlarına 
yaptığı zamlar içinde olduğuna ve bu tarihten 
itibaren ayrılıp Hazineye ödeneceğine dair ye
dinci maddeden sonra lâyihaya ilâve edilen seki
zinci madde hükmü; muvakkat mahiyeti haiz 
görülmüş ve Hükümetin İktisat encümenince 
tadilen kabul edilen beşinci muvakkat madde
deki teklifinde mündemiç bulunmuş olduğundan 
devamlı hükümler arasından çıkarılmıştır. 

Sekizinci madde; asker sigaralarının başka
ları tarafından kullanılmasının menine ve bu 
nevi sigaralardan verilecek aylık ve yıllık mik
tarın tâyinine taallûk eden bu maddeye Gümrük 
ve inhisarlar encümeninin dokuzuncu maddesin
de ilâve olunan «İnhisarlar idaresince» kaydi, 
sigaraların İnhisarlar idaresinden başka bir te
şekkül tarafından ihzar ve itası mümkün olma
mak itibariyle lüzumsuz görüldüğünden bu ka 
yit çıkarılarak İktisat encümenince tesbit olun
duğu şekilde kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu madde; Hükümetin teklif ettiği 
şekilde aynen kabul olunmuştur. 

Onuncu madde; tiyatro, sinema ve konser
lerden alınan resme, 4040 numaralı kanunun 
33 ncü maddesiyle yapılmış olan % 10 zammı 
% 30 a çıkarmakta ve bu kısımdan belediye ve 
darülaceze hissesinin ayrılmıyacağını tasrih et
mektedir. 

Maddenin, 4040 numaralı kanunun 33 ncü 
maddesindeki zammı artırmakta olmasma ve 
zammın aslından sözü geçen hisselerin ayrıl-
mıyacağı 33 ncü maddede hükme bağlanmış olup 
arttırılmasının bu esas hükmü değiştirmiyeceği 
ve artan kısımdan da hisse ayrılması ieabetmiye-
ceği tabii bulunmasına göre bunun ikinci defa 
tasrihi zait görüldüğünden son fıkra çıkarılmış
tır. 

On- birinci madde; Türkiye'den çıkarılan 
mallardan alman çıkış vergisi nisbetinin art
tırılmasına ve 4040 numaralı kanunun 36 ncı 
maddesinin tatbikatta doğurduğu bazı güçlük

ler ve ihtilâfların izalesi için değiştirilmesine 
taalluk eden bu madde üzerinde cereyan eden 
müzakere neticesinde; 

A) Memleketten çıkacak bazı eşyanın çıkış 
vergisinden istisnası suretiyle iktisadi icap
ların karşılanabilmesi yerinde bulunmuş ve 
Hükümetin bu yolda bir salâhiyetle teçhizi za
ruri görülmüş olmakla beraber Vekiller Heye
tince bu salâhiyetin kullanılmasını takibeden 
bir ay zarfında Meclise bildirmesi; 

B) Çıkış vergisinde yalnız katî surette ih
raç edilen mallardan alınaeak vergi matrahı
nın nasıl tâyin edileceği hükme bağlanmış olup 
ankonsinyasyon (Yedi emine emaneten tevdi) su
retiyle çıkarılacak malların kıymetinin ve mat
rahın ne suretle tesbit edileceğinin derpiş edil
mediği anlaşıldığından bu hususta alınacak mua-
muamelenin de tavzihi; 

C) Gümrük müfettiş ve memurlarına alâka
lıların kayıt ve vesikalarını tetkik hususunda ve
rilmek istenen salâhiyetin, defterlerin daireye 
celbi, iş saatleri haricinde tetkikata tevessül edil
mesi gibi mükelleflerin izacma mahal vermiye-
cek bir şekilde kullanılmasını teminen bu tet
kiklerin iş yerlerinde ve çalışma saatlerinde ya
pılacağına dair bir kayıt ilâvesi; 

P ) Tüccarın defter ve kayıtlarını tetkik 
edecek memeurların öğrendikleri sırları ifşa et
meleri hakkında Kazanç kanununda olduğu 
gibi cezai takibata tabi tutulacaklarının ilâvesi, 
lüzumlu ve faydalı görüldüğünden Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin bu maddeye tekabül eden 
maddesi yukarıdaki mülâhazalara göre tadil edil
miştir. 

On ikinci madde: Hükümetin on ikinci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde: Hükümetin on üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İktisat encümenince lâyihaya ilâve ve Güm
rük ve inhisarlar encümenince de kabul olunan 
on dördüncü maddede pamuk hariç olmak üzere 
yerli nebati maddelerden imal olunacak çuvallar 
mutlak surette muamele vergisinden istisna edil
mektedir. 

Encümenimizce bu madde üzerinde cereyan 
eden müzakere ve ilgililerden alman izahlar neti
cesinde memleketimizde küçük ölçüde keten ve 
kendirden aile mensupları ile veyahut hariçten 
tedarik ettiği üç beş işçi ile küçük tezgâhlarda 
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imal edilen çuvalların esasen muamele vergisin
den müstesna bulunduğu, çuvalın iptidai madde
sini teşkil eden jüt ve kanaviçenin hariçten ge
tirtilerek dahilde dikilmek suretiyle çuval yapıl
dığı ve yüzde altmış nisbetinde iptidai madde 
tenzilâtına tabi olan bu imal tarzının vergiden 
istisnasını ieabeden bir sebep bulunmadığı, çuva
lın bu şekilde muamele vergisinden istisnasının 
memleket iktisadi ihtiyaçlarına faydalı bir tesiri 
olmıyacağı. ve bunun aksine, yalnız bir kısım 
nebati maddelerin diğerleri aleyhine himayesi 
gibi tabii olmıyan bir tesir yapacağı anlaşıldı
ğından maddenin lâyihadan çıkarılması muvafık 
görülmüştür. 

On dördüncü madde: îktisat encümeninin 15 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

On beşinci madde: îktisat encümeninin 16 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat birinci madde: Bu maddenin îkti
sat encümenince tadil edilen şekilde muvakkat 
üçüncü maddedeki hükümlerin her ikisinin de 
stoklara müteallik ve ekseriyetle aynı mahiyet
te ve yekdiğerine mütenazır olduğu gözönünde 
tutularak kibrit ve çakmaklar için vücudu lüzum
lu bazı farklı noktaların birinci maddeye ilâvesi 
suretiyle her iki madde birleştirilerek bir tek 
madde haline konulmuştur. 

Muvakkat ikinci madde : Bu madde dahi bi
rinci muvakkat madde münasebetiyle arzolu-
nan mütalâaya mebni dördüncü muvakkat mad
de ile birleştirilmiş ve beyannamelerin doğru
luğunu tevsik için mükellefler nezdinde yapı
lacak tetkiklerin iş yerlerinde çalışma saatle
ri esnasında yapılmasına dair bir hüküm ilâve 
edilmiştir. 

Muvakkat üçüncü madde : Üçüncü ve dör
düncü muvakkat maddeler kaldırılmış ve îkti
sat encümeninin beşinci muvakkat maddesi en-
cümenimizee de aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklif ettiği altıncı muvakkat 
maddede hayvanlar vergisinin birinci madde
ye göre tahakkuk ettirileceğine dair olan hü
küm 16 ncı maddede 1942 malî yılma şâmil zam 
ve mükellefiyetlerin, tarh ve tahakkuk muame
lelerinin bu kanun dairesinde yapılacağı hak
kındaki hükümle temin edilmiş olduğundan zait 
görülmüş ve tayyedilmiştir. 

Muvakkat dördüncü madde: Hükümetin ye
dinci maddesine tekabül etmek üzere aynen ka
bul edilmiştir. 

Muvakkat beşinci madde : Gümrük encüme
ninin muvakkat yedinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Muvakkat altıncı madde : îktisat encümeni
nin muvakkat sekizinci maddesi aynen kabul 
e d i İra iştir. 

On altıncı madde : Hükümetin 17 nci mad
desi aynen kabul olunmuştur. 

İşaretleri mucibince Bütçe encümenine ha
vale buyurul m ak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye "En. Rs. 
istanbul 

A. Bayındır 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Kırklareli 

ilamdı Kuleli 
Malatya 

M. Nedim Zahcı 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Bay dar 
îzmir 

K. Dursun 

Kâtip 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Kayseri 

Ömer Taşçıoğln 
Kırşehir 

/ . Özkan 
Zonguldak 

Y. Ziya Özençi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 95. 
Esas No. 1/772. 

Yüksek Reisliğe 

22. V .1942 

Fevkalâde vaziyet dolayısİyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 
sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiştiril
mesi ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam 

icrası hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 13 . I I I . 1942 tarih ve 6/1047 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Encümenimize tevdi buy ur ulm akla 
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iktisat, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encü
menleri mazbatalariyle birlikte ve Maliye ve
kili Fuad Ağralı ve Gümrük ve inhisarlar ve
kili Raif Karadeniz hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında ifade 
edildiği veçhile dünya ahvalinin memleketimiz 
için alınmasını lüzumlu kıldığı tedbirlerin is
tilzam ettiği fevkalâde masraflar ve muhtelif 
âmillerin tesiriyle eşya fiyatlarında husule 
gelen yükselişin bir taraftan memur ve müs
tahdem aylıklarına ve diğer taraftan bütçenin 
muhtelif masraf tertiplerine yapılmasını ge
rektirdiği zamlar ve ilâveler 1942 malî yılı büt
çesini mühim bir nisbette kabartmış olduğun
dan bu fazlalığı karşılamak üzere bir kısım 
vergi nisbetlerinin arttırılmasını temin en bu 
lâyihanın hazırlandığı ve bundan başka cari 
şartların hahrjc?ti-i.̂ -i imkânlarla elde edilen fazla ka
zançlardan fevkalâde bir kazanç vergisinin 
alınmasının da derpiş edildiği anlaşılmaktadır. 

Encümenimiz dermiyan edilen lüzum ve za
rureti takdir ile beraber bu gibi masrafların 
her şeyden evvel, memleketin iktisadi bünye
sine dokunmıyacak şekilde vergi kaynaklarına 
müracaatla teinin edilmesinin en tabii ve doğ
ru bir yol olduğunu dikkat gözüne alarak lâ
yihayı esas itibariyle kabule şayan görmüştür. 

Encümenimizin aynen kabul ettiği madde
lerin mucip sebepleri lâyihada veya mazbata
larda tafsilen gösterilmiş bulunduğundan bun
ların tekrarından çekinilmş ve yalnız Encüme
nin değştirdiği hükümlerin sebep ve mesnetle
rinin izahı ile iktifa olunmuştur. 

Hükümetin birinci maddesiyle Maliye encü
meninin ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2459 numaralı Tayyare resmi kanununun 
3 ncü maddesi mucibince arzuhallerin tabi ol
duğu bir kuruş tayyare resminin beş kuruşa 
iblâğından elde edilecek varidatın pek cüzi bu
lunduğu nazarı dikkate alınarak vatandaşların 
istida ile müracaat haklarını, küçük mikyasta da 
olsa takyit eder mahiyette görülen bu zammın 
icrasından sarfınazar edilmesi hususunda izhar 
olunan temenniye Maliye vekili tarafından mu
vafakat edilmiş olduğundan 3. ncü madde; kal 
dırılmıştır-

Maddenin müzakeresi sırasında azadan bir 
zat tarafından, ihracat tacirlerine 3018 numaralı 
kanun gereğince verilen ihracatçı rulısatname-

( S. Sayış: 

1 erinin tabi olduğu danığa resmi, varakanın ma
hiyetine göre pek cüzi olduğu ileri sürülerek bu 
resmin münasip bir hadde iblâğı hususunda der-
meyan edilen teklif . Lneümenimizce de muva
fık görülmüş ve Maliye ve Ticaret vekâletleri 
mümessilleriyle müşterek yapılan tetkik netice
sinde bu ruhsatnamelere 100 lira ve ayrıca ruh
satname ile ihraç ve ticaretine izin verilen her 
bir ihraç maddesi veya grupu için 10 ve 25 lira 
resim konulması mümkün t.acağı ve ruhsatname
lerin her sene vizeye tâbi cutuıiûası bu husus
taki inzibatı temin edeceği neticesine varıldığın
dan kaldırılan 3 ncü madde yerine bu resmin 
vazma müteallik hüküm ikame olunmuştur. Ruh

satnamelerin ne gibi hallerde iptal olunacağı 3018 
numaralı kanunda gösterilmiş olduğundan bu 
haller haricinde, vize dolayısiyle ruhsatnamenin 
iptal edilmesi mevzubahis olmayıp zamanında 
ruhsatnamesini ibraz ve resmini tediye edenle
rin vizeleri yapılacağı tabii bulunduğundan bu 
hususta maddeye ayrıca hüküm konulmasına 
lüzum görülmemiştir. 

Hükümet teklifinin dördüncü ve Maliye en
cümeninin 5 ve 6 ner maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

îçki ve tütün üzerine konan istihlâk vergile
rine âit 7.nci madde resim hadlerine dokunul-
maksızın tertip ve yazılış bakımından yeniden 
kaleme alınmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin 9 ncu 
maddesi 8 nci madde olarak alınmış ve Hükü
metin 9 ve Maliye encümeninin 10 ncu madde 
leri aynen kabul edilmiştir. 

11. nci maddenin müzakeresinde: vergi mat
rahına ihraç eşyalarının kıymetini terkip eden 
unsurlardan biri olan primlerin ilâve edilmediği 
görülmüştür. Halbuki bazı memleketlere ihraç 
edilen eşyanın ihracatçılarına Hükümetçe müt-
tehaz karara tevfikan Merkez bankası veya 
Takas Limitet şirketi tarafından % 25 den % 48 e 
kadar prim verilmekedir- 4040 sayılı kanunla vergi 
matrahına bu primlerin ilâvesi kabul edilmişken 
primlerin tayin ve tevsiki emrinde görülen bazı 
zorluklar sebebiyle bundan vazgeçildiği anla
şılmıştır. 1941 senesinde ihracata verilen prim 
miktarı yirmi milyon lirayı geçmiş olduğuna 
göre % 10 nisbeti üzerinden bu primlerin ver
giye tabi tutulmasından Hazinenin edeceği is
tifade iki milyon lirayı aşmaktadır. Böyle mü
him bir paranın ihmal edilmesini doğru bulmı-
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yan Encümenimiz primlerin matraha ilâvesini 
kararlaştırmakla beraber bahsi geçen zorlukları 
ortadan kaldırmak üzere, bu primlerin ihracat 
beyannamesi verenler tarafından, beyan ve tev
siki usulünden vazgeçilerek bunların,, zamanın
da Ticaret vekâletince CKirarük ve inhisarlar ve
kâletine bildirileceği ve vergi tahakkuk ettiril
diği sırada, tahakkuku yapan memurlar tara
fından doğrudan doğruya vergi matrahına ilâve 
edileceği hakkında maddeye hüküm konulmuş
tur. 

Tuzlu olarak veya salamura halinde yabancı 
memleketlere çıkarılan bazı maddeleri ihraç 
edenlere 3 078 numaralı Tuz kanununun 34 ncü 
maddesi gereğince verilmekte olan primin, güm
rük çıkış vergisi matrahına alınıp almmıyacaği 
tatbikatta tereddüt ve ihtilâfı mucip olduğu en
cümende verilen izahattan anlaşılmıştır. Tuz 
primi haddi zatında mal bedelini terkip eden 
bir unsur olmayıp, ihraç olunan maddelerden 
evvelce alınmış olan tuz inhisar resminden bir 
kısmının geri verilmesinden ibaret bulunması
na mebni vergi matrahına ithali mevzuubahis 
olamıyacağından, tereddüt ve ihtilâfları orta
dan kaldırmak üzere, vergi matrahına girecek 
primler (ihracat bedelleri üzerinden verilen) 
kaydı ile vasıflandırılmış ve bu suretle, ihraç 
olunan malların ağırlıklarına göre verilmekte 
olan tuz primlerinin maksut bulunmadığı ifade 
olunmuştur. 

Hükümet teklifinin 12 ve 13 ncü maddeleri 
aynein kabul edilmiştir. 

İktisat encümeninin çuval sanayiini himaye 
ve teşvik maksadiyle koymuş olduğu 14 ncü 
madde, çuval imalâtının, büyük tesisata, fazla 
işçiye ihtiyaç göstermiyen basit bir iş olduğu, 
bu itibarla memleketimizde sermayedar ve bü
yük ticari müesseseler tarafından kurulmuş ve 
işletilmekte bulunan çuval imalâthanelerinin 
büyük bir İrsmı iki beygir - beş işçi haddini geç
medikleri cihetle tamamen muamele vergisinden 
muaf bulundukları ve muafiyet haricinde kalan
ların en fala beş beygir - on işçi haddi dahilinde 
kaldıklarından muamele vergilerinin götürü 
usule bağlandığı ve vergi tarhiyatında, ayrıca 
% 60 nisbetinde iptidai madde tenzi
lâtı yapıldığı ve bu itibarla mevzuu bir is
tisnaya tabi tutulacak değerde olmadı
ğı mülâhazasiyle Encümenimiz Maliye encü-

( S . Sa 

meni noktai nazarına iştirak etmiş ve iktisat 
encümeninin 15 nci maddesini 14 ncü madde 
olarak (D) fıkrasına (... bağlı cetvelin bir nu
maralı bendinden maada...) ibaresini ilâve et
mek suretiyle kabul eylemiştir. 

1942 malî yılı bütçesinin Yüksek Meclise su
nulmasından sonra Hükümetçe ittihaz olunan bir 
kararla Posta ve telgraf ücretleri attırılmış ve 
bundan hâsıl olacak varidattan bir milyon lira
sının Hazineye verilmesi kararlaştırılarak Pos
ta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesine 
bu husus için tahsisat konulmuş olduğu ve 4040 
numaralı kanunun 36 ncı maddesi mucibince pos
ta müraseleleriyle telgraflardan ve telefon abone 
bedelleriyle şehirler ve milletlerarası konuşmalar
dan alınmakta olan Müdafaa vergisinin senelik 
hasılatı (900 000) lira raddesinde olup bu ver
ginin bir misil arttırılması halinde posta, telgraf 
ücretlerine yapılan zammın da buna göre tashi
hi suretiyle Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğünce Hazineye verilmesi takarrür eden pa
ranın daha kolaylıkla ve peyderpey alınması 
mümkün olacağı Maliye vekili tarafından ifade 
edilmiş ve bu teklif Encümenimizce de işin ica
bına daha uygun görülmüş olduğundan bu mak
sadı temin için lâyihaya 15 nci madde ilâve 
olunmuştur. 

İktisat encümeninin 16 ncı maddesi bazı keli
me tashih ve ilaveleriyle kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninin birinci ve ikinci muvak
kat maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

İktisat encümeninin 5 nci muvakkat madedsi 
3 ncü muvakakt madde olarak 6 ncı ve 7 nci mu
vakkat maddeleri 4 ve 5 nci muvakkat madde ola
rak aynen alınmış ve Gümrük ve inhisarlar en
cümeninin 7 nci muvakkat maddesi de verginin 
ismi değişmiş olmasından dolayı ileride tereddü
de mahal kalmamasını temin için parantez için
de (ihracat) kelimesi ilâve e i di m ek suretiyle 6 ncı 
muvakkat maded olarak kabul edilmiştir. 

Bu kanunun neşrinden evvel satılmış olupta 
bu tarihe kadar ihraç edilmemiş olan malların 
çıkış vergisinin satış akdi icra edildiği tarihteki 
vergi nispeti üzerinden alınması ve satış akitleri
nin Ticaret vekâletince tasdikli vesikalarla güm
rüklere tevsik edilmesi hakkında, İktisat 
encümenince lâyihaya ilâve olunan 9 ncu muvak
kat madde hükmü, adalet mülâhazasına istinad-
ettirilmiş ise de ticari akitler çok kere şifahi gö
rüşmelerle icra edildiğinden kanunun neşrinden 
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evvel yapılmış olan satışların tevsiki bir çok güç
lükler doğuracak mahiyette olduğu gibi muvaza
alara da geniş ölçüde yer vereceğinden ve ihra
catçılara büyük külfetler tahmil edeceğinden En-
cümenimizce madednin tayyı muvafık görülmüş
tür. 

Hükümetin 17 nci maddesi, hayvanlar vergisi
ne ait olup muvakkat 4 ncü maded ile temin edil
miş olan ve burada tekrardan ibaret bulunan son 
fıkrası tayyedilmek suretiyle, 18 ve 19 ncu mad
deleri de aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıda sebepleri arzedilen tadillerle kale
me alınan lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzo-
lunmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan H. Kitabet 

Kâtip 
istanbul Afyon K. Antalya 
F. Öymen Ş. R. Ilatipoğlu N. E. Sümer 

Bolu Bolu* 
Celâl Said Siren Dr. Zihni Vlgen 
Bursa Bursa İsparta 

Dr. S. Konuk Nevzad Ayaş R. Ünlü 

İstanbul İstanbul Kayseri 
S. Uraz H. Ülkmen F. Baysal 

Kayseri Kırklareli Konya 
Suad Hayri Ürgüplü B. Denker R. Türel 

Kütahya Maraş Ordu 
A. Tiridoğlu M. Bozdoğan H. Yalman 

Samsun Tokad Yozgad 
M. A. Yörüker H. N. Keşmir A. Sungur 

( S. Sayısı : 159 ) 



küKÛMETÎN TEKLİFİ 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kanunların bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hayvanlar ver
gisi kanununun muaddel 18 nci 
maddesini değiştiren 4040 nu
maralı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. 
t i r : 

Vergi hayvan başına aşağıda 
hizalarında yazılı miktarlarda 
alınır. 

Nev'i Kuruş 

Merinos koyunu 
Tiftik keçi 
Koyun ve kılkeçi 
Sığır 
Manda 
Deve ve domuz 
At (îğdiş, aygır, kıs
rak), katır 
Eşek 

40 
45 
80 
45 

125 
150 

125 
25 

MADDE 2. — Damga resmi 
kanununun 11 nci maddesine 
bağlı tarifeye göre alınmakta 
olan maktu damga resimleriyle 
aynı kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı evrakm resmine 
4040 numaralı kanunun 26 nci 
maddesiyle yapılmış olan % 50 
zam bir misli arttırılmıştır. 

Sözü geçen 26 nci madde ile 
% 50 zamdan istisna edilmiş 
olan evrak, işbu kanunla yapı
lan tezyide tabi değildir. 

MADDE 3. — 2459 numaralı 
ve 28 . V . 1934 tarihli Tayyare 
resmi kanununun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değişti-

İKTİSAT ENCÜMENİNİN 
DEĞlŞTÎRÎŞl 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icra
sına dair olan 3828 ve 4040 nu
maralı kanunların bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bazı 
vergi ve resimlere yeniden zam 

icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 
birinci maddesi aynen. 

MADDE 2. - - Hükümetin 
ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

( S . Sayısı : 159 ) 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828 ve 4040 
numaralı kanunların bazı hü
kümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden 

zam icrasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü madcesi aynen. 



MALİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞt 

Fevkalâde vaziyet dolayısiy-
le bazı vergi ve resimlere 
4040 numaralı kanunların bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden 

zam icrasına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin bi
rinci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Damga resmi 
kanununun 11 nci maddesine 
bağlı tarifeye göre alınmakta 
olan maktu damga resimleriy-
le aynı kanunun 33 ncü mad
desinde yazılı evrakın resmine 
4040 numaralı kanunun 26 ncı 
maddesiyle yapılmış olan % 50 
zam bir misli arttırılmıştır. 

MADDE 3. — Hükümetin 
üçüncü maddesi aynen. 

— 17 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRİŞİ 

Fevkalâde vaziyet dolay isiyle ba
zı vergi ve resimlere zam bası
na dair olan 3828 ve 4040 nu
maralı kanunların bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bazı 
vergi ve resimlere yeniden zam 
icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen. 

MADDE 2. — Maliye encü
meninin 2 nci maddesi aynen. 

MADDE 3. — Damga resmi 
kanununun 11 nci maddesine 
bağlı tarifeye aşağıdaki 98 nci 
numara eklenmiştir : 

98. 3018 numaralı kanun 
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rilmiştir: 
Resmi dairelere ve mahkeme

lere verilen her nevi arzuhal 
ve istifanamelerle lâyiha, muh
tıra, beyanname ve ihbarname
ler ve bu mahiyette resmî ma
kamlara çekilen telgraf namele
rin mühürlü veya iım^h nüs
halarına beş«r kuruşluk tay
yare pulu yapıştırılır. Pullar 
damga resmi kanunu hükmü da
iresinde iptal edilir. 

415 ü numaralı kanunun birin
ci maddesindeki muafiyet hük
mü mahfuzdur. 

MADDE 4. — 2459 numaralı 
ve 28 . V . 1934 arihli Tayyare 
resmi kanununun 7 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir: 

Üçüncü maddede yazılı evra
kın resmi ife edilmediği veya 
noksan ifa olunduğu veyahut 
pulların iptal muamelesi ka
nuna muhalif olduğu takdirde 
Damga resmi kanununun mu
addel 55 nci maddesinde yazılı 

- ı a ~ 
îk. E. a. î. E 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen, 

M İDDE 4. — Hükümetin 4 
ıı cü maddesi ay ne. 
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Mal. E. 

MADDE 4. — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen. 

B. E. 

mucibince verilecek ihracatçı 
ruhsatnameleri 100 lira; 

Yukarıki miktara ilâveten: 
a) Bu ruhsatnamelerde ya

zılı her bir ihraç maddesi için 
10 lira; 

b) Bu ruhsatnamelerde ya
zılı her bir ihraç maddeleri 
grupu için 25 lira. 

Ruhsatnamelerin verilmesin
den sonra, ruhsatnamelere yeni
den ilâve olunacak her bir ih
raç maddesi veya grupu için, 
a ve b fıkralarında yazılı resim 
istifa olunur. 

Ruhsatnameler her yıl ikinci 
kânun ayı içinde Ticaret ve
kâletine vize edilir. Vize mua
melesinden ruhsatnamenin tabi 
olduğu miktarda resim alınır. 
ikinci kânun ayından sonra, 
vize edildiğine dair Ticaret 
vekaletinin tasdikini havi bu-
lunmıyan ruhsatnameler mute
ber sayılmaz. Yıl içinde yeni
den alman ruhsatnameler, ve
rildiği yıl için ayrıca vizeye 
tabi tutulmaz. 

4040 numaralı kanunun 26 
ncı maddesiyle işbu kanunun 
ikinci maddesi mucibince mak
tu damga resimlerine yapılmış 
olan zamlar, yukarıda yazılı 
ruhsatnamelerin damga resmine 
şâmil değildir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen. 
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hükümler dairesinde muamele 
yapürr, şu kadar ki mezkûr ev
rakın hem damga, hem tayya
re resimlerinin ifa edilmemiş 
veya noksan ifa edilmiş olması 
veyahut pulların iptali kanu
na muhalif bulunması hallerin
de bu evrakı kabul ve üzerine 
muamele icra edenlerden yalnız 
bir ceza alınır. Resim ve ceza
ların tahakkuk ve tahsilinde, 
Damga resmi kanununun on, on 
bir ve on ikinci fasıllarında 
yazılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 5. — Nakliyat resmi 
hakkındaki 472 numaralı kanu
nun ikinci maddesinde yazılı 
olan vergi nisbetlerine 3828 nu
maralı kanunun 9 ncu madde
siyle yapılmış olan zamlar bi
rinci mevkide % 15, ikinci 
mevkide % 12,5 ve üçüncü 
mevkide % 5 olarak değiştiril-

Yabancı memleketlerde satı
lan biletler için bu zamlar, Dev
let demir ve denizyolları idare
leriyle yabancı memleketlerde
ki idareler arasmda münakit 
itilâfnameler mucibince tâyin 
edilecek tarihten itibaren tat
bik olunur. 

MADDE 6. — 3828 numaralı 
kanunun 10 ncu maddesi muci
bince yolcu nakliyatı haricin
deki her nevi nakliyattan alın
makta olan nakliyat resminin 
nisbeti % 10 a çıkarılmıştır. 5 
nci maddenin son fıkrası hük
mü bu zamlar hakkında da ca
ridir. 

MADDE 7. — Memleket için
de satılan tütün ve ispirtolu iç
kilerin perakende satış fiyatla
rının tütün ve mamulâtmda 
(enfiye ve tömbeki dahil) % 37 

-20 -
Ik. E. 

MADDE 5. — Hükümetin 
beşinci maddesi aynen. 

G. 1. E. 

MADDE 5. — Hükümeti 5 
jı maddesi aynen. 

MADDE 6. — Hükümetin 
altmcı maddesi aynen 

Madde 7. — Tütün ve içki
lerden 2460, 3828 ve 4040 sayılı 
kanunlar ahkâmına tevfikan 
almmakta olan Millî Müdafaa 
vergilerine aşağıdaki zamlar ya-

MADDE 0. — Hükümetin 6 
. nnıciclesi aynen. 

MADDE 7. — iktisat encü
meninin 7 nci maddesi aynen. 
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MADDE 5. — Nakliyat res
mi hakkındaki 472 numaralı 
kanunun ikinci maddesinde ya
zılı olan vergi nisbetlerine 3828 
numaralı kanunun 9 ncu mad
desiyle yapılmış olan zamlar 
birinci mevkide % 15, ikinci 
mevkide % 12,5 üçüncü mev
kide % 5 olarak değiştirilmiş
tir. 

MADDE 6. — 3828 numaralı 
kanunun 10 ncu maddesi mu
cibince yolcu nakliyatı haricin
deki her nevi nakliyattan alın
makta olan nakliyat resminin 
nisbeti % 10 a çıkarılmıştır. 

MADDE 7. — Tütün ve içki
lerden 2460, 3828 ve 4040 sayı
lı kanunlar ahkâmına tevfikan 
alınmakta olan millî müdafaa 
vergilerine aşağıdaki zamlar 

B K. 

MADDE 5. — Maliye encü
meninin 5 nci maddesi aynen. 

MADDE 6. — Maliye encü
meninin 6 nci maddesi aynen. 

MADDE 7. — Tütün ve içki
lerden 2460, 3828 ve 4040 nu
maralı kanunlar hükümleri ge
reğince alınmakta olan Millî 
müdafaa vergilerine aşağıdaki 
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si ve ispirtolu içkilerde % 31 i 
müdafaa vergisi olarak ayrılır. 

Hususi âmillerden alınacak 
vergi inhisarlar idaresince in
hisar resmiyle birlikte tahsil 
olunur. 

Tütün ve mamulâtiyle ispir
tolu içkilerin bu kanunun neşri 
tarihinde cari fiyatlarında lü
zum görülecek değişiklikler ic
ra Vekilleri Heyeti karariyle 
yapılabilir. 

Asker sigaraları hasılatından 
müdafaa vergisi ayrılmaz. Bir 
ere bir günde verilecek sigara 
miktarı îcra Vekilleri Heyetin
ce tasdik olunacak talimatna
me ile tâyin edilir. Asker siga
rasın m erat ve onbaşılarla er
başlardan gayri kimseler tara
fından satm alınması veya bu
lundurulması yasaktır. Erat ve 
on basılarla erbaşlardan gayri 
kimselerin elinde bulunan as
ker sigaraları Hükümetçe mü
sadere olunarak inhisarlar ida
resine verilir; ve bunlardan si
gara basma bir kuruş para ce
zası almır. Bu ceza yarım lira
dan az ve iki yüz liradan fazla 
olamaz. 

— 22 — 
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pılmıştır: 
1 Tütün muamelâtı; 
A) Sigaralar; 
20 veya -25 sigarayı ihtiva 

eden sigara paketlerinden: Ta
rife fiyatı 25 kuruş ve daha yu
karı olanların beher paketine 
13 kuruş; 

Tarife fiyatı 12 kuruştan 24 
kuruşa kadar (24 kuruşluk da
hil) olan sigaraların beher pa
ketine 6 kuruş; 

Tarife fiyatı 12 kuruştan aşa
ğı olanların beher paketine 2,5 
kuruş; 

Hanımeli ve subay sigarala
rının beher pakatine 5 kuruş; 

B) Tütünler; 
Paketi 20 veya 25 gramlık 

olan tütünlerden beşinci atelye 
ve ikinci köylü tütünlerinin be
her paketine 3 kuruş; 

Ve diğer her nevi tütünle
rin 20 ve 25 gramlık beher pa
ketine 5 kuruş; 

C) Muhtelif: 
Paketi 25 gramlık olan yer

li enfiyenin beher paketine 5 
kuruş; 

Tömbekilerin beher paketine 
4 kuruş; 

Puroların beher adedine 2 
kuruş; 

Sigariloslarm beher adedine 
1 kuruş; 

2. îçki : 
50 derecelik rakılarla birin

ci ve ikinci sınıf likörlerin 100 
santilitrelik beher şişesine 85 
kuruş; 

45 derecelik rakılarla vot
kanın 100 santilitrelik ve kan
yağın 70 santilitrelik beher şi
şesine 55 kuruş; 

50 derecelik rakıların, votka
nın, birinci ve ikinci smıf likör
lerin 50 santilitrelik ve 43 de
recelik rakı ile vermutun 100 

(l 1. E. 
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yapılmıştır: 
1. Tütün mamulâtı; 
A) Sigaralar; 
20 veya 25 sigarayı ihtiva 

eden sigara paketlerinden: Ta- | 
rife fiyatı 25 kuruş ve daha yit- J 
karı olanların beher paketine i 
13 kuruş; ş 

Tarife fiyatı 12 kuruştan 24 | 
kuruşa kadar (24 kuruşluk da- i 
Mİ) olan sigaraların beher pa
ketine 6 kuruş; 

Tarife fiyatı 12 kuruştan aşa
ğı olaularm beher paketine 2,5 
kuruş; 

Tarife fiyatı 10,5 kuruş olan 
ince sigara ile subay sigaraları
nın beher paketine 5 kuruş; 

B) Tütünler: 
Paketi 20 veya 25 gramlık 

olan tütünlerden beşinci atelye 
ve ikinci köylü tütünlerinin be
her paketine 3 kuruş; 

Ve diğer her nevi tütünlerin 
20 ve 25 gramlık beher pake
tine 5 kuruş; 

O) Muhtelif: 
Paketi 25 gramlık olan yer

li enfiyenin beher paketine 5 
kuruş; 

Tömbekilerin beher paketine 
4 kuruş; 

Puroların beher adedine 2 
kuruş; 

Sigarilosların beher adedine 
1 kuruş; 

2. îçki : 
50 derecelik rakılarla birin

ci ve ikinci sınıf likörlerin yüz 
santilitrelik beher şişesine 85 
kuruş; 

45 derecelik rakılarla votka
nın yüz santilitrelik ve kanya
ğın 70 santilitrelik beher şişe
sine 55 kuruş; 

50 derecelik rakilarm, vot
kanın, birinci ve ikinci sınıf li
körlerin 50 santilitrelik ve 43 

— 2â — 
B. E. 

zamlar yapılmıştır: 
I. Tütün mamulâtı: 
Â) Sigaralar: | 
Yirmi veya yirmi beş sigara- j 

yi muhtevi paketlerden: I 
1. Tarife fiyatı yirmi beş 

kuruş ve daha yukarı olanların 
beher paketine 13 kuruş; 

2. Tarife fiyatı on iki ku
ruştan yirmi be;} kuruşa kadar 
olaularm beher paketine 6 ku
ruş ; 

3. Tarife fiyatı on buçuk 
kuruş olan ince sigara ile su
bay sigaralarının beher pake
tine 5 kuruş; 

4. Tarife fiyatı on iki ku
ruştan aşağı olanların beher pa
ketine 2,5 kuruş. 

B) Tütünler: 
Yirmi veya yirmi beş gram 

tütünü muhtevi paketlerden: 
1. Beşinci atelye ve ikinci 

köylü tütünlerinin beher pake
tine 3 kuruş; 

2- Diğer her nevi tütünlerin 
beher paketine 5 kuruş. 

C) Muhtelif: 
1. Paketi yirmi beş gramlık 

olan yerli enfiyenin beher pa
ketine 5 kuruş; 

2. Tömbekilerin beher pa
ketine 4 kuruş; 

3. Pürolarm beher adedine 
2 kuruş; 

4. Sigarilosların beher ade
dine 1 kuruş. 

II. İçkiler: 
A) Rakı: 
1. 50 derecelik rakıların 100 

santilitrelik beher şişesine 85 
kuruş, 50 santilitrelik beher 
şişesine 35 kuruş ve 25 santi
litrelik beher şişesine 25 kuruş, 
15 santilikrelik beher şişesine 
12,5 kuruş. 

2. 45 derecelik rakilarm ı 
100 santilitrelik beher şişesine ! 
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MADDE 8. — Memleket için
de satılan her nevi tuzdan kilo 
başına bir kuruş müdafaa ver
gisi almır. Bu vergi satış fiya
tına zam suretiyle inhisarlar 
idaresince tahsil olunur. 

İnhisarlar idaresince doğru
dan doğruya yabancı memle
ketlere satılan tuzlar müdafaa 
vergisinden müstesnadır. 

Ik. E. 

santilitrelik beher şişesine 35 
kuruş; 

50 derecelik rakının 25, kan
yağın 35 ve 45 derecelik rakı
nın 50 santilitrelik beher şişe
sine 25 kuruş; 

43 derecelik rakının 50, ver
mutun 70, birinci ve ikinci sı
nıf likörlerin 25 santilitrelik 
beher şişesine 15 kuruş; 

50 derecelik rakının 15, 45 
derecelik rakınn 15 ve 25, 43 
derecelik rakı ile votkanın 25, 
kanyağın 15 ve vermutun 50 
santilitrelik beher şişesine 12,5 
kuruş; 

Şarapların ve biraların be
her litresine on kuruş; 

<x 1. E . 

MADDE 8. — 7 nci madde 
mucibince tahsil edilecek olan 
işbu munzam müdafaa vergi
leri Gümrük ve inhisarlar ve
killiğinin 10 mart 1942 tarihin
de tarife fiyatlarına yaptığı 
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derecelik rakı ile vermutun 100 
santilitrelik beher şişesine 35 
kuruş; 

50 derecelik rakının 25, kon
yağın 35 ve 45 derecelik rakı
nın 50 santilitrelik beher şişe
sine 25 kuruş; 

43 derecelik rakının 50, ver
mutun 70, birinci ve ikinci sı
nıf likörlerin 25 santilitrelik 
beher şişesine 18 kuruş; 

50 derecelik rakının 15, 45 
derecelik rakının 15 ve 25, 43 
derecelik rakı ile votkanm 25, 
Kanyağın 15 ve vermutun 50 
santilitrelik beher şişesine 12,5 
kuruş; 

Şarapların ve biraların be
her litresine on kuruş; 

B. E. 

55 kuruş, 50 santilitrelik be
her şişesine, 25 kuruş, 15 ve 25 
santilitrelik beher şişesine 12,5 
kuruş; 

3. 43 derecelik rakıların 100 
santilitrelik beher şişesine 35 
kuruş, 50 santilitrelik beher şi
şesine 18 kuruş ve 25 santilitre
lik beher şişesine, 12,5 kuruş; 

B) Votkanm 100 santilitre
lik beher şişesine 55 kuruş, 50 
santilitrelik beher şişesine, 35 
kuruş ve 25 santilitrelik beher 
şişesine 12,5 kuruş; 

C) Her nevi likörlerin 100 
santilitrelik beher şişesine 85 
kuruş, 50 santilitrelik beher 
şişesine 35 kuruş ve 25 santi
litrelik beher şişesine 18 kuruş; 

D) Kanyağın 70 santilitre
lik beher şişesine 55 kuruş, 35 
santilitrelik beher şişesine 25 
kuruş ve 15 santilitrelik beher 
şişesine 12,5 kuruş; 

E) Vermutun 100 santilit
relik beher şişesine, 35 kuruş, 
70 santilitrelik beher şişesine 
18 kuruş ve 50 santilitrelik b&-
her şişesine 12,5 kuruş; 

F) Şarapların ve biranın 
beher litresine 10 kuruş; 
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MADDE 9. — 1722 numaralı 
kanuna bağlı mukavelenamede 
münderiç standard nevinden 
inhisar kibritlerinin vasati 50 
çöpü muhtevi beher kutusun
dan 3828 ve 4040 numaralı ka
nunlar mucibince alınmakta 
olan 0,75 kuruş müdafaa vergi
si 2,25 kuruşa ve çakmak taş
larının beher adedinden alın
makta olan 3 kuruş müdafaa 
vergisi 9 kuruşa çıkarılmıştır. 

MADDE 10. — 3702 numara
lı kanun mucibince tiyatro, si
nema ve konserlerden alman 

îk. E. 

MADDE 8. — 4040 numara
lı kanunun 27 nci maddesinin 
asker sigaralarına ait fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

Asker sigara ve tütününden 
müdafaa vergisi alınmaz. As
ker sigarası ve tütününün erat 
ve erbaşlarla erbaşlardan gay
ri kimseler tarafından satın 
alınması veya bulundurulması 
yasaktır. Erat ve onbaşılarla 
erbaşlardan gayri kimselerin 
elinde bulunan asker sigara ve 
tütünleri Hükümetçe müsadere 
olunarak İnhisarlar idaresine 
verilir ve bunların beher sigara 
veya gramından bir kuruş para 
cezası almır. Bu ceza yarım 
liradan az ve iki yüz liradan 
fazla olamaz. Bu suretle verile
cek asker sigara ve tütünlerinin 
aylık veya yıllık miktarı İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin olu
nur. • 

MADDE 9. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen. 

G. 1. E. 

zamlar içindedir. Bu suretle 
alınacak olan müdafaa vergisi 
2460, 3828 ve 4040 sayılı ka
nunlar mucibince tahsil olunan 
müdafaa vergilerine ilâveten 
Hazineye yatırılır. 

MADDE 9. — 4040 numaralı 
kanunun 27 nci maddesinin as
ker sigaralarına ait fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Asker sigara ve tütününden 
müdafaa vergisi alınmaz. As
ker sigarası ve tüününün erat 
ve onbaşılarla erbaşlardan gay
ri kimseler tarafından satın 
alınması veya bulundurulması 
yasaktır. Erat ve onbaşılarla er
başlardan gayrı kimselerin elin
de bulunan asker sigara ve tü
tünleri Hükümetçe müsadere 
oüıaıarak İnhisarlar idaresine 
verilir ve bunların beher sigara 
veya gramından bir kuruş para 
cezası almrr. 

Bu ceza yarım liradan az ve 
200 liradan fazla olamaz; İnhi
sarlar idaresince bir ayda veya 
yılda verilecek asker sigara ve
ya tütününün âzami miktarı 
İcra Vekilleri Heyetince tâyin 
olunur. 

MADDE 10. — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11. — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 
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MADDE 8. — iktisat encü
meninin 8 nci maddesi aynen. 

— 27 
B. E. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 
uncu maddesi aynen. 

MADDE 10. — 3702 numara
lı kanun mucibince tiyatro, si
nema ve konserlerden alınan 

MADDE 8. — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen. 

MADDE 10. — Maliye encü
meninin 10 ncu maddesi aynen. 
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resme 4040 numaralı kanunun 
83 ncü maddesiyle yapılmış olan 
%10 zam, % 30 za çıkarılmış
tır. Bu zamdan belediye ve 
Darülaceze hissesi ayrılmaz. 

MADDE 11. — 4040 numa
ralı kanunun 36 ncı maddesi 
mucibince alınan ihracat vergi
sinin nisbeti % 10 olarak değiş
tirilmiştir. 

— 28 — 
îk. E. 

MADDE 11. — 4040 sayılı 
kanunun 36 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 36. — Türkiye'den 
çıkarılan yerli ve gümrük ver
gisi ödenerek veya muaflıktan 
istifade ettirilerek evvelce Tür
kiye'ye sokulmuş eşyadan İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit 
ve ilân olunacaklardan maadası 
aşağıda yazılı hükümlere göre 
gümrük çıkış vergisine tabidir. 

A) Vergiye eşyanın Türki
ye'deki teslim mevkiinde bu 
yer vesikalarında yazılı değilse 
son ihraç mahallinde vasıtaya 
yüklenmesine kadar olan mas
raflarla birlikteki (F. O. B.) sa
tış kıymeti esas tutulur. 

(S. î. F.) satışlarda eşvanm 
yukarıda yazılı Türkiye 'deki 
son ihraç mevkilerinden yaban
cı memleketlerdeki teslim ma
halline kadar olan sigorta ve 
navlun ücretleri bu kıymetten 
indirilir. 

Eşyanm kıymeti orijinal fa
tura ve menşe şahadetnameleri 
ve S. î. F. satışlarda indirilecek 
sisrorta ve navlun ücretleri de 
vesikalariyle ihracatçısı tara
fından tevsik olunur. Bunlarm 
birer kopyaları müsbit evrak 
olarak beyannameleri ile bir
likte gümrüğe verilir. 

Esvanm oriiinal fatura ve 
mense şahadetnamelerinde *rös-
terilen kıymetleri arasmda fark 
frnlnndno'u takdirde yüksek 
olflTiT vftrcrîve esas tutulur. 

Bunlarda yazılı kıymetler 
yalnız yabancı parası olarak 

G. L E. 

MADDE 12. — 4040 sayılı 
kanunun 36 ncı maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 36. — Türkiye'den 
çıkarılan yerli ve gümrük ver
gisi ödenerek veya muaflıktan 
istifade ettirilerek evvelce Tür
kiye'ye sokulmuş eşyadan İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit ve 
ilân olunacaklardan maadası 
aşağıda yazılı hükümlere göre 
gümrük çıkış vergisine tâbidir. 

A) Vergiye eşyanm Türki
ye'deki teslim mevkiinde bu 
yer vesikalarında yazılı değilse 
son ihraç mahallinde vâsıtaya 
yüklenmesine kadar olan mas
raflarla birlikteki (F. O. B.) sa
tış kıymeti esas tutulur. 

(S. î. F.) satışlarda eşyanm 
yukarıda yazılı Türkiye'deki 
son ihraç mevkilerinden yaban
cı memleketlerdeki teslim ma
halline kadar olan sigorta ve 
navlun ücretleri bu kıymetten 
indirilir. 

Eşyanın kıymeti orijinal fa
tura ve menşe şehadetnameleri 
ve S. î. F. satışlarda indirilecek 
sigorta ve navlun ücretleri de 
vesikalariyle ihracatçısı tara
fından tevsik olunur. Bunlarm 
birer kopyeleri müsbit evrak 
olarak beyannameleriyle birlik
te gümrüğe verilir. 

Eşyanın orijinal fatura ve 
menşe şehadetnamelerinde gös
terilen kıymetleri arasmda 
fark bulunduğu takdirde yük
sek olanı vergiye esas tutulur. 

Bunlarda yazılı kıymetler 
yalnız yabancı parası olarak 
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resme4040 numaralı kanunun 
33 ncü maddesiyle yapılmış 
olan % 10 zam, % 30 a çıka
rılmıştır. 

MADDE 11. — 4040 sayılı 
kanunun 36 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Türkiye'den 
çıkarılan yerli ve gümrük ver
gisi ödenerek veya muaflıktan 
istifade ettirilerek evvelce Tür-
kiyeye sokulmuş eşyadan icra 
Vekilleri Heyetince tesbit ve ilân 
olunacaklardan maadası aşağıda 
yazılı hükümlere göre güm
rük çıkış vergisine tabidir. (İc
ra Vekilleri Heyetince gümrük 
çıkış vergisinden istisnasına ka
rar verilecek olanlar karar ta
rihinden itibaren bir ay zar
fında Büyük Millet Meclisine 
bildirilir). 

A) Vergiye eşyanın Türki-
deM teslim mevkiinde bu yer 
vesikalarında yazılı değilse son 
ihraç mahallinde vasıtaya yük
lenmesine kadar olan masraf
larla birlikteki (F. O. B) satış 
kıymeti esas tutulur. 

(S. I. F) satışlarda eşyanın 
yukarıda yazılı Türkiyedeki 
son ihraç mevkilerinden ya
bancı memleketlerdeki teslim 
mahalline kadar olan sigorta 
ve navlun ücretleri bu kıymet
ten indirilir. 

Ankonsinyasyon suretiyle ve
ya her hangi bir satış akit ve 
muamelesi olmaksızın çıkardan 
eşyanın emsaline nazaran bi
rinci fıkra dairesinde kıymet
leri beyan edilir ve vergiye bu 
kıymetler esas tutulur. 

Eşyanın kıymeti orijinal fa
tura ve menşe şahadetnameleri 
ve S. I. F. Satışlarda indiri-

— 2 9 -
B. E. 

MADDE 11. — 4040 numara
lı kanunun 36 ncı maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Türkiye'den çıkarılan yerli 
ve gümrük vergisi ödenerek ve
ya muaflıktan istifade ettirile
rek evvelce Türkiye'ye sokul
muş mallar, aşağıda yazılı, hü
kümlere göre gümrük çıkış ver
gisine tâbidir. 

A) Gümrük çıkış vergisinin 
matrahı, malların Türkiye'de 
teslim mevkiindeki, eğer bu 
mevki vesikalarında yazılı de
ğilse son ihraç mahallinde 
vasıtaya yüklenmesine kadar 
olan masraflarla birlikte satış 
bedelidir. 

(S. î. F.) satışlarda malın 
Türkiye'deki son ihraç mevki
inden yabancı memleketlerdeki 
teslim mahailine kadar olan 
sigorta ücretleriyle navlun, sa
tış bedellerinden indirilir: 

Konsinyasyon suretiyle veya 
her hangi bir satış akit ve mu
amelesi olmaksızın çıkarılan 
malların vergisine, Türkiye'de 
son ihraç mevkiinde vasıtaya 
yüklenmesine kadar olan mas
raflarla birlikte, emsalinin sa
tış bedeline nazaran beyan edi
len kıymeti matrah ittihaz 
olunur. 

İhracat bedelleri üzerinden 
Hükümetçe verilen primler 
vergi matrahma ithal olunur. 
Bu primlerin nisbetleri Ticaret 
vekâletince zamanında Gümrük 
ve inhisarlar vekâletine bildi
rilir. 

Satış bedeli, orijinal fatura 
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gösterilmiş ise giriş muamele 
vergisine esas tutulan vasati 
kurlar üzerinden Türk parası
na çevrilir. 

B) Verginin nisbeti % 10 
dur. icra Vekilleri Heyeti Hi
zam gördüğü eşyanın vergi nis-
betini indirmeğe salahiyetlidir. 

C) Bu vergiyi, eşyayı Tür-
kiyeden çıkaran ve gümrük ka
nununun muaddel 32 nci mad
desi gereğince çıkış beyanname
sini tanzim eden mal sahiple
ri veya nakilleri peşin olarak 
gümrük idarelerine ödemekle 
mükelleftirler. 

Bunlar (2) nüsha olarak ve
recekleri beyannamelerinde çı
karılacak eşyanın «A» fıkra
sında yazılı F. O. B. kıymeti
ni ve S. I. P. satışlarda bu kıy
metten indirileceği yazılı mas
rafları da göstermeğe mecbur
durlar. 

Eşyanm tamamı vasıtaya 
yüklenmeden miktarının tesbi-
ti mümkün olmıyan hallerde 
% 10 fazlası depozito olmak 
üzere çıkış vergisi beyana göre 
alınır. Bu halde mahsup işi son 
partinin yüklenmesinden en 
çok bir hafta içinde bitirilir. 

Çıkış beyannamesi verenler, 
beyannamenin gümrükçe tesci
linden sonra eşyayı çıkarmak
tan vaz geçtiklerini gümrüğe 
bildirdikleri veya tescil tarihin
den itibaren en çok on gün 
içinde gümrük muamelelerini 
yaptırıp vergilerini ödemedikle
ri takdirde beyannameler iptal 
olunur. 

D) Çıkış vergisi gümrük 
muayene memurları, bulunma
dıkları yerlerde muayene işi 
kendisine verilenler tarafından 
tahakkuk ettirilir. 

Bu memurlar, mükelleflerin 

O. T. E. 

gösterilmiş ise giriş muamele 
vergisine esas tutulan vasati 
kurlar üzerinden Türk parasına 
çevrilir. 

B) Verginin nisbeti % 10 
dur. îcra Vekilleri Heyeti lü
zum gördüğü eşyanm vergi nis-
betini indirmeğe salahiyetlidir 

C) Bu vergiyi, eşyayı Tür
kiye'den çıkaran ve Gümrük 
ka,nununun muaddel 32 nci mad
desi gereğince çıkış beyanna
mesini tanzim eden mal sahip
leri veya nakilleri peşin olarak 
gümrük idarelerine ödemekle 
mükelleftirler, 

Bunlar (2) nüsha olarak ve
recekleri beyannamelerinde ç> 
karılacak eşyanm (A) fıkra
sında yazılı P. O. B. kıymetini 
ve S, t. F. satışlarda bu kıymet
ten indirileceği yazılı masraf
ları da göstermeğe mecburdur
lar. 

Eşyanm tamamı vâsıtaya 
yüklenmeden miktarının tesbiti 
mümkün olmryan hallerde % 10 
fazlası depozito olmak üzere 
çıkış vergisi beyana göre almır. 
Bu halde mahsup işi son par
tinin yüklenmesinden en çok 
bir hafta içinde bitirilir. 

Çıkış beyannamesi verenler 
beyannamenin gümrükçe tesci
linden sonra eşyayı çıkarmak
tan vaz geçtiklerini gümrüğe 
bildirdikleri veya tescil tarihin
den itibaren en çok on gün 
içinde gümrük muamelelerini 
yaptmp vergilerini ödemedik
leri takdirde beyannameler ip
tal olunur. 

D) Çıkış vergisi gümrük 
muayene memurları bulunma
dıkları yerlerde muayene işi 
kendisine verilenler tarafından 
tahakkuk ettirilir. 

Bu memurlar, mükelleflerin 
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lecek sigorta ve navlun ücret
leri de vesikalariyle ihracatçı
sı tarafından tevsik olunur. 
Bunların birer koypaları müs-
bit evrak olarak beyannamele
riyle birlike gümrüğe verilir. 

Eşyanm orijinal fatura ve 
menşe şahadetnamelerinde gös
terilen kıymetleri arasında 
fark bulunduğu takdirde yük
sek olanı vergiye esas tutulur. 

Bunlarda yazılı kıymetler yal
nız yabancı parası olarak göste
rilmiş ise giriş muamele vergi
sine esas tutulan vasati kurlar 
üzerinden Türk parasına çevri
lir. 

B) Verginin nisbeti % İO 
dur. îcra Vekilleri Heyeti lü
zum gördüğü eşyanın vergi nis-
betini indirmeğe salahiyetlidir. 

C) Bu vergiyi, eşyayı Tür-
kiyeden çıkaran ve Gümrük ka
nununun muaddel 32 nci mad
desi gereğince çıkış beyanname
sini tanzim eden mal sahipleri 
veya vekilleri peşin olarak güm
rük idaresine ödemekle mükel
leftirler. 

Bunlar (2) nüsha olarak ve
recekleri beyannamelerinde çı
karılacak eşyanın (A) fıkrasın
da yazılı F. O. B. kıymetini ve 
S. I. F. satışlarında bu kıymet
ten indirileceği yazılı masraf
ları da göstermeğe mecburdur
lar. 

Eşyanın tamamı vasıtaya 
yüklenmeden miktarının tesbiti 
mümkün olmıyan hallerde % 
10 fazlası depozito olmak üze
re çıkış vergisi beyana göre alı
nır. Bu halde mahsup işi son 
partinin yüklenmesinden en 
çok bir hafta içide bitirilir. 

Çıkış beyannamesi verenler 
beyannamenin gümrükçe teşci 
ünden sora eşyayı çıkarmaktan 

- 3 Î -
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ve menşe şehadetnameleriyle, 
(S. î. F.) satışlarda satış bede
linden indirilecek sigorta üc
reti ve navlun da vesikalariyle 
tevsik olunur. 

Bu vesikaların birer sureti 
müsbit evrak olarak beyanna
melerle birlikte Gümrük idare
sine verilir. 

Orijinal fatura ve menşe şe-
hadetnamesinde yazılı satış be
deli ve mal kıymeti arasmda 
fark bulunursa yüksek olanı ver
giye matrah olur. Bunlarda 
yazılı bedel veya kıymetler yal
nız yabancı para ile gösterilmiş 
ise beyannamenin gümrükler
ce tescil edildiği ay içinde it
halât muamele vergisinin ta
hakkukuna esas tutulan vasa
ti kurlar üzerinden Türk para
sına çevrilir. 

B) Verginin nisbeti % 10 
dur. îcra Vekilleri Heyeti lü
zum gördüğü malların vergi 
nisbetini indirmeğe salahiyet
lidir. 

C) Bu vergiyi, malları Tür
kiye'den çıkaran ve Gümrük 
kanununun muaddel 32 nci mad
desi gereğince çıkış beyan
namesini tanzim eden mal 
sahipleri veya vekilleri peşin 
olarak Gümrük idaresine öde
mekle mükelleftirler. 

Bunlar iki nüsha olarak ve
recekleri beyannamelerinde, çı
kardan malların A fıkrasında 
yazılı satış bedelini, S. I. F. 
satışlarda bu bedelden indiri
lecek sigorta ücretiyle navlunu 
da gösterirler, thracat bedel
leri üzerinden Hükümetçe ve
rilen primler, beyana tabi ol
mayıp vergiyi tahakkuk etti
ren memurlar tarafından doğ
rudan doğruya vergi matrahı
na ilâve olunur. 
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vergi matrahına giren kıymet j 
ve masraflara ait beyanlarını j 
ve vesikalarını tetkik ve haki- | 
kata uygun gördükleri takdir- \ 
de kabul ederler. Noksan bul
dukları takdirde tesbit edilen j 
miktarları vergiye esas tutar- I 
lar. | 

Mükellefler kendi beyanları
na göre tahakkuk ettirilen ver
giye itiraz edemezler. 

Eşyanın beyan edilen cins ve 
nevi veya matraha giren un
surları muayene sonunda de- | 
ğiştirilmiş veya vergi nisbeti 
yükseltilmiş olursa beyanname 
üzerinde alâkalıdan imza alma-
rak yapılacak tebliğ tarihinden 
(7) gün içinde Tarife kanunu
nun 30 ncu maddesinde yaz;.!ı 
eksperler heyetine müracaat 
edilebilir. Bu itirazlar giriş 
gümrük vergisi hakkındaki usul 
ve esaslar dairesinde gümrük 
idareleri vasıtasiyle yapılır. 
Gümrükler bunları en çok (8) 
gün içinde müdafaalariyle bir
likte. eksperler heyetine verir
ler. Bu heyet de (10) gün I 
içinde karar verir, bu karar 
katidir. 

Mükellefler, eksperler heye
tinin kararından önce malları
nı çıkarmak isterlerse ekspertiz 
için lüzumlu muameleleri tama
men yapmak ve beyanlarına 
göre ödemeleri lâzmıgelen ver
giyi katı ve farkını depozito 
olarak yatırmak şartlariyle bu 
istekleri gümrüklerce kabul 
olunur. 

E) Çıkış vergisinin tahak
kuk ve tahsili ile diğer mua
melelerinde bu kanunda hü
küm bulunmıyan hallerde güm
rük ve gümrük tarifesi kanun
larının ilgili hükümleri tatbik 
olunur. 

G. t E. 

vergi matrahma giren krymet 
ve masraflara ait beyanlarını 
ve vesikalarını tetkik ve haki
kate uygun gördükleri takdir
de kabul ederler. Noksan bul
dukları takdirde tesbit edilen 
miktarları vergiye esas tutar
lar. 

Mükellefler, kendi beyanları
na göre tahakkuk ettirilen ver
giye itiraz edemezler. 

Eşyanın beyan edilen cins ve 
nevi veya matraha giren unsur
ları muayene sonunda değişti
rilmiş veya vergi nisbeti yük
seltilmiş olursa beyanname üze
rinde alâkalıdan imza alınarak 
yapılacak tebliğ tarihinden (7) 
gün içinde Tarife kanununun 
30 ncu maddesinde yazılı eks
perler heyetine müracaat edile
bilir. Bu itirazlar giriş gümrük 
vergisi hakkındaki usul ve 
esaslar dairesinde gümrük ida
releri vasıtasiyle yapılır. Güm
rükler bunları en çok (R) gün 
içinde müdafaalariyle birlikte 
eksperler heyetine verirler. Bu 
heyet te (10) gün cinde karar 
verir, bu karar katidir. 

Mükellefler, eksperler heye
tinin kararından önce malları
nı çıkarmak isterlerse ekpertiz 
için lüzumlu muameleleri tama
men yapmak ve beyanlarına 
göre ödemeleri lâzımgelen ver
giyi katı ve farkını depozito 
olarak yatırmak şartlariyle bu 
istekleri gümrüklerce kabul 
olunur. 

E) Çıkış vergisinin tahak
kuk ve tahsili ile diğer muame
lelerin de bu kanunda hüküm 
bulunmıyan hallerde Gümrük 
ve Gümrük tarifesi kanunları
nın ilgili hükümleri tatbik olu
nur. 

Türkiye'den kati olarak ih-
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vaz geçtiklerini gümrüğe bil
dirdikleri veya tescil tarihinden 
itibaren en çok on gün içinde 
gümrük muamelelerini yap
tırıp vergilerini ödemedikleri 
takdirde beyannameler iptal 
olunur. 

D) çıkış vergisi gümrük 
muayene memurları bulunma
dıkları yerde muayene işi ken
disine verilenler tarafmdan ta
hakkuk ettirilir. 

Bu memurlar, mükelleflerin 
vergi matrahına giren kıymet 
ve masraflara ait beyanlarını 
ve vesikalarını tetkik ve haki
kate uygun gördükleri tak
dirde kabul ederler. Noksan 
buldukları takdirde tesbit edi
len miktarları vergiye esas tu
tarlar. 

Mükellefler, kendi beyanla
rına göre tahakkuk ettirilen 
vergiye itiraz edemezler. 

Eşyanın beyan edilen cins ve 
nevi veya matraha giren un
surları muayene sonunda de
ğiştirilmiş veya vergi nisbeti 
yükseltilmiş olursa beyanname 
üzerinde alâkalıdan imza alma 
rak yapılacak tebliğ tarihindir 
«7» gün içinde Tarife kanunu 
nun 30 ncu maddeside yazılı 
eksperler heyetine, müracaat 
edebilirler. Bu itirazlar giriş 
gümrük vergisi hakkındaki 
usûl ve esaslar dairesinde güm
rük idareleri vasıtasiyle yapılır. 
Gümrükler bunları en çok (8) 
gün içinde ınüdafaaîariyle bir
likte eksperler heyetine verir 
ler. Bu heyet te (10) gün için
de karar verir, bu karar kati
dir. 

Mükellefler, eksperler heyetv 
nin kararından önce mallarını 
çıkarmak isterlerse ekspertiz 
için lüzumlu muameleleri ta-
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Malların tamamı vasıtaya 
yüklenmedikçe miktarı tesbit 
olunamıyan hallerde çıkış* ver
gisi % 10 fazlasiyle beyana 
göre almır. Bu suretle alman 
% 10 fazla depozito sayılır ve 
son partinin yüklenmesinden 
itibaren en çok yedi gün içinde 
mahsup veya sahibine iade mua
melesi bitirilir. 

Çıkış beyannamesini verenler, 
beyannamenin Gümrük idare
since tescilinden sonra malları 
çıkarmaktan vazgeçtiklerini ya
zı ile gümrüğe bildirirler veya 
tescil tarihinden itibaren on 
gün içinde gümrük muamelele
rini yaptırıp vergilerini öde
mezlerse beyannameler iptal 
olunur. 

D) Gümrük çıkış vergisi, 
gümrük muayene memurları 
ve bulunmıyan yerlerde mua
yene işi kendilerine verilen me
murlar tarafmdan tahakkuk et
tirilir. Bu memurlar mükellef
lerin beyanlarını ve vesikaları
nı tetkik ve hakikate uygun 
görürler ise kabul ederler. Nok
san buldukları takdirde tesbit 
ettikleri miktarları matraha 
esas tutarlar. 

Mükellefler kendi beyanla
rına göre tahakkuk ettirilen 
vergiye itiraz edemezler. Mal
ların beyan edilen cinsi ve nev'i 
muayene sonunda değiştirilmiş 
veyahut bedel veya kıymeti 
arttırılmış olursa beyanname 
üzerinde alâkalıdan imza alına
rak yapılacak tebliğ tarihinden 
itibaren yedi gün içinde Güm
rük tarife kanununun 30 ncu 
maddesinde yazılı eksperler 
heyetine itiraz edebilirler. Bü 
itirazlar, giriş gümrük vergisi 
hakkındaki usul ve esaslar da
iresinde gümrük idareleri vası-

( S. Sayısı : 159 ) 



— 34 — 
Ik. E. 

Türkiye'den katı olarak ih
raç olunduktan sonra gittiği 
memleketin gümrüğünden dı
şarı çıkmıyarak veya iıiuvakkat 
kabul usulüne tabi tutulup asli 
mahiyeti hiç değişmiyerek en 
çok bir yıl içinde geri getirilen 
ve Tarife kanununun besinci 
maddesinin (7) numaralı fıkra
sına göre ithal gümrük vergi
sinden muaf tutulan eşyanm 
alınmış çıkış vergileri de geri 
verilir. 

F) Mükellefler, beyanname
lerinde eşyanm bu kanuna gö
re alınacak vergiye esas olan 
krymet ve masraflariyle vergi
den muaf veya inik vergiye ta
bi olanları ayırt edecek surette 
cins, nevi ve miktarlarını doğ
ru ve tam bildirmeğe mecbur
durlar. 

Mükelleflerin beyanaları ile 
idarece yapılacak tahakkuk ara
sında bu verginin % 5 den zi
yade noksan alınmasını icabet-
tirecek derecede fark görülürse 
tahakkuk ettirilen vergiden baş
ka fark kadar da ayrıca para 
cezası alınır. 

Bu para cezalan Gümrük ka
nununun 107 nci maddesine 
göre dağıtılır. 

G) Bu vergiye tabi eşya
nm vergisini vermeden hudud 
haricine çıkaran veya buna te
şebbüs edenlerle bu eşyayı, 
vergi müstesnaları arasında gös
termek üzere hile ve desise isti
mali suretiyle hakikate aykırı 
beyanda bulunanlar hakkında 
altı aydan üç seneye kadar ha
pis cezasiyle birlikte çıkış ver
gisinin bir katı tutarmca ağır 
para cezası hükmolunur ve eş
ya, müsadere edilir. Müsade
releri kabil olmıyan hallerde 
bunlarm vergiye matrah olan 
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raç olunduktan sonra gittiği 
memleketin gümrüğünden dışa
rı çıkmıyarak veya muvakkat 
kabul usulüne tabi tutulup asli 
mahiyeti hiç değişmiyerek en 
çok bir yıl içinde geri getirilen 
ve Tarife kanununun 5 nci mad
desinin (7) numaralı fıkrasına 
göre ithali gümrük vergisinden 
muaf tutulan eşyanm alınmış 
çıkış vergileri de geri verilir. 

F) Mükellefler, beyanname
lerinde eşyanın bu kanuna gö
re alınacak vergiye esas olan 
kıymet ve masraflariyle ver
giden muaf veya inik ver
giye tabi olanları ayırt edecek 
surette cins, nevi, ve miktarla
rını doğru ve tam bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Mükelleflerin beyanları ile 
idarece yapılacak tahakkuk 
arasında bu verginin % 5 den 
ziyade noksan alınmasını icab-
eitirecek derecede fark görü
lürse tahakkuk ettirilen vergi
den başka fark kadar da ayrıca 
para cezası alınır. 

Bu para cezaları Gümrük ka
nununun 107 nci maddesine 
göre dağıtılır. 

G) Bu vergiye tabi eşyanın 
vergisini vermeden hudut ha
ricine çıkaran veya buna teşeb
büs edenlerle bu eşyayı, vergi 
müstesnaları arasında göster 
inek üzere hile ve desise istima
li suretiyle hakikate aykırı he-
yanda bulunanlar baklanda 6 
aydan 3 seneye kadar hapis cc 
zasiyle birlikte çıkış vergisinin 
bir katı tutarmca ağır para 
cezası hükmolunur ve eşya, 
müsadere edilir. Müsadereleri 
kabil olmıyan hallerde bunla
rm vergiye matrah olan kıyme
ti de ağır para cezası olarak 
hükmedilir. 
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mamen yapmak ve beyanlarına 
göre ödemeleri lâzımgelen ver
giyi katî ve farkını depozito 
olarak yatırmak şartiyle bu 
istekleri gümrüklerce kabul 
olunur. 

E) Çıkış vergisinin tahak
kuk ve tahsili ile diğer muame
lelerin de bu kanunda hükmü 
bulunmıyan hallerde Gümrük 
ve Gümrük tarifesi kanunları
nın ilgili hükümleri tatbik olu
nur. 

Türkiye'den katî olarak ih
raç olunduktan sonra gittiği 
memleketin gümrüğünden dışa
rı çıkmıyarak veya muvakkat 
kabul usulüne tabi tutulup asli 
mahiyeti hiç değişmiyerek en 
çok bir yıl içinde geri getirilen 
ve Tarife kanununun 5 nci mad
desinin (7) numaralı fıkrası
na göre ithali gümrük vergisin
den muaf tutulan eşyanm alın
mış çıkış vergileri de geri ve
rilir, 

F) Mükellefler, beyanname
lerinde eşyanm bu kanuna gö
re alınacak vergiye esas olan 
krymet ve masraflariyle vergi
den muaf veya inik vergiye ta
bi olanları ayırt edecek surette 
cins, nevi ve miktarlarını doğru 
ve tam bildirmeğe mecburdur
lar. 

Mükelleflerin beyanlariyle 
idarece yapılacak tahakkuk 
arasmda bu verginin % 5 den 
ziyade noksan alınmasını icabet-
tirecek derecede fark görülürse 
tahakkuk ettirilen vergiden 
başka fark kadar da ayrıca pa
ra cezası alınır. 

Bu para cezaları Gümrük ka
nununun 107 nci maddesine 
göre dağıtılır. 

G) Bu vergiye tabi eşyanm 
vergisini vermeden hudut hari-

- 35 — 
I B. E. 

tasiyle yapılrr. Gümrük idare
leri bunları en çok sekiz gün 

j içinde mütalâalariyle birlikte 
eksperler heyetine verirler. Bu 
heyet on gün içinde kararmı 
verir. Bu karar katidir. 

Mükellefler, eksperler heyeti
nin kararından önce mallarını 
çıkarmak isterler ise ekspertiz 
için lüzumlu muameleleri ta
mamen yapmak ve beyanlarına 
göre ödemeleri lâzımgelen ver
giyi katî, f arkmı depozito ola
rak yatırmak şartiyle bu istek
leri gümrüklerce kabul olunur. 

E) Gümrük çıkış vergisinin 
tahakkuk ve tahsili ile diğer 
muamelelerinde bu kanunda 
hükmü bulunmıyan hallerde 
Gümrük ve Gümrük tarifesi ka
nunlarının ilgili hükümleri tat
bik olunur. 

Türkiye'den katî olarak ihraç 
olunduktan sonra gittiği mem
leketin gümrüğünden dışarı 
çıkmıyarak veya muvakkat ka
bul usulüne tabi tutulup asli 
mahiyeti hiç değişmiyerek en 
çok bir yıl içinde geri getirilen 
ve Gümrük tarife kanununun 
5 nci maddesinin (7) numaralı 
frkrasma göre ithali, gümrük 
vergisinden muaf tutulan mal
lardan evvelce alınmış çıkış ver
gileri geri verilir. 

F) Mükellefler, beyanna
melerinde malların bu kanuna 
göre alınacak vergiye matrah 
olan bedel veya kıymet ve mas
raflariyle vergiden muaf veya 
inik nisbete tabi olanları ayrrt 
edecek surette cins, nevi ve 
miktarlarını doğru ve tam bil
dirmeğe mecburdurlar. 

Mükelleflerin beyanlariyle 
idarece yapılacak tahakkuk 
arasmda bu verginin % 5 den 
ziyade noksan almmasmı ica- j 
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kıymeti de ağır para cezası ola
rak hükmedilir. 

Bu fıkra hükümleri 1918 nu
maralı kanuna göre tabik olu
nur. 

H) Eşya Türkiye dışına çı
karıldıktan sonra beyanname ve 
diğer vesikaların tetkik ve tef 
tisi sonunda maddi hesap hata
sı, veya eşyanın cins ve nevi ve 
miktarına göre yanlış olarak 
inik tarife veya muaflık tatbiki 
sebepleriyle vergi alınmamış 
veya eksik veya fazla alınmış 
olduğu anlaşılırsa Hazine ala
cakları ve fazlalar giriş güm
rüğü vergisi eksik ve fazlaları 
hakkmdaki hükümler ve esas
lar dairesinde ve o müddetler 
içinde istenir veya geri verilir. 

Bu verginin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline müteallik muamele
ler dolayısiyle yabancı memle
ketlere eşya çıkaranların kanu
ni ve ticari bütün defter, kayıt 
ve vesikalarını Gümrük ve in
hisarlar müfettiş ve muavinle-
riyle Gümrük başmüdür, mü
dür ve muavinleri ve tahakkuk 
memurları teftiş ve kontrola sa
lahiyetli olup mükelleflerde 
bunları göstermeğe mecburdur
lar. 

( S. Sayısı : L5f) ) 
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Bu fıkra hükümleri 1918 nu
maralı kanuna göre tatbik olu
nur. 

H) Eşya Türkiye dışına çı 
karıldıktan sonra beyanname 
ve diğer vesikaların tetkik ve 

j teftişi sonunda maddi hesap 
| hatası, veya eşyanın cins ve ne 
i vi ve miktarına göre yanlış 

olarak inik tarife veya muaf
lık tatbiki sebepleriyle vergi 
alınmamış veya eksik veya faz
la alınmış oduğu anlaşılırsa 
Hazine alacakları ve fazlalar 
giriş gümrüğü vergisi eksik vo 
fazlaları hakkmdaki hükümler 
ve esaslar dairesinde ve o müd
detler içinde istenir veya geri 
verilir. 

î) Hususi kanunların her 
nevi vergi ve resim istisna ve. 
muaflıklarına ait hükümleri 
çıkış vergilerine şâmil değildir. 

Bu verginin tarh tahakkuk ve 
tahsiline müteallik muameleler 
dolayısiyle yabancı memleket
lere eşya çıkaranların kanuni 
ve ticari bütün defter, kayıt 
ve vesikalarını Gümrük ve in
hisarlar müfettiş ve muavinle-
riyle Gümrük başmüdür, mü
dür ve muavinleri ve tahakkuk 
memurları teftiş ve kontrola 
salahiyetli olup mükellefler de 
bunarı göstermeğe mecburdur
lar. 

j 
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cine çıkaran veya buna teşebbüs 
edenlerle bu eşyayı, vergi 
müstesnaları arasmda göster
mek üzere hile ve desise isti
mali suretiyle hakikate aykırı 
beyanda bulunanlar hakkında 
6 aydan 3 seneye kadar hapis 
cezasiyle birlikte çıkış vergisi
nin bir katı tutarmca ağır para 
cezası hükmolunur ve eşya mü
sadere edilir. Müsadereleri ka
bil olmıyan hallerde bunların 
vergiye matrah olan kıymeti de 
ağır para cezası olarak hükme
dilir. 

Bu fıkra hükümleri 1918 nu
maralı kanuna göre tatbik olu
nur. 

H) Eşya Türkiye dışına çı
karıldıktan sonra beyanname 
ve diğer vesikaların tetkik ve 
teftişi sonunda maddi hesap ha
tası, veya eşyanın cins ve nevi 
ve miktarına göre yanlış olarak 
inik tarife veya muaflık tatbi
ki sebepleriyle vergi alınma
mış veya eksik veya fazla 
aimmış olduğu anlaşılırsa Ha
zine alacakları ve fazlalar giri? 
gümrüğü vergisi eksik ve faz
laları hakkındaki hükümler ve 
esaslar dairesinde ve o müd
detler içinde istenir veya geri 
verilir. 

î) Hususi kanunların her 
nevi ve resim istisna ve muaf
lıklarına ait hükümleri çıkış 
vergilerine şâmil değildir. 

Bu verginin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline müteallik muame
leler dolayısiyle yabancı mem
leketlere eşya çıkaranların ka
nuni ve ticari bütün defter, 
kayıt ve vesikalarını iş yerle
rinde ve çalışma saatleri dahi
linde Gümrük ve inhisarlar mü
fettiş ve muavinleriyle gümrük 
baş müdür, müdür ve muavin-
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bettirecek derecede fark görü
lürse tahakkuk ettirilen vergi
den başka fark kadar da ayrı
ca para cezası alınır. 

Bu para cezalan Gümrük ka
nununun 107 nci maddesine gö
re dağıtılır. 

G) Bu vergiye tâbi malla
rın vergisini vermeden hudut 
haricine çıkaran veya buna te
şebbüs edenler bu malları ver
gi müstesnaları arasında gös
termek üzere hile ve desise is
timali suretiyle hakikate aykı
rı beyanda bulunanlar hakkın
da altı aydan üç seneye kadar 
hapis cezasiyle birlikte çıkış ver
gisinin bir katı tutarmca ağır 
para cezası hükmolunur ve 
mal müsadere edilir. Müsadere 
kabil olmıyan hallerde bunla
rın vergiye matrah olması lâ-
zımgelen kıymeti de ağır para 
cezası olarak hükmedilir. 

Bu fıkra hükümleri 1918 
numaralı kanuna göre tatbik 
olunur. 

H) Mallar Türkiye dışına 
çıkarıldıktan sonra beyaname 
ve diğer vesikaların tetkik ve 
teftişi sonunda maddi hesap ha
tası, veya eşyanın cins, nevi 
ve miktarına göre yanlış ola
rak inik nisbet veya muaflık 
tatbiki sebepleriyle vergi alın
mamış veyahut eksik veya faz
la alınmış olduğu anlaşılırsa 
Hazine alacakları ve fazlalar 
giriş gümrük vergisi eksik ve 
fazlaları hakkındaki hükümler 
ve esaslar dairesinde ve o müd
detler içinde istenir veya geri 
verilir. 

t) Hususi kanunların her 
nevi vergi ve resim istisna ve 
muaflıklarına ait hükümleri 
gümrük çıkış vergisine şâmil 
değildir. 
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MADDE 12. — Banka ve ban
kerlerle sigorta şirketlerinin 
muamele vergisine 3828 numa
ralı kanunun 4 ncü maddesiyle 
yapılmış olan zam, bir misli 
arttırılmıştır. 

MADDE 13. — Türkiye da
hilinde imal olunan maddelerle, 
yabancı memleketlerde imal 
olunup Türkiye'ye ithal edilen 
maddelerden alman muamele 
vergilerinin nisbeti yüzde 12,5 a 
çıkarılmıştır. 

- 38 -
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MADDE 12. — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

MADDE 13. — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 14. — 28 . V . 1940 
tarihli ve 3843 numaralı kanu
nun 9 ncu maddesine aşağıdaki 
28 nci numara eklenmiştir: 

28 - Yerli nebati maddeler
den (Pamuk hariç) imal edilen 
çuvallar. 

MADDE 13. — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

MADDE 14. — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15. — İktisat encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 
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leri ve tahakkuk memurları 
teftiş ve kontrola salahiyetli 
olup mükellefler de bunları 
göstermeğe mecburdurlar. 

Gümrük müfettiş ve muavin
leriyle baş müdür, müdür ve 
muavinleri ve tahakkuk me
murları yukanki fıkrada yazılı 
vazife dolayısiyle öğrendikleri 
sırları ifşa edemezler. Hilâfı
na hareket edenler Türk ceza 
kanununun 198 nci maddesine 
göre ceza görürler. Bunlardan 
cürümleri tekerrür edenler bir 
daha Devlet Hizmetinde kulla
nılmazlar. 

MADDE 12. — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

MADDE 13. — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen. 

B. E. 

îcra Vekilleri Heyeti lüzum 
gördüğü malları gümrük çıkış 
vergisinden istisna edebilir. 

J) Bu verginin tarh, ta
hakkuk ve tahsiline müteallik 
muameleler dolayısiyle yaban
cı memleketlere eşya çıkaranla
rın kanuni ve ticari bütün def
ter, kayit ve vesikalarını iş yer
lerinde ve çalışma saatleri dahi
linde Gümrük ve inhisarlar mü-
fetiş ve muavinleriyle Gümrük 
başmüdür, müdür ve muavinle
ri ve tahakkuk memurları teftiş 
ve kontrola salahiyetli olup 
mükellefler de bunları göster
meğe mecburdurlar. 

Teftiş ve kontrola salahiyet
li memurlar yukariki fıkrada 
yazılı vazife dolayısiyle öğren
dikleri sırları ifşa edemezler. 
Hilâfına hareket edenler Türk 
ceza kanununun 198 nci mad
desine göre ceza görürler. Bun
lardan suçları tekerrür edenler 
bir daha Devlet hizmetinde kul
lanılmazlar. 

MADDE 12 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin 
13 ncü maddesi aynen 
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MADDE 14. — 2731 numara
lı kanunun birinci maddesiyle 
3828 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince istihlâk ver
gisine tabi tutulmuş olan mad
delerden : 

A) 2731 numaralı kanunun 
birinci maddesinin 5 nci bendi
nin A, B, O fıkralarında yazılı 
eşya ile 8 nci bendinin O fıkra
sında yazılı eşyadan gümrük 
ithalât umumî tarifesinin 84 
ncü numarasına giren eşyanm 
istihlâk vergilerine % 10; 

B) 2731 numaralı kanunun 
birinci maddesinin 5 nci bendi
nin D, E ve F fıkralarında ve 6, 
7 ve muaddel 9 ve 10 numaralı 
bentlerinde yazılı bilûmum eş
yanm istihlâk vergilerine % 50; 

C) 2731 numaralı kanunun 
birinci maddesinin 8 numaralı 
bendinde yazılı deri ve mamu-
lâtmm (Yukarıki A fıkrasında 
yazılı olanlar hariç) ve 11 nci 
bendinde yazılı her nevi demir 
ve çelik ve 12 nci bendinde 
yazılı bakır ve halitasının istih
lâk vergilerine iki misil; 

D) 3828 numaralı kanunun 
8 nci maddesine bağlı cetvelin 
1 numaralı bendinde yazılı güm
rük ithalât tarife numara ve 
pozisyonlarına giren ipek ve ip
likleri, ipek ve mahlut ipek 
mensucat, ipekten ve mahlut 
ipekten hazır eşyanın istihlâk 
lâk vergilerine iki misil: 

E) 3828 numaralı kanunun 
8 nci maddesine bağlı cetvelin 
diğer bentlerinde yazılı güm
rük ithalât tarife numara ve 
pozisyonlarına giren bilûmum 
eşyanın istihlâk vergilerine % 
60; 

Zam yapılmıştır. 
Bu zam gerek memleket için

de imal ve istihsal, gerekse ya-

— 40 
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MADDE 15. — 2731 numa
ralı kanunun birinci moddesiyle 
3828 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince istihlâk 
vergisine tâbi tutulmuş olan ! 
maddelerden: 

A) 2731 numaralı kanunun 
birinci maddesinin 5 nci ben- | 
dinin D. E. F fıkralariyle mu- I 
addel 9 ve 10 numaralı bendle-
rinde yazılı bilûmum eşyanm 
istihlâk vergilerinin asıllarına 
% 40; I 

B) 2731 numaralı kamınım I 
birinci maddesinin. 8 numaralı 
bendinde yazılı deri ve mamu-
lâtmm «bu bendm O fıkrasın | 
da yazılı eşyadan gümrük itha
lât umumî tarifesinin 84 ncü I 
numarasında yazılı olanlar ha- | 
riç» ve 11 nci bendinde yaaıîı | 
her nevi demir ve çelik ve V:i j 
nci bendinde yazılı bakır ve 
halitasının vergilerinin asılla- ı 
nna iki misil; 

C) 3828 numaralı kanunim 
8 nci maddesine bağlı cetvelin 
1 numaralı bendinde yazılı 
gümrük ithalât tarife numara | 
ve pozisyonlarına giren ipek 
ve iplikleri, ipek ve mahlut 
ipek mensucat, ipekten ve mah
lut ipekten hazır eşyamn istih 
lâk vergilerinin asıllarına bir 
misil; I 

D) 2731 numaralı kanunun | 
birinci maddesinin 6 ve 7 nci j 
bendlerinre yazılı eşya ile 3828 i 
numaralı kanunun 8 nci mad
desine bağlı cetvelin diğer 
bendlerinde yazılı gümrük itha ı 
lât tarife numara ve ro I 
larma giren bilûmum eşyanın 
istihlâk vergilerine % 50 zam j 
yapılmıştır. | 

Bu zam gerek memleket için
de imal ve istihsal gerekse ya
bancı memleketlerden Türkiye- i 

<;. I. K 

MADDE 16. — iktisat encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 
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MADDE 14. — İktisat encü
meninin 15 nci maddesi aynen. 

- 4 1 -
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MADDE 14 — 2731 numa
ralı kanunun birinci maddesiyle 
3828 numaralı kanunun 8 nci 
madesi mucibince istihlâk ver
gisine tabi tutulmuş olan mad
delerden : 

A) 2731 numaralı kanunun 
birinci madesinin 5 nci bendinin 
D. E. F. fıkralariyle muaddel 9 
ve 10 numaralı bendlerinde ya
zılı bilûmum eşyanın istihlâk 
vergilerinin asıllarına % 40; 

B) 2731 numaralı kanunun 
birinci maddesinin 8 numaralı 
bendinde yazılı deri ve ma-
mulâtınm «Bu bendin G fıkra
sında yazılı eşyadan Gümrük 
ithalât umumî tarifesinin 84 
ncü numarasında yazılı olanlar 
hariç» ve 11 nci bendinde yazı
lı her nevi demir ve çelik ve 
12 nci bendinde yazılı bakır 
ve halitasının vergilerinin asıl
larına iki misil; 

C) 3828 numaralı kanunun 
8 nci maddesine bağlı cetvelin 
bir numaralı bendinde yazılı 
gümrük ithalât tarife numara 
ve pozisyonlarına giren ipek ve 
iplikleri, ipek ve mahlut ipek 
mensucat, ipekden ve mahlut 
ipekten hazır eşyanın istihlâk 
vergilerinin asıllarına bir misil; 

D) 2731 numaralı kanunun 
birinci maddesinin 6 ve 7 nci 
bendlerinde yazılı eşya ile 3828 
numaralı kanunun 8 nci mad
desine bağlı cetvelin bir nu
maralı bendinden maada bend
lerinde yazılı gümrük ithalât 
tarife numara ve pozisyonları
na giren bilûmum eşyanm 
istihlâk vergilerine % 50. 

Zam yapılmıştır. Bu zam ge
rek memleket içinde imal ve 
istihsal gerekse yabancı mem
leketlerden Türkiye'ye ithal 
olunan eşyanın vergilerine şâ-
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bancı memleketlerden TürMye-
ye ithtal olunan eşyanın vergi
lerine şâmildir. Gümrük itha
lât tarifesinin 129/B, 132/B, 
494/A 1 numara ve pozisyonla
rına giren eşya bu zamma tabi 
değildir. 

MADDE 15. — Bu kanunun 
7 ve 8 nci maddelerinde yazılı 
müdafaa vergileri hasılatı İn
hisarlar idaresince Hazineye te
diye olundukça varidat bütçe
sinde açılacak bir fasla irat 
kaydolunur ve fevkalâde Millî 
müdafaa masraflarına karşılık 
tuulur. Hasılatın Hazineye ne 
zaman ve ne suretle tediye olu
nacağı Maliye ve Gümrük ve 
inhisarlar vekâletlerince karar
laştırılır. 

MADDE 16. — Tütün ve müs
kirattan alınacak müdafaa ver
gisi hakkındaki 2460 numaralı 
kanun, fevkalâde vaziyet dola-
yısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna 
alınmasına dair olan 3828 nu
maralı kanunun 7 ve 12 nci 
maddeleri ve 3828 numaralı ka
nuna ek 4040 numaralı kanu
nun 27 nci maddesi kaldml-
mışır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
14 ncü maddenin B, C, D ve E 
fıkraları mucibince istihlâk ver
gilerine zam yapılmış olan eş
ya ve mevaddı yabancı mem
leketlerden ithal ederek toptan 
veya perakende satan ithalât
çılarla bu maddeleri ithalâtçı
lardan veya memleket içindeki 
ticari ve smai müesseselerden 
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ye ithal olunan eşyanın vergi
lerine şâmildir. Gümrük ithalât 
tarifesinin 129 B, 132B, 494 A 
1 numara ve pozisyonlarına gi
ren eşya bu zamma tabi değil
dir. 

MADDE 16. — 2460, 3828, 
4040 numaralı kanunlarla bu 
kanunun 7 nci maddesi muci
bince inhisar maddelerinden alı
nacak müdafaa vergileri Hazi
neye tediye olundukça varidat 
bütçesinde açılacak bir fasla 

irad kaydolunur. Ve fevkalâde 
millî müdafaa masraflarına 
karşılık tutulur. Hasılatın Ha
zineye ne zaman ve ne suretle 
tediye olunacağı Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekâle
tince kararlaştırılır. 

G. 1 E. 

MUVAKKAT MADDE 1, — 
15 nci madde mucibince istih
lâk vergilerine sam yapılmış 
olan eşya ve mivaddı yabancı 
memleketlerden ithal ederek 
toptan veya perakende satan it
halâtçılarla bu maddeleri itha
lâtçılardan veya memleket için
deki ticari ve smai müessese
lerden mubayaa ederek satan 

MADDE 17. — İktisat encü
meninin 16 ncj. maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 -
İktisat encümeninin 1 nci mu
vakkat maddesi aynen. 
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MADDE 15. — İktisat encü
meninin 16 ncı maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
14 ncü madde mucibince istih
lâk vergilerine zam yapılmış 
olan eşya ve mevaddı yabancı 
memleketlerden ithal ederek 
toptan veya perakende satan 
ithalâtçılarla bu maddeleri it
halâtçılardan veya memleket 
içindeki ticari ve sınai müesse
selerden mubayaa ederek satan 
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mildir. Gümrük ithalat tarife
sinin 129 B, 132 B, 494 A 1 
numara ve pozisyonlarına giren 
eşya bu zamma tabi değildir. 

MADDE 15. — 4040 numa
ralı kanunun 35 nci maddesi 
mucibince posta müraseleleriyle 
telgraflardan ve telefon abone 
bedelleriyle şehirler ve millet
lerarası konuşmalardan alın
makta olan müdafaa vergisi 
bir misil arttırılmıştır. 

MADDE 16. — 2460, 3828 ve 
4040 numaralı kanunlarla bu 
kanunun 7 nci maddesi muci
bince inhisar maddelerinden alı
nacak müdafaa vergileri İn
hisarlar umum müdürlüğünce 
Hazineye verildikçe varidat büt
çesinde açılacak bir fasla irat 
kaydolunur ve fevkalâde Millî 
Müdafaa masraflarına karşılık 
tutulur. 

Hasılatın Hazineye ne zaman 
ve ne suretle verileceği Maliye 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâ-
letlerince kararlaştırılır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Maliye encümeninin 1 nci mu
vakkat maddesi aynen. 
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mubayaa ederek satan toptan
cılar ve bu maddeleri mem
leket içinde imal edip de 2731 
numaralı kanunun 2 nci mad
desinin 5 nci fıkrası mucibince 
istihlâk vergisinden muaf bulu
nan Sınai müesseseler kanunu
nun neşri tarihinde ticarethane, 
mağaza, fabrika, imalâthane, 
ambar ve depolarında; şube 
veya acentalartı veya ko
misyoncuları nezdinde veya 
sair yerlerde bulunan stok
larının cins, miktar ve sık
letlerini, pamuk, yün ve kıl 
mensucatta ayrıca bir metre 
murabbaının sıkletini ve bu
lundukları yerleri aşağıdaki 
fıkrada yazılı ilânın yapıldığı
nın ertesi gününden itibaren üç 
gün içinde bağlı oldukları va
ridat dairesine bildirmeğe mec
burdurlar. Sınai müesseseler 
bu kanunun neşri tarihinde ima
li tekemmül etmemiş bulunan 
mevaddı iptidai madde halinde-
Id miktar ve sıkletlerine göre 
beyannamelerine geçirirler. 

Kanunun neşrinden evvel sa
tılmış olmakla beraber mezkûr 
tarihte henüz müşteriye tevdi 
veya irsal suretiyle teslim edil
memiş olan mallar da mükelle
fin stokları meyanında beyan
name gösterilir ve vergiye tabi 
tutulur. 

Kanunun neşrinden evvel sa
tılmış ve alıcıya gönderilmek 
üzere yola çıkarılarak satıcı 
elinden çıkmış ve kanunun neş
ri tarihinde henüz alıcmm eline 
geçmemiş mallar alıcıya vâsıl 
olduğu günü takip eden gün
den itibaren üç gün içinde ayrı 
bir beyanname ile bildirilir. 

Maliye daireleri bu kanunun 
neşrini mütaakrp yukarıki fık
rada yazılı beyannamelerin ve-

toptancılar ve bu maddeleri 
memleket içinde imal edipte 
2731 numaralı kanunun 2 nci 
maddesinin 5 nci fıkrası mu
cibince istihlâk vergisinden mu
af bulunan Sınai müesseseler 
kanunun neşri tarihinde tica
rethane, mağaza, fabrika, ima
lâthane, ambar ve depolarında; 
şube veya acentaları veya ko
misyoncuları nezdinde veya sa
ir yerlerde bulunan stoklarının 
cins, miktar ve sıkletlerini, pa
muk, yün ve kıl mensucatta ay
rıca bir metre murabbaının sık
letini ve bulundukları yerleri 
aşağıdaki fıkrada yazılı ilânın 
yapıldığının ertesi gününden 
itibaren üç gün içinde bağlı 
oldukları varidat dairesine bil
dirmeğe mecburdurlar. Sınai 
müesseseler bu kanunun neşri 
tarihinde imali tekemmül etme
miş bulunan mevaddı iptidai 
madde halindeki miktar ve sık
letlerine göre beyannamelerine 
geçirirler. 

Kanunun neşrinden evvel sa
tılmış olmakla beraber mezkûr 
tarihte henüz müşteriye tevdi 
veya irsal suretiyle teslim edile
memiş olan mallar da mükelle
fin stokları meyanında beyan
name gösterilir ve vergiye tabi 
tutulur. 

Kanunun neşrinden evvel sa
tılmış ve alıcıya gönderilmek 
üzere yola çıkarılarak satışı 
elinden çıkmış ve kanunun neş
ri tarihinde henüz alicinin eli
ne geçmemiş mallar alıcıya vâ
sıl olduğu günü takibeden 
günden itibaren üç gün içinde 
ayrı bir beyanname ile bildiri
lir. 

Maliye daireleri bu kanunun 
neşrini mütaakrp yukarıki fık
rada yazılı beyannamelerin ve-
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topdancüar ve bu maddeleri 
memleket içinde imal edip de 
2731 numaralı kanunun ikinci 
maddesinin beşinci fıkrası mu
cibince istihlâk vergisinden mu
af bulunan müesseseler ve kib
rit inhisarı işletme şirketi acen-
telerîyle kibrit alım ve satı-
miyle iştigal eden diğer bilû
mum hakikî ve hükmi şahıslar 
kanunun neşri tarihinde dük
kân, mağaza, fabrika, imalât
hane, ambar ve depolarında; 
şube veya acenteleri veya ko
misyoncuları nezdinde veya sair 
yerlerde bulunan stoklarının 
cins, miktar ve sıkletlerini, 
pamuk, yün ve kıl mensucatta 
ayrıca bir metre murabbamın 
sıkletini ve bulundukları yer
leri aşağıdaki fıkrada yazılı 
ilânm yapıldığının ertesi gü
nünden itibaren üç gün içinde 
bağlı oldukları varidat daire
sine bildirmeğe mecburdurlar. 
sınai müesseseler bu kanunun 
neşri tarihinde imali tekemmül 
etmemiş bulunan mevaddı ipti
dai madde halindeki miktar ve 
sikletlerine göre beyannamele
rine geçirirler. 

Kibrit inhisarı işletme şir
ketine ait olup acentalar nez
dinde emaneten bulunduğu ka
yıt ve vesikalarla tevsik edilen 
kibritler beyannameye ithal 
edilmez. 

Kanunim neşrinden evvel sa
tılmış olmakla beraber mezkûr 
tarihte müşteriye tevdi veya ir
sal suretiyle teslim edilmemiş 
olan mallar da mükellefin stok
lan meyanmda beyannamede 
gösterilir ve vergiye tabi tutu
lur. 

Kanunun neşrinden evvel sa
tılmış ve alıcıya gönderilmek 
üzere yola çıkarılarak satıcı 
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rilmesini mahallerindeki yevmî 
gazetelerle ve yevmî gazete çık
mayan yerlerde sair mutat vâ
sıtalarla ilân ederler. 

Mubayaa ettiği eşyayı umu
miyet üzere, doğrudan doğruya 
müstehliklere satmayıp muta
vassıtlara veya sınai müessese
lere satanlar bu maddenin tat
bikatında toptancı sayılırlar; 
bunların müstehlike de mal sat
maları toptancı vasıflarını de
ğiştirmez. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Muvakkat birinci madde muci
bince verilecek beyannamelerin 
doğruluğu varidat dairelerince 
mükelleflerin defterleri ve tica
ri evrakı tetkik edilmek ve 
mevcut stokları gözden geçiril
mek suretiyle sağlanır. Va
ridat daireleri bu suretle 
sağlanan beyannamelerde ya
zılı eşyanın miktar ve sık
letine göre ' 14 ncü madde
de yazılı zam miktarla
rında alâkadarlar namına istih
lâk vergisini tarhederîer. An
cak 2731 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin beşinci ben
dinin D, E ve F fıkralariyle 8 
ve muaddel 9 ve 10 numaralı 
bendlerinde yazdı eşyanm stok
larına ait istihlâk vergisi
nin tarhında, 3828 numaralı 
kanunun 7 nci maddesiyle ya
pılmış olan % 10 zam hesaba it
hal edilmez. 

2731nunıaralx kanunun ikinci 
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rilmesini mahallerindeki yevmî 
gazetelerle ve yevmi gazete çık-
mryan yerlerde sair mutat va
sıtalarla ilân ederler. 

Mubayaa ettiği eşyayı umu
miyet üzere doğrudan doğruya 
müstehliklere satmayıp muta
vassıtlara veya smai müessese
lere satanlar bu maddenin tat
bikatında toptancı sayılırlar. 
Bunların müstehlike de mal sat
maları toptancı vasıflarını de
ğiştirmez. 

MUVAKKAT MADDE 2. 
Muvakkat birinci madde muci
bince verilecek beyannamelerin 
doğruluğu varidat dairelerince 
mükelleflerin defterleri ve ti
cari evrakı tetkik edilmek ve 
mevcut stokları gözden geçiril
mek suretiyle sağlaım-. Vari
dat daireleri bu suretle sağla
nan beyannamelerde yazılı eş
yanm miktar ve sıkletine göre 
15 nci maddede yazılı zam mik-
tarflarmda alâkadarlar nanıma 
istihlâk vergisini tarhederîer. 

2731 numaralı kanunim ikin
ci maddesinin beşinci fıkrası 
mucibince vergiden muaf bulu
nan sınai müesseseler nezdinde 
mevcut olup muvakkat birinci 
madde hükmüne göre beyanna
me ile bildirilecek olan eşya ve 
mevat için de mezkûr smai mü
esseseler namma ayni suretle 
istihlâk vergisi tarholunur. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
beyana tabi stoku bulunduğu 

G. t. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
İktisat encümeninin 2 nci mu
vakkat maddesi aynen. 
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elinden çıkmış ve kanunun neş
ri tarihinde henüz alıcının eli
ne geçmemiş mallar alıcıya vâ
sıl olduğu günü takibeden gün
den itibarfen üç gün içinde ay
rı bir beyanname ile bildirilir. 

Maliye daireleri bu kanunun 
neşrini mütaakıp yukarıki fık
rada yazılı beyannamelerin ve
rilmesini mahailarindeki günde
lik gazetelerle ve gündelik ga
zete çıkmıyan yerlerde sair mû
tat vasıtalarla ilân ederler. 

Mubayaa ettiği eşyalı umu
miyet üzere doğrudan doğruya 
miis'shliklere satmayıp muta
vassıtlara veya smai müessese
lere satanlar bu maddenin tat
bikatında toptancı sayılırlar. 
Bunların müstehlike de mal sat
maları toptancı vasıflarını de
ğiştirmez. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Muvakkat birinci madde muci
bince verilecek beyannamelerin 
doğruluğu varidat dairelerince 
mükelleflerin iş yerlerinde ve 
çalışma saatleri içinde defter
leri ve ticari evrakı tetkik edil
mek ve mevcut stokları gözden 
geçirilmek suretiyle sağlanır. 
Varidat daireleri bu suretle 
sağlanan beyannamelerde yazılı 
eşyanın miktar ve sıkletine gö
re 15 nci maddede yazılı zam 
miktarlarında alâkadarlar na
mına istihlak vergisi ve kibrit, 
çakmak taşlarında da beher 
kutu kibrit için 1,5 ve beher 
çakmak taşı için 6 kuruş hesa
biyle müdafaa vergisi tarheder-
ler. 

2731 numaralı kanunun ikin
ci maddesinin beşinci fıkrası 
mucibince vergiden muaf bulu
nan smai müesseseler nezdinde 
mevcut olup muvakkat birinci 
madde hükmüne göre beyan-

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Maliye encümeninin 2 nci mu
vakkat rr<""^0<:1 P.T^^'n, 
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maddesinin beşinci fıkrası mu
cibince vergiden muaf bulunan 
sınai müesseseler nezdinde mev
cut olup muvakkat birinci mad
de hükmüne göre beyanname 
ile bildirilecek olan eşya ve me-
vad için de mezkûr smaî mü
esseseler namına ayni suretle 
istihlâk vergisi tarholunur. 

Yapılan tetkikat neticesinde, 
beyana tabi stoku bulunduğu 
halde müddeti içinde beyanna
me ile bildirmediği veya sto
kunu beyannameye noksan ge
çirdiği anlaşılanlara gizledik
leri eşya ve mevaddm varidat 
dairelerince tesbit olunacak 
miktarları üzerinden vergi tarh 
ve bu vergiye beş kat zam 
icra edilir. 

Tarholunan vergiler ve ceza 
zamları mükelleflere tebliğ olu
nur. Mükellefler verdikleri 
beyannamelerin muhteviyatına 
ve bu beyannamelere müsteni
den tarholunan vergiye itiraz 
edemezler. Bunun haricinde 
kalan kanunlara karşı 3692 nu
maralı kanuıriTn hükümleri da
iresinde itiraz ve temyiz tale
binde bulunabilirler, itiraz ko
misyonu kararlarına karşı ida
re namına yapılacak temyiz ta
lepleri de ayni hükümlere tâ
bidir. 

Tahakkuk eden vergiler ve 
ceza zamları, tahakkukunu ta
kip eden aydan itibaren üç ay
da ve üç müsavi taksitte tahsil 
olunur. Zamanında ödenmeyen 
taksitler % 10 zamla ve tahsili 
emval kanununa göre tahsil 
edilir. 

îk. B. 

halde müddeti içinde beyanna
me ile bildirmediği veya stoku
nu beyannameye noksan geçir
diği anlaşılanlara gizledikleri 
eşya ve mevaddm varidat 
dairelerince tesbit olunacak 
miktarları üzerinden vergi tarh 
ve bu vergiye beş kat zam icra 
edilir. 

Tarholunan vergiler ve ceza 
zamları mükelleflere tebliğ olu 
nur. Mükellefler verdikleri be
yannamelerin muhteviyatına ve 
bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergiye itiraz ede
mezler. Bunun haricinde kalan 
hususlara karşı 3692 numaralı 
kanunun hükümleri dairesinde 
itiraz ve temyiz talebinde bulu
nabilirler. itiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namına 
yapılacak temyiz talepleri de 
ayni hükümlere tabidir. 

Tahakkuk eden vergiler ve 
ceza zamları, tahakkukunu ta
kip eden aydan itibaren üç ay 
da ve üç müsavi taksitte tahlil 
olunur. Zamanında ödenmiyen 
taksitler % 10 zamla ve Tahsi
li emval kanununa göre tahsil 
edilir. 

G. t. E. 
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name ile bildirilecek olan eş
ya ve mevad için de mezkûr 
sınai müesseüeler namına aynı 
suretle istihlâk vergisi tarholu-
ur. Yapılan tetkikat neticesin 
de beyana tabi stoku bulunduğu 
halde müddeti içinde beyanna
me ile bildirmeği veya stokunu 
beyannameye noksan geçirdiği 
anlaşılanlara gizledikleri eşya ve 
mevaddm varidat dairelerince 
tesbit olunacak miktarları üze 
rinden vergi tarh ve bu vergiye 
beş kat zam icra edilir. 

Tarholuan istihlâk vergileri 
ve ceza zamları ve kibrit ve 
çakmak taşlarında, yalnız ce
zalı müdafaa vergileri mükel
leflere tebliğ olunur. Mükellef
ler verdikeri beyannamelerin 
muhteviyatına ve bu beyanna
melere müsteniden tarholuısan 
vergiye itiraz edemezler. Bu
nun haricinde kalan hususlara 
karsı 3692 numaralı kanunun 
hükümleri dairesinde itiraz ve 
temyiz talebinde bulunabilirler. 
İtiras komisyonu kararlarına 
karşı idare namına yapılacak 
temyiz talepleri de aynı hü
kümlere tâbidir. 

Kibrit inhisarı işletme şir
keti acentalarmdan maada mü
kellefler beyannamelerinde bil
dirdikleri kibrit ve çakmak taş
larının vergilerini, beyanname
lerini verdikleri gün öderler. 
Eu mükellefler namına cezai? 
olarak tarholunan vergi ve 
zamlarla kibrit inhisarı işletme 
şirketi acentaları namına gerek 
beyannameye müsteniden ge
rekse cezalı olarak tarhediien 
vergi ve zamlarla istihlâk veı 
gi ve ceza zamları, tahakkuku 
nu taldp eden aydan itibaron 
üç ayda ve üç müsavi taksitte 
tahsil olunur. Samanında öden-
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MUVAKKAT MADDE 3. — 
Kibrit inhisarı işletme şirketi 
acentalariyle kibrit alım ve 
satımiyle iştigal eden diğer 
bilûmum hakiki ve hükmi şahıs
lar, kanunun neşri tarihinde, 
dükkân, mağaza, depo ve am
barlarında, komisyoncu, şube ve 
acentalan nezdinde ve sair 
yerlerde bulunan kibritlerle çak
mak taşlarının miktartını bir 
beyanname ile birinci muvak
kat maddede yazılı ilânın yapıl
dığının ertesi gününden itiba
ren üç gün içnde bağlı olduk
ları varidat dairesine bildirme
ğe mecburdurlar. 

Kibrit inhisarı işletme şir
ketine ait olup acentalar nez
dinde emaneten bulunduğu ka
yıt ve vesikalarla tevsik edi
len kibritler beyannameye it
hal edilmez. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Üçüncü muvakkat madde mu
cibince verilecek beyannamele
rin doğruluğu varidat dairele
rince mükelleflerin defterleri 
ve ticari evrakı tetkik edil
mek ve mevcut stokları gözden 
geçirilmek suretiyle sağlanır. 
Varidat daireleri bu suretle sağ
lanan beyannamelerde yazılı 
kibrit ve çakmak taşlarının mik-
tartına göre beher kutu kibrit 
için 1,5 kuruş ve beher çakmak 
taşı için 6 kuruş hesabiyle alâ
kadarlar namına müdafaa ver
gisi tarhederler. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
beyana tabi stoku bulunduğu 
halde müddeti içinde beyanna
me ile bildirmediği veya sto
kunu beyannameye noksan ge-
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BÎUVAKKAT MADDE 3. — 
Hükümetin 3 ncü muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Hükümetin 4 ncü muvakkat 
maddesi aynen. 

G. I. B. 

MUVAKKATMADDE 3. — 
Hükümetin 3 ncü muvakka,t 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
Hükümetin 4 ncü muvakkat 
maddesi aynen. 
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miyen taksitler % 10 zamla ve 
Tahsili emval kanununa göre 
tahsil edilir. 
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girdiği anlaşılanlara gizledik-
leri kibrit ve çakmak taşlarının 
varidat dairelerince tesbit olu
nacak miktarları ürerinde ver
gi tarh ve bu vergiye beş kat 
zam icra edilir. 

Cezalı vergiler mükelleflere 
tebliğ olunur. Mükellefler ver
dikleri beyannamelerin muhte
viyatına ve bu beyannamelere 
müsteniden tarhoîunan vergiye 
itiraz edemezler. Bunun hari
cinde kalan hususlara karşı 
3692 numaralı kanunun hüküm
leri dairesinde itiraz ve temyiz 
talebinde bulunabilirler. İtiraz 
komisyonu kararlarına karşı 
idare namına yapılacak temyiz 
talebi de aynı hükümlere tabi
dir. 

Kibrit inhisarı işletme şir
keti acentalarmdan maada mü
kellefler beyannamelerinde bil
dirdikleri kibrit ve çakmak taş
larının vergilerini beyanname
lerini verdikleri gün öderler. Bu 
mükellefler namına cezalı ola
rak tarhoîunan vergi ve Lam
larla kibrit inhisarı işletme şir
keti acentaları namma gerek 
beyannameye müsteniden ge
rekse cezalı olarak tarhedüen 
vergi ve zamlar tahakkukunu 
taki beden aydan itibaren üç 
ayda ve üç müsavi taksitte tah
sil olunur. Zamanında öden
meyen taksitler % 10 zamla ve 
Tahsili emval kanununa göre 
tahsil edilir. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
Tütün ve ispirtolu içkilerden 
alınacak müdafaa vergileri hak
kında 7 nci maddede kabul edi
len nisbetler, bu maddelerin fi
yatlarının Gümrük ve inhisaıiar 
vekâletince tezyit edildiği 10. 
I I I . 1942 tarihinden itibaren 
tatbik olunur. 

-m 
îk. I 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
Tütün ve ispirtolu içkilerden 
alınacak müdafaa vergileri hak 
"nida yedinci maddede kabul 
edilen zamlar bu maddelerin 
fiyatlarının Gümrük ve inhisar
lar vekâletince tezyit edildiği 
10 . III . 1942 tarihinden itiba
ren hesap olunur. 
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MUVAKKAT MAPD"H 3. 
îkt-.'Sa.t encür:en:;*ı?ıı ruıvakk?» 
b83İ?\ĉ  caddesi p.ynen. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 
Tütütn ve ispirtolu içkilerden 
alınacak müdafaa vergileri hak
kında yedinci maddede kabul 

I edilen zamlar bu maddelerin 
| fiyatlarının Gümrük ve inhisar-
j 1ar vekâletince tezyit edildiği 

10 . III. 1942 tarihinden itiba
ren hesap olunur. 
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Bu tarihten 1 haziran 1942 ta

rihine kadar vâki satışlardan 
2460, 3828 ve 4040 numaralı ka
nunlara müsteniden alınmış ve 
alınacak olan müdafaa vergi
leri 7 nci maddedeki nisbetle-
re göre tayyün edecek miktar
dan düşülerek artan kısım ay
rıca Hazineye ita ve 15 nci 
maddeye tevfikan irat kaydo
lunur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 
1942 malî yılı hayvanlar vergisi 
bu kanunun birinci maddesinde 
yazılı miktarlara göre tahak
kuk ettirilir. 

MUVAKKAT MADDE 7, — 
3843 numaralı muamele vergisi 
kanuniyle ek ve tadilleri mu
cibince götürü vergiye bağlan
mış olan mükellefler namına 
1941 malî yılı içinde % 10 nis-
bet üzerinden tarhedilmiş olan 
1942 malî yılı vergileri bu ka
nunun 13 ncü maddesiyle arttı
rılmış olan miktara göre tez
yit olunur. Bu tezyit için mü
kelleflere ayrıca ihbarname teb
liğ olunmaz. 

l'k. E 

Bu tarihten 1 haziran 1942 
tarihine kadar bu suretle ay 
rılacak zamlar da "1.6 nci mad
dede yazılı hükümler dairesin 
de muameleye tabi Itıtı.ılnr. 

MUVAKKAT MADDE 6. -
Hükümetin 6 nci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 7. — 
Hükümetin 7 nci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 8. — | 
Bu kanunun 11 nci maddesiyle ! 
değiştirilen 4040 umarak ka- ! 
nunun 36 nci maddesinin E I 
fıkrası hükümleri bu kanunun j 
neşrinden önce çıkarılmış eşya I 
hakkında da tatbik olunur, [ 

Bu kanunun neşrinden önch i 
çıkış vergisi ödenmiş olduğu | 
halde fiilen çıkarılamamış eşya
nın alınmış vergileri geri ve- I 
rilir. | 

MUVAKKAT MADDE 9. — | 
Bu kanunun neşrinden önce sa
tılmış olupta henüz Türkiye- I 
den çıkarılmamış eşyanın çıkış 
vergileri satış akdinin yapıldı- | 

(l I. E. 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
Hükümetin 6 nci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 
Hükümetin 7 nci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 7. — 
Bu kanunun 11 nci maddesiyle 
değiştirilen 4040 numaralı ka
nunun 36 nci maddesinin E fık
rası hükümleri bu kanunun 
neşrinden önce çıkarılmış eşya 
hakkında da tatbik olunur. 

Bu kanunun neşrinden önce 
çıkış vergisi ödenmiş olduğu 
halde çıkarılamamış eşyanın 
alınmış vergileri geri verilir. 

MUVAKKAT MADDE 8, — 
İktisat encümeninin 9 ncu mu
vakkat maddesi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 4. — 
Hükümetin muvakkat yedinci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 5. ••-
Gümrük encümeninin muvak 
kat yedinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 6. 
iktisat encümeninin muvakkat 
9 ncu maddesi aynen. 

— 56 
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MUVAKKAT MADDE 4. — 
Hükümetin 6 ncı muvakkat 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 5. — 
Hükümetin 7 nci muvakkat 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 6. — 
Bu kanunun 11 nci maddesiyle 
değiştirilen 4040 numaralı ka
nunun 36 ncı maddesinin E 
fıkrası hükümleri bu kanunun 
neşrinden önce çıkarılmış eşya 
hakkında da tatbik olunur. 

Bu kanunun neşrinden önce 
gümrük çıkış (ihracat) vergisi 
ödenmiş olduğu halde çıkarıla
mamış eşyanın almmış vergileri 
geri verilir. 
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MADDE 17. — Bu kanunun 
9, 11, 12, 13 ve 14 ncü madde
lerinin hükmü, kanunun neşri 
tarihinden, diğer maddelerinin 
hükmü 1 haziran 1942 tarihin
den mer'idir. Şukadar ki, 1942 
malî yılına şâmil olan zam ve 
mükellefiyetlerin tarh ve ta
hakkuk muameleleri kanunun 
neşri tarihinden itibaren icra 
olunur. 

MADDE 18. •— 4040 numa
ralı kanunun 40 ncı maddesi 
hükmü, bu kanun hakkında da 
caridir. 

MADDE 19. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

12 . III. 1942 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 
Yücel 
Ik. V. 

Sırrı Day 
G. 1. V. 

Mü. V. 
F. Engin 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
M. Ökmen 
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ğı tarihte mer'î nispet üzerin
den alınır. 

Satış akidleri gümrüklere Ti
caret vekâletinden tasdikli ve
sikalarla ispat olunur. 

MADDE 17. — Bu kanunun 
9, 11, 12, 13 ve 15 nci madde
lerinin hükmü kanunun neşri 
tarihinden, diğer maddelerinin 
hükmü 1 haziran 1942 tarihin
den mer'idir. Şukadar ki, 1942 
malî yılma şâmil olan zam ve 
mükellefiyetlerin tarh ve ta
hakkuk muameleleri kanunun 
neşri tarihinden itibaren icra 
olunur. 

MADDE 18. — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen. 

G. î. E. 

MADDE 18. — İktisat encü
meninin 17 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 

MADDE 20. — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen. 
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MADDE 16. — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen. 

MADDE 17. — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 

MADDE 18. — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen. 

MADDE 17. — Bu kanunun 
9, 11, 12, 13, ve 14 ncü madde
lerinin hükmü, kanunun neşri 
tarihinden, diğer maddelerinin 
hükmü 1 haziran 1942 tarihin
den mer'idir. 

MADDE 18. — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 

MADDE 19. — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen. 

-*4- * • * • M -
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