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de beyanname vermediği takdirde haklarında 
2395 sayılı kanunun resen tarhiyata müteallik 
hükümleri tatbik olunur. 

Bunlar beyannameyi vaktinde verib de ver
giyi ödemedikleri takdirde vergileri % 10 zam-
mile tahsil olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 24 — 2395 sayılı kanunun bordro
nun şekli, alâkadar tahakkuk dairesine veril
mesi, muhteviyatının tediye edilmesi müddet
lerine ve vaktinde verilmemesi hallerine aid 
olan ahkâmı, 1890 sayılı iktisadî buhran, 1980 
sayılı muvazene ve 2882 sayılı hava kuvvetle
rine yardım vergileri hakkındaki kanunlarda 
yazılı muameleler hakkında da caridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiy enler.. Ka
bul edilmiştir.. 

MUVAKKAT MADDE 1 — îşbu kanun ile 
yeniden beyanname usulüne tâbi tutulanların 
1938 malî yılı kazanç vergisi bu kanundan ev
velki hükümlere göre tarholunur. Bu mükel
lefler 1938 takvim yılı başından itibaren 2395 
sayılı kanun mucibince beyanname itasile mükel
lef olanlar hakkmda mevzu usul ve mecburi
yetlere tâbi olurlar. 

1 — Beistsümhur Atatürkün tasarruflarında 
bulunan bütün çiftliklerini Hazineye ihda bu
yurduklarına dair Başvekâlet tezkeresi. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Reisicumhur Atatürk, tasarruflarmda bu

lunan çiftliklerini Hazineye ihda buyurduk
larını, melfif tezkere ile tebliğ buyurmuşlar
dır. Devletin ziraat politikasında ve memleke
tin ziraî inkişafında mühim âmil olacak kıy
met ve ehemmiyette olan bu âlieenabane ha
reketi şükran ile Yüksek Meclisin ıttılaına 
arzederim. 
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Mıalûm olduğu üzere, ziraat ve ziraî iktısad 
sahasında fennî ve amelî tecrübeler yapmak 
maksadile, muhtelif zamanlarda, memleketin 
muhtelif mmtakalarmda müteaddid çiftlikler te
sis etmiştim. 

13 sene devam eden çetin çalışmaları esna
sında faaliyetlerini; bulundukları iklimin yetiş
tirdiği her çeşid mahsulâttan başka her nevi 
ziraat sanatlerine de teşmil eden bu müesseseler: 
ilk senelerde başlayan bütün kazançlarını inki-

B AŞK AN — Kabul edenler.. Etmiy enler.. Ka
bul edilmiştir 

MUVAKKAT MADDE 2 — 2395 sayılı ka
nunun bu kanunla değişen 32 nci maddesinin bi
rinci fıkrasmda yazılı vergi nisbetleri 1937 malî 
yılı vergilerine de şamildir, îşbu kanunun me
riyetinden evvel carî nisbetlere göre tahakkuk 
ettirilmiş olan 1937 malî yılı vergileri bu daire
de tashih olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiy enler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve tktısad vekil
leri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. Muamele vergisi kanunu için rey 
vermiyen var mı? Rey toplama muameleni 
bitmiştir. 

Hükümetten bir telgraf var, okuyoruz. 

saflarına sarf ederek büyük, küçük müteaddid 
fabrika ve imalâthaneler tesis etmişler, bütün 
ziraat makine ve aletlerini yerinde ve faydalı 
şekilde kullanarak bunlarm hepsini tamir ve 
mühim bir kısmını yeniden imal edecek tesisat 
vücude getirmişlerdir. Yerli ve yabancı bir çok 
hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsul bakı
mından yaptıkları tetkikler neticesinde bunlarm 
muhite en elverişli ve verimli olanlarını tesbit 
etmişler, kooperatif teşkili suretile veya ayni 
mahiyette başka suretlerle civar köylerle beraber 
faydalı şekilde çalışmışlar, bir taraftan da iç ve 
dış piyasalarla daimî ve sıkı temaslar bulunmak 
suretile faaliyetlerini ve istihsallerini bunların 
isteklerine uydurmuşlar ve bu gün her balom
dan verimli, olgun ve çok kıymetli birer varlık 
haline gelmişlerdir. 

Çiftliklerin, yerine göre, arazi ıslah ve tan
zim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka ge
zecek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhî yerler, hi
lesiz ve nefis gıda maddeleri temin eylemek, ba
zı yerlerde ihtikârla filî ve muvaffakiyetli mü
cadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şa
yandır. 

Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetle
rinin temelini teşkil eden geniş çalışma ve ticarî 
esaslar dahilinde idare edildikleri ve memleketin 
diğer mmtakalarmda da mümasilleri tesis edil
diği takdirde tecrübelerini müsbet iş sahasından 

3 — TEZKERELER 


