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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Toprak mahsulleri vergisi hakkındaki ka
nun lâyihasının müzakeresine devam olunarak 
Encümenden gelen 16 nci maddesiyle 21, 22, 23 
ve 24 ncü madeleri kabul edildi, 25 nci madde 
ise Encümene verildi. 

Cumartesi günü saat 10 da toplanılmak üze
re inikada nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Bursa Tunceli Samsun 
B. Cmttez Necmeddin Sahir Sılan N. Frat 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1. — 1940 yılı Millî korunma bilançosunun 
gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/85) 
(Ruznameye); 

2. '— Malatya'nın Teede köyünün Reşadiye 
mahallesinden Alioğlu Ali Işıklı'nm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/19) 
(Ruznameye); 

3. -~ Sarayköy kazasının Köprübaşı köyün
den Muratoğlu İbrahim Aktaş 'm Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adhye Encümeni mazbatası (3/22) (Ruzna
meye); 

4. — Turgutlu'nun Ahmedli nahiyesinin Ka
ra köyünden Sarıabatoğlu Mehmet İsa ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâ
let tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(3/24) (Ruznameye). 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10 

REÎS"— Dr. M. Germen 
KÂTİPLER : N. Fırat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya). 

REÎS — Celse açılmıştır. 
3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. -— Toprak mahsulleri vergisi hakkında kar-
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazba
tası (1/226) -

REİS — Müzakereye devam ediyoruz. 
25 nci madde henüz Encümenden gelmediği 

için 26 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
MADDE 26. — Bu fasılda yazılı hükümler 

afyon, pamuk, pancar ve tütün mahsulleri ve 
verginin mahnaklarda alınması Maliye Vekâle
tince kararlaştırılan yerlerde ipek kozası hak
kında tatbik edilmez. 

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

Dördüneü fasıl 
Verginin nispeti 

MADDE 27. — Verginin nispeti % 10 dur. 
C. S. BARLAS (Gazianteb) — Bu madçle 

hakkında takririm vardı. Burada verginin nis
peti % 10 dur deniyor. Bunun % 8 e indiril
mesi hakkında arkadaşlarla beraber bir takri

rim vardı. Bu kanun eski Toprak Mahsulleri 
Vergisi Kanununun tadili olarak Heyeti Celi-
leye sevkedilmiştir. Kanunun mucip sebeple
rinde usul bakımından toprak mahsulleri ver
gisinin muntazam surette tatbik edilemediği 
sebebiyle bu tadil yapılmıştır deniyor. Bu mad
deye baktığım zaman verginin % 8 den % 10 e 
çıktığını görüyorum. Eski ka,nun şöyledir : 
Toprak mahsulleri vergisi % 12 dir. Ancak 
Millî Korunma Kanununun hükümleri daire
sinde mecburi satın alman mahsullerin nispeti 
% 8 olarak hesap edilir, diyor. Halbuki bir de 
baktık ki, bu iki madde birbiriyle birleştiril
miş, vergi % 10 a iblâğ edilmiştir. % 10 a 
iblâğ ederken dediler ki, ikisinin vasatisini bul
duk. Halbuki nispeti % 12 olan vergide, hatı
rımda kaldığına göre, kararname ile gerek 
üzümde olsun, gerek incirde olsun % 8 e in
dirilmiştir. Binaenaleyh burada kanunun tadili 
vesilesiyle % 8 den % 10 a çıkmaktadır. Hü
kümet bir taraftan hayatı ucuzlatalım diyor, 
öbür taraftan halkın % 82 sine taallûk eden 
hububat vergisi nispetini % 10 a çıkarmak su
retiyle bir nevi hayat zammı yapıyor. Hüküme-
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te soruyorum? % 10 a çıksın, fakat mecburi 
satmalma sisteminden vazgeçecek misiniz? Ge
çen,sene % 8 i almakla beraber diğer taraftan 
da mecburi hububat satın alıyor. Dışarda daha 
yüksek satışlara rağmen Hükümet 27 buruş
tan satın almıştır. Amma Maliye Vekili bana 
taallûk etmez derse... 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AÖRALI (Elâzığ) — 
Ben öyle bir şey demedim. Sakite söz isnat 
olunmaz. 

Ş. ĞÜNALTAY (Sivas) — Demiş gibi cevap 
veriyor. 

C. S. BARLAS (Gazianteb) — Suali mukad
derdir. Ticaret Vekâleti namına satmalma 
usulünden vazgeçileceği söylenmediğine göre 
o verginin % 8 nispetinin muhafaza olunması 
ve geçen sene esasen bilfiil % 8 olarak tahsil 
edildiğine göre bu kanunun da buna göre katî 
bir ifadeyi taşıması lâzım geldiğini arzeder ve 
takririmin kabulünü rica ederim. 

Y. ABADAN (Eskâşehir) — Efendim, arka
daşlarla beraber takdim ettiğimiz takrir hak
kında Cemil Sabit Barlas dostumun sözlerine 
bir iki kelime de bendeniz ilâve etmek niyetiyle 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Şüphesizdir ki, 
% 8 nispetin, % 10 a iblağ edilmiş olması Hü
kümetin ve hepimizin takdir ettiğimiz muayyen 
ihtiyaçların doğurduğu bugünkü vaziyetin icap
larına uygun bir keyfiyettir. Ancak halkçı bir 
rejim içerisinde, bütün arkadaşlarımız tarafın
dan ifade edildiği veçhile, köylüyü korumayı 
ve köylüyü kalkındırmayı birinci prensip ya
pan Hükümetin bugünkü şartlar içerisinde bu 
bir nispet artışı mahiyetinde de olsa bu nis
pet artışını/yapması esasen kendi halkçılık şia
rına pek uygun bir hareket gibi gözükmüyor. 
Geçen seneye nazaran bu sene bir kere fiyat va
ziyetinde olan tahavvül mahsulâtı ârziye bakı
mından vergi nispetinin artmasını değil, düşme
sini icabettirecek vaziyettedir. Elbet köylü ver
gi olarak verdiği nispetten mütebaki mahsulünü 
geçen seneye nispetle daha ziyade satabilmek 
imkânına mâlik bulunsaydı o vakit bu nispetin 
artmasında büyük bir mahzur tasavvur edile
mezdi. Fakat köylü bu sene geçen seneki iştira 
fiyatını bu sene memnuniyetle karşılamak vazi-
yetindedir. Bir mahsulün fiyat inkişafının bu 
fekilde devam edeceği ve daha çok düşeceği hak
kındaki umumî kanaat bunun köylüye ikinei 
bir yük teşkil edebilecek şekilde bir nispet artı
rılmasına cevaz vermiyen mahiyet arzediyor. 
Bundan başka bizim köylülerimiz umumiyetle 
küçük çiftçi dediğimiz kısımdır. Küçük çiftçi 
yani ekseriyet itibariyle (30 - 100) dönüm ara
sında ekin eken kısım için kendi yiyeceği ve to
humundan gayri kalan nispet üzerine % 8 den 
% 10 a çıkarılmış olan bir verginin daha mü
essir daha kati tesirleri olacağı muhakkaktır. 
Bunun da bilhassa, büyük bir kısmı az istihsal 
yapan küçük çiftçi sınıfından olduğu nazarı iti-

bare alınırsa nispetin artırılması cihetine git
memek her halde daha doğru olacaktır. 

Bir ikinci delilimiz de nispetin düşmesi ha
linde zannedildiğinden daha fazla Hazineye 
menfaat temin edecektir. Çünkü nispeti fazla 
bularak hile ve saireye müracaat suretiyle kaçak
çılığa tevessül edebilecek insanlar % 8 içerisinde 
daha emin ve daha katî şekilde mükellefiyetlerini 
ifaya teşebbüs edeceklerdir. Bunun ahlâki ba
kımdan da tesiri inkâr edilemiyecek bir keyfiyet
tir. Bundan başka mahiyet ve cibayet şeklinin 
aşardan ayırdığı ve ruh itibariyle farklılaştır
dığı toprak mahsulleri vergisini lâfzan da öşür 
şaibesinden temizliydim. Bu bakımdan da yeni 
mahsul vergisinde % 10 nispetinden vazgeçmek 
bir zaruret gibi mütalâa edilebilir. Bütün bun
ları ifade ettikten sonra eğer hakikaten Hükü
met katî bir zaruret karşısında kalırsa yine mü
racaat edeceği sınıf, halkımızın % 80 ni teşkil 
eden köylü sınıfı olduğuna ve bu köylünün katî 
zaruretler karşısında varını yoğunu seve, seve 
verdiğine her zaman şahit olduğumuz bir haki
kat olduğuna göre % 2 nispetindeki bir vergi 
fedakârlığiyle 10 - 12 milyon lira kadar vâki 
olacak bir farkı başka membâlardan temin et
mek suretiyle bu vergi nispetini % 8 e indirmek 
hem siyasi hem ahlâkî hem de içtimai bakımdan 
çok faydalı olacaktır. Ve bu şartlar altında bize 
ve bütün yurttaşlara bilhassa köylü yurttaşları
mıza düşen son vazifeyi bu kürsüden söylemek 
gerektir. Yani vatandaşlara ait vazifeyi hatırlat
mak vicdani mükellefiyeti karşısında yurttaşla
rın vergilerini hakikî ve tam nispetinde ve her 
hangi bir müşkülât göstermeden Hükümete ver
melerini telkin etmek vazifesini de ifa etmek iste
riz. Bu suretle yani karşılıklı feragat Ve fedakâr
lıklarla hâsıl olacak hasılanın, diğer suretle hâsıl 
olacak hasıladan Hazine lehine daha çok faydalı 
olacağı cihetini tebarüz ettirmek isterim. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

t ARÜKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, fev
kalâde hallerin icabı olarak tesis edilen bu top
rak mahsulleri vergisinin bu sene % 8 den % 10 
a arttırıldığını görüyoruz. Gerek Cemil Barlas 
arkadaşımız ve gerekse Yavuz Abadan arkadaşı
mız, benim söyliyeceğim noktaların bir kısmını 
izah ettiler. Bendeniz yalnız şunu söylemek iste
rim ki, Yavuz arkadaşımız, bizde bizim çiftçiler 
50 - 100 dönüm yer ekerler dediler. Bizde öyle 
mıntakalar vardır ki, senede ancak 20 dönüm 
ekebilirler ve bunların çıkardığı mahsul kendi
sinin bir kaç aylık yemesine ancak kâfi gelir 
ve bunlar maişetlerini, başka zamanlarda amele
likle temin ederler? işte pekâlâ görüyoruz ki, bu 
fukaraların bir kısmı sırtında bir balta, odun kır
dıran diye sokaklarda bağırarak dolaşırlar. Bun
ların vergisini arttırmak doğru değildir. Bence 
öyle temenni ederim ki, hiç olmazsa nasıl ki, şehir
lerde ve kasabalarda ve köylerde kendi yemesi 
için tesis ettikleri bahçeleri muaf tutuyoruz bun-
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lar için" de hiç olmazsa bir tona kadar istihsal 
yapan müstahsilleri vergiden affetmemiz mu-
vafıkı muadelet olacaktır. Bizim öyle köylerimiz 
vardır ki, Mihalie 'in dağ mmtakasında, hayvan 
namına merkepten başka eser yoktur, yol namına 
eser yoktur. Bunların çıkardıkları mahsul ancak 
kendilerini dört beş ay besliyebilir. Bunlar yalnız 
vergi vermekle kalmıyor, elli kiloyu bir merkebin 
sırtına vuruyor bunu da dört beş günlük yola 
götürüp' ambara teslim ediyor. Bu gibileri bu 
vergiden muaf tutmak çok doğru olur. Sonra yi
yeceklerini de on günlük yoldan ve Haymana'dan 
ancak tedarik ediyorlar. 

Bu kürsüden şükranla söylemek mecburiye
tindeyim ki, Kızılay'ın muavenetiyle geçen sene 
bu köylülerden bir çoklarını açlıktan kurtardık, 
Bundan dolayı şükranlarımı söylemek mecburiye
tindeyim. Bu gibilerden vergi almak doğru mu
dur! Hiç olmazsa bir tona kadar istihsal yapan
ları muaf tutmak lâzımdır. 

ikincisi bu vergi hâsılatı gayri saf iyeden alı
nıyor. Hasılatı saf iyeden alınmışolaydı belki fazla 
görünmezdi. Bir çok köylülerimiz arazi sahibi 
değillerdir. Bunlar icarla arazi alıyorlar. Eskiden 
bizim Eskişehir mmtakasında bir dönümün tarla 
mubayaa fiyatı 3 - 4 lira iken bu senelerde bu
nun yalnız bir senelik icarı 4 liradır. Şimdi hâ
sılatı gayrisafiyeden, alınan vergi sabittir. Vergi 
hâsılatı gayrisaf iyeden alındığı için bu vergi tah
minin fevkinde ağır bir vergi olacaktır, fıkaralar 
çin. Geçen sene kabul ettiğimiz şekilde % sekizi 
geçmemek lâzımdır. Bunun sekize indirilmesi hak
kındaki takrirde benim de imzam vardır. Yüksek 
Heyetinizden bilhassa kabulünü rica ederim. 

Sonra malûmu âliniz vergi doğrudan doğruya 
halkın seviyesine verim iktidarına ve memleketin 
inkişafına mâni olmıyacak tarzda alınması lâzım 
gelir. Verim kabiliyeti olmıyanlardan böyle icar
la tarla alanlardan bu sekide vergi alırsak bu 
adamlar gelecek sene zeriyat yapabilecekler mi? 
Bu ciheti de düşünmek vazifemiz iktizasından
dır. Hulâsa arkadaşlar ben bu vergiyi encümen 
kabul ederse bir tona kadar istihsal edenlerin 
vergiden muaf tutulmasını son derece muvafık 
buluyorum, ve bunu teklif ediyorum. 

İkincisi % 8 in arttırılması katiyen doğru de
ğildir. Lâkin anlamıyorum. Niçin, Hükümet evel-
ki senelerde olduğu gibi fazla stihsal sahiplerin
den daha fazla almağa doğru gitmedi de heyeti 
umumiyesinin vergi nispetini yükseltti. Bunu 
hattâ % 5 e indirmeli idi. Bugün nakliyat Dev
letin yedi inhisanndadır ve mubayaa da Devletin 
yedi inhisanndadır. Mubayaa yapılırken yani ih
tiyaçtan fazlasını halk sattığı zaman niçin bir 
miktarını Hükümet tekrar vergi olarak almağa 
doğru gitmiyor? Encümenden soruyorum bu ci
het tetkik edilmiş midir?' 

Demek stiyorum iki, vergi miktarı azalmalıdır, 
istasyonlara getirilip satılan maldan da ayrıca 
ikinci bir vergi almalı idi. Bu suretle azaltılan 

miktar telâfi edilebilirdi. 
Sözümü bitirirken Cemil Barlas bir şey sor

dular; Hükümet gelecek sene mubayaa yapacak 
mıdır? Bu, kâfi değildir. Hükümet gelecek sene 
mecburi mubayaa yapacak mıdır, bir de Dev
let vesaiti nakliyesinden istifadeyi halka ser
best bırakacak mıdır? Bunu da lütfen beyan 
etmelerini rica edeceğim. 

I M. UĞUR (Sivas) — Efendim, ben, nispet 
hakkında söylemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar kâfi 
derecede söylediler. Yalnız, Hükümetten, bil
hassa Ticaret Vekilinden, üç şey rica edeceğim. 
ve bir şey de soracağım. 

1. Bu sene kantarda çaldıracak mı? 
Bunu çaldırmasın. , 
2. Gelen köylü malını vermek için yine 

haftalarca bekliyecek mi? 
Bu işten bu dalavereyi çıkarsın. 
3. Bu işte vali müessir olacak mı, olmıya

cak mı? 
Eğer müessir olmıyacaksa bu iş yürümez. 

Valiler bu işin başında durmalı, bakmalı. Me
selâ, Erzurum'da, Sivas'ta, burada merkezde 
bulunan zevat bunların iyi işlediğini nasıl bilir? 
Bunu oranın valisi bilir, bunu da vali kontrol 
etmelidir. 

Soracağımda şudur: Gerek umumî ve gerek 
hususi, bir vilâyet toprak mahsulleri vergisini ta-
mamiyle verdikten sonra geri kalan malını vi
lâyet dâhilinde ... 

t ARUKAN (Eskişehir) — Vilâyet dâhilin
de değil... 

î . M. UĞUR (Deva!mîl{&) — Veyahut umumî 
surette serbest satış yapabilecek midir? 

Bunu bizzat Hükümet ağzından dinlemek 
istiyorum. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Efendim, bu me
sele hakkında çok konuşuldu. Bendeniz de kı
saca bir kaç şeyi hatıranızda canlandırmak is
tiyorum. Arkadaşlar, eskiden bir köye vardı
ğın zaman Hükümetten birisi gelirse nasıl ba
kardı? Hükümet köye niçin giderdi? Ya askere 
çağıracak. Ya vergi alacak. Ya hapisaneye gö
türecekti, Hükümetin bu üç şeyden başka halk
la teması yoktu. Cumhuriyet Hükümeti şimdi 
azçok bunu tadil etti. Bu zan ve zehap da 
kısmen zail olmıya başlamıştı. îki senedenberi 
Saraçoğlu Hükümeti, hakikaten samimi olarak 
arzediyorum, Maliye Vekili daima her vesile ile 

| müracaat eden el yerine çiftçiyi himaye eden bir 
i el gibi ortaya çıkmıştı. 

Hükümetin bu şekilde halka görünüşünün 
faydası nihayetsizdir. Günün birinde lâzım ol
duğu vakit, varını yoğunu gel Hükümetin eli
ne ver dendiği vakit, bu müstahsil sınıfının 
ruhunda... Arkadaşlar, biraz dinlenmeyince in
sana söyleme iştahası da gelmiyor. Vebali boy-

! nunııza, kalkar, inerim,., 
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REİS — Lütfen dinliyelim. 
E. SAZAK (Devamla) -T- Arkadaşlar, ge

çen sene hububat için % 8 vergi alındığı halde, 
diğerlerinden bazılarının içinde % 12 ye ka
dar vergi alınmakta idi. Bizim bütün şikâyeti
miz şu kurak, çorak, susuz ve fakir Orta Ana
dolu 'nun kısır, mahsullerinin vergisini arttırıp 
diğerlerinin indirilmesidir. Ben hasis ruhlu de
ğilim. Üzüm, incir ve fındık gibi mahsullerimi
zin vergisinin ihraç sırasında alınmasının en 
doğru olduğuna kani olanlardanım. Ne şans
sızlıktır, o biri % 11 - 12 den % 10 a iner, be
rikisi % 8 den %. 10 a çıkar. Ben hepsinin çı
kacaksa aynı nispette çıkmasını istiyorum. Bir 
zamanlar Maliye Vekili bu nispeti daha da in
direceğiz diyordu, böyle derken baktık ki, bi
zimki artmış. Arkadaşlar, bu halk bunu da ve
remez, ölür demiyorum. Millet üzerinde Hü
kümet kazancı vardır ki, geçen senedenberi hi-
mayekâr şartlarla yaptığı bu sermaye büyüktür. 
Bu sermayeyi yemeğe sebep yoktur. Kurak ol
du, Allah göstermesin, 15 gün yağmur yağma
dı, ne olacak ? Bu ordu beslenecek, bir sene mi, 
iki sene mi? Allah insanlara ne vakit acır da 
dünyada sulh olursa o zamana kadar bu ordu 
beslenecek. Böyle bir zamanda % 8 değil, % 50 
sini, 60 mı onlardan istiyeceğiz. Onlar da se
ve seve bunu vereceklerdir. Eğer Hükümet bu
nu almıyacağım derse Hükümet çıldırmıştır de
rim. Ordusu vardır, beslenecek şehirleri var
dır, memurları vardır. Elbette alacaktır. 

Benim kardeşlerim; geçen sene tahminleri 
fazla olduğu için Hükümete 20 kuruştan ver
diler, fakat dışardan 120 kuruşa alarak çoluk, 
çocuklarına yedirdiler. Bunu yapan bir sınıf 
yüksek sınıftır. Hükümetin mesnedi olan sınıf
tır. Ne memuruna benzer, ne de başka sınıfa 
benzer. 

Bu sınıf hakkında sebepsiz olarak - sebepsiz
dir, sebepsizdir, ben buna kaniim. Çünkü men
faati yoktur. Benim hissiyatımı rencide etmek
tedir. Halka geçen sene, sen hrrsıizsın diye ba
şına* memur gönderdik. Halbüiki o mamurlar 
halkı teşvik ettiler. Binaenaleyh bu % 10 yeri
ne 8 alalım. Muhakkak ki 10 dan fazla vere
cektir. Ben buna kaniim. 

Bazı arkadaşlar ne diyor? Çiftçi sınıfı o ka
dar inee düşünmez ve uza'ğa gitmez. Köylü di
yor ki, tohumu ekiyoruz. Bu ektiğimiz tohumun 
geçen sene vergisini verdik. Bundan bir daha 
veriyoruz. Eğer bu ektiğimiz tohumdan bire iki 
alırsak ne olacak? Şu halde vergi nispeti % 50 
ye, 60 a çıkacak. Eğer bu nispeti indirmezsek 
şahsan tamamen rstırap duyacağım. Bilâ sebep. 
Maliyenin ele menfaati olmıyacaktır. Arkadaşla
rımızın vereceği karar en doğrusudur. Ne der
lerse biz de ona ittiba ederiz. 

REİS — Buyurun Abdürrahmam Naci Bey. 
A, N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Vaz geçtim. 

A. R. ESEN (Sütrd) — Sayın arkadaşlar, A-
nadolu'da uzun müddet bulundum, köylülerimi
zin haleti ruhiyesM yakımdan bilirim. Vergi 
meselesinde köylülerimiz o kadar yüksek dü
şüncelidir ki, yalnız adalet dairesinde alındılı
nı gördükten sonra her şeyini verir. Hükümetin 
burada teştif ettiği % 10, % 8 indirilirse 30 mil
yon lira farkedecektir. Bu vergi normal zaman 
için değil, fevkalâde zaman için, biran için 
alınacaktır. Binaenaleyh, bu parayı ufak tefek 
düşüncelerle heder etmek doğru değildir. Ya
vuz arkadaşımız kürsüye geldiler ve dediler k i ; 
aşar % 10 idi. Hayır arkadaşlar, aşar vergisi 
% 10 değil, % 12,5 Mi. Sonra bu verginin aşar 
söziyle hiç bir alâkası yoktur. Bu normal zaman 
için değil, fevkalâde bir zaman için konulmuş 
bir vergiydi. Bugün buğdayteı, beş sene evveli
nle nispeten beş misli farkı vardır. Pekâlâ bilir
siniz ki buğday yüz para iken Hükümet beş ku
ruşa alıyordu. 

E. SAZAK (Esfeiişeihir) — Bir okka verdin 
mi? 

A. R. ESEN (Devasmla) — Affedersiniz efen-
dim, dinliye çeksiniz (Gürültüler). Evet arka
daşlar, Cumhuriyet Hükümeti bunu beş kuruşa 
alıyordu. Arkadaşlar, bu Hükümet köylüyü 
koruyan bir Hükümettir. Her an ve her zaman 
korur. Böyle zamanlarda bir alalım, iki alalım 
diye Hükümetin müdafaa kudretini tenkis ede
cek bir harekette buluınmak doğru değildir. 

Arkadaşlar, bunu böyle düşünün ve vicda
nınızdan gelen kararı verin. Vicdanınrz harekete 
gelsin. 

H. ULUSOY ( Niğıde ) — Arkadaşlar; bir 
kısım arkadaşlarımız vergi nispetinin yüzde on

dan yüzde sekize indirilmesini teklif ettiler. Bu 
arkadaşlarımızdan ben şu suali soruyorum; bu
günkü dünya muvacehesinde bizir varlık ve şe
ref davasındaki mevkiimiz yüzde iki gibi bir 
hasis menfaati müdafaa edecek kadar normal mi
dir; değil midir? (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; buna hep beraber fevkalâde 
haller içerisinde bulunduğumuza karar vermek
ten başka çaremiz yoktur (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; arkadaşlarımız yüzde* onla se
kiz arasındaki farkın köylünün hayatında bü
yük tesir yapacağını ifade ettiler. Ben o kana
atte değilim. Bu milletin çiftçi bünyesinin % 75 
,si küçük çiftçi, % 25 si de büvük çiftçilidir. Ar
kadaşlar; bu yüzde iki, bin kilo buğday alan bir 
köylüden ancak 20 kilo temin etmektedir. Bu 
20 kilo, bin kilo tohum alan bir çiftçinin haya
tında rica ederim ne yapar? Hiç bir şey. Fakat 
ben eminim ki bizim burada müdafaa ettiğimiz 
menfaat •% 25 i geçmiyen ıbüyüik çiftçilerin men
faatidir. Bu menfaati bu kürsüye kadar yük-
setlmeli midir arkadaşlar? 

Emin Sazak arkadaşımız; köylüden vergi al
makla zülüm yaptığımızı söylediler. Bu köylünün 
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şerefini, haysiyetini koruyan Hükümet, bana 
% 2 vereceksin deırse, bu zülüm mü olur? Hü
kümet köylünün esiniyle, sabaniyle, tohumuy-
la, hayvaniyle, sağlığıyla, kültürüyle her şe
yiyle en geniş mikyasta alâkadar olmaktadır. 
Arkadaşlarımız yine bu ksürsüden arkadaş
lar bir çok defalar, köylü namma idealin 
en yüksek derecesine' çıkan isteklerde bu
lundular. Bunları isterken de kendilerin
den isteyeceklerimizin ölçüsünü de ona gö
re hesaplamak yâzımgelir. Benim kanaatim 
şudur ki arkadaşlar, bu verginin % 10 dan % 

• 8 e inmesini müdafaa ed'eıı arkadaşlar kendi 
müntehinlerinin düşüncesine tercüman olma
maktadırlar. Bugün bir anket yapsak Türk 
köylüsü % 10 dan % 8 e inmesini istemez, yani 
% 2 yi Devletten esirgemelî ciİ3İlliyetinde bu
lunanlar pek azdır. Bir kaç tane olsa bile bun
ların bu hasis menfaatinin müdafaası bu kürsü
ye kad.p.r vükselimemelidir. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Tourak mahsulleri 
vergisinin % 8 e indirilmesi hakkında arkadaşı
mızın dermeyan ettiği mütalâalara bendeniz de 
bir sey ilâve edeceğim. Malûmu âlileri bir kaç 
senedenberi vilâyetlerimizin çoğunun köyleri 
ve kasabaları harap olmuştur. Köylülerimiz he
nüz başlarını sokabilecek ve ailelerini banndıra-
bilocek evlerini dahi henüz inşâ edememişlerdir. 
Binaenaleyh vazivetbu halde iken vergileri ve 
toprak mahsulleri vergisini indireceğimiz yerde 
% 10 çıkartacak olursak, köylülerimiz nasıl kal
kınıp ta evlerini, barklarını yapabilecektir? Bi
naenaleyh lütfen bu cihetin de nazarı itibara 
alınmasını rica ederim. , 

I. ARTJKAN (Eskişehir). — Bravo.,. 
R. FENMEN (Devamla) — Köylülerimizin 

kalkınma kabiliyetine mesağ vermeliyiz. Binaen
aleyh verginin hiç olmazsa geçen seneki gibi % 
8 de ipkası lehinde karar verilmesini yüksek tak
dirinize arzediyorum. (Doğru sesleri) 

F. DALDAL (Ankara) — Sayın arkadaşlar, 
ben esasen bir köylü çocuğuyum/Fakat 35 sene me
mur olarak idare, hay atında bu millete hizmet et
miş ve köylünün içinde yaşamış bir adamım, Top
rak mahsulleri vergisinin % 8 den 10 çıkarılması 
köylü için bir felâkettir. Bunu huzurunuzda teba
rüz ettirmek için buraya çıktım. %2 zam bazı arka
daşların noktai nazarına göre pek ehemmiyetli 
telâkki edilmiyor. Hakikat,böyle değildir, tama-
miyle aksinedir. Esasen bir köylü ekmiş olduğu 
tohumuna karşı bire beş almaktadır. Bu iyi sene
lerin vasati verimi böyledir. Arzederim bu alı
nacak olan 10 da iki beş vardır. Binaenaleyh % 8 
alındığı takdirde bile yine köylü % 10 veriyor 
demektir. Çünkü %2 kendi malıdır. Tohumudur. 
Bunu içimizde bilmiyen varsa ben yalan söyle
miş olayım, (Doğru sesleri) Bu % 2 nin bütçeye 
yapacağı 30 milyon tesire mukabil köylüye yapa- • 
cağı tesir 300 milyondur Çünkü bir senelik eme

ğini ekmiş olduğu 30 - 40 dönümdeki mahsulün
den temin edecektir. 

Yiyeceğini, giyeceğini ve Devlete vergisini 
ondan verecektir. Bu vergiyi 8 yerine 10 almak 
demek kaöylünün zaten taşıyamadığı yükü bir 
kat daha arttırmak demektir. Bu 30 milyonun 
bütçeye yapacağı tesiri canlandırırken memurlara 
yapılacak zamma mâni olacak şekilde gösterili
yor. Hakikat böyle değildir. Vergi % 8 ken dahi 
Maliye Vekili memurlara yardım yapılacağını 
beyan etmişlerdir. Bilhassa bir çok arkadaşlar 
muvacehesinde ifade ettiler. Bütçe yükünü köy
lünün zaif olan omuzlarına yüklenmesinde büyük 
bir adaletsizlik vardır. Büyük Millet Meclisi 
aşan lâğvetmr, iken yeni bir aşar vergisi koymuş 
olmıyalım. %10, öşür buda aşar demektir, değil 
midir? Niçin kaldırdığımız bir vergiyi başka yol
lardan yürümek suretiyle tekrar ihdas ecuyoruz. 
Bunu yine aşar şeklinde alacak isek adını değiş
tirmekte bir fayda yoktur. 

Sayın Maliye Vekilimiz bir hesap yapıyorlar, 
diyorlar ki, biz eskiden köylüden aldığımız diğer 
şeylerle ondan % 11 e varan bir nispette vergi 
alıyorduk, şimdi bunu % 10 indiriyoruz. Eğer 
şimdiye kadar biz köylüyü % 8 alıyoruz diye 
aldatıyordu isek doğru değildir. Ancak arkadaş
lar mecburi mubayaa usulü kalkacak olursa köy
lü % 10 da verir, % 12 de. Fakat köylü vergi
sini verdikten sonra onun elinde kalan malını da 
piyasada serbest satmasını temin etmezsek bu 
köylü ne suretle kalkınacak, ne suretle evlâdü aya
lini besliyecektir ? Bunu Yüksek huzurunuzda 
ifade eamekle vazifemi yapmış oluyorum. Vergi
nin % 8 de ibkası hakkındaki takrire ben de iş
tirak etmiştim, bunu Heyeti Muhteremenizin ka
bul etmesini rica ediyorum. 

Y. ABADAN (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar; burada teklifimiz aleyhinde bulunan iki 
arkadaş da bilhassa Hükümetin zaruretleri üze
rinde durdular. Bendenz mütalâalarıma başlar
ken bu zaruretlerin Hükümete telkin ettiği mü
kellefiyeti her şeyden önce belirttim. Yalnız mü
dafaa ettiğmiz dâva geçen yıl ile bu yıl arasın
daki nispet değişikliğinin haklı sebeplere ve bil
hassa vaziyetin ieablarına uymadığının delille-
rile izahıdır. Arkadaşlarımız ise deliller üzerin
de değil, başka şeyler üzerinde durdukları için 
söz almağa lüzum gördüm. Bilhassa öşür mesele
sini ileri sürdüler bütün objektif delillerin
den sonra - ben aşağı yukarı bir lâtife olarak -
öşür onda bir demek olduğuna göre, aşardan kur
tulduğumuz gibi bu % ondan da Toprak Mahsul
leri vergimizi kurtaralım, lâfız itibariyle de temiz 
çıkaralım dedim. Bu esas delilim değildi.. Fakat 
Ali Rıza Esen arkadaşımız sözünü ve fikrini de
ğiştirerek hava derslerine ve bilhassa öşürün bir 
öşür dersi vermek lüzumunu duydular % 12 bu
çuk nispetinde olduğunu söylemelerine teşekkür 
ederim. Bunu ben de biliyorum. 
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Yalnız Muhterem Ulusoy arkadaşımın bizi bu

rada hasis menfaatlerin müdafii gibi göstermesine 
hiç bir şekilde tahammül edemem ve kendisine 
diyeceğim ki, burada müdafaası mevzuubahis bir 
menfaat yoktur- Bütün milletin, içinde Hükümet 
te dâhil olarak millî birliğin mevcudiyetine taal
lûk eden bir adalet dâvası vardır. Bu adalet dâ
vasını müdafaa ederken hiç bir kimse müntehip-
lerinin arzusunu ötekinden daha iyi anladığını 
iddia edemez. Müntehiplerinıizin arzusuna ter
cüman olamıyacağınız bir dâvayı müdafaa için 
buraya çıktınız diye kimse kimseye bir isnatta bu
lunamaz. Vakıa biz buraya çıkmadan evvel gidip 
birer birer müntehiplerimize bu nispet üzerinde 
ne düşünüyorsunuz diye sormadık. Fakat sayın 
Ulsoy arkadaşımız kadar vicdanlarımızla münte-
hîplerimizin menf aatlannı, duygularını ve arzu
larını anlayacak, tâyin edebilecek iktidara mali
kiz. Biz bütün millî dâvalarımızda olduğu gibi 
Hükümetin zaruretlerini idrâk ve kabul husu
sunda kendileriyle ve köylümüzle beraberiz. Ben
deniz mâruzâtımda % 8 nispetinin aynı zamanda 
Hükümetin de buana kadar takip etmekte olduğu 
halkçılık şiarına uygun olduğunu ve eibaye-
tinde de müspet tesiri görüleceğini söyledim 
Buna muhalif olarak söylenecek delili er varsa 
komisyon tarafından, Hükümet tarafından vâki 
olacak beyanatı dinlemeğ amadeyiz. Hüküme
tin yarın fevkalâde hal ve zaruretler icabı her 
hangi bir fedakârlık istemeğe kalktığı zaman 
müracaat edeceği, yüzde seksen, yüzde doksan 
müracaat edeceği kimselerle birlikte, onların 
haklarını yani millî hakları, millî adaleti mü
dafaa için söz söyliyorum. Şu noktayı bilhassa 
belirtmek icabeder ki, geçen yıl ile bu yıl ara
sında hiç bir bakımdan, fevkalâde vaziyet 
itibariyle hiç bir fark yoktur. Arkadaşların 
içinde bulunduğumuz fevkalâde vaziyeti idrâk 
etmiyor mu? buyurdular. Arkadaşlar, fevkalâde 
vaziyet 1939 danberi devam ediyor. Geçen yıl 
ile bu yıl arasında köylünün mükellefiyetini 
artırmak için ne gibi fevkalâde vaziyet hâsıl 
olmuştur. Bunu sormak istiyorum. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Dr; A. S. DELÎLBAŞI (Kütafcya) — Efen
dim; çok kiymetli hatiplerimiz meseleyi kâfi de
recede tenvir ettiler. Onun için bendeniz kısaca 
mâruzâtta bulunacağım. 

Bir defa şu noktayı belli etmek lâzımdır. 
Alelitlak müstahsil ve betahsis köylü Devlet ne 
isterse verir. Buna hiç şüphe yoktur. Ancak fev
kalâde hallerde alınan vergiyi bendeniz.mesle
kim itibariyle bir nevi kan nakline, hasta bir 
adamın hayatını kurtarmak için diğer bir adam
dan buna kan nakletmek gibi. Fakat hasta haya
tını kurtarmak için dünyada hiç bir hekim 
yoktur ki, bir kan verenin hayatını tehlikeye 
düşürecek bir harekette bulunsun. Bu da tıbkı 
buna benziyor. Fazla miktarda yani yüzde on 
nispetinde müstahsilden vergi alacak olursak bu 

I arzettiğim misale yaklaşmış gibi bir vaziyet hâ
sıl olmaktadır. 

Arkadaşlar; aceba biz köylüden alacağımız 
yüzde iki bin fazla, üzerinde durulacak bir 
nokta değildir diye bu yüksek kürsüden müd-
deiyat serdederken aceba biran için köylünün 
tarlasından aldığı bir kilo mahsulün, arpa, buğ-

,day veya yulafın aceba maliyet fiyatını bir 
kerre hesap ettik mi?- ilmî şartlarla bir köylü
nün bir dönüm tarlasından aldığı vasatı olarak 

. 80 ilâ 100 kilo buğdayın nej^e mal olduğunu 
acaba hesap ettik, mi? Eğer bunu hesap edecek 
olursak muhtelif hakikatlar arasında şu iki aei 
hakikat da tebarüz edecektir: 

1. Bizim mubayaa için verdiğimiz paranın 
gayet az olduğunu ve hatta masrafın yarısına 
tekabül etmediğini göreceksiniz. Fakat bendeniz 
Yüksek Heyetinizi daha fazla meşgul etmemek 
için bu maliyet hesabını huzurunuzda arzedecek 
değilim. 

2. Biz bu vergiyi alelitlak müstahsilden alı
yoruz. Yani kendisine ait iaşe vesair ihtiyaç
ları ayırdıktan sonra değil, eline ne geçmişse 
ondan alıyoruz. Bendeniz gibi Heyeti Celile-
nizden köylü ile yakın alâkası olan arkadaş
ların kâffesi. birlirler ki, bizim-memlekette is
tihsal nispeti gayet doğrudur. Yani bire beşten he
sap edilen istihsal nispeti bazı hallerde birebir 
belki daha aşağıya da düşüyor. Daha açık ola
rak söyliyeyim ki, 100 kilo tohum serpen bir 
adamın 80, 60 ve hatta 50 kilo mahsul aldığı 
vardır. Bunlardan bir tanesini arzedeyim. Bi
zim memleketin bir kazasının bir köyünde bu
lundum. Bir adamı dinledim. Sizi daha fazla 

j şefkat vo rikkate getirmek için arzediyorum. 
^Adam dediki, ben dilendim, devşirdim sekiz 

ölçek yani 8 yarım kile tohumluk aldım, biri
sinden de rica ettim bana bir parça arazi veri-

I verdi, oraya bu 8 yarım kileyi serptim, bana 9ya-
rım kile borç yazdılar, fakat ben ancak 7 yarım 
kile istihsal yapabildim, bunun 5 ini Devlete 
verdim, 2 sini de harmandan buyana yedim 
- ziraat işleri ile yakından alâkalı arkadaşlar 
bilirler ki, köylümüzün bir çoğu harmanı bek: 
ler, ilk harman mahsulünden yiyecek çıkarır -
şimdi benden 4 yarım daha istiyorlar, acaba 
af ederler mi? deye bendenizden sordu. 

Heyeti Celileden bir çok zevati muhtereme 
pek çok müşahedelerine istinaden bu misalleri 
taaddüd ettirebilirler. Köylü verir, fakat köylü 
bizim için altın yumurtlayan bir tavuktur. Bunu 
kesmiyelim. müteakip seneler için de lâzımdır. 

Bendeniz biraz geç geldim, takrire vâzıülimza 
değilim. Fakat nispetin % 8 e indirilmesi behe
mehal lâzımdır. 

İ M . UĞUR (Sivas) — Efendim, Hüseyin 
Ulusoy arkadaşımız % 10 almak köylüyü yor
maz dedi. O köylüyü bilmediğinden söyledi. 
(Doğru sesleri). Eğer köylüyü bir sınıf tanı
yorsa yanılıyor. Beyefendiler, köylüyü 10 sı-
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nıfa ayırmak lâzımdır. Köylü Devletin vergisi
ni getirdiği zaman göreceksiniz ki, ayağında 
çarığı, kıçında donu yoktur. Eğer fevkalâde 
zamanda fevkalâde şeylere lüzum varga Avru
pa kumaşından elbiseyi ve ipekli gömleği giyme
ği bırakırız, bu işi ondan sonra düzeltiriz. 

REİS — Başka söz alan. yoktur. Madde 
hakkında verilmiş takrirler var, onları okuta
cağım: , 

Yüksek Reisliğe 
Arzedilen sebeplere binaen (27) nci madde

nin şu şekilde tadilini teklif ederiz: 
«Verginin nispeti % 8 dir.» 
Eskişehir Gazianteb Kars 
E.Sazak C. S Barlas F. Köprülü 
Ankara İçel Eskişehir 

F. Daldal T. C. Beriker Y> Abadan 
Kütahya Maraş Elâzığ 
R. Peker A. Yaycıoğlu H. Kişioğlu 
Trabzon îçel Muş 

L.Yavuz Dr. M. Berker K. Kotan 
Gümüşane Ankara Tunceli 
C. Selek M. Eriş H. Üçöz 
Balıkesir Ankara . Balıkesir 

H. Küçükler R. Börekçi H. Karan 
Trabzon Konya Konya 

M.S.Anamur M. A. Binal S. Irmak 
Ordu Eskişehir 

Ş. Akyazı î. U. Aykurt 
Kırşehir Eskişehir 

Ş. Torgut I. Arukan 
Yüksek Reisliğe 

27 nci maddedeki vergi nispetinin % 8 e 
indirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kırklareli Konya 
Z. Akın Ş. Ergun 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elazığ) — 
Söz söyleyen, arkadaşların beyanatını dikkatle 
dinledik. Umumiyetle şöyle hulâsa etmek ka
bildir : % 8 den vergi nispeti % 10 a çıkarılı
yor. Bu ağırdır. Fıkara halka büyük tesir 
yapar. Bunun için fevkalâde bir sebep dahi 
yoktur. Esasen gayrisâfi hasılattan alınan bir 
vergidir. Zaten esası bozuktur, ağırdır. Bi
naenaleyh Hükümet ne vakit ihtiyaç hisseder
se zaten Orta Anadolu'nun elinde bulunan buğ
day Hükümetin emrine amade vaziyettedir. 
O vakit alsın buyurdular, Bilmiyorum, kâfi de
recede hulâsa edebiliyor muyum. (Tamam ses
leri). Buna Emin Sazak arkadaşımın ilâve 
ettiği bazı sebepler de vardır : Saraçoğlu Hükü
meti, halkı koruma, köylüyü himaye etme 
.vasfını1 muhafaza etsin. Bu vasfı barizi elinden 
bırakmasın. Buna dair evvelce vukubulan be
yanatlarında bir kaç cümle de söylemişlerdi, 
onu da hatırlatmadan geçemiyeceğim. Delil gös
terdiler, teşekkür ederim, ingiliz Maliye Na
zırlarından bilmem kim bütçenin açığına ted
bir bulabilmek için çağırılmış, vergiyi yarıya 

indirmek suretiyle bir tedbir bulmuş. Bunu 
tavsiye buyurdular. Binaenaleyh bunlara birer 
birer arzı cevap etmekliğime müsaade buyuru
nuz. 

Arkadaşlar, evvelâ söze başlamadan şunu 
arzedeyim ki, köylü üzerine konulmuş olan 
bir verginin tenzili hakkındaki talebe iştirak 
edememek, şerefimle temin ederim ki, Maliye 
Vekiline en büyük üzüntü mevzuu teşkil et
mektedir, buna inanınız arkadaşlar. (Bravo ses
leri) . 

Sebeplerini birer birer izah edeyim. Bende
nizin kanaatimce bir kere esas itibariyle köy
lü fakirdir, Orta Anadolu'daki köylünün elin
deki buğday zaten Hükümetin emrine amade
dir, buna muhtaç olduğumuz, her zaman ala
biliriz sözü vergi mevzuu ile izah edilmeyen bir 
kıyası maalfariktir. Hükümet fedakârlığa ihti
yaç gördüğü zamanda Türk vatandaşının aya
ğında çarığı, sırtında gömleği olmasa dahi ne
si varsa vereeeği, hattâ sırtındaki mintanından 
Çok daha kıymetli olan canını da seve seve 
vereceği bin türlü hakayiki tarihiye ile sabittir. 

Tekrara hacet olmıyacak surette Türkün fe
dakârlığı müberhendir, meydandadır. Bu, mev
zulumuzun haricindedir. Hükümet fedakârlık 
istediği zaman Türk vatandaşı fedakârlık 
eder mi, etmez m ü meselesi ayrıdır. Bizim ko
nuştuğumuz normal vergidir. Bunun ikisini bir
birine karıştırmamak lâzımdır. Esas itibariyle 
% .10 nispetinde olan bu vergi ağır mıdır, değil 
midir ?' Bunu bütün maliyeci, iktisatçı olan arka
daşlarımızın malûmatına bırakıyorum. % 10 nis
petinde olna bir vergiye ağır denemez, mutedil 
bir vergidir. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Amma gayrisâ-
fidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Devamla) — 
Müsaade buyurun. Esas itibariyle itiraz vergi
nin fenalığmdadır. Bana deseler ki, ey Maliye 
Vekili toprak mahsulleri vergisi iyi bir vergi mi
dir? Hayır derim. Toprak mahsulleri vergisini al
mağı kabul ettiğiniz zaman İ%;İ0 ağır mıdır? Diye-
sorsânız, ona da hayır »derim. Haddi zatinde âşa«-
rın fenalığı, masarifi istihsâliyeyi nazarı itiba
ra almıyarak gayrisâfi hastlat üzerinden alın
ması idi. Verginin esası fenadır. Bendenizce te
menni edilecek bir şey varsa arkadaşlar, bizi 
bu vergiyi koymaya mecbur eden sebeplerin ya
kın vakitte zail olmasıdır ve inşaallah bu kanu
nun ömrü bu seneye münhasır kalır da gelecek 
sene mündefi olur. Yüzde on, yüzde sekiz. Ar
kadaşlarımdan birisi buna telmih et'ti de ona 
cevap vereceğim. Geçen sene köylüden alınmış 
olan vergi % 8 midir, değil midir ? Bendenizce 
% 8 değil, % 10 da fazladır ve zahiren % 
10 a çaikryor amma hakikatta % 10 a indiriliyor. 
Belki mütalâa yanlıştır. Arzedeyim de. Şu su
retle: Bir köylünün geçen sene 100 kilo mahsu-
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lü varsa bu 27 kuruştan 27 lira eder. Bunun 
geçen sene % 20 sini almıştık. % 8 inin parasız 
% 1 2 sini de para ile aldık. Yani 12 kilosunu 
20 şer kuruştan aldık. Bu 240 kuruş eder. 
Köylünün elinde kalan 80 kilo mahsul de 27 ku
ruştan eder 21 l i ra 60 kuru, iki lira 40 kuruş da 
aldığımız 12 kilo ki, eder 24 lira. Demek ki, 27 
lira tutarındaki 100 kilo mahsulden 24 lirası
nı kendisine vermiş, 3 lirasını almış oluyoruz. 
bu üç lira % 10 mudur .% 8 midir, % 11 midir? 
Benim mütalâam buna müstenittir. Köylüden 
almış olduğumuz % 10 nun dahi f evkindedir. 
Bugün zahiren % 8 e indirelim diyoruz ki haki
kati halde % 8 e % 11 den indirilmektir. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Geçen seneki..... 
MALÎYE VEKİLİ F, AĞRALI (Devtamla) — 

Müsaade buyurun, arzedeyim, siz de söylersiniz. 
Emin Bey aırkadaşım buyurdular ki, vergiyi 
yükseltmekle zannediyorum ki Maliye Vekilinin 
eline fazla bir şey geçecek? Bu böyle olmıya-
caktrr, ben yemin ederim, % 8 bile toplıyamı-
yacaktir, diyor. Bendeniz buna iştirak etmiyo
rum (înşaallah sesleri). Arkadaşlar bizim oku
duğumuz, öğrendiğimiz şudur, vergi ağır olur
sa hasTİat getirmek yerine kendi membalarını 
bile kurutur, ağır olursa. Amma yüzde on nispe
tinde olan vergi değil. 

F. DALDAL (Ankara) — Gayrisâfi olursa ? 
MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Devamla) — 

Müsaade buyurun; hepsini arzedeeeğim. Maliye 
Vekilinizi biraz dinleyin. 

Maliye Vekâleti tarhettiği vergilerde daimî 
olarak, herhangi vergi olursa olsun, iki nokta
yı nazarı dikkate almaktadır. 

Bir ; tarhıolunan vergi nispetinin istihsali taz
yik etmemesi, iki, istihlâki ahdit edecek de
receye varmaması, üç, mükellefin tediye kabili
yetini aşmaması. Biz bu maksatları daima göz-
önünde tutuyoruz, öyle bir vergi konacak ki, 
istihsali tazyik etmiyecek, istihlâki tahdit et
miyecek ve mükellefin tediye kabiliyetini aş-
-mryacak. Aceba hakikaten Maliye Vekâleti koy
duğu vergilerde buna muvaffak olmuş mudur, 
olmamış mıdır? 

İhtiyaten bir kaç senelik bütçelerin hasıla
larını aldım, gerek harp içinde ve gerek harpten 
evvel. Size'okuyayım: 

Arkadaşlar; 1934 senesinden başlıyorum: 
1934 senesinde bütçemizin yekûnu 184 milyon 

081 bin, küsurları almıya cağım. Buna mukabil 
190 094 000 lira tahsilat olmuştur. 

1935 bütçesinin 193 013 000 tahakkukatma 
mukabil 201 milyon 877 bin yani 6 864 000 lira 
fazlasMe tahsilat olmuştur. 

1936 senesinde bütçemiz 212 764 000; tahsi
latımız ise 240 872 000; 1937 de bütçemiz 
231 020 000, buna karşı tahsilatımız' ise 
260 878 000 ki, 29 milyon 858 bin fazlasiy-

le. 1939 da, harp başladığı sene, bütçe 261 mil
yon 110 000. Buna karşı 256 milyon 745 bin lira 
tahsilatımız olmuştur ki, yani 4 365 000 nok-
saniyle. 1940 senesinde, ki vergilere zam başla
mıştır; bütçe yekûnu 268 481 O00; tahsilatımız 
ise 286 563 000, yani 18 milyon fazlasiyle. 
1941 bütçemiz 309 milyon 743 bin, tahsilatımız 
ise 364 mliyon 809 bin, yani 55 milyon fazla
siyle. 1942 bütçesi 394 milyon 328 bin, buna mu
kabil tahsilatımız 522 milyon 373 bin, yani 128 
milyon fazlasiyle; 1943, ki içinde bulunduğu
muz senenin bütçesi yekûnu 4886 milyon. 10 
ncu aymın nihayetine kadar, bütçemiz 486 mil
yondur, vukubulan tahsilatın fazlası 90 milyon 
ki, 11 ve 12 nci aylar içinde bu miktarın 190 
milyona çıkacağını ümit ediyorum. 

F. DALDAL (Ankara) — Altın kaça çıktı? 
MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 

Müsaade buyurun arzedeeeğim, sıra ile. Demek 
ki, mükellefin maddi kabiliyeti var mı, yok 
mu? 

Bunu göstermek için arzettim. 
Şimdi müsaade buyurursanız, diğer bir cet

veli okuyacağım. Vukubulan tahsilattan ne ka
darı âdi vesait ile, ne kadarı cebren, haczi icra 
ve tazyik ile yapılmaktadır. 

1936 senesinde 4 356 000 mükelleften 2 mil
yon 760 bini kendi rizalariyle borçlarını vermiş
lerdir. Haklarında herhangi bir takibata te
vessül edilmeden. Yani % 63, 36. 

1937 de 4 milyon 613 bin mükelleften 2 mil
yon 994 bin, yani % 64, 89. 

1938 de % 70,53 ü ; 1939 da % 69,26 sî. Harp
ten evvelkileri dahi arzediyorum. Daldal Bey 
altın miktarı sabit iken 1936 dan başlıyorum. 
Dikkat buyurmanızı rica ederim. 

1940 da % 71,96; 1941 de % 76,75, 1942 de % 
78,72. 

Bu miktar rizalariyle borçlarını veren kıs
mı teşkil eder. 

F. DALDAL (Ankara) — Onu köylü zaten 
seve, seve verir. 

MALİYE VEKİLİ F; AĞRALI (Devamla) — 
Haklarında haciz kararı verilmiş fakat bu ka
rarların tatbikma mahal kalmadan yine kendi 
rizalariyle vermiş olanlar: 

1936 da 13,42 
1937 de 14,50 
1938 de 13,86 • • 
1939 da 15,05 
1940 da 13,20 
1941 de 11,25 
1942 de 10,16 Yani onlar dahi kendi ri

zalariyle vermek imkânını bulmuşlardır. 
Haklarında takibat yapılan mükellefler: 
1936 da % 5.27 
1937 he % 4.49 
1938 de 3.82 
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1939 da 4.63 
1940 da 3,75 
1941 de 3.08 
1942 de 2.75 • 
Kendilerine mahalli tahsil bulunmıyan fakir 

dediğimiz kimseler: 
1936 da on binde 48 
1937 de » 59 
1938 de » 33 
1939 da » 30 
1940 da » 35 
1942 de » 24 
1942 de » 19 a inmiştir. 
Bu rakamlar göstermektedir ki, Maliye Ve

kâletinin koymuş olduğu vergiler mükellefin 
tediye kabiliyetini aşmıyor. Mükellef, kolay
ca tediye imkânı bulabilmektedir. Binaenaleyh 
Emin Beyin dediği gibi vergi nispeti 8 den ona 
çıkarsa ağırlaşmış olacaktır ve Devletin eline 
düşecek olan Hükümet, hissesini kaçırmış ola
caktır diyorlar. Asla iştirak etmiyorum. Bu ka- . 
nunun en büyük vasfı köylünün kendisine, sö
züne, özüne itimat ederek beyan ver, demekte
yiz. Geçen seneki gibi memurla karşı karşıya 
bırakmıyoruz. Bu defa tamamile halkla karşı 
karşıyayız. 8 den ona çıkarırsak eline bir 
şey geçmez demek Hükümete bir şey vermemek 
için halkın el ele verip azmü cezmet'miş oldu
ğunu ifade etmektir ki, böyle bir şeyi asla kabul 
etmiyorum. 

Şu maruzatımla gösterdikleri ingiliz Maliye 
Nazırı misaline de cevap vermiş olduğumu zan
nediyorum. Bizim bütçelerimiz açık vererek 
o açığı kapatmak için tedbirler aratan bütçeler 
değildir. Kendilerinin arzettiği misali tatbika 
lüzum yoktur. 

Arzettiğim gibi, Devletin âdi ve fevkalâde 
masrafları; fevkalâde tedbirlere ihtiyaç göster
meksizin, tamamiyle âdi menabi ile karşılan
maktadır. Harbin beşinci senesini idrak ettiği
miz halde, malî aziyetimizin gittikçe daha 
ziyade sıkı bir hale girmiş olmasına rağmen, bu
günkü muvazenenin temini Yüksek Heyetini
zin irşatlarına Maliye Vekâletinizin tamamen 
sadık kalarak hareket etmesinin mesut bir ne
ticesidir. Binaenaleyh yarı yarıya indireceğiz 
ve açığı kendiliğinden kapatacağız, bu tedbir, 
bilmiyorum hangi Maliye nazırının tatbik ettiği 
sistemdir? Açık vermemenin yolunu bulamamış 
olacak ki, böyle bir sisteme baş vurmuş olacak
tır. 

Köylüyü kalkındırmak ve köylüyü himaye 
etmek yolunda Saraçoğlu Hükümetine izafe 
etmek istedikleri vasfa gelince: Bu, Saraçoğlu 
Hükümetine mahsus bir inhisar etiketi değil
dir. Saraçoğlu Hükümetinden evvel gelmiş Hü
kümetler de aynı; vasfı muhafaza etmişlerdir. 
Bunu muhtelif vesilelerle göstermişlerdir. Tuz, 
şeker, petrol üzerinde yapılan tahfifler bunun | 

en büyük delilidir. Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Hükümetlerinin vasfı barizi daima hal
kı korumak olmuştur. Yalnız Saraçoğlu Hü
kümetine mahsus bir vasıf değildir. Bunu Emin 
Sazak arkadaşım benden daha iyi bilirler. Muh
telif misaller zikredebilirim. 

Bugün bu vergiyi koymağa bizi mecbur eden 
sebep, başınızı ağrıtmak istemiyorum, hepiniz
ce malûmdur. Millî Müdafaanın vaziyeti icabı 
olarak, içinde bulunduğumuz vaziyetin icabı 
olarak yükselmiş olan fevkalâde masrafların 
karşılığını tedarik mecburiyetidir. Takdim et
miş olduğumuz bütçede bu vergi 118 milyon lira 
olarak gösterilmiştir. 

Varidat bütçesini tetkik eden Bütçe Encümeni 
âzalarının dün bitirdikleri tetkikat neticesinde 
vardıkları netice 121 milyon 123 milyon şövle 
bir şeydir. Bundan % 2 tenzilini istemek demek 
asgari olarak 25 - 26 milyon lira demektir. Bu 
parayı başkaca kolayca tedarik kabil olacağını 
tahmin etmiyorum. Diğer taraftan yalnız buna 
inhisar etmiyor. Kendi aramızda konuşarak ka
rar verdiğimiz zaman Maliye Vekili % 10 a çık
madan dahi % 8 le memurine 30 milyon lira ka
dar yardım yapacağı vadinde bulunmuştu denil
di. Maliye Vekili böyle bir vaitte bulunmuş mu
dur bilâkaydüşart? Bütçede fazla varidat olursa 
olacaktır ki, fazlai varidat olmamasına sebep 
yoktur. Bunun bütçe ile alâkası yoktur. Yalnız 
vaziyet şunu gösteriyor: demek ki, bütçede der
piş edilecek masraflardan başka memurine yar
dım gibi Hükümetin başka masrafları da vardır. 
Binaenaleyh bunu kısacak olursak Hükümet müş
kül vaziyette kalacaktır ve ayrıca bir tedbir ve 
bir memba aramak mecburiyetinde kalacaktır, 
eğer indirir, bütçede bir açık yaparsak. 

Başınızı ağırtmış olmıyayım, eğer maruzatı
mı hülâsa etmekliğim lâzımgelirse diyorum ki, 
esası itibariyle köylünün geçen sene vermekte ol
duğu vergi bu şimdiki nispetten daha ağır idi. 
Bunun ismi % 8 den % 10 a çıkarılmıştır amma 
hakikatte % 11 den % 10 a indirildi. Binaenaleyh, 
geçen âenekinden daha. hafiftir. Yok eğer ver
ginin esasına itiraz ederseniz, bunda ben de be
raberim. Bu vergi hepinizin istemeye, istemeye 
kabul ettiğimiz bir vergidir. Maliye Vekili köylü
nün üzerinden verginin kaldırılmasına taraftar 
mıdır? değil midir? bilhassa bunun cevabını Emin 
Bey arkadaşıma bırakıyorum. Köylüye hadim 
olmak, köylüyü kalkındırmak için çalışmak daimî 
olarak Cumhuriyet Hükümetlerinin vazifesi ol
muştur. Bunun için soruyorum arkadaşlar, bu
rada konuşuyorz, eğer % 8 i % 10 a çıkarırsak 
köylü söyle olur, böyle olur, bu iki ile köylü mü
reffeh mi olacak? Geçenlerde bilmünasebe arzet
tiğim veçhile o bahis başka, bu bahis başkadır. 
Köylüye bedava olarak tohum vermek, hattâ yi
yecek vermek hâttâ icabediyorsa başka suretlerde 
yardımlarda bulunmak Hükümetin zaten vazife-
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sidir. Bugün 27 kuruşa buğdayı alıyoruz. Siz 
bunu sekize indirirseniz biz de Hükümet yapa
cağı mubayaayı 15 kuruşa yapsın dersek muva
fık görür müsünüz! (Hayır hayır sesleri) Hayır 
böyle bir şey düşünmüyoruz. Hükümet köylüyü 
daima muhafaza. etmeği düşünmektedir. 

Arkadaşlarımızdan birisi sordu; Hükümet bu 
sene mubayaa yapacak mı, yapmıyacak mı? Buna 
cevap vermek eldeki istokların miktarını ve ha-
sad vaziyetini nazarı itibara alarak hesap ederek 
Ticaret Vekili arkadaşımıza düşer. Fakat şunu 
söylemeliyim ki, bu vergiden ne kadar çok ala
bilirsek yapacağımız mubayaa da o kadar az ola
caktır. Geçen sene topladığınız 250 bin tondu. 
Bu sene bir misli fazla olarak toplıyacağımızı 
farzedersek 500 000 ton eder. Fakat hepiniz bi
lirsiniz Devletin ihtiyacı asgari 800 000 tondur. 
Eğer eldeki istoklarla bu alınacak vergi 800 000 
tonu 'karşılarsa belki de hiç mecburi mubayaaya 
giltmiyecektir Hükümet veyahut ta % 5, 8 gibi 
ufak bir mikyasta mubayaa .yapacaktır. Yani bu
radan ne kadar çok toplanırsa cebri mubayaaya 
gitmek te o kadar azalacaktır. 

Fiyatlar böylece tenezzül ederse tahmin bu
yurur musunuz ki, Hükümet lakayt kalacak? 
Meselâ buğday 10 kuruşa düşmüşse mubayaa
ya 10 kuruştan mı devam edecek? Hayır, böy
le bir şey yoktur. Mubayaanın yapılıp yapıl
mayacağını ve miktarını bilmemekle ve 'buna 
salâhiyettar' olmamakla beraber şurasını ka
tiyetle Hükümet namına arzedeyim ki, Heye
ti Celilenize nasıl ki, 27 kuruştan fazlaya sat-
mıyacaksm diyorsak beri taraftan buğday fi
yatı düşerse onu muhafaza etmek Hükümetin 
en mühim vazifelerindendir. Aşağı düşürme-
me'k için müdahale edip alacak. Binaenaleyh 
köylüyü himaye, koruma bu tariklerle düşü
nülsün. Yoksa verginin nispetini indirmekle 
değil. O fakirden ikf kilo veya yirmi kilo buğ
day olınacak. Bu nihayet dört lira eder. Bu 
köylüyü himaye etmek demek değildir, köy
lüyü himaye etmek Hükümetin en başta gelen 
vazifelerindendir ve Hazinenin menfaatinedir. 
Bu vazifede şimdiye kadar kusur edilmemiş
tir, bundan sonra da huzurunuzda söz veriyo
rum, etmiyecektir. Maruzatım bundan ibaret
tir. Eğer % 10 olarak kabul buyurulacak olur
sa bütçemiz mütevazin olarak yürür ve înşaal-
lah bu melun vergi de son olur. (Alkışlar, bra
vo sesleri). 

A. H. KAL AÇ (Kayseri) — Muhterem arka
daşlar; muhterem Maliye Vekilimiz mütalâa
ları arasında; . vergi % 10 olduğu zaman ağır 
değildir dediler. Hakikaten eğer vergi, her
hangi bir kazancın % 10 u olursa ağır değil
dir. Fakat bunu mahsulâtı arziye vergisine 
tahbik ettiğimiz zaman, değil % 10, hattâ 
% 20, hattâ % 50, hattâ ,% 100 e kadar çıkar. 
Hiç tahmin etmiyorum ki, % değil 10 a, hattâ 

20 ye düşsün. Bu mukaddes çatının altında 
toplanan arkadaşların hepsi de çiftçilik nedir? 
Aşağı yukarı, yakından, doğrudan doğruya 
ona temas etmişlerdir ve çok iyi bilirler ki, 
Orta Anadolu'nun maalesef kısır topraklarını 
bırakın, en feyizli Çukurova'da, Ege mmta-
kasında hattâ Orta Anadolu'nun az çok sulak 
yerlerinde.ne e'kersiniz, ne alırsınız? Nihayet 
bire 10 alırsa, Çukurova'da iyi bir senedir, 
feyizli bir senedir. Bütün masraflardan sarfı
nazar 100 kilo buğdaya mukabil bin kilo buğ
day almış oluyor. Orta Anadolu'da nihayet bi
re beş alınacak olursa fevkalâde ve ender se
nelerdir, ekseriya attığı tohumun bire üçü
dür. Bunu çok yakın olarak ve arkadaşları
mın malûmat ve bilgilerine güvenerek iddia 
ediyorum. Böyle olduğuna göre; % 10 mu 
oluyor, % 50 mi oluyor, % 80 mi oluyor? öy
le ki, arkadaşlar, 500 kilo buğday ekmiştir, 
eline 700 kilo mahsul geçmiştir. Eh tohumu 
kurtardık demiştir. Bugün gideceğiz, ölçece
ğiz nihayet tohumundan biraz fazlasını kendi
sine bırakacağız. Bütün senesinin gecesini, 
gündüzünü buna hasredip çalışmış, çabalamış. 
Bu itibarla bu vergi devam edecek olursa ki, 
eski uzun devrin- bize verdiği netice memleke
tin 'büyük vergiler altında maalesef günden 
güne yıkılmasına sebebiyet vermiş ve öyle ha
le gelmiştir ki, Anadolu'nun ne evi vardır, ne 
kuvveti ve ne de atı veya bir şeyi. 

Nihayet Cumhuriyet devrinde biraz topla
nırken ağır bir vergi zannederim ki, onları 
epeyce yıkar ve çok yazık olur. Bu bir. 

ikinci nokta da; vergi ağır oldukça mu
hakkak kaçağı çoğalmıştır ve tahsili azalmış
tır. Muvaffakiyet te azalmıştır. Bu, muhak
kaktır. Geçen sene muvaffakiyetin olmaması
nın sebebi; % 8 vergi, % 12 de mubayaadır 
ki, 'bu ağır gelmiştir ve maalesef muvaffak 
olunamamıştır. Bugün dersek ki, % 10 de
ğil de % 20 vergi alacağız, şuna katiyen kani
im ; alacağımız miktar, ya % 10, ya % 8 dir. 
Vergi mutedil olursa yine. muvaffakiyet dere
cesi bu miktarı' bulur. Nihayet arkadaşlar, 
zaruretler miktarlarınca takdir edilmelidir. 
Haddi geçtiğimiz zamanlarda endişe edilen 
muvaffakiyet daha çok azalmıştır. Binaen
aleyh bendeniz de % 8 verginin muvafık olaca
ğını kabul ediyorum. Bu suretle takdir edilir
se, ço'k muhterem Maliye Vekilimiz emin ol
sunlar ki, Hükümetin eline geçecek miktar da
ha noksan olmryacaktır. 

E. SAZAK (Esfeişelh&r) — Efendim, bir iki 
kelime ile kısaca fikrimi tashih etmek işitiyo
rum. Bendeniz, bu vergi, milleti hırsızlığa ve 
vergi kaçakçılığına götürür demedim. Geçen 
seneki usul ve iş tutumu bakımından yersiz ol
muştur dedim. Bunun tatbikatını gördük, mil
letin hissiyatı rencide edilmişir. Ben de Maliye 

177 — 



î : 47 22.4 
Vekilimiz gibi, hattâ daha faziasiyle, bu mil
letin her şeyini vermeğe, canını da, malını da, 
varını da, yoğunu da vermeğe hazır olduğunu 
defaatla gördüğüm için iddia edebilirim. 

Fakat diyorum ki; neden ellerinde böyle bir 
memba varken bunu şimdiden hırpalasınlar? 
Maliye Vekili geçen sene sekiz değil, 11 aldık 
dedi. Bu sene sekiz alıpta seksen bir almıya-
cağını kim temin edebilir? Eğer ihtiyacı olur
sa köylü yirmi de verir, krık da verir. 

Bugün taahhüt etse ben inanmam. Belki de 
zaman gelecek, mahsul bol olacak, aman şunu 
al diye biz yalvaracağız. Ben Maliye Vekilinin 
zeki olduğuna inanmasam bu kadar ısrar etmem. 
Bu işte bir noktai nazar ayrılığı olmaması lâ-
zımgelir. Evet, biz de kendilerinin mübarek el
lerinin bereketli olduğuna emin olduğumuz 
için, mademki 20 milyon İraya ihtiyaç vardır, bu 
sene 20 miloyn noksan alırlar, mademki her se
ne bir artış vardır bütçede, gelecek sene bu 
noksanı bu suretle telâfi ederler. 

Saraçoğlu meselesine gelince; burada bil
mem niçin bir politika yaptılar? Eski Hükümet
ler de yaptı diye. Ben de eski Hükümetlerin bu 
yolda yürüdüğünü, hattâ eski Hükümetlerin 
halk üzerinde bıraktığı izleri biliyorum. Fakat 
Saraçoğlu gelinceye kadar buğdayı 20 kuruşa 
çıkaran olmadı. Bunu biliyorum. Eskiye hür
metsizlik etmenin doğru olmadığını biliyorum. 

Maliye Vekili bir politika yapmak istedi, 
neden politika yapmak istedi T Bunu bilemem. 
Saraçoğlu Hükümetinin yaptığı tenzilât daha 
eskilerin derecesine varmadı. ' 

MALÎYE VEKÎLÎ P. AĞRALI (Elâzığ) T 
Hiç şüphesiz arzu ediyor amma fevkalâde vazi
yet engel oluyor. Yoksa engel olmasaydı daha 
fazla yapardı. 

E. SAZAK (Devamla) — Bu yol yanlıştır, 
yüz bin kere vemin dereim ki. yanlıştır ve vine 
arkadaşlar/Maliye Vekili kadar hepimiz de is
teriz ki, Devletin isi vürüsün. Devlet ve millet 
avrı değildirler. İkisinin de isi birdir ve buna 
aklımız kifayet ediyor. Maliye Vekili haiknerest-
tir. Ümit ederim ki. kabul eder. 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elâzığ) —.' 
Emin Bev de hakperesttir. Ümit ederim ki, (tak
ririni geri alır. 

01. K. KARABEKÎR (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, Malive Vekilimizin bir cümlesi 
beni söz almaya mecbur etti. O da, buyurdular 
ki, vatanın müdafaası için zaruret hâsıl olursa 
köylümüzün ve halkımızın dounu, gömleğini de
ğil, canını da isteriz. Hakikaten vatanın müda
faası için herkesin kanını vermesi, gerek kanu
nen gerekse vicdaen her ferdin borcudur. Am
ma tarihimizin çok elîm bir hatasının tekerrü
rünü görmek bu devirde çok acıdır. O tekerrür 
de şudur; köylülerimizi yakından tetkik bütün 
insanlar bilir ki, eski Anadolu'nun köylüye ka-
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dar intikal etmiş olan serveti gittikçe erimiş, 
erimiş ve açıklı bir hale girmiştir. Ö köylü 
kadınlarımızın boynundaki zinet altınları o 
köy gençlerinin renkli, alacalı, kırmızılı, güzel 
Çuhadan yapılmış şalvarları, yatakları, bakır 
kapları bunlar da köylerde çok az, âdeta birer 
müze eşyası gibi nadir kalmıştır. Bunun hatası 
şuradadır. Her harpten sonra ancak o harbin 
siyasi ve askerî hataları tetkik edilir ve onunla 
alâkalı mütehassıslar meşgul olur, amma içtimai 
ve iktisadi cepheden bu ele alınmaz. Arkadaş
lar, biz köylünün oldukça zengin devrini 
görmüş insanlarız. Daima ötedenberi Hükümet, 
başı sıkıldığı zaman hemen munzam vergiyi mü-
savatan tarha koşmuştur. Bütün Osmanlı tari
hini tetkik ediniz. Devletin ihtiyacı var mı.? he
men müsa vatan ol ir. 

Malûmdur ki, muayyen bir matraha göre tâ
yin edilmiş olan vergi en fakir insanı da faaliye
tinde ve hayatında kendisini ayarlamağa imkân 
verir. Şu kadar çalışırım ve şu kadar yerim Dev
lete de borcumu veririm der amma tepeden inme 
olaraktan aynı esasın matrahını değiştirerek ver
giye • gittiniz mi? o aile sarsılmıştır., sendelemiş, 
bocalamıştır. 20 dönüm, 30 dönüm tarlasiyle an
cak hayatını kurtaran ve evinin de gençleri silâh 
altına, askere gitmiş olan kadın ve çoluk çocuk 
ne yapacaktır? (Doğru sesleri) Binaenaleyh değil 
verginin yüzde onu yüzde sekizi munzam vergi 
bir de olsa iki de olsa fakir köylünün hayatında 
şaşkınlık yapacaktır. îşte harblCrde. Devletin 
bası sıkılınca vergi için hemen böyle seyyanen fa
kirlere kadar inmesi bu köylülerimizi bugünkü 
hale irca etmiştir. 

Arkadaşlar; bugün düzinelerle gömleği, düzi- * 
nelerle elbisesi olanlardan lazımsa onda dokuzu
nu almıyoruz da köylünün donuna gömleğine ka
dar gidiyoruz. Bu elîm bir şey olur. Onun için 
düşünülecek mesele şudur i 

Otuz milyon açık varmış, isterse elli. milyon 
açık olsun. Vatan müdafaası için bir endişe bah
şetmez amma bu açığı arzettiğim gibi munzam 
vergi ile en fakire kadar teşmil de doğru bir şey 
e^maz. Bunun için vergiyi, burada bir çok ar
kadaşlarımız esbabı mucibesini anlattı, tekrar et

mek istemiyorum; fakat ben de indirilmesi fikrin
deyim Yani vergiyi % 8 olarak kabul etmeliyiz. 
Haıttâ bu -% 8 faslı daha evvel konmamış olsay
dı bunun mümkinse daha aşağı da indirmeyi 
düşünebilirdik. Bunun açığını derhal memleketin 
zenginlerine tarh etmeliyiz. Geçen harpte, cihan 
harbi'içinde yaşadığımız muhiti gördük-Köylü
ler bir daha düştü. Fakat • ortada lüks geçinen 
ve bütün çoluğu çocuğu dejenere olmuş bir züm- | 
re belirdi. Bilvesile bir kere daha söylemiştim; 
açıklık halkın saf aleti, böyle muayyen bir züm-

I renin sefahati bir memlekette elbette istikbal 
için bir emniyet vadetmez. Onun için ihtiyaçla-

I rımızı tabii es^s tutacağız, ama bu ihtiyaçlarımı-
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zın karşılığını almak hususunda en fakire kadar 
gitmek hususunu tercih etmiyelim. Sonra sırası 
gelmişken muhterem. Maliye Vekilinden bir- sual 
soracağım. Bir avukat vatandaşımız Devlete se
nede milyonlarla varidat bulduğunu kendilerine 
bildirmişler. Bir mebus sıfatiyle müteaddit şikâ
yetler oldu, kendilerinden rica ediyorum, asimi 
da burada söyliyeceğim. Çünkü mesele belki mü
him bir yaraya çare olur. Mühim bir yaraya çare 
bulabilir. 

Eskidenberi faturalara pul ilsakı kanuni bir 
mevzu imiş. Sonradan Düyunu Umumiyenin ba
zı entrikaları ile Hazinenin zararına olarak bu 
Kaldırılmış. Böyle bir iddia ortadadır. Hakika
ten bu'veyahut buna benzer matrahlar buluna
bilir ve en son sıkıntıya gelinince o zaman hiç 
değilse bir senelik yiyeceğini ancak tedarik 
edebilen aileler istisna edilerek ona göre kade
meli Devletin ihtiyacı temin olunur. 25 - 30 
milyon lirayı bu milletin halü vakti yerinde olan 
ve bütçesini ferahlı olarak tutan insanlar öde
yebilir. Onun için ben rica ediyorum, Muhte
rem Maliye Vekilimizden mazide tekerrür eden 
ve fakir halkı yere sermiş olan ve ellerimde 
artık, bakır, çakır değil, teneke.kalmış ve pej
mürde kıyfete gelmiş olan halkın üzerine yük-.' 

'lemekîen -.ise açıkları, vakt-ü hali yerinde olan 
halkımıza tahmil etsinler. 

Sanıyorum ki, bundan her iki taraf da mem
nun kalır. 

A. R. TARHAN (İstanbul) —Muhterem ar
kadaşlar, bu vergi nispetinin sekize indirilme
sini teklif eden arkadaşlarımızın hemen hepsi şu 
noktayı tekrar buyurdular; ihtiyaç olunca köy
lü vermeğe hazırdır. Ben de şunu soruyorum; 
aceba ihtiyaç mar mıdır, yok mudur1? 

Muhit erern Maliye Vekili bütçe muvazenesin
den bahsettiler. Bütçenin varidat kısmında 35 
milyon liralık bir istikraz kalemi vardır. Yani 
teklif edilen bütçenin mütevazin olablmesi 
için 35 milyon lira istikraz etmek mecburiyeti' 
vardır. Bu vergiyi % 8 e indirdiğimiz takdirde 
Muhterem Maliye Vekilinin tahminlerine göre 
bütçeye 24 milyon liralık bir açık ilâve edeceğiz. 
Mümkün ise Bütçe Encümeni bizi tenvir bu
yursun, bu açığı telâfiye imkân görüyor mu? 
Bu meselede tehevvür etmeden indirme kararı 
alırsak bütçenin selâmeti noktasından iyi bîr 
şey olmaz, bunu tebarüz ettirmek istiyorum. 

Kürsüye çıkmışken bir şey daha arzedeyim; 
benden evvel söz alan muhterem hatibin sözleri 
içinde, köylüden almıyalım, .şehirliden alalım 
yolunda bir ifade var gibiydi. Varlık vergisinin 
tasfiyesi üzerinden çok. bir zaman geçmiş değil
dir. Fazla kazanç erbabından vergi almak için 
belki kendilerinin bir teklifleri vaırdır, ondan 
müstağni değiliz. Buna da muhtacız, ona. da. 

(Alkışlar). 
BEİS —• Daha söz almış arkadaşlar vardır. 

Fakat kifayet takrirleri de vardır (Kifayet 
aleyhinde söz istiyoruz «sesleri). 

MALÎYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elazığ) — 
Efendim Hilmi Bey arkadaşımız diyorlar ki, ger
çi % 10 verginin ağır değil mutedil olduğunu 
Maliye Vekili söylüyor amma bu vergi gayrisâ-
f iden alındığından dolayı hakikat % 10 mu, % 
5 mi, bilinmez. Bendeniz bunu da tebarüz ettir
dim. Esas itibariyle aşarın en fena bir vergi 
olmasının sebebi budur. Masarifi istihsaliyeyi 
hesap ederek % 10 almabilseydi aşardan iyi bir 
vergi bulunmazdı. Bu noktadan esası fenadır 
dedim. Bendeniz kendilerinden farklı bir mü
talâada bulunmadım. Bununla beraber bugün 
için bu verginin esasına itiraz etmiyoruz, bunu 
kabul ettikten sonra % 8, yüzde on olsun mu? 
O vakit deidim ki, % 10 ağır değildir ve başlıca 
sebep olarak da geçen sene köylünün verdiği, 
yine tekrar ediyorum, adı yüzde 8, fakat haki
katte 11 olan bir vergidir. Şimdi tezyit değil, 
tahfif vardır. Bunda musırrım. Yoksa buyur
dukları şeyde kendileriyle beraberim. Emin Bey 
arkadaşımız, bilmiyorum, söylediklerinde Ma
liye Vekilinden, başka bir şey ifade ettiler mi? 
Yalnız dediler ki, şimdiye kadar Maliye Vekili 
doğru olarak görürdü, bu sefer nasılsa bir yan
lışlığa saptı. Ben de kendileri ile beraber ola
rak diyorum ki, hissi selimleri vardır, kendile
rine itimat ediyorum, bu noktada yanlış düşü
nüyorlar, umarım ki, Maliye Vekilinin düşün
düğünü tasdik ederler. 

Mecburi mubayaa meselesinde tamamen 
kendilerinin söylediklerini arzettim. Dedim ki, 
Hükümet bunda devam edecek. Bir daha arze
deyim: nasıl ki, kendileri de söyleseler de inan-

. mam dedi, bugünkü mubayaa fiyatı hiç şüphesiz 
köylünün aleyhindeir. Fakat yine görüyoruz ki, 
Hükümet her gün bin tondan fazla mubayaa 
yapmaktadır. 

Çünkü verilen fiyat hakikaten memnun ede
cek bir fiyattır. Acaba bu fiyatla mubayaa ede
cek misiniz? diyorlar. Ben de bu fiyatla muba
yaa edeceğim demedim. Fakat şurasını kati
yetle söyledim ki, her halü kârda mutlak ve 
mutlak köylüyü himaye edecek bir yerde ka
rar kılacağım. Bilfarz buğday beş kuruşa dü
şerse beş kuruşa alacağım demedim. O zaman 
icabederse Hükümet, Buğdayı Koruma Kanu
nunda olduğu gibi, müdahalede bulunacaktır. 
Buna Hükümet namına söz veriyorum, dedim. 
Bir kere daha tekrar -ediyorum. -

Muhterem Gl. Kâzım Karabekir buyurdu
lar ki; Devletin başına bir felâket gelmişse, 
•bunu-temin edebilmek için, ordunun ihtiyacı
na ait, iktisadi kısma ait, bunları temin ede
bilmek için seyyanen bir vergi cihetine gitmi
şiz, iktisadi cihetlerini düşünmemişiz, seyya
nen yergi cihetine gitmek doğru değildir, bu
yuruyorlar. Evvelden evet. Fakat bendeniz di-
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yeceğim ki, Türkiye Cumhuriyeti teessüs etti-
ğindenheri tahsisen işaret ettikleri noktaya 
sureti nıahsusada dikkat etmişizdir. Muhtelif 
tarihlerde, muhtelif kanunlarla daima ve dai
ma köylünün üzerindeki verginin tahfifi umde 
ittihaz edilmiştir. Tuzun fiyatını indirmek için 
imkân bulununca imara sarf edilecekmiş, nafı
aya sarfedileeekmiş deyipte durduramamıştn* 
ve vergiyi indirmiştir. Hayvan vergisini tenzil 
etmişiz. Eskiden mevcut şeker, petrol ve daha 
hatırlamıyorum bir çok vergileri tenzil etmi
şiz ve sureti nıahsusada hatırlatmak isterim ki, 
köylüyü terfih etmeye mümkün olduğu kadar 
çalışmış ve vergisini tenkis etmişiz. Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bunu umde ittihaz et
miştir ve ftıuhtelif tarihlerle sabittir. • 

Buyurdular ki, seyyanen yapmasınlar, zen
ginlere yapsınlar. Demin de . arzettiğim gibi 
verginin esası fenadır, %. 10 nispetinde de tez
yit değil tenkis vardır. Bendeniz bu kanaatte
yim. Yani geçen sene vergi daha ağırdı. Bu 
sene % 10 yapmakla tezyit edilmiş değil bilâ
kis tenkis edilmiştir, tahfif edilmiştir. Eğer zen
ginlere % 10 yaparsak tecrübeme müsteniden 
söyliyelbilirim ki, büyük suiistimal kapılan 
açılmış olacaktır ve fıkara kısmı daha zorluk
lar içinde kalacaktır. Asıl istifade edecek olan 
büyük müstahsiller olacaktır. O itibarladır ki, 
böyle müterakki, mütezayit bir vergi sistemi
ne gitmeği düşünmüyoruz. Yine söylüyorum 
ki, halkın terfihi Cumhuriyet Hükümetlerinin 
daima şiarı olmuştur. Köylüyü, halkı korumak 
icabedince başka zaviyeden, böyle vergide mü
savatsızlık yaratmak suretiyle değil, 'başka 
zaviyelerden mütalâa edilerek ayrıca kendisi
ne meccanen tohumluk, yemeklik,- çift hayva
natı ve saire vermek suretiyle ve daima baş
ka vâjdide köylüyü gözetmek için lâzımgelen 
şeyler yapılmaktadır. O itibarladır ki, buyur
dukları gibi, böyle vergi arasında mütefavit 
nispet yaratmağa taraftar olamıyoruz. Yine 
arzedeyim, musırran arzedeyim ki, % 10 nis
petinin geçen senekinden aşağı olduğunu ka
bul etsinler, tereddüt etmesinler, % 8 i % 10 
yapmakla geçen seneki vergi nispeti arttırıl
mış olmıyacaktır. Buyurdukları ihbar mesele
sine gelince; ihbar sahibi bize yazdı, ihbar sa
hibi fahiş bir metalipte bulundu. Bu belki bir 
senelik bütçemizi karşılayacak vaziyettedir 
dedi. Fakat kendisi bunun birinci sene % 20 
sini, ikinci sene % 15 ini verme'ği taahhüt ede
ceksiniz. Sonra herhangi bir suretle bu mik
tara vâsıl olunamıyacak olursa buna verilecek 
paranın tenkisine sebep addolunmıyacaktır. 
Aynızamanda herhangi bir suretle, herhangi 
bir sebeple bunun tezyit edilmiyeceğine. dair 
Hükümet kanunen hır teminat versin diyordu. 
Sureti mahsusada bir kanun mevzuu olması 
icabedeıı tekliflerde bulunuyordu. Biz de, bi
zim elimizde böyle mektum kalmış vergiyi ih

bar edenlere ne suretle mükâfat verileceği hak
kında mevzuatımız vardır, dedik. Bu ihbarı 
soyliyen de hir daha görünmedi. Şimdi Paşa 
Hazretlerinden öğreniyoruz ki, bu, faturalara 
pul yapıştırılmak meselesi imiş. Buna esasen 
dikkat edilmektedir. Bu, Düyunu Umumiyenin 
ilgasiyle kaldırılmış değildir. Damga Kanunu 
tetkik edildi, nispî ve maktu kısma ait tadilât 
yapıldı. Bu görülmemiş bir şey değildi. Ma
mafih Maliye Vekâleti gerek damga ve gerek
se kazanç varidatı üzerinde ve gerekse sair her 
menabiin üzerinde çalışmakta ve tetkikatta 
bulunmaktadır. Eğer buyurdukları gibi haki
katen bu noktada yapılacak, bir şey bulunur
sa gelir arzederiz. Yapılamıyacak olursa esba
bı mucibesiyle yine gelir kendilerine arzederim. 

Bütçede, muhterem Rana Tarhan'ın izah 
ettiği veçhile 35 milyonİuk bir istikraz vardır. 
Bütçe onunla tevzin ediliyor. Malumu âlileri
dir ki, uzun vadeli istikrazlar fevkalâde vari
dat addolunur. Bu da yirmi senelik bir istik
raz olmak üzere verilmiş olan salâhiyeti kanu
niye ile çıkarmak- üzere düşündüğümüz Bir ti
rajdır. Binaenaleyh bütçenin âdi varidatla ka-
panmıyan, fevkalâde varidatla, borçla, istik
razla 'kapanmış kısmıdır. Şimdi % 10 u % 8 e 
indirmek meselesi mevzuubahis oluyor ki, bu
nun açığı 20 - 25 milyonu bulmaktadır. Geçen 
sene zarfında kabul olunan veyahut bu 
sene tevzin edilen bütçenin varidatını tetkik 
eden arkadaşlar, bu sualin cevabını lütfen ina
yet buyursunlar. 

Yani hulâsa olarak maruzatım şudur ki, 
bu toprak mahsulleri * vergisi içinde bjtfrandu-
ğumuz fevkalâde şartların icbariyle, zarure
tiyle maalkerahe istenmiyerek kabulüne muztar 
kaldığımız bir vergidir. Temenni ederim ki, bu
nun ömrü bu seneye maksur kalsın, gelecek se
ne tamamını kaldıralım. Bu, arzettiğim gibi 
vergiye bir zam değildir. Hakikatte % 8 den 
•% 10 a çıkmış değil, % 11 den %, 10 a inmiş-
tirv Bütçedeki portesi budur. Bu da köylft için 
geçen senekinden daha hafiftir. 

01. K. KarabeMr (îstanbul) — Bir sual arze-
deceğim. 

Evvelâ arzedeyim ki, Ali Raha Tarhan 'arka
daşımız dahi; işehirli ve köylü deye ikiye ayırı
yorlar dediler. Mesele şehirli ve köylü W«selesi 
değil, vaktu hali yerinde olan ve olmıyMft yani; 
zengin ve fakir meselesidir. 

Zatı âlinize şunu sormak istiyorum. Yarın 
seferberliğimiz daha ilerler ve ihtiyaçlarımız da
ha çoğalırsa müsavi vergi kaidesinin devamı nok
tasından % 10 nun % 12 ye, % 15 e çıkması im
kânı yok mudur? 

MALÎYE V. F. AÖRALI (Elâzığ) — Hayır... 
• Ol. K. KARABEKÎR (Devamla) — Masarifi 

ne ile karşılavacaksınız? 
MALÎYE "V. F. AĞRALI (Elâzı£) — Devlet 

harbe girdiği zaman elimizdeki mevzuat, sefer-
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berliğiö üânı halinde tekâlifi harbiye târikma 
müracaat imkânını vermektedir. Yani parasını 
vermeyip eline mazbata vereceğiz. Herhangi bir 
surette seferberliğe girersek şu yergi bu vergi 
çoğalacak diye bir şey yok. Herhangi bir suretle ye
ni ve fevkalâde bir memba için vergi düşünülecek 
oluraa huzurunuza gelip arzedeceğiz. Fakat Hü
kümetin kafasında hiç bir vakit bu vergiyi ço
ğaltmak hakkında bir düşünce yoktur. 

Parasız mı mubayaa edeceğiz? Daha az bedelle 
mi satın alacağız? Emin Beyin de sorduğu bu. 
Bana kim temin eder ki, yarın yine 27 vereceksin 
de 20 Yermeyeceksin? 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Sual soracağım. 
Dr. Â. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Bir 

sual. 
REÎS — Kifayeti müzakere takriri olduğunu 

arzetmiştim. encümendeki ve gerek hariçten söz 
almış diğer arkadaşları dinlemek arzusu varsa 
kifayeti müzakere takririni reddetmekle bu ne
ticeye varabiliriz. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Binböl) — Kifayeti mü
zakere aleyhinde söyliyeceğim. 

(Müzakere kâfi değildir sesleri) 
REÎS — Binaenaleyh içinizden birisine kifa- , 

yeti müzakere aleyhinde söylemek üzere söz ve
receğim, Fakat evvelâ Bütçe Encümenini dinle
yelim. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMÎR (Tokad) 
—• Müstakil Gurup Reisvekili Ali Rana Tar-
han'm Bütçe Encümenine tevcih ettiği suale ce
vap vermek üzere söz almış bulunuyorum. B.ütçe 
Encümenimizde tetkik edilmektedir. Henüz 
varidat kısmı Encümenimiz heyeti umumiy esinde 
tetkik edilmemiş olmakla beraber hususi bir ko
mite tetkikat yapmaktadır. Ve bu tetkikattan 
az çok bir netice de alınmıştır. Bu tetkikat Hü
kümetin getirdiği varidat tahminlerini değiştire
cek mahiyette değildir. Ve belki de bazı noktalar
da Hükümet biraz iyimser tahminlerde bulundu
ğunu da göstermiştir. Esasen bütçe 35 milyonluk 
bir istikrazla kapanmaktadır. Bu nispet tenzili 
25 - 26 milyon liralık daha bir açık verecekse 
bunu başka vergilere zammetmek suretiyle karşı
lamak bu'günkü şerait içinde pek mümkün görü
lemez. İstikraz imkânlarına gelince bu da mah
dut bulunmaktadır. 

Binaenaleyh Bütçe Encümeni bu vaziyet dâ
hilinde nispet değişikliğinin tevlit edeceği farkı 
karşılamak hususunda müşkülât bulunduğu ka-
naatmdadır. 

REÎS —• Kifayeti müzakere aleyhinde iki ar
kadaş aynı zamanda söz istediler. Her ikisi de 
aynı zamanda söz istemiş oldukları için hangisi
nin önce ve hangisinin sonra söz is
tediklerini tefrik edemedim. Binaenaleyh 
muhterem arkadaşlarım bu hususta bana 
yardım etsinler. Birisi ya sözünden vazgeçsin ve
ya hangisi önce istediğini işaret etsin. Bendeniz 
bundan bajşka tarzı hal bulamadım. Nizamnamei 

dâhili kifayeti müzakere aleyhinde bir kişiye söz 
vermeyi âmirdir. (Gürültüler). 

F. F. DÜŞÜKSEL (Bingöl) — Efendim; 
Maliye Vekilimiz, 25 - 26 milyon liralık bir açı
ğa meydan vermemek için bunu % 8 e endirir-
ken eğer diğer bir membaı varidat bulabilirse
niz demişken ve ihtiyacın fevkalâdeliği mey
danda iken ve diğer taraftan Bütçe Encümeni 
Reisi bütçe istikrarının başka türlü temin edi-
lemiyeceğini beyan etmişken, B. M. Meclisinin 
evvelâ bu noktayı tâyin ederek karara varma
sını lüzumlu addederim. Bu vaziyetin vazıh 
ve katî şekilde tavazzuh etmesi lâzımdır. Bi
naenaleyh. % 10 un % 8 e inmesinin ne gibi 
mahzurlar doğuracağını esaslı surette tebarüz 
ettirmek ve Hükümetin vaziyetini gözönüne al
mak suretiyle arkadaşların fikirlerini açık ve 
katî surette beyan ve reylerini ona göre istimal 
buyurmaları lâzımdır. 

REÎS —Kifayet i müzakere* takririni oku
tuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Reye konmasını rica ede

rim. 
Sivas 

A. N. Demirağ 
REÎS — Takriri reyinize arzdiyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

îki takrir daha vardır, okutuyorum: 
(Eskişehir mebusu Emin Sazak ve arka

daşlarının takriri tekrar okundu). 
(Kırklareli Zühtü Akın ve Konya Şevki Er-

gun'un takriri tekrar okundu). 
REÎS — Görülüyor ki, takrirler aynı me

aldedir. ikisi de % 8 e indirilmesini teklif edi
yorlar. Takrirleri reye arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar ... Nazarı itibare almıyanlar ... 

Nazarı itibare almıyanlar 80 dir. Nazarı iti
bare alanlar 69 dur. Binaenaleyh takrir naza
rı itibare alınmamıştır. 

O halde maddeyi aynen reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Şimdi Encümenden 25 nci madde gelmiştir. 
Müzakere ediyoruz. 

MjADDE 25. — Fındık, kuru incir ve kuru 
üzüm mahsullerinin vergisi, bu mahsuller mem-
l«t dışına çıkarılırken gümrüklerde ihraç olu
nan miktar üzerinden tahakkuk ettirilerek ih
racatçılardan nakden ve 27 nci maddede göste
rilen nispetten % 11 fazlasiyle tahsil olunur. 

Birinci fıkrada yazılı, vergilerin hesaplan
masında her on beş; günde bir ihraç yerinin 
borsasından, borsa buİunmıyan yerlerde en ya
kın mahal borsasından, alınacak vasati fiyatla
rın % 95 i esas tutlur. 

REÎS — Söz istiyen var mı? 
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C. S. BARLAS (Gazianteb) — Akadaşlar bu 

lâyihanın 25 nci maddesi mucibince, fındık, 
incir ve üzüm vegisinin tahsil tarzı, encümene 
havale edildiği zaman ben bir takrir verdim, 

- dedim ki, Antepfıstığı da mahiyeti itibariyle 
fındıktan farklı değildir. Bu da aynı muameleye 
tabi tutulsun. Takrir encümene gittikten sonra 
ben encümende bulunamadım. İşittiğime göre şu 
esbabı mucibe ile takririm reddedilmiş. Madem
ki Antepfıstığı ihraç edilmiyor, bu fındık ka'ta-
gorisine dâhil değildir. Dün Atıf arkadaşımız 
güzel bir misal söylediler, bir hastanın kanı 
yokken tekrar ondan kan almak yanlış bir şey 
olur. Bu da böyledir. Esasen satış yapılamıyan 
bu mahsulden vergi almak doğru mudur? 

Arkadaşlar, harbin başında 60 kuruşa satılan 
fıstık bugün yine 60 kuruştur. İhraç edilemedi
ğinden dolayı fıstıklar ambarlarda durmaktadır-
Küçük müstahsiller büyük tüccarlara borçlan
mıştır, gırtlağına kadar borç içindedir. Esasen 
ihraç edilemiyen Antepfıstığından tarlada vergi 
almak gayet yanlış bir şeydir. Onun için takri
rimin Heyeti Celilede müzakere edilerek kabul 
edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Naci Demirağ. 
A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) '— Henüz 27 nci 

madde takarrür etmemiş olduğundan dolayı en
cümen 27 nci maddedeki nispeti bir fazladır 
demştir. Encümen bunu % 10 kabul ettiğine göre 
bunun da 11 demesi çok esaslı, bir şey olur. Ma
ruzatım bundan ibarettir. (Doğru sesleri). 

H. Şapkan (Ordu)..— Muhterem arkadaşla
rım-, 25 nci maddeyi uygun şekilde yüksek hu
zurunuza getiren Encümene arzı teşekkür ede
rim. Dâva ve mesele halledilmiştir. Yalnız bir 
noktayı huzuru âlinizde tebarüz ettireceğim. 

O da bu % 1 fazila ile tahsil edilmesi mevzuu-^ 
dur. Lâyihada esas nispet % 10 iken buunun 
sekize indirilmesi hakkında 11 reyin ekalliyette 
kalarak % on nispetin ekseriyetle kabul olun
ması vaziyetiyle umumî heyette tecelli eden 
hale göre mükellef vatandaşlara fazla vergi 
tahmilinden çekinildiği anlaşılmaktadır. Şu 
mahsullerin hususiyetleri itibariyle bunların 
ihraç iskelesinden vergilerinin alınması kolay
lığından dolayı âdeta bir ivaz gibi % 1 zamma 
tabi tutulması, fındık ve üzüm müstahsillerinin 
kalbinde bir inhisar hâsıl etmez mil (Doğru 
sesleri). Veyahut güya fındık ve üzüm müstah
silleri bu toprak mahsulleri vergisini verir
ken diğer mahsullerin yanında biraz mazharı 
müsaade olmuşlar da % 1 fazlasiyle bu yergiyi 
vermek mükellefiyetine • tabi tutulmuşlardır. 
Bendeniz bu mevzuda4 gerek Heyeti Umumiye-
de ve gerek encümende arzettiğim sebep ve 
kanaatlerimi, hatırlatırken bunlardan alınacak 
verginin, istihsalin hakikî miktarı nispetinde 
alınacağına kani olduğum için % 10 nun dahi 
% 8 e indirilmesi şeklinde daima mütalâat ve ka-
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naatler arzetmiştim. Şimdi bıı kaatlerimin zıd
dına bütün toprak mahsullerinden % 10 vergi 
kabul edilmişken güya fındık, üzüm üvey evlât 
imiş gibi % 1 zamla vergiye tabi tutulacaktır. 
Maliye Vekilinin dün encümende söylediği gibi 
bütün toprak mahsullerinin heyeti umumiyesi-
ne nazaran pek az olan yani 1,5 milyon liradan 
ibaret bulunan bu iki mahsule ait verginin % 1 
zamla tutacak gayet az paraya bir kıymet at
federek bu müstahsilleri münkesir etmek şekline 
Heyeti Umumiyenin razı olacağına kani olmak 
istemiyorum. Şunu da arzedeyim ki, cinsleri ay
rı olmakla beraber dâvada kardeş olan fmdık 
ile üzüm arasında bir hususiyet yok değildir, 
yani fındık mahsulünün dâhilde istihlâk edilecek 
olan miktarının dahi vergiye tabi olmasına razı 
olan biz fındıkçılara . . . (Gülüşmeler) dâhilde 
istihlâki biraz fazla olan üzümün yanında % bir 
zam etmekte adalet yoktur. Vergiyi bizim iske
lelerimizde alsaydınız hiç itirazımız okuyacak
tı. Bu husustaki hususiyeti nazara alarak şu 
% 1 zam fıkrasını merhamet ve mürüvvet ede
rek kaldırılmasını dilerim.' 

G. PEKEL ( Tokad ) — Sayın arkadaşlar; 
Mecliste ekseriyet yok, tabiatiyle madde de re
ye "konamaz. Fakat bu, söz söylemeğe mâni de
ğildir. 

Encümenden hiç beklenmiyen bir şekilde ve 
encümen namına geliyor. Ben zannediyorum ki, 
encümen heyeti umumiyesi toplanmış ve karar 
vermiş de getirmiş olsun. Verdiyse'bile anlaya
madığım bir şeydir. Birinci maddeye aykırı bir 
madde nasıl yapılıyor? anlayamadım. Birinci 
maddede hangi mahsullerin toprak mah
sulleri vergisine tabi olduğunu gösteren liste ilâ
ve ettik. Şimdi görüyoruz ki, önümüzde ih- « 
raeat vergisi şeklinde bir madde var. Kuru üzüm, 
incir, fındıktan toprak, mahsulleri vergisi ihra- ı 
cat vergisi şeklinde alınacak. Bunu anlayama
dım. Eğer bu listeyi ikiye ayıracaksak bunla
rın bir kısmmdan ihraç vergisi şeklinde^ bir 
kısmından da toprak mahsulü vergisi şeklinde 
alacaksak bir kısmını listeden çıkarıp ona 
göre ayıralım. Sonra bu listenin içinde fındık, 
üzüm ve incirden daha çok ehemmiyetli ve yal
nız ihraç maddesi olarak gözüken maddeler 
vardır. Meselâ, kuşy em i. Memleket dâhilinde 
sarfedilmez. Tamemen ihraç edilir. Halbuki ü-
züm. incir, fındık memlekette mühim miktarda 
istihlâk edilmektedir. 

Şimdi çıkalım; hangi kuru yemişçi dükkâ
nına uğrarsak göreceğiz ki, kuru üzüm, k i m i in
cir, fındık satılmaktadır. Neden memleket dâhi-, 
linde istihlâk edildiği için bunlardan vergi al-
mıyalımî Bunu anlayamadım. Fmdtk, üzüm, in
cir, daha çok fakir insanların istihsal ettiği 
ve yine fakir insanların istihlâk ettiği madde
ler olsaydı böyle düşünmezdik. Meselâ kaplıca 
fakir insanların çıkardığı bir hayvan yemidir, 
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Şayet hisseyi böyle ikiye böleceksek fmdık, kü§-
yemi de Yardir ki bundan da buraya ilâve et
meliyiz. Aksi takdirde mmtakavi bir istisna 
yapmış oluyoruz ki, bu doğru bir şey de
ğildir. Bu noktai nazardan Riyaset Makamına 

. bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica ede
rim. / 

H. BAYUR (Manisa — Dün en geç bura
dan ayrılırken ileri sürürltimş fikirler ve müna
kaşalar dairesîBide encümenden yeni bir madde 
şekli getirilecekti, Takıdrlerdeki temayüller na
zarı dikkate alınarak madde tanzim edilecek
ti. Halbuki %10, yüzde on bîr olmuştur. Böyle 
bir şeyi kimse ne düşünmüş, ne de istemiştir. 
Bunu doğru bulmuyorum ve bunun da % 10 ol
ması âçin bir takrir veriyorum. 

A. N. DEMtRAĞ (Sivas — Muhterem ar
kadaşlar; bazı arkadaşlarımız % 11 esasına iti
raz etliler, nispetin mümkün olduğu kadar mü
savatı kabul edilmek lâzrangelir dediler. Doğ-
rüduir, fakat herhangi bir buğday mahsulü 
istihsali, istihsal ettiği malm heyeti umumiye-
sinden vergi mükellefiyetine tabi olurken, ü-
zümmahsulü sahibinin ancak harice çıkardık
larına vergi verip, dâhilde sattıklarına vergi 
vermemesi nispetin az alması demektir. Onun 
için encümenin son kararı yerindedir ve âdilâ-. 
nedir. Bunu indirdiğimiz zaman buğday müs
tahsili diyecektir ki; neden bizimkinden % 10 
alıyorsun da üzümden öyle almıyorsun? Bina
enaleyh buna dokunmamak lâzımdır, -encüme
nin mütalâası yerindedir. 

P. A. BARUTÇU (Trabzon) — Efendim, En
cümeniniz Yüksek Heyetinizin tecelli eden te-
raayüiâtına uygun-olarak 25 nci maddeyi tes-

^ Jîit etmiş bulunmaktadır. Yani üzüm, incir, fın-
o!rk ihraç maddeleridir. Bunlarm vergileri ih
raç esnasında alınmalıdır. Bu esası bu suretle 
kabul ettikten sonra yalnız iki esaslı nokta 
vardır ki, onları tebarüz ettireyim. Birincisi : 
Madde, dâhildeki istihlâki vergiye tabi tut
mamaktadır. Yani Galib Peke! arkadaşımın 
temas buyurdukları "mesele. Niçin bunu tabi 
tutmamıştır? onu da arzedeyim. Eğer tabi tuta
cak olursa, bunun arzedeceği lâyuat müşkülât 
karşısında Encümen enaz mahzuru taşımakta 
olan şekli tercih etti. Çünkü düşündü, dâhilde
ki istihlâkâtı vergiye tabi tutunca ne şekilde 
şjmacak? Gümrüklerde ve iskelelerde, bir de 
1;fen ve vapurlara irkâp edilirken. Bir defa bu
nun tabi olacağı kontrol müşkülâtı ve kontrol 
teşkilâtı masrafından başka bunu aynen almak 
j$zımgelirse her yerde ambar tesisi ve bir am-
fiar memuru bulundurmak lâzmıgelecektir. Eğer 
nakden almak lâzımgelirse gene bir çok memur
lar istihdam etmek icabedecektir. Aşağı yuka
rı verginin portesi bir buçuk iki milyon oldu
ğundan 500 000 liralık bir masrafı dâi olaca
ğı Hükümet tarafından tebarüz ettirildi. Bu 
masraf kısmı bertaraf, istihlâkin tamamım ver

giye tabi tutmak imkânı olmadığını takdir eder
siniz. Meselâ Ankara'yı istihsal mmtakası ola
rak kabul edelim. Müstahsil mahsulünü getire
cek, Ankara'da esnafa, tüccara verecek. Tüc
car bunu piyasaya arzederse vergiye tabi olmı-
yacakr amma aynı müstahsil tretile bunu Eti
mesgut'a gönderecek olursa vergiye tabi ola
cak, Ankara 'da istihlâk edileni veyahut müs
tahsilin kendi vasıtasiyle Etimesgut'a götür
düğü takdirde vergiye tabi tutmryarak, manı
za vapurla, trenle götüreceği kısmı vergiye ta
bi tutmak,, verginin umumiyet prensibini daha 
bariz bir şekilde ihlâl edeceği için: bu mahzur 
hakikaten.hepimizi düşündürdü. Ondan sonra 
efendim, bir miktar yanınızda mahsul getirdi
niz mi? bunun vergisini verdiniz mi? diye bin" 
türlü müşkülât, bin türlü tazip olacak. Hükü
metin teklifi aynen vergi alınmasını istihdaf 
ettiğine göre aynen alalım denecek olsa farze-
diniz ki, bir kişi yanında bir kutu incir ge
tirdi, bunun vergisini aynen nereye ve nasıl 
verecek? I/âyuat müşkülât bu suretle tebarüz 
edince baktık ki, Umumî Heyetin temayülü, 
bizce Umumî Heyette bir temayül kendini gös
terince onu hakikatlerin en isabetlisi olarak 
kabul etmek zarureti vardır. İşte bıi temayülün 
en isabetli şekli, enaz mahzur taşıyanı olmak 
üzere bu suretle ihracında bu işin vergiye tabi 
tutulması hususunun doğru olacağı kanaatine 
varılmıştır. Fakat bunda da düşüncemiz şu ol
muştur, bunun mahzuru şudur : Dâhilde istih
lâk edilen kısım ne de olsa vergiden istisna 
edildiğine göre bunun mukabili olmak üzere 
bu vergiyi Abdurrahman Naci arkadaşımızm 
tebarüz ettirdiği gibi % 1 ilâvesiyle alalım de
dik. Yani müstahsil 'zaten bu vergiyi veriyor. 
Müstehlik dolayısiyle bundan istifade ediyor. 
Aynı zamanda hini ihracında bu vergi alına
cak. O halde % 10 değil de bütün bunlara te
kabül etmek üzere - ki esasen tam bir tekabül 
teşkil etmiyecektir, müstahsile de fazla bir yük 
teşkil etmiyecek olan - % 1 fazlasiyle bunu alır
sak bir mâdelet temin etmiş oluruz. Yani 
diğer müstahsil bizim mahsulümüz vergiye ta
bidir, Halbuki' ihraç maddesi olan şu ve şu
nun vergileri hini ihraçta alınmakla dâhildeki 
sarfiyat vergi mevzuunun haricinde kalıyor di
ye hatıra getirmesi ihtimali bulunan bir müta
lâaya karşı şu şekilde cevap teşkil etmiş olur 
ki, onlar da % 1 ilâvesiyle % 11 olarak vergi
ye tabi tutulmuş bulunmaktadır. Sonra Encü
mende Maliye Vekili hakikaten izahat verir
lerken söylediği gibi bunun portesinin bir bu
çuk iki milyon lira kadar olduğuna göre ihraç
ta vergisinin alınması yolundaki Yüksek He
yetinizintemayüİâtı karşismda tahmin usulü
nü değiştirdikten sonra, bütün netayici mantı-
kiyesiyle enaz mahzur taşıyan şeklini tercih et
mek yerinde olacağına şüphe yoktur. 

Cemil Barlas arkadaşımız; fıstık hakkında 
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bir takrir verdim, nazara alınmadı buyurdu
lar; Encümende biz& .izahat verdikleri sırada " 
dediler ki; kuru fıstık- ihraç maddesi vasfım 
kaybetmiştir. Çeçen sene, ihraç edilmemiş. Ha-. 
îep'e gidiyormuş, Amerika çekiyormuş. Şimdi 
ihraç edilemiyormuş. Bunun vergisini hini ih
raçta alalım demek bu mahsulü külliyen vergi
den istisna etmek gibi" bir sey olacaktır. Encü
men bh bakımdan takriri kabul etmedi. Ma-'. 
mafih takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Galip Pekel arkadaşımız, mühim bir noklava 
temas buyurarak dediler ki bu kötü bir sev olu
yor, bu tarzda vergi alırsak, dâhilde istihlâk edi
len miktarı istisrîa edecek olursak o zaman bu 
mahsulü tamamen bu vergiden" istisna etmiş gibi 
bir şey olur, bu âdeta bir ihraç vergisi mahiye
tini alır buyurdular. 

Onu da Encümen şu, şekilde' karşılamıştır. 
Toprak mahsulleri vergisi olarak alınacaktır. Sa
dece cibayeti hini ihraçta olacaktır. Nasıl zeyti
nin ve pamuğun hususi bir cibayet tarzı varsa 
fındık, üzüm ve incirden de alınacak toprak mah
sulleri vergisinin cibayeti gümrükte .olacaktır. . 
O itibarla, bu bir ihraç vergisi değildir. Takdir 
Yüksek Heyetindir, 

Hik'nıet Bayür arkadaşımız fıstık ile kuş ye
minden bahsettiler... 

H. BAYUR (Manisa) — Ben bahsetmedim, 
hayır» alâkam yok. , 

0. Ş. BARLAS (Gazianteb) — Galip Pekel 
D 8/IİS G11* 1İ6 T* 

MtJVAKKAT En, N. P. A. BARUTÇU (Trab
zon) - ~ Bir arkadaş bahsettiler. Bu hususu da 
arzettim. Takrir Yüksek Heyetinizindir. 

O. Ş. BARLAS "(Gazîanteb) - r Arkadaşlar, 
antepfıstığı üzerinde tekrar duruyorum. Çün-.. 
kü üzüm, incir, fındığın, ihraç maddesi telâkki. 
edilerek, toprak mahsulleri vergisinin o şekilde 
alınmasr ve fıstığın .ihraç, maddesi telâkki edil
memesi hususunda Encümenin bir zahmet edip 
telefonu eline alıp. Dış Ticaret Müdürlüğüne sor
maması şayanı, hayrettir. Arkadaşlar, Anteb'te 
senevi ,4 - 5 bin ton-fıstık istihsal \e bunun ancak 
Türkiye'de 150 tonu istihlâk edilir... Bilâkis kü
çük fıstıklar, murabahacıların elinde . ezilmekte:-. 
dhv. Buhlara, .malmız satılmadan vergi.- verin-
demek, bir kat daha murabahacının eline atmak 
demektir. Antepfıstığı ihraç malı değildir, dâ
hilde .istihlâk ediliyor demek, yani dışarıda tab
lalarda satıldığım gördüğümüz.fıstıkların onar, 
on beşer kuruşa satılması, dâhili istihlâk telâkki-
ediliyorsa bu, hoş bir telâkkidir. Arkadaşlarım
dan rica ederim, Millî mücadelede kanını canını 

•bu memleket uğruna döken bir memleketin bu-
günkfi buhran, karşısında hakikî bir varidat mem-
baı olan f ıstığma, ihraç maddesi .değildir' demek, 
omuz silkip .geçmek, Antep'in Millî mücadele 
hâtırasına hürmetsizlik olur. 

F. KURTOĞEU "(Manisa) — Arkadaşlar, 
muhterem mazbata muharriri' arkadaşımızın iza-
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hatından teeyyüt eden bir hakikat; bu üç meyve
nin hususi muameleye tabi tutulmasında katî 
zaruret bulunduğu, cihetidir ve bundan dolayı. 
yapılmıştır. Yalnız dâhili istihlâk nazara alına
rak vergi %' 1 nispetinde arttırılmak istenmek
tedir; ! Biraz sonra tetkik' edeceğimiz. 35 nci mad
dede görüleceği üzre; pamuk, pancar kısmen da
hilî istihlâke gitmekte ve büyük nispette bir iki 
vilâyette kullanılmaktadır. Pamuk,. çırçır bulun
mayan yerlerde evde cırçırlanıp kullanılmasına 
rağmen arttırılmıştır. Çekrdeksiz üzümlerin da
hilî sarfiyatı yüzde biri dahi bulmamaktadır. 
binaenaleyh pamuğun .dahilî sarfiyatına nazaran 
bu, lâşey mesabesindedir. Bu kanundaki muhte
lif vergi nispetleri vücuda getirmeden zahiren de 
nazarı dikkati celbedecek ahenksizliği ortadan 
kaldırmak için ben de bu üç meyveye ait resmin 
% 10 olarak kabul edilmesini teklif ediyorum. 

A. İNAN.(.Çantan) — Efendim, . az da olsa 
bir nispet ilâvesi elbette hoş görülmiyecek bir 
şeydir. Fakat Heyeti celilenizin, hu üç maddenin 
vergisinin ihraçta alınması doğru olacağı yolun
daki temenniyatıma tebaan encümen bunu yeni
den tetkik'ettiği zaman, dahilî istihlâk, mevzuu 
üzerinde efkârı umumiyede daima mahfuz kala
cak bir sualin mevcudiyetine de ehemmiyet ver
mek istedi- Filhakika dahilî istihlâk vergisi öde
memektedir dive bir iddiayı katiyetle serdetmek 
mümkün değildir.. Fakat arzettiğim gibi bir is
tifham kalacaktır. Müstahsil dâhilde . istihlâk 
edilmekte olan. miktarın vergisini bilvasıta öde
mektedir. Amma bunun efkârı umumiyeye in-
inkâsmda bu tarzı telâkkinin herkeste hâkim ol
ması mümkün olabileceğini düşündüğümüz için 
ve bir kaç gün evelki "müzakerelerde de, gayet 
cüzi istihsal edilen ye çok fakir topraklarda çı
kan mahsullerin dahi vergiden istisna edilmesi 
mevzuubahis, olduğu zaman umumiyet kaidesi 
üzerinde Meclisi Âlinin izhar buyurduğu hassa
siyete hürmetkar kalınmış olmak için, selâmetini 
temin eden en muvafık bir şeklin kabulü .muka
bilinde bu % 1 in kabulü ihtiyar olduğu, kanaa
tine varıldı. Bunun" üzerine yüksek huzurunuza 
getirdik.' 

REİS .— Kifayeti müzakere takriri vardır,-
okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Encümenden gelen madde

nin reye konulmasını teklif ediyorum. 
İsparta Mebusu 

M. Karaağaç 
G. PEKEL (Tokat). —- Kifayeti müzakere 

aleyhinde söyliyeceğim. 
Sayın arkadaşlar, yanlış.yola gidiyoruz zan

nediyorum. Çiftçiyi, müstahsili korumuyoruz, bu» 
iharcat yapan tüccarların keselerini doldurma
ya vasıta olacaktır. (Ne münasebet sesleri). 
Arkadaşlar bu vergiyi müstahsil mi, ödeyecek, 
tüccar mı Ödeyecek? 
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A/ÎNAN tÇafikm) — Müstahsil. 
G. PEKEIr<(Devaınfe) -^ Pekâlâ, bir tüccar 

müstahsilin malııiı alırken müstahsile ne diye
cek? Farzedelim ki, elindeki malmi 30 kuruş
tan pamrl ık . edip alacak, bunun % 3 ü vergi
dir diyel eline 27 kuruş para verecektir. Yoksa 
W kuruştan, vermiyecektir. Bunu ihraç ederse 
o vakit Devlet gümrükten alacak, parasını ka
sasına sokacaktır.- Fakat ihraç etmedi, Anka
ra 'ya gönderdi, sattı. 

A. İNAN (Çankırı) — Ne-olacak ona göre? 
G. PEKEL {Devamla) — Ne olacak ona gö

re değil. Gayet tabii olarak bu para tüccarın 
kesesinde kalacaktır. (Dâhildeki istihlâk ' % 
2 dir. sesleri). % 2 midir,'üç müdür? bunu he
pimiz az çok takdir ederiz. Arkadaşlar, bugün 
Anadolu'nun hangi noktasına gidersek gidelim, 
memleketin her tarafında, her çeşit halk bu ku
ru üzüm,' incir ve fındığı yemeğe başlamıştır 
ve kuru meyvalar her tarafta yenmeğe başla
mıştır. 

Şimdi bunun dâhilde istihlâki mukabilinde 
zavallı müstahsilin verdiği parayı niçin tüccar
ların eline bırakalım? Sebep ne oluyor arka
daşlar? ' 

Kuru üzümün tahmininde müşkülât var mış, 
ne imiş? Üzüm kurutulmak üzere, kuruma ma
hallerine geldiği zaman nispeti de değişiyor 
muş? Arkadaşlar sorarım, bugün toprak mahsul
leri diye elimizde bulunan mahsullerden hangi
sinin hakikî olarak miktarını tahmin edebilir? 
En iyi bir çiftçi harmana getirdiği 10G demet 
buğdaydan 500 kilo buğday alacağım diye tah
min edemez. 

REÎS — Rica ederim, ' kifayeti müzakere 
aleyhinde söyleyiniz. 

G, PEKEL (Devamla) — Bu tahmindeki müş
külât toprak mahsullerinin hepsinde varittir. 
İşte bu vaziyet dolayısiyle söylüyorum ki, yeni 
bir şey arzediyorum, müzakere bunun için gay-
rikâfidir. Bu şekilde kabul ettiğimiz takdirde, 
müstahsilin vereceği paralardan mühim bir 
kısmı tüccarın kesesinde kalacaktır. Zavallı 
çiftçi Devletime veriyorum diye verecek, öbür 
taraftan tüccar kendi kesesinde, kendi kasasın
da sâklıyaeak, Bu itibarla bunu daha yürüt-
meliyiz, müzakere kâfi değildir. Bu madde
yi değiştirmeliyiz. 

REÎS — Kifayeti müzakere hakkındaki tak
riri reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

G. PEKEL (Tokad) — Reis Bey, reye ko
yamazsınız Ekseriyetimiz yoktur. Hiç olmazsa 
Heyetimiz tam bir ekseriyetle toplansın da tak
rirler öyle okunsun. 

REÎS — Şimdi verilmiş takrirleri okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
H. Bayur ve arkadaşları tarafından verilen 

vo 25 rici maddenin tadilini istihdaf eden takri
re aynı sebeplerle (Antepfıstığı) nın da ilâve
sini teklif ederim. 

Gazianteb 
C. S. Barlas 

REÎS " —- Antepfıstığınm vergisinin de 
gümrüklerde alınması hakkındaki bu takriri re
ye arzediyorum. Nazarı itibare alanlar lütfen 
el kaldıksın. Almayanlar ... Hemen hemen mü
savat var. Takriri nazarı itibare alanlar lütfen 
ayağa kalksın... Nazarı itibare almıyanalr ... 
Takrir nazarı itibare alınmıştır efendim. 

F. A BARUTÇU (Trabzon) — Şu halde 
fıstık ilâve edilsin. 

Yüksek Reisliğe 
•25 nci maddenin yüzde bir fazlasiyle tahsil 

olunur fıkrasının tayyını rica ederim. 
Ordu 

H. Şarlan 
REÎS — Efendim encümenin getirdiği şey; 

incir, üzüm, fındık için % 11 di. Takrir bunun 
% 10 na indirilmesi hakkındadır. Bu takriri na
zarı itibara alanlar . . . Almıyanlar . . . Takrir 
nazarı itibara alınmamıştır. 

Hikmet Bayur'un aynı mealde bir takriri 
vardır, okutuyoruz. 

Tokad G. Pekel'in takririni okutuyorum. 
(G. Pekil'in takriri tekrar okundu). 
G. PEKEL (Tokad) — B e n o takriri geri al

dım, başka bir takrir verdim, önün okunmasını 
rica ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Encümenin esM maddesinin reye konması

nı teklif ederim. . 
Tokad 

- . • • • • ; • • A . . G . P e k e l 

F A . BARUTÇU (Trabzon) •— İş işten geç
ti, bu vaktinde lâzımdı Nihayet dediğimize gel
diniz. . 

REÎS — P. Kurdoğlu'nun, yine verginin % 
10 na indirilmesi hakkında bir takriri vardır, 
bir de bir teklif oldu, % 1 eksik tâbiri yerine 
% 11 densin dendi. 

MUHTELÎT En. NAMINA F. A. BARUTÇU 
(Trabzon) -—On bir yapalım. 

REİS — Şu halde madde % 11 olmak sure
tiyle ve listenin için Antepfsıtığr ilâvesi şek
linde maddeyi bir daha okutuyorum. 

(Maddenin son şekli:) 

MADDE 25. — Fındık, Antepfıstığı, kuru in
cir; ve kuru üzüm mahsuullerinin vergisi, bu 
mahsuller memleket dışına çıkarılırken gümrük
lerde ihraç olunan miktar üzerinden tahakkuk 
ettirilecek ihracatçılardan nakden % 11 fazlasiy
le tahsil olunur. 
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Birinci fıkrada yazılı vergilerin hesaplanma

sında her on beş günde bir ihraç yerinin bor
sasından, borsa bulunmayan yerlerde en yakın 
mahal borsasından alınacak vasati fiyatların 
% 95 i esas tutulur. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Müsaade eder
seniz bir şey arzedeyim: 

Fıstık, üzüm, incir vergisi alınacak. Orduya 
lâzım olursa piyasadan mı alınacak? (Koopera
tiften sesleri). 

REÎS — Maddeyi encümenden gelen ve 
şimdi okuttuğum son çşklîyle reye arzedeceğim. 
Kabul edenler . . , Etimiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

G. PEKEL (Tökad) -p- Ekseriyet olmadan 
maddeyi reye koydunuz. Zapta geçsin, 

BEİS — Bir takrir daha var, okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Kanunun biranevvel intacı zaruretine bina
en pazartesi içtimainin saat onda başlamasının 
karara bağlanmasını arz ve teklif eylerim. 

Sivas 
A. N. Demirağ 

REÎS — Takriri kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Pazartesi saat 10 da toplanmak üezere celseyi 
kapıyorum. . 

Kapanma saJaM: 12,45 

mmtm 

T. B. M. M. Matbaa* 


