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BİRİNCİ CELSE 

Bedl Müzakerat; Saat : 14,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Şeref Bey (Dı>arbekir)y Talât Bey {Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır: 
EHîbirinci İçtima 

6 Şubat 1926 Cumartesi 
1 Birinci Celse 

Refet Beyin tahtı riyasetlerinde biEnikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve kabul evrakı varide ait ol
dukları mahallere havale olundu. İçelf Mebusu 
Emlin Beyin kırmızı şeritli İstiklâl madalyası ile tal
tifi hakkında Riyaset tezkeresiyle Tokat Mebusu 
Emin Beyin mezuniyeti muamelâtı hakkında Diva
nı Riyaset Kararı kıraat ve kabul edildi. 

Nafıa Vekili merhum Sülleyman Sum Beyin ef
radı ailesine maaş tahsis ve itası hakkındaki kanun 

lâyihası müzakere ve aynen kabul ve kanunun he
yeti umumiyesi tayini esami ile reye vazolundu. 

Badehu Kazanç Vergisi Lâyihasının müzakeresi
ne geçilerek kırkıncıdan yeitmişikinciye kadar 33 
madde müzakere ve bunlardan beşi Encümene iade 
diğerleri kabul edildi. 

Müteakiben tayini esami ile reye vaz edilen ka
nuna ait ârâda nisap olmadığı bittebliğ pazartesi 
günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Efendim, Zaptı sabık hulâsası hakkın
da bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık 
hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2, — SUALLER 

1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin işgal 
zamanlarında İngilizlere istinaden Belgrad ormanla
rını tahrip eden Kendros hakkında şifahî sual takriri. 

REİS — Ziraat Vekâletine havale olunmuştur. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/ . — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Kırat

lığı arasında akdolunan ikamet mukavelenamesinin 
tasdiki hakkında Kanun lâyihası (1/847) 

REİS — Hariciye Encümenine havale edilmiştir. 
Teklifler 

1. — Aydın Mebusu Mithat Beyin; Bağdat De
miryolunun Keller - Ceyhan istasyonları arasındaki 
bir noktadan başlıyarak Malatya'dan Pilimürur'dan 
Ergani'ye müntehi olmak üzere yetmiş beş santimet
relik bir demiryolu inşaasına dair teklifi kanunisi 
(2/540) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

1. — Türkiye ile Rusya'da dağınık bir halde kal
mış olan harp esirlerinin «tebaa şevki» muamelesine 
tabi tutulmaları hakkında (1/827) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası, 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İçtimaî Şûralar 

Cumhuriyetleri İttihadı Hükümeti arasında imza olu
nan bitaraflık muahedenamesiyle merbutu üç pro
tokolün tasdiki hakkında (1/834) numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Kıraliyeti 

arasında münakit muhadenet muahedenamesinin 
tasdiki hakkında (1/832) numaralı kanun lâyihası 
ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Düveli ecnebiye sefaret ve konsoloshaneleri 

için bazı kuyut ile tapu senedi itası hakkında (1/662) 
numaralı kanun lâyihası ve tayini muameleye mahal 
olmadığına dair Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
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Riyaseti Cellifaye 
Türkiye Cumhuriyeti île muamele» mütekabile 

esası üzerine itilâf name teati eden düveli ecnebiye 
sefaret ve konsoloshanelerinden senetsiz bulunanla
rın tahsisi veçhile senede raptı ve sefaret ve konso» 
loshane inşası için meccanen teffiz olunacak arsallar 
için de senet itası hakkındaki Başvekâletten mevrut 
Jâyîhai kanuniye ile esbabı mucibe mazbatası tet
kik edildi. Bu mesele Muvazenei Umumiye Ka
nununun 53 nıcü maddesiyle halledilmiş olduğundan 
başkaca tayini muameleye mahal olmadığı Heyetli 
Umumüyeye arz olunur. 
Hariciye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Menteşe Mebusu namına İstanbul 

İstanbul Hini imzada bulunmamıştır 
Edip Servet 

Kâtip Aza 
Mardin Kocaeli 

Hini imzada bulunmamıştır Saffet 
Aza Aza 
Bolu Siirt 

Cevat Abbas Mahmut 
Aza 

İstanbul 
Tevtf ik Kâmil 

REİS — Bu mazbatayı reyinize arz ediyorum. 
Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Encümenin mazbatası kabul 
edilmiştir efendim. 

5. — Belediye Müfettişlerinden İbrahim Efendiyi 
katletmekle müttehem Behzad'ın idamı hakkındaki 
hükmün tasdikine dair. (3/557) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Üçyüzkırk senesi Şubatının onyedinci gecesi1 

Edirne'nin Köseçbaîaban mahallesinde mukim Be
lediye Müfettişlerinden pederi Mehmet Efendi oğlu-
İbrahim Efendiyi balta ile katleden Behzait hakkında 
Edirne Cinayet Mahkemesinden verilen ilâm hükmü 
Mahkemeî Temyiz Heyetti Umumıîyesince tasdik edi^ 
leriek katiyet kesbetmîş olduğumdan muamelei mütea-
kibesinin ifasına dalir 23 Kânunusani 1926 tarih ve 
6/194 numaralı Başvekâlet tezkeresi Encümenimize 
havale buyurulmakîa Evrakı müteferrikası tetkik ve 
ilâm baştan başa kıraat ve icabı tezekkür edildi. 

MeciM Âlinin haiz olduğu hukuku hükümraı-
riinin Behzait hakkımda cezanın af veya tahfifi su
retiyle istimalini istilzam edecek bir sebebe enıcüme-

nimizce tesadüf edilemediğinden hükmü mezkûrun 
infazı hususu Heyeti Uhıumiyenin takdirine arz olu
nu;. 

Adliye Encümeni Reisli Mazbata Muharriri 
Namına Sinop 
Çorum Yusuf Kemal 
Münir 
Kâtip Aza 

Saruhan 
Kemal 

Aza Aza 
Kastamonu 
Necmettin 

Aza Aza 
Karesi Yozgat 

Osman Niyazi Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbata
sını reyinize arz ediyorumj Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Ankara Hukuk Mektebinde Müderris olan 
mebuslara maaş verilip verilmiyeceğinin tefsiri hak
kında (3/562) numaralı Divanı Riyaset tezkeresi ve 
Kanunu Esasi Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 
1. — Kambiyo ve san) muamelâtı hakkındaki ka

nun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 
REİS — Okunacaktır : 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kambiyo, esham ve tahvilât muamelâtindaki spe

külasyona mani tedabiri ihtiva etmek ve bu mua
melâtın devletin malî itibarını haleldar etmeyecek 
bir surette ve menafii belediyeye muvafık bir şekil
de cereyanını temin eylemek üzere yeniden bir ka
nun lâyihasının Meclisi Âliye arzı derdest bulunma
sına mebni, 8 kânunuevvel 1341 tarih ve (6/5914) 
numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan 2861 numa
ralı kanun lâyihasının iadesine müsaade buyurulma-
sını rica eylerim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, hükümetin talebine binaen 
usulen iade ediyoruz. 

2. — Muhtelif cezalara mahkûm Ali Dede oğlu 
Ahmet ve Ali oğlu Hasan haklarında affı hususî is
tihsaline dair Başvekâlet tezkeresi. (3/568) 

REİS — Adliye encümenine havale edilmiştir. 
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3. — Divanı Muhasebatın teşkilât ve vazaifine 
dair ihzar edilen lâyihanın takdim kılındığına dair 
Divanı Muhasebat Riyaseti tezkeresi. (3/569) 

REİS — Divanı Muhasebat encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, Urfa Vilâyeti 

merkezine mülhak Karaköprü Köyünün bağ ve bah
çe ve arazisinin alım ve. satım muamelâtında, kâtibi-
adillikce musaddak senedatın, vekâleti devriye ma
hiyetinde telâkkisi temen niyatına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

2. — Urfa Mebusu Saffet Beyin, «kanunlarda 
sade türkçe» unvanlı ve ihtisas erbabından münte-
hap bir encümen teşkili hakkında takriri. 

REİS — Nizamnamei Dahilî Encümenine veri
yorum. 

Rey İstihsali 
1. — Nafıa Vekili merhum Süleyman Sırrı Beyin 

ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS — Efendim, bu kanunu ikinci defa reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etme
yenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, hükümetten gelen Bütçe lâyihası malumu 
âliniz, varidat birtakım yeni kanunlara istinat etmek 
suretiyle tertip ve Meclisi Âliye sevk edilmişti. Va
ridat Kanunlarının bir kısmı Heyeti Celilenizin tas
vibine mazhar olmuştur. Yalnız 3 - 4 tane daha var
dır. Onlar hakkında da Heyeti Celileden karar alma
dıkça lâyihai kanuniyede münderiç olan ahkâmı ka
bul etmek imkânı yoktur. Zaman da geçmiştir. İs
tirham ederim, evvelâ bunlar hakkında Heyeti Ce
lilerin noktai nazarı tespit edilsin, biz de bütçeyi ona 
göre yapalım. Biran evvel müzakeresini istirham etti
ğim lâyihai kanuniyeler ruznamenin 7,15 ve 21 nci 
numarasındadır. 

REİS — Efendim! Muvazene! Maliye Encümeni 
Reisi Beyefendi ruznamenin 7,15 ve 21 nci numara-
sındaki lâyihaların böyle sırasiyle ve tercihen müza
keresini teklif ediyorlar. Zaten müstaceliyet kararı 
vardır. Bu teklifi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Mezkûr lâyihaların sırası ile ve tercihen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; kabul edilen teklif üzerine 
ruznamenin 7 nci maddesindeki kanun lâyihasınm 
müzakeresine geçiyoruz : 

1. — Şahsî vergi hakkında (1/738) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazene i Ma
liye encümenleri mazbataları. (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Madde
lere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Maktu Yergi hakkında Kanun 
Madde 1. — Bilâvasıta vergiler mükellef ininden 

hakiki veya hükmî her şahıs, işbu kanun mucibince 
maktu bir vergi tediyesiyle mükelleftir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi aynen 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bilâvasıta vergilerden maksat Mu
vazene! Umumiyeye dahil Müsakkafat, Arazi ve Ka
zanç, vergilerinden ibarettir. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri). İkinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Maktu vergiye tabi tutulacak mükel
lefinin namlarına bilâvasıta vergi tahakkuk etmiş 
olması şarttır. Kavanini mahsusa ile istisna veya 
muaf addolunan bilâvasıta vergilere tebaan maktu 
vergi de alınmaz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Reis 
Paşa Hazretleri, üçüncü maddedeki ikinci fıkra, fık-
rai teyidiye idi. Lüzumu yoktur. Şarttır kelimesinden 
sonraki fütranın silinmesini encümen talep ediyor. 

REİS — Efendim, encümen ikinci fıkrayı siliyor. 
Üçüncü maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Maktu vergi berveçhiati derecata 
münkasemdir: 

1. Senevî namlarına 101 kuruştan 500 kuruşa 
kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden yarım 
lira; 
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2. Senevvî namlarına 501 kuruştan 1 500 kuruşa 
kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden bir lira; 

3. Senevi namlarına 1 501 kuruştan 2 500 ku
ruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden" iki 
lira; j 

4. Senevi namlarına 2 501 kuruştan 5 000 ku
ruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden üç 

. lira; 
5. Senevi namlarına 5 001 kuruştan 7 500 kuru

şa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden dört 
lira; 

6. Senevi namlarına 7 501 kuruştan 10 000 ku
ruşa kuruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenler
den beş lira. 

Namlarına bilâvasıta tekâliften senevi 10 000 ku
ruştan fazla vergi tahakkuk edenlerin müteakip her 
2 500 kuruş için maktu vergilerine birer lira zammo-
lunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri.) 

Dördüncü maddeyi aynen kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır-
sm... Kabul edilmiştir. | 

Madde 5. — Bilâvasıta vergi ile mükellef olanlar 
her sene Eylülü nihayetine kadar namlarına o sene 
için nerelerden ne miktar vergi tahakkuk ettirildiğim I 
miibeyyi» ikametgâhlarının bulunduğu mahal Maliye 
dairesine bir beyanname ve Maliye daireleri de beyan
namelerin alındığına dair her mükellefe bir vesika 
vermeye mecburdurlar, işbu beyanname ve vesika
lar puldan müstesnadır. 

REÎS — Efendim! Beşinci madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Beşinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Beşinci maddede muharrer müddet 
zarfnıda beyanname vermeyenler veya beyannamele- j 
rinde namlarına mütehakkak bilâvasıta vergiler ma-
dirini noksan gösterenler hakkında Maliye daireleri 
re'sen maktu vergileri iki kat olarak tahakkuk etti
rirler. 

REİS — Efendim! Altıncı madde hakkında müta
lâa var mıı? (Hayır sesleri) Altıncı maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 7. — Mükellefinden her birinin namlarına 
tahakkuk ettirilen maktu vergi miktarı kendilerine 
Teşrinievvel nihayetine kadar vergi tezkeresiyle tebliğ 
olunur. İşbu vergi miktarına karşı mükellefler hakkı J 

itiraza malik olup, itiraznamelerini tarihi tebliğden 
itibaren onbeş gün zarfında mahallerinin en büyük 
mülkiye memuruna verirler. En büyük mülkiye me
murunun veya tevkil edeceği zatin riyaseti altında en 
büyük malmemuriyîe mahalli belediye meclislerince 
veya emanet encümenlerince müntehap bir zattan mü
teşekkil üç kişilik bir komisyon bu itirazatı bittetkik 
bir ay zarfında intaç ve vereceği kararı Maliye dairesi 
ile alâkalı mükellefe tebliğ eder. Komisyon karar
lan katidir. 

REİS — Yedinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Yedinci maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Maktu vergi Kânunuevvel ve Nisan 
nihayetlerinde olmak üzere iki taksitte ve Tahsili En
vai Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

REİS — Sekizinci madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Kayır sesleri) Sekizinci maddeyi 
aynen kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Maktu vergiye hiç bir nam ile zamaim 
icra olunamaz. 

REİS — Efendim, dokuzuncu madde hakkında 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Dokuzuncu mad
deyi aynen kabul edenler lütfenel kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ei kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — İşbu kanun 1926 senei maliyesi ip
tidasından muteberdir. 

REİS — Onuncu maddeyi aynen kabul edenler lüt
fen el kaldırsın,.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu kanunun ahkâmını icraya Da
hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Onbirinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim' Kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakasını istimal buyu
racaklardır. 

2. — İnhisarı Dühan Kanunu muvakkati ile 26 
Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı Tütün İdarei Mu
vakkat esi ve sigara kâğıdı inhisarına mütedair Kanu
nun temdidi ahkâmı hakkında (1/768) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanin ve Muvazenei Maliye encümenle
ri mazbataları (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mıdır? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim, encümenden 
bir şey sormak istiyorum. Bu teklifi kanuniyi Hükü
met geri almıştı. Tadilât var mıdır, yoksa aynen mi 
gelmiştir? 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — En
cümen bunu geri almamıştır. 

ÂRlF BEY (Eskişehir) — O halde aynendir. 
MUSTAFA AÖDÜLHALİK BEY (Çankırı) — En* 

cümenin geri aldığı kanun demin müzakere edilen 
Şahsî Vergi Kanunu idi. 

ÂRlF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Geçen sene 
bandrol ve inhisar etrafında cereyan eden müzakerat 
hatırı âlinizdedir. Heyeti Celileniz zannedersem 24 
reye karşı 124 reyle bandrol usulünün tatbikine ka
rar vermiş ve yalnız bu iâyihai kanuniyenin Mart
tan evvel intaç edilemeyeceği düşünülerek muvakka
ten idaresi teemmül edilmiş ve fakat bu idarenin 
1341 nihayetine kadar muteber olacağı da mezkûr 
kanunun ikinci maddesinde tasrih edilmişti. Heyeti 
Celilenin ekseriyeti azımesiyle vermiş olduğu karara 
binaen Hükümete terettüp eden vazife 1342'den iti
baren bandrol usulünü tatbik edecek ihrazatta bu
lunmak ve bunun için icabeden İâyihai kanuniyeyi 
Meclisi Aliye takdim etmekten ibaret idi. Halbuki 
Hükümet bunu nazarı dikkate almaksızın ve yine 
inhisarın fevaidinden uzun uzadıya bahsederek yeni 
bir inhisar teklifi kanunisi getirmiştir. Geçen sene 
mütehassıs bir çok arkadaşlardan mürekkep teşkil 
edilen komisyon aylarca tetkikat icra ettikten ve 
bandrolün milliyeye daha muvafık olduğunu ariz ve 
amik ve ilmî ve amelî bir surette ispat ettikten sonra 
ve Heyeti Celileniz de bu kararı tasvip eyledikten 
sonra tekrar inhisarın burada mevzuubahis edilmesi 
zannedersem usul noktai nazarından da doğru de
ğildir. Esbabı mucibe layihası - ki inhisar usulünün 
methiyesinden başka bir şey değildir - baştan niha
yete kadar tetkik edilirse görülür ki, Hükümet mü
temadiyen inhisar usulünü takviye etmiş ve asıl He
yeti Çelikçe matlup ve mültezim olan bandrol ile 
katiyen alâkadar olmamıştır. Esbabı mucibenin ikin
ci sayfası tetkik buyurulacak olursa orada görülür 
ki, tdarei İnhisariye Cibali fabrikasında ayrı bir 
imalât fabrikası kuşat ve Avrupa'dan sigara maki
neleri celp, imalâtını tezyit esbabına tevessül ve tzmit 
fabrikasını kuşat ettiği gibi bu kerre Adana fabrika
sını işletmeye ve Diyarbakır, Urfa, Van, Erzurum 
gibi mahallerde müceddeten ufak imalâthaneler tah

sisine tevessül etmiştir. Ve yine üçüncü sayfanın ba
şında makine ve alât ve edevatı cedide için de iki-
yük elli bm lirayı mütecaviz meblâğ sarf etmiştir. 
Görülüyorki efendiler, Hükümet inhisar usulünü tak
viye etmiş ve bu maksatlara bir kaç yüz bin lira 
sarf etmiştir. Halbuki esbabı mucibenin hiç bir nok
tasında bandrol ile alâkadar olduğuna ufak bir işa
ret yoktu*. İnhisar usulünün temadisi için Hüküme
tin göstermiş olduğu esbabı mucibeden birisi, satış 
hâsılatının fazlalığı, ikincisi de bütçe açığıdır. Satış 
hâsılatı güya reji zamanında yedi milyon imiş, şim
di ise on üç milyona çıkmış ve bu varidat yirmi mil
yona kadar çıkarılmış. Birinci sebep şudur. Halbuki 
pek iyi derhatu buyurursunuz ki, tütün encümeni 
mahsusu burada bize ariz ve amik ispat etti ki, 
bandrolün tatbiki sayesinde bu varidat 30 hatta 40 
milyona çıkacaktır. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Kâğıt üzerinde. 

ARİF BEY (Devamla) — Kâğıt üzerinde olmadı
ğını ispat için o zatı muhtereme arz etmek isterim 
ki, komşumuz Yunanistan bizim kadar tütün istihsal 
etmediği ve bizim kadar tütüncüleri bulunmadığı hal
de bir senede bandrol tatbiki sayesinde 35 000 000 
varidat almışlardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Martaval. 

ARİF BEY (Devamla) — Martaval ise İstihba
rat Müdüriyeti Umum iyesine söyleyiniz, bu yanlış 
havadisleri yazmasın. İkinci sebep efendiler, bütçe 
aç,ğıdır. Bütçemiz malumu âliniz geçen sene 160 mil
yon idi, yine açıktı Bu sene 200 milyon olacak, yine 
açıktır. Gelecek sene 300 milyon olacak yine açıktır. 
Binaenaleyh bütçe açığını vesile ittihaz ederek Heye
ti Celilenizin böyle mühim ve musip bir kararının 
icrasının tecili katiyen caiz olamaz. İnhisar usulünü 
daha bir kaç sene temdit etmek demek, artık band-
roldan vazgeçip doğrudan doğruya inhisarı kabul et
mek demektir. Zaten Maliye Vekili Beyefendinin 
muhtelif beyanatından anlaşıldığına ve her şeye inhi
sar ettiğine göre, hiç şüphesiz tütünün inhisarından 
vazgeçmeyecektir. Hükümet bir sene zarfında İnhi
sar İdaresini bu kadar esaslı takviye ettikten sonra 
bunu daha bir iki sene temdit edersek artık büsbü
tün takviye edecek ve bunu bir emrivaki haline ge
tirerek bardrola da fatiha çekecektir. 

Arkadaşlar! Bu teklifi kanuniyi kabul edersek ne 
olacak bilir misiniz. Bir reji kalkmış yerine diğer bir 
reji ikame edilmiş olacak. Hem öyle bir reji ki, eski 
rejinin beş on tane kolcusundan başka kuvvei taki-
biyesî yoktur. Şimdi koyacağımız reji topuyla, tüfe-
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ğiyle, polisiyle jandarmasıyle bir reji olacaktır. Es
kiden halk Reji İdaresinden şikâyet etmek istediği 
zaman bir iki kapı bulurdu. Fakat halk şimdi kimi 
kimden şikâyet edecek? 

Heyeti Celilenizin ekseriyeti azime ile vermiş ol
duğu kararları Hükümetin her hangi vesilelerle ta
dil etmesi katiyen caiz olamaz. Buna karar verdik. 
Bandrol 1342'den itibaren tatbik edilecek, Hükümet 
düşünsün, ona göre tedabir ittihaz etsin ve bize böy
le İnhisar lâyihai kanuniyesi değil, Bandrol lâyihai 
kanuniyesi getirsin. Heyeti Celilenin böyle ekseriyeti 
azime ile vermiş olduğu karardan nükûl edeceğini 
katiyen ümit etmediğim için lâyihanın kabul edil
memesini istirham ederim ve bunun için bir de tak
rir takdim ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendiler! Arif Bey 
zannedersem geçen seneki müzakereyi iyice derhatır 
edemediğinden yanlış söylüyor kanaatindeyim. Çün
kü efendiler, Heyeti Celileniz bandrol usulünü kabul 
edip, inhisar usulünü reddetmemiştir. (Gürültüler) 
Müsaade buyurun. Bir seneye mahsus olmak üzere 
inhisar usulü tecrübe için kabul edilmiştir. Bir sene 
zarfında tecrübe edilmiştir. Gerek menafii hazineye, 
gerek menafiî mîllet bu yolda görüldüğünden dola
yı Hükümet bu teklifi kanuniyi yapmıştır. Yoksa 
bütçe açığından dolayı yapmamıştır. İnhisar usulü 
reddedilmemiştir. Hali üzere kalmıştır ki, bir defa 
tecrübe edilsin. 

Eğer hazine menfaalı bunu icap ettirirse ve ma-
niüfii millet bu yolda olursa inhisar usulü yenine band
rol usulü kabul edilsin denmişti. Ondan dolayı hü
kümet inhisar usulünü muvafık bularak teklifi kanu
niyi buraya getirmiştir. Binaenaleyh yalınız bandrol 
usulünün kabul edildiği yanlıştır. Arif Beyefendi bu
yurdular ki Yunanistan'da (35) milyon varidat olu
yormuş. İsterse elli milyon olsun. Yalnız hükümeti 
düşünmemeli ehli züraaı da, menafii milleti de düşün
meli. Menafii millet de bu yoldadır. Bunda hiç şüphe 
yoıktur. Çünkü bizim memleketimiz de tütün memie-
ketMir. Arif Bey ziraaile meşgul olmadığı için bu ci
hetleri bilmiyor. Ondan dolayı böyle beyanatta bulu
nuyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Eğer 
tütün meselesi hakkında geçen sene cereyan edem 
müzakereyi çok yakından takip elmenıiiş olaydan, 
Reşit Beyin ifadeleri benli tereddüde sevketnıüş oîa-
cökîs. Geçen sone bu tütün meselesi memleke'tin en 
miiMın Mr meselesi addolundu. Hususî bir encümen 
teşekkül etti. Şayanı şükrandır ki bu encümen şim

diye kadar encümenlerin takip ettiği usullerin fevkin
de olarak fevkalâde bir tetkik yaparak aylarca uğraş
tı. Bütün bandrol ve inhisar lehinde ve aleyhinde ne 
kadar vesaik varsa toplandı. Onları birbirleriyle mu
kayese elti ve neticei tetkikatını Meclise getirdi. Mec
liste bu bandrol ile inhisarın lehinde ve aleyhinde 
uzun bir müzakere cereyan ettikten sonra nelicei mü
zakerede ekseriyeti azime ile bandrol usulünün bi
zim memleketin menafiine daha muvafık olacağına 
dair karar ittihaz edildi ve bu kesbi kanuniyet ettiril
di. Iükin mevcut olan inhisar usulünün derhal band
rol usulüne tebdili için bir müddet lâzım olduğuna 
binaen 1341 seesinde bandrol usulünün tatbikatına 
ait ihzaratı yapmak üzere, mevcut olan inhisarın se
ne nihayetine kadar devam etmesi ve 1342'de ki 1926 
oldu, bandrol usulünün tatbikini kabul ve bunun için 
de sarliıh olarak kanun yaptı. 

Esasen bendeniz inhisarın lehinde aleyhinde söy
lemeyeceğim. Çünkü geçen sene bunun hakkında uzun 
uzadıya söylenmiştir. Ben yalnız kati bir kanunun 
karşısında vaziyetimizi tahlil etmek isiiyorum. 1342 
senesi bidayetinden itibaren bandrolün tatbiki, kanu
nun muktezasıdır. Lâkin her yapılan kanunun mut
laka tatbik olunması lâzım olmakla beraber menfaa
ti memleket eğer o kanunun tadilini icap ettirirse, o 
kanunun tadilini nazarı dikkate alabiliriz. Lâkin ka
nun çok sarih idi, 1342 senesi bidayetinde bandrol 
tatbik olunacak idi. Eğer hükümet, inhisarın memle
ketin daha ziyade menfaatini müstelzim olduğunu 
görmüş ise, bunu vaktinde Meclisi ikaz ederek Mec
lise vakit bırakmalı idi, ki eğer hükümetin teklifi ka
bul olunmazsa, Meclisin yaptığı kanunun kabiliyeti 
Jatbikiyesi olabilsin. Halbuki İnhisar Kanunu - Mec
lisin içtimai zamanında da gelmedi - kânunuevvelim 
sonlarına doğru Meclise geldi. Lâyiha Encümeninde: 
müzakere olunduktan sonra Maliye Vekilinin talebi 
üserine tevkif olundu, bugün şubatın sekizi; yani, 
bandîiOiUîi tatbikine yiirmii gün kalarak müzakere edi
yoruz : Pekiyi eğer Meclis geçen senieki aklı selimini 
rehber ittihaz ederek bandrol usulünü kabul ederse 
ne olacaktır? Hiç! İnhisarına devam edecektir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bu sene aklıselim 
yok mu? (Handeler) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bandolun memle
ketin menafiine muvafık olduğu geçen sene tahakkuk 
etmiştir. Eğer bu fikirde meclis sabit olursa ne ola
caktır? Kanunun hiç bir manası olmayacaktır, inhi
sar devanı edecektir. Çünkü bir senelik ihzar müd-
db'ü geçmiştir. Yirmi günde bütün teşkilât bozulup 
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da bandrol teşkilâtı kaim olmaz. Ben yalnız bu me
sele için kürsüye çıkarak Heyeti Celilenin nazarı dik
katini ce'p ediyorum. Hükümet eğer inhisara devam 
etmek istiyor idiyse, Meclisten alacağı mezuniyet ve
ya ademli mezuniyet için vaktinde müracaat etmeli 
îdi. Şimdi, yirmi gün içinde bu müracaatın manası 
nedir? Eğer kabul edilirse, yine hükümetin dediği 
kalbul edilecek, reddedilirse, yine hükümetin dediği 
olacaktır. Çünkü, inhisardan başka bir şey tatbik 
edilemSyecektir, çünkü kabiliyeti tatbikiyesi olamı-
yacaktır. Bandrol teşkilatı yapmak için vakit kal
mamıştır J Hükümet Meclisten çıkan Bandrol Kanunu 
hakkında katı surette hiçbir teşebbüsatta bulunma
mışta*. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Nerede 
bu Bandrol Kanunu? Bandrol Kanunu yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, siz 
kürsüye gelince orada söylersiniz. Bu MecMste, mem
leketin tütün meselesinin bandrol ile İdare edilece
ğine dair katı kanun vardır (Yoktur sesleri). 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kanun 
değildir, karardır. (Kanun yoktur, karar vardır 
sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Burada verdiğimiz 
karar, memleketin tütünlerinin bandrol fle idare edi
leceğime dair değil midir? 

MAZHAR MÜFİT BEY — Şimdi zatıâlmize ka
rarla kanunu tarif edeyim; 

REİS — (Muhtar Beye hitaben) Siz devam edi
niz efendini. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Buradan çıkan her 
şey, kanun mahiyetindedir. Halbuki hükümet bu 
meselede doğrudan doğruya Meclisin gösterdiği yol" 
da gitmemiş ve bandrol hakkında hiçbir teşebbüsat
ta bulunmayıp, bilâkis, bütün kuvvetiyle inhisarı 
takviye etmiştir ve bu suretle yani eskiden sokaklar
da aleni satılan tütünün satılmasına mümanaat olu
nunca, tabiî varidatın tezayüt ettiği görülmüş, eski 
reji zamanındaki varidattan ziyade varidatımız teza
yüt ermüştir. Binaenaleyh inhisar iyidir denmiş. Bun
ların hepsi Tütün Encümeni tarafından nazarı dik-' 
kate alınmış* lehinde ve aleyhinde bütün söz söy
lenmiş ve vesaik toplanmış ve bandrolün çok fayda
lı olacağı kararlaştırılmış jdli. O hiç nazarı dikkate 
alınmadan şimdi bir emri vakS karşısında bulunu
yoruz. Esasen bendenizce müzakereye de Kizum yok
tur. Çünkü, tatbiki için de vakit yoktur* mutla-
ka inhisar tatbik olunacaktır. Onun içki hükümetin 
hattı hareketini muaheze ediyorum. Kanunu büa 
müzâkere kalbul edelim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Muhtar Bey buyur
dular ki kanun vardır. Bendeniz de dedim kî ka
nun yoktur; Bendenize dediler ki: Reşit Bey ka
nun var mı? Yok mu bilmezj Halbuki Meclisi Âli
den bir kanun çıkıp çıkmadığım fark edenlerdenim» 
Kendisinin o sözünü reddediyorum. Kanun çıkma
mıştır^ Yalnız böyle bir müzakere cereyan etmiş
tir. Ye bir karar çıkmıştır* kanun çıkmamıştır. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendini, gerek Muhtar Beyefendi, gerek Arif 
Beyefendi bandrol hakkında kanundan bahsettiler. 
Geçen sene Heyeti Celilenin kabul ettiği kanun bu
dur. Müsaade buyurursanız okuyayım. Okunduk
tan sonra mesele tenevvür ederw 

Madde 1. — 1341 senesi Martının birinci günün
den itibaren istihîâkâtı dahiliyeye mahsus tütün mu
bayaası, işletilmesi ve tütün ve sigara kâğıdı imali 
ve satılması muamelesiyle tütüne müteallik sair 
umur, kavanin ve nizamatı mahsusasına tevfikan 
doğrudan doğruya hükümetçe ifa edilir. 

Madde 2. — Birinci maddede hükümete veril
miş olan salâhiyet 1341 senej maliyesi nihayetine 
kadar muteberdir. 

Kanun ondokuz maddeden ibarettir. Bandrol 
usulü taklip edileceğine dair hiçbir kayıt yoktur* 
Muhtar Bey okusunlar, böyle bir şey varsa o za
man Meclis kabul ettiği bir kanun hilafına bulunu
yor, diye tenkidatta bulunsunlar. Buradaki İsteni
len şey nedir ve encümenin kabul ettiği nedir? Bu 
kanunun temdididir. Bu kanunun hiçbir harfini tağ
yir etmedik, bandrolmuş, inhiisarmış diye birşey-
den bahsetmedik. 

Mesele, ikinci maddede zikredilen ve hükümete 
verilmiş olan salâhiyetin üç sene temdidinden ibaret
tir.; Binaenaleyh Meclis rücu etmiştir. Kanun hi
lâfına hareket etmiştir diye bir şey yoktur. Lütfen 
kanunu açsınlar, baksınlar ve bu kanuna dair bir 
harfi vahit varsa öyle söylesinler. (Çok doğru ses
leri). 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bandrol ve inhisar 
burada Heyeti Celilenin huzurunda reye vazedil
miş ve 24 reye karşı 124 rey ile bandrol usulünün 
tatbikine karar verilmemiş midir? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Burada mevzubahis olan hangi sistem tatbik edile
cektir ve hangi sisteme karşı bir kanun hazırlana
caktır? Budur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Soruyorum, hangi 
sistem? 
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MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Zati âlinizin buyurduğunuzu söylüyorum. Meclis de-
diki hükümet kanun getirdiği vakit böyle bir bandrol 
kanunu hazırlasın, 

ARİF BEY (Eskişehir) — Nerede bandrol ka
nunu? Soruyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — O 
başka bir meseledir Zati âlinizin istediği bandrol 
kanunu böyle bir iki ayda hazırlanabilir mi? Ya
hut beş ayda hazırlanır mı? Evvelâ onu tetkik et
sinler./ (Alkışlar) Burada istenilen şey, ikinci mad
dede verilmiş olan salâhiyetin temdididir^ Yoksai 
böyle bandrol yapılacağına dair ne hükümetin tek
lifli vardır, ne de encümenin bir teklifi vardır. 

REİS — Efendimi! Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere 

kâfidirj Maddelere geçilmesini teklif eylerim; 
İstanbul 

Ali Rıza 

REİS — Kifayeti evvelâ reyinize koyacağım. 
Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... Müzakereyi 
kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Müzakere 
kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
İnhisar İdaresinin temdidi ahkâmı hakkındaki 

lâyihanın reddini ve hükümete iadesini arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

REİS — Arif Beyin takririni reyinize arz ediyo
rum. (Red sesleri). Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmemiştir. 

Reddi kabul edilmediğine göre maddelere geçiyo
ruz. Birinci madde okunacaktır : 

Tütün İdare! Muvakkatesi ve Sigara Kâğıdı in
hisarı hakkındaki Kanunun temdidi ahkâmı hakkın
da Kanun. 

Madde 1. — 26 Şubat 1341 tarih ve 558 numa
ralı kanunun ikinci maddesi mucibince hükümete ve
rilmiş olan salâhiyet 1344 seneî maliyesi nihayetine 
kadar temdit edilmiştir. 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında bir 
takrir vardır, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi

sarı hakkındaki kanunun birinci maddesi mucibince 

hükümete verilmiş olan salâhiyetin beş sene temdi
dini arz ve teklif ederiz. 

Siirt İstanbul 
Mahmut Hakkı Şinasi 
Kütahya Bolu 

Ragıp Doktor Emin Cemal 

(Muvafık ve kabul sesleri). 
HAKKI BEY (Van) — Burada tarihin 1930 ya

pılması bendenizce muvafıktır. 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 

Yeni tarihimize nazaran tashihi icap eder. 

REİS — Tarihi ona göre tashih ederiz. Evvelâ 
bu takriri reyi âlilerine arz ediyorum. Takriri naza
rı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikka
te almayanlar el kaldırsın... Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Kabul edilen takrire nazaran 1930 olacaktır. 

REİS — Evet efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
1930 senei maliyesi nihayetine kadar olacaktır. 

REİS — Madde şu surette olmuştur : 

Madde 1. — 26 Şubat 1341 tarih ve 558 numa
ralı kanunun ikinci maddesi mucibince hükümete ve
rilmiş olan salâhiyet 1930 senei maliyesi nihayetine 
kadar temdit edilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS. — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini tayini 
esami ile reye vazedeceğim. Kabul edenler beyaz, et
meyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. Bun
dan evvelki kanuna henüz reylerini vermeyenler var
sa reylerini istimal buyursunlar. 

3. — Umumî İstihlâk Vergisi Hakkında (1/741) 
numaralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve 
Muvazenei Maliye ve Ticaret Encümenleri mazbata
ları ve Muvazenei Maliye Encümeninin, aşarın ilga-
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siyle yerine ikame edilecek vergi hakkındaki 17 Şu
bat 1341 tarihli kanuna bazı mevad tezyiline dair 
teklifi kanunisi. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı efendim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Umumî istihlâk vergisi için gelen lâyihai kanuniye-
de Muvazenei Maliye Encümeni ile, Ticaret Encü
meni arasında ufak bir ihtilâf vardır. 

Ticaret Encümeninin bütün tadilâtını Muvazenei 
Maliye Encümeni kabul ediyor, yalnız mazbataların
da mahsulâtı arziye vergisini kaldırdıkları ve onu 
kasdettiklerini ifade ettikleri halde son yazdıkları mad
dede kanunun kâffeten ilgasını yazmıştır. Zannede
rim ki yalnız mahsulâtı arziyeye ait olan maddelerin 
ilgasıdır. Eğer maksatları bu ise bizim encümenin 
diyeceği yoktur. Eğer bu değil ise o zaman münaka
şa ediliyor. 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Efendim, ara
mızda ihtilâf yoktur. Yalnız maddenin tarzı tahririn
de bir zühul olmuştur. «Kanım mülgadır» yerine 
«Kanunun 2, 3, 4 ncü maddeleri mülgadır» olacaktır. 
Onun için Muvazenei Maliye Encümeni ile aramızda 
ihtilâf yoktur. 

REİS — O maddeye geldiğimiz zaman tashih 
ederiz. Maddelere geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Umumî İstihlâk Vergisi Hakkında Kanun 
Madde 1. — Dükkân, mağaza, ticarethane, yazı

hane, maden, taşocağı, fabrika ve imalâthane gibi ti
caret ve sanata mahsus mahallerde vukubulan emval 
satışları ve icra edilen imalât ve tamirat bedelâtı ve 
bankacılık, sigortacılık, nakliyecilik, komisyonculuk, 
tellâllık, gibi muamelâtı ticariyeden madut umur ile 
iştigal edenlerin hizmet mukabili aldddarı mebaliğ 
üzerinden işbu kanun mucibince bir Umumî İstihlâk 
Vergisi ahzolunur. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Atideki satış ve muameleler Umumî 
İstihlâk Vergisine tabi değildir: 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. \ 
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A) Ekmek satışları, 
B) İnhisara tabi mevad satışları (Dahildeki satış

lar da dahildir), 
C) Nakliyat Resmine tabi eşhas nakliyatı, 
D) Ticaret, esham ve kambiyo borsalarında icra 

edilen bilcümle muamelât, 

H) Otel, lokanta, kahvehane, birahane gibi ma
hallerde istihlâk edilecek mevad esmaniyle her ne nam 
ile olursa olsun alınacak ücurat, 

V) Sinema, tiyatro ve eğlence mahallerindeki bilet 
satışları, 

Z) Kazanç vergilerinin esası on liraya kadar olan 
bakkallar, sebzeci, manav, bahkçı, oduncu, kömürcü, 
tenekeci, camcı, kundura tamircisi, kundura boyacısı 
gibi, küçük esnaf ve sanatkârların satış, imalât ve ta
mirat ve hidemat mukabili aldıkları bedeller ve ücret
ler. 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Umumî İstihlâk Vergisinin matrahı, 
emval ve eşya satan veya bunları imal ve tamir eden 
ticaretgâhlarda satış veya imal ve tamir bedelleri ye
kûnu, hizmet ve itibar müessasatında iskonto, faiz, 
ücret, prim, komisyon, ikramiye, ardiye, nakliye, ac
yo vesair namlar ile alınan gayrisâfi karlar ve her iki 
nevi muamelâtın müştereken icra edildiği müessese
lerde her ne nam ile olursa olsun alınan mebaliğ mec-
muudur. 

REİS — Efendim! Üçüncü madde hakkında söz 
isteyen var mı? Üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Umumî İstihlâk Vergisinin nispeti 
°/o 2,5 dur. On paradan noksan resim istiyfasını icap 
eden küsurat on paraya iblâğ olunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı? Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Umumî İstihlâk Vergisi pul ilsakı su
retiyle tediye olunur. Bu vergi için kullanılacak pul
lar biri müşteriye verilmek diğeri bayide kalarak def
tere Uşak olunmak üzere iki parçaya kabili tefrik 
bir surette ihzar edilip, mal sandıklarında, tahsil şu
belerinde daima satışa âmâda bulundurulacağı gibi, 
bilumum pul bayilerine ve kavanini mahsusa ile ken
dilerine bayilik hakkı verilenlere de sattırılır. 
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REİS — Efendim! Maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Umumî İstihlâk Vergisi tediye ile 
mükellef olanlar bir umumi satış veya muamele def
teri tutmak ve bilcümle satış veya muamelâtı bu def
tere kaydetmek mecburiyetindedirler. Bu defterin her 
sayfası kâtibiadilce veya Maliye dairelerince mühür
lenir. Bîr mükellef elindeki defterin dolduğunu ispat 
etmedikçe ikinci bir defter mühürlettiremez. Mamafih 
muamelâtın vüsat ve tenevvüu itibariyle müteaddit 
defter tutmak isteyenler için keyfiyet Maliye dairelerin
ce tespit edilerek birden ziyade defter dahi tasdik olu
nabilir. Maliye dairelerince tasdik olunan defterler
den bir gûna harç, resim vesaire alınmaz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
maddenin evvelinde (Umumî İstihlâk Vergisi tediye 
ile) deniliyor. Bu, (Umumî İstihlâk Vergisini tediye 
ile) şeklinde olacaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.^. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Satış veya muamelât bedellerinin ve
ya hizmet mukabili alınacak mebaliğin peşin veya ve
resiye olmasında bir fark bulunmayıp kâf fesinin defte
re kaydı mecburidir. Kezalik satış muamele ve hiz
metin behemehal ticaretgâh derununda icrası mukta-
zi olmayıp o ticaretgâha ait olmak üzere hariçte vu-
kubuîan muamelâtta dahildekiier gibi deftere kaydo
lunmak lâzımdır. 

REİS — Efendim' Maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Toptan satış ve muamelelerde her 
işin deftere kaydı ve hizasına vergi miktarıma ait pu
lun bayide kalacak parçasının ilsakı beynettüccar va
ki satış ve muamelelerde ilâveten müşteri ve tacirin 
isim ve adresinin defterde iraesi muktezi okluğu gibi 
müşteriye fatura itası ve pulun müşteriye ait parça
sının bu faturaya ilsakı mecburidir. 

Perakende satış ve muamelelerde ayn ayrı her iş 
deftere yazılmakla beraber vergi miktarına ait pulun 
bayide kalacak parçasının hizasına ilsakı mecburî ol
mayıp, akşamları birgün zarfındaki muameleler yekûn 
edilerek toplanmış olan pulların bu yekûn mukabilin
de defaten ilsakı mecazdır. Perakende satış ve mua
melelerde pulun müşteriye ait parçası talebi halinde 
kendisine ita, talep etmeyenlere ait parçalar derhal 
imha olunur. Perakende satış ve muamelelerde de fa

tura ve hesap pusulası tanzimi mutat olan ticaretgâh-
larda pulun müşteriye ait parçası fatura ve hesap pu
sulalarına badelilsak müşteriye verilir. Umumî istih* 
lâk pulunun bedeli, akıdeyn arasında hilâfına şart ol
madıkça, müşteriye racidir. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Perakende satışı en
cümen izah buyursunlar. 

TİCARET ENCÜMENİ NAMINA İSMAİL BEY 
(Şarkikarahisar) — Efendim, perakende satışlarda 
aîelekser « bugün de beynettüccar vaki olmaktadır -
koçanlı ve kopyah pusulalar tutarlar. Pul verildiği 
zaman bu iki parçadan ibaret olacaktır. Fakat kıy
meti yine beş kuruştur. Bir kısmım o pusulaya yapış
tırır verir, bir kısmını da koçanına veyahut tuttuğu 
deftere her akşam yapıştırır. Aîelekser satışların fa
turası tanzim edilir, verilir ve bunda da isterse yarı
sını faturaya yapıştırır. Yarısını da deftere yapıştı
rır. Şimdi perakende satışla toptan satış arasında tat
bikat itibariyle fark yoktur. 

ŞAHİN BEY (Gaziantep) — Efendim, toptan satış 
ekseriyetle fatura ile olur. Fakat iki okka şeker, beş 
okka kahve almış, bu gibi şeyler perakende satış ol
duğuna göre bunlar hakkında lâzım mıdır? 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Yapanlar var
dır. İsterse yapmaz. Fakat yapmayacak olursa pulun 
yarısını müşteriye verir. Müşteri isterse alır, yırtar. 
Fakat satışını muntazaman defterine kaydetmek mec
buriyeti vardır. O zaman o pulun yarısını defterine 
yapıştırmaya kanunen mecburdur. 

REİS — Efendim, madde hakkında başka söz is
teyen yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
Küfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Satış ve muamele defterleri Maliye 
memur ve müfettişlerinin tetkikatına tabi olup, tica
retgâh sahipleri bu defterlerin, kuyudatı ticariyeleri 
ve evrakı müsbiteleri ile mutabakatından mesuldür. 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
yoktur. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Satış ve muamele defterleri tahak
kuk ettiği senenin hitamından itibaren üç sene müd
detle muhafaza olunmak mecburidir. Bir seneye ait 
olan vergi hakkında o senei maliyenin inkizasından 
itibaren üç sene zarfında takibatta bulunabilir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — «Tahak
kuk» kelimesi «taallûk» olacak. 
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REİS — Efendim, tahakkuk kelimesi taalluk ola
cak. Tab ediliyorken, yanlışlık olmuştur. Madde bu su
retle tashih edildikten sonra kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Defter tutmayan veya tuttuğu 
defter musaddak olmayanlar emsali müessesata kıya-
sen vergiye tabi tutulup vergi kendilerinden üç, teker
rürü halinde beş kat olarak alınır. Bu gibiler ken
dilerine ihbarname tebliğinden itibaren bir hafta zar
fında mahalli belediye meclisine müracaatla defterle
rinin vücudunu ispat ve mukayesenin tarzma itiraz 
edebilirler. Defter tutulmadığı veya gayrı musaddak 
bulunduğu sabit olduğu takdirde belediye meclisi an
cak mukayesenin muvafık olup olmadığı hakkında 
itayı hükmedip bunu muvafık bulmayacak olursa me
darı kıyas olmak üzere diğer bir emsal iraesi ile ikti
fa eder. Belediye meclisinin karan katidir. İtiraz, 
tayin edilen vergimin tahsilini tehir edemeyip muame
lâtı itiraziyenin neticesinde mahallince fazla alınmış 
olan kısım iade veya noksan alınmış olan kısım ikmal 
ettirilir. 

REİS — Söz isteyen var mı? Onbirinci maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerim kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

'Madde 12. — Onbirinci maddede münderiç ahval 
hariç olmak üzere îşbu kanunun ahkâmı sairesine mu
halif harekât vukuu takdirinde, vergi ziyaı yoksa mü
tecasirlerinden birinci defasında maktuen yirmi, ikin
ci defasında elli lira cezayı nakdî ahz ve satış mua
melâtının bazısını deftere kaydetmemek veya noksan 
kaydetmek gibi bir hal ile vergi ziyaı olduğu da te-
beyyün ettiği takdirde maktu cezayı nakdiden başka 
tahakkuk eden vergi noksanı iki kat olarak istiyfa 
olunur. 

Mükellef bu baptaki ihbarnameler üzerine tav'an 
tedıyatta bulunmayacak olursa sulh mahkemesine ve 
olmayan yerlerde mahkemei asliyeye müracaat ve bu 
surette cezaya yüzde beş zam ve ilâve edilir. 

REİS — Efendim, onikinei madde hakkında söz 
isteyen var mı? Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerin) kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, 

Madde 13. — İşbu Kanunun tatbikîyle mükellef 
Olan memurin hasibel vazife muttali olacakları esrarı 
ticariyeyi başkalarnıa ifşa etmemekle mükelleftirler. 
Hilafımla hareketi sabit olanlar 100 liradan 500 liraya 
kadar cezayı nakdî ite beraber bir taftadan üç aya 
kadar hapis ile mücazat olunur. 

Muvazzaf memurlarım işbu cürmü tekerrür ettiği 
halde bir daha hizmeti devletle istihdam olunmazlar. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — İşbu Kanunun süreri tatbikiye»! bir 
talimatname ile tayin olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edimııişlir. 

Madde. 15. — Aşarın ilgasıyte yerine ikame edilen 
Vergi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli kanun mülga
dır. 

İSMAİL BEY (Şarkîkarahisar) — «Kanunun 2 
nci ve üçüncü ve dördüncü maddeleri mülgadır.» şek
linde olacak. 

REİS — İzah ediniz efendim. 
MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, 17 Şubat 1341 tarihli Kanunun ikinci, üçüncü, 
dördüncü maddeleri maüısulâtı arziye vergilerine ait
tir. Beşinci maddesi, arazinün bugünkü kıymetinin se
kiz misli üzerinden vergi alınacağına dairdir. Bundan 
sonraki maddeler de araziye aittir. Şimdi refedilmesi 
Encümence kabul edilen maddeler, yalnız mahsulâtı 
arziye vergisine ait olanlardır. Fakat kanunun ref'i 
araziden de vergi alınmaması demektirki maksat, o de-
ğiMir. Maksat; mahsulâtı arziye vergisi hakkındaki, 
2 nci, 3 ncü, 4 ncü maddelerin ref fidir. 

. HAKKI BEY (Van) — Yalnız üç madde mî? 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY — Evet! Üç 

madde. 
İşbu kanunun ikinci maddesi, Mahsulâtı Arziye 

Vergisinin ne suretle alınacağını ve ne alınacağım gös
teriyor. 

Üçüncü madde ihracat emtiasından ne suretle alı
nacağını gösteriyor. 

4 ncü maddede bunların ne suretle naklolunacağını 
gösteriyor. İşte bu üç madde refediliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ticaret En
cümeninden bir sual sormak istiyorum. 

REİS — Ticaret Encümeninden sual soracaklar 
efendim. Buyurunuz Süleyman Sun Bey! 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bir noklanm tenevvür etmesiyle zapta geçmesi mu
vafık olur kanaatliyle soruyorum : Evvelki gelen teklif 
yüzde iki kuruş iken, encümen yüzde ikibuçuğa çıkar
mış. Bu hesaba göre kuruşta bir para kabul etmiş. 
Yukarıda kabul ettiğimiz bir maddeye göre, on para
dan aşağı olan küsurat, on paraya iblâğ edilecektir. 
Şu hakle dokuz kuruşluk ahzü itada bulunan adam, 



t : 52 8 . 2 . 1926 C :, 1 

on para vereceği gibi oniki kuruşluk ahzü itada bulu
nan adam da yirmi para mı verecektir? Yoksa onbeş 
para mı verecektir? Çünkü oniki para veremez^ 

TİCARET ENCÜMENİ NAMINA İSMAİL BEY 
(Şarlklkarahisar) — Yirmi para verecek! Kanun beş 
parayı kabul etmemiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İki ku
ruşluk fazla bir mubayaa için sekiz para fazla mı ver
sin? 

İSMAİL BEY (Şarkikarahisar) — Kanun beş pa
rayı kabul etmemiştir. 

REİS — Efendim, onbeşinci maddeyi tadil edilen 
şekilde okuyoruz : 

Madde 15. — Aşarın ilgasiyle yerine ikame edilen 
vergi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli Kanunun 
2 nci, 3 ncü ve 4 ncü maddeleri mülgadır. 

REİS — Efendim! 15 nci maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edihnişlir.; 

Madde 16. — 1926 martı iptidasından muteber 
olan işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Dahiliye 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Madde «1926 martı iptidasından mu
teberdir» diye yazılmıştır. Halbuki; vakit ilerlemiştir. 
Filhakika, kanun evvelce böyle hazırlandı ve böyle 
teklif edildi. Fakat şimdi şubatın onu oldu. Şubatın 
onsıekliz günü kaldı. Bu onsekiz gün zarfında kanu
nun is İlzam ettiği talimatı yapmak mümkün değil
dir. Onun için bendeniz iki ay vakit bırakılması ta
raftarıyım. Mayıs iptidasına talikini rica ederim. Ka
nun mayıs iptidasından meri olsun. 

(Haziran iptidasından meri olsun sesleri) 

HAKKI BEY (Van) — Mahsulât Vergisi alma-
ysc'ağı'nıza söz veriniz ondan sonra. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efenldhn, bu kanunun) 
neşri tarihinden itibaren mahsulât vergisi almayacak 
mısınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim,, kanunu, neşri •tarihlinden tatbik etmek için 
bir talimatnameye lüzum vardır. Ve bu (talimatname
nin tanzimi için az zamana ihtiyacım vardır. Bu müd
det mümkün roerfebe asgarî olsun. 

REŞİT BEY (Malatya) — Yapacağınız talimatna-
menlin kanuna şümulü yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rica ederim efendim? Nasıl olur? Kanuna şümulü 
yokiur demeyiniz. 

Evvelâ : Herkes tutacağı defterleri getirip mühür
letmek meselesi vardır. Herkes, defterlerini getirip 
mühürletecek. Mühürsüz deftere muamele yapılamaz. 

Sonra defterler mühürlendikten sonra memleke
tin her tarafına kâfi miktarda pul tevzi edilecektir. 
Tevzii etmeden bu pulların ihzarı vardır. Bu ihzarat 
vardır. Eğer iş yalnız talimatnameyi yazmaktan iba
ret kalsa idi bu gece yazardım iş biterdi. Halbuki 
gerek mükellefin ifasına mecbur olduğu muamelât 
vardır, defterlerini yapacaktır, mühürletecektir, ge
rekse hükümetin yapacağı jhzarat vardır, pul tabedi
lecek. Bu pullar zımbalı olacak iki kısım olacak, ba
yie ve müşteriye ait kısımları tefrik edilecek, bina
enaleyh vakit lâzımdır. Bir zaman meselesidir. 

ŞÜKRÜ BEY (BoSu) — Efendim, talebiniz muva
fıktır. Fakat bu kanunun 17 Şubat tarihli mülga Aşar 
Kanununa şümulü var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabiî vardır Beyefendi, yani zatiâlMzin arzu ettiği
niz, mahsulâtı arzüye vergisi alınmasın, bu kanun iki 
ay sonra muteber olsun. Lâkin bunun ikisi birden 
olmaz. Mesele, gerek mükelleflerin defterlerini geti
rip mühürletmeleri, gerek hükümetin pulları bastırıp 
tevzi etmesi, memleketin her tarafında pulların mev
cut bulunmasıdır. İhzara ta lüzum gösteren şeyler bun
lardır. Yoksa çok arzu ederdim ki, bu kanunu ya
rından itibaren mevkJli meriyete koyalım. Bu benim 
lehimedir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Ne kadar 
müddet devam edecek? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz iki ay diyorum efendim. Haydi bir ay da 
yapmaya çalışayım, fakat belki bitmez, beni tahtic 
etmeyiniz, rica ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Malûmu âlileridir ki; 
b;r şeyin bir kısmından başka, diğer kısmından baş
ka almak muvafık değildir. 

Müddet temdit edilsin. Ve kanun meselâ Haziran 
iptidasından muteber olsun. Fakat aşarın ilgası hak
kındaki kanun, senei cedide! ziraiyeden itibaren mül
ga olmalıdır. Yaz mahsulâtı, kış mahsulâtı diye bir 
şey vardır. Bunlar tefrik edilemeyecek faraza fasul
yenin yaşından vergi alacaksınız, kurusundan alma
yacaksınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şu (halde mütalâanız bu kanunun senei maliye iptida
sından muteiber olmasını istilzam eder. Ve bu üç ay 
demektir. Bendeniz ise İki ayı kâfi gördüm. Üç ay 
müddet verirdeniz kabul ederim. Herhalde bendenizin 
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gördüğüme göre gerek mükeKefin mecbur olduğu mu
amelât, gerek Hazinenin ifasına mecbur olduğu bir
takım hususat bir zaman meselesidir. Kanunları der
hal mevkii tatbike koymak iâbüttür. Fakat işleri yü-1 

rütmezsek, hazırlamazsak teşevvtişattan başka bGr şey 
tutmaz. Zaman ilerlemiştir. Metin bir marttan iti
baren yazılmıştı, şimdi İstirhamım, bize bir müddet 
verin gerek mükellef, gerek Hazîne hazırlansın. (Bir 
ay olsun sesleri.) Bunun takdirinü Heyeti Celilenize 
'bırakıyorum. 

REfS — Takrirler okunacaktır : 
Riyaseti Cefileye 

Umumî İstimlâk Vergisinin 16 ncı maddesindeki 
martı iptidasından yerine, sene'i maliye iptidasından 
denilmesini teklif ederiz. 

Gaziantep Ergani 
Şahin Kâzım Vehbi 

Riyaseti lOelileye 
Kanunun mayıs iptidasından itibaren muteber ol

masını teklif ederim. 
Kocaeli 
Saffet 

REİS — Efendim, bu takrirlerden birisi seneî 
maliye iptidasından muteber olmasını diğeri mayıs ip
tidasından muteber olmasını istihdaf etmektedir. Ev
velâ haziran iptidasından olanı reyinize arz edeyim. 
Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Şimdi mayıs iptidasından muteber olsun tarzın
daki teklifi reyinize arz edeceğim. Nazarı dikkate 
alanlar el kaldırsın... Nazan dikkate almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. Madde bu su
retle tashih edilmek iktiza eder. 

•NAİM HAZIM BEY (Konya) — Ayrı ayrı mad
deler halinde tespit etmeli. 

REİS — Encümen ne diyor efendim? Afn ayrı 
maddeler halinde tespit edilsin diyorlar. Birisi falan 
tarihten muteber olsun, birisi de filân falan vekâlet
ler 'memurdur diye yazılsın diyorlar. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu bir şekil meselesidir. Olabilir. 

REİS, — Efendim, maddeyi ikiye ayırarak ve ka
bul ohınân tadilâtı da yaparak okuyoruz : 

Madde 16. — İşbu Kanun 1926 Mayıs iptidasından 
muteberdir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Müsaade 
buyurun efendim. Mayıs iptidasından değil, mayısın 
birinci gününden demeli. ^Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim, onaltmcı maddeyi işbu kanun 
1926 Mayısının birinci gününden muteberdir sekinde 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen. ellerini kal
dırsın... Kabul buyurmayanlar lütfen ellerini kaldır
sın... Onaltmcı madde kabul edilmiştir efendim. 

Onyedinci maddeyi okuyoruz efendim. 
Madde 17. — İşbu kanunun ahkâmım icraya Adli

ye, Dahiliye ve Maîiye Vekilleri memurdur. 
R!EÎS — Efendim! Onyedinci maddeyi kabul bu

yuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul buyurmayanlar 
lütfen el kaldırsın... Onyedinci madde kabul edilmiş
tir efendim. Kanunun heyeti umumiyetini tayini esami 
ile reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul buyuranlar beyaz, 
kabul buyurmayanlar kırmızı reyi istimal buyursun
lar. 

Bundan evvel reye koyduğumuz Tütün İnhisarı 
hakkındaki Kanuna henüz reylerini vermeyenler var
sa lütfen reylerini istimal buyursunlar efendim. 

Süleyman Sırrı Beyin ailesine maaş tahsisi ve 
Şahsî vergi ve Tütün inhisarı hakkındaki lâyihaların 
istihsali ârâsı hitam bulmuştur. 

Efendim; Kazanç vergisi hakkındaki kanunun en
cümene verilen maddeleri hazır mı? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Henüz hazır değildir efendim. 

4. — İnşaat, ihalât şerait ve mukavelâtının, hükü
metçe müttehaz numunelere tevfikan biran evvel ih
zariyle tatbik ve istimalinin temini hakkında Divanı 
Muhasebat encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 
Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Encümenimizce tetkik ve mütalâa edilmekte olan 

Divanı Muhasebatın 1340 senesinin ilk altı aylık 
muamelâtına ait raporunun bir fıkrasında taahhüt 
yolsuzluğunun da tahakkuk yolsuzluğu gibi esbabı 
redden olması bazı mütalâat serdiyle sayam tercih 
görülmekle beraber bu cihetin Meclisi Âlice tayin 
ve takdir Duyurulması temenni edildiği görülmüş ve 
geçen içtima senesinde Heyeti Umumiyece mütalâa 
ve münderecatı hakkında ittihazı karar buyuruları 
1339 senesi raporlarında mevzubahis edilmiş olan 
aynı mesele üzerine Divanı Muhasebatın taahhüt yol
suzluklarından dolayı vizeden imtina edeceği ve ati-
yen taahhüt yolsuzluklarına mani tedabir cümlesin
den olarak inşaat ve ihalât şerait ve mukavelâtının 
devletçe müttehaz numunelere tevfiken tanzimi esas
ları tespit ve kabul buyurulmuş obuasına göre bu 
bapta yeniden müdavelei efkâr ve ittihazı karara ma-
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hal kalmamış olup, ancak fıkrai hükmiyeyi mezkû-
re üzerine gerçi hükümetçe bir komisyon teşkiliyle 
mukavele ve şartname numuneleri tanzimine teşeb
büs edilmiş ise de henüz ikmali vazife ile matlup nu
munelerin vücude getirilmemiş olduğu bittahkik an
laşıldığından bu baptaki mesainin teşriiyle numune
lerin biran evvel ikmal ve tatbik ve istimalinin temi
ni hususunun hükümete iblâğım encümenimiz Riya
seti Celileden istirham eyler. 

Divanı Muhasebat 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Denizli Niğde 
Mazhar Müfit Mehmet Atâ 

Kâtip 
Mezun 

REİS — Efendim, Divanı Muhasebat Encüme
ninin mazbatası hakkında mütalâa var mı? Mazba
tayı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın, kabul buyurmuyanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir... efendim. 

5. -T «Mandıra ve ağıl kanunu» lâyihası (1/706) 
ile Ziraat Encümeni mazbatası ve reddine dair Da
hiliye ve Adliye Encümenleri mazbatası. (1) 

REİS — Efendim, ruznamenin beşinci maddesin
de münderiç «Mandıra ve ağıl kanunu» lâyihası ile 
Ziraat Encümeni mazbatasının müzakeresine geçece
ğiz. Mezkûr lâyiha ve mazbatanın reddi hakkında 
Dahiliye ve Adliye Encümenlerinin mazbatası var
dır. Binaenaleyh bu kısmın müzakeresine geçmeden 
evvel ret teklifini mutazammın olan mazbataların 
reye vazı icabediyor. Bu ret talebini kabul buyur-
madığımz takdirde lâyihanın müzakeresine geçebili
riz. 

(Adliye Encümeni mazbatası okundu). 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Efendim, ağıl
ların vazıyeti hâzırası heyeti muhteremenizin malu
mu olduğu için bu hususta izahata lüzum görmüyo
rum. Teklif edilen lâyihai kanuniyenin isabetini tak
dir için, zannedersem mazbatanın esbabı mucibesi-
nin tahlili kifayet eder. Buyuruîur ki köylünün ev 
yapacak parası yoktur. Hakikaten böyledir. Bugün 
köylülerimizin ev yapacak parası yoktur ve belki de 
önümüzdeki sene de olmayacaktır. Acaba köylünün 
evinin yapılamamasını istilzam eden parasızlığın es
babı mucibesi nedir? Eğer bu ciheti tetkik ve tahlil 
buyuracak olursanız görülecektirki bu lâyihai kanu
niyenin sureti katiyede kabul ve tatbikinde mecbu-

(1) Zaptın sonuna merbuttur, 

riyet vardır. Köylünün menbaı serveti nedir? Köy
lüye tarlasının veyahut hayvanatının mahsulâtından 
elde edeceği para ile kendi ihtiyacatım temin eder. 
Tabiî ziraata ait olan kısmı kanuna taalluk etmediği 
için bu hususa temas etmiyeceğim. Yalnız hayvanat 
ne vaziyettedir? İnşallah ilerde bir fırsat zuhur eder
se bu hususta daha etraflı tafsilât arz etmeyi arzu 
ediyorum. Hayvanat bir kaç vaziyettedir. Evvelâ, bir 
çok hastalıklara maruz bulunuyor. İkincisi, hayvana
tın cins ve nevi bir inhitata uğramış oluyor. Eğer biz 
hayvanatı hastalığın elinden kurtarmayacak olursak 
köylü bugün değil, yarın değil, öbürgün değil daha 
bir çok öbürgünler zarfında evini yapamayacaktır. 
Hayvanatı muhafaza etmek için ne yapmak lâzım
dır? Heyeti Celilenizce pek bedihi bir keyfiyettir ki 
insanların muhafazai hayatı hangi tedabirin ittihaz 
ve tatbikine mütevekkif ise hayvanatın da idamei 
mevcudiyeti ona vabestedir. Hayvanat hakkında ayn 
bir kanunu tabiat, insanlar hakkında kezalik ayrı bir 
kanunu tabiat mevcut değildir. Bir insan kar ve yağ
mur altında veya diğer şedaidi tabiat önünde uzun 
müddet kalarak nasıl muhafazai mevcudiyet edemez
se hayvanat da aynı vaziyettedir. Eğer hayvanlar kar 
ve yağmur altında ve çamur içinde yatar ve bir yı
ğın mikroplara menha olacak pislikler içerisinde bu
lunacak olursa elbette muhafazai hayat edemezler. 
Binaenaleyh hayvanlara karşı ilk yapılacak şey on
ların muhafazai hayatlarının istilzam ettiği bir yu
vanın teminidir. Şüphesizdir ki efendiler, köylülerin 
ahvali ruhiyesi benden ziyade sizlerin malumunuz
dur. Köylünün menfaatinin taalluk ettiği bir mese
leyi onlara va'zü nasihat etmekle vücude getirmek 
mümkün değildir. Eğer dünyada her şeyi sadece va' 
zü nasihatle meydana getirmek kabil olsaydı bu hu
susta bilmemki uzun uzadıya yorulmağa lüzum ka
lacak mı idi? 

Çünkü en ziyade kolaylıkla kabili icra ve tatbik 
oîan usul va'zü nasihaltir. İnsan kürsüye çıkınca 
- kendisi tatbika tiyle meşgul olmamak şar tiyle - sa
atlerce söz söyleyebilir ve güzel şeylerden bahseder, 
felsefe ve hikmetten anlatır, fakat efendiler, onun te-
skaîı pek mahduttur. Bahusus hayat» haiklikiyeye ta-
a'luk ed'en ve bütün insanların hırsla sarıldığı para 
dhefcfrıiden tesiratı pek dardır. Bunun misallerini zik
re lüzum görmüyorum. Hiç şüphesiz bunun tatbikatı
nı sîz hayatınızda görmüş ve bu hakikati benden da
ha ziyade teslim etmiş bulunuyorsunuz. O halde bu 
karlar ta İh olan va'zü nasihatlerim arkasından cebir 
iîf, fakat gerek memlekete ve gerek o cebre maruz 

114 — 



I : 52 8 . 2 . 1926 C : 1 

kalacak şahsın menfaatine hadim olacak bir kuvvei 
teyidİye ile yürümek lâzımdu*. Bunun için muhakkak 
ağıllan vücüde getirmek mecburiyetindeyiz. Bu hu
susta küçük bir misal arz edeceğim. Efendiler; Niğde 
Vilâyeti dahilinde ağılların olmaması yüzünden hay
vanatın verdiği telefat yüzde ondur. Acaba ağılların 
masarifi koyunların yüzde on kıymetinin kaçta birini 
tutar? Binaenaleyh Adliye Encümeninin mazbatası 
bu noktadan musip değildir. Encümenin, affı âlileri
ni temenni ederim, iktisadî olarak yürüttüğü müta
lâa hakikatta gayrı iktisadidir. Çünkü biz ağılları 
yaktırdığımız vakit koyunlarımızdan ilk sene için 
yüzde on istifade edeceğiz. O koyunun üç senelik 
mahsulâtını da hesap ediniz. Ya bu mahsulâtı on se
neye iblâğ edecek olursanız o zaman o mahsulâtın 
mahsulâtını da nazarı dikkate alacak bulunursanız o 
zaman istihsal edilen menfaatin ağıllara sarfedilen pa
ralan pek çok fazla olacağı tahakkuk eder. (Köylü
ler evlerini bile yapamıyorlar sesleri) 

Efendim, arz ettim. Dikkat buyurulmaımış. Köy
lünün evini yapması parasının olmasına müitevaffık-
tır. Siz parayı ona tevdi buyurduktan ve güzel bir evin 
tarzı rnşassım anlattıktan ve hamaınh ve mutfaktı iyi 
bir evıin ve karyolada yatmama menafimi öğrettikten 
sonra köylünün edeceği istifade daha fazla olur. Ağıl 
yapmakta cebir, ev inşaasında va'zü nasihat tamamiy-
le musip bir keyfiyettir. Arlık izahatımın kâfi olduğu
nu zannediyorum. Heyeti Muhteremeıtfiz ağılların 
kıymet ve ehemmiyetini şüphesiz takdir buyurursunuz. 
Binaenaleyh bu husustaki lâyihanın reddedHmeyerek 
müzakere edilmesini arz ve istirham ederim efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Lâyiha bir 
defa okunsun efendim. Ondan sonra mazbatanın reye 
vaz'ını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim! İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 
Adliye Encümeninin mazbatası reye konmadan evvel 
mevzubahis olan lâyihanın da okunması teklif edi
liyor. Binaenaleyh lâyiha okunacaktır. (Lâyiha okun
du) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Adliye Encümeninin mazbatasını reye koyunuz, red
dedilirse müzakereye Kizum kalmaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ben
deniz iki lâkırdı söyEyeceğim. Vekil Beyefendinin 
ifadelerinden mülhem olduğum şeyi arz edeceğim. 
Vekil Beyefendi diyorlarki; köylünün her ne kadar 
evi yoktur. Fakat evvelâ ahırına baksın. Yani kendi 
ayazda yatsın da hayvanına ahır yapsın. Çünkü Ve
kil Beyefendi buyuruyortorki ağılsızlıktan dolayı 

hayvanların telefatı yüzde ondur. Halbuki bakımsız
lıktan dolayı acaba çocukların telefatı yüzde kaçtır? 
(Elli sesleri). Doktorlar yüzde elli diyor. Binaenaleyh 
çok rica ederim. En evvelâ insanlara bakılsın da son
ra o hayvanlara bakılması meselesini tespit edelim. 
Zira fukaralar bir defa kendi yatacakları yeri yapsın
lar da ondan sonra - Vekil Beyefendinin getirdikleri 
kanun mucibince - tuğladan, taştan ve betonarmeden 
tavanlı, tabanlı hayvanlar için yer yapılsın. Yani 
kendisi için yatacak yeri yok, hayvanatı için bu mec
buriyeti köylüye tahmil edeceğiz. (Reye sesleri) 

ZİRAAT VEKİLÎ SABRI BEY (Sanman) — 
Efendim, Muhtar Beyefendi benîm mütalâatımı ret 
buyurmadılar; hakikaten hayvanlar acınacak bir hal-
dedhv Fakat bunun yanında yatan insanlar daha 
acınacak vaziyettedir, buyurdular. Bu meyanda 
Heyeti Muhtereme dediler ki; affit olduğu Sıhhiye 
Vekâletine müracaat ediniz. Tabii o da isabettir 
ve bittabi taksimi amal yapılmış, benim vazifem 
hayvanı düşünmek olmuştur. İnsan] düşünecek olan
lar da huzurunuza gelecek maruzatta bulunacaklar
dır. 

Sonra köylü fakirdir deyişim, istemedim ki; 
köylüyü fakir diye Heyeti Muhteremenizin ve bazı 
arkadaşlarm telâkkisine itiraz edeyim diye. Köylü 
fakir değildir efendiler, yüz koyunu öten zengin
dir efendim. Yüz koyun ikişer okkadan ikJyüz ok
ka yün Verir, İkişer İkadan dörtyüz lira eder (Gü
rültüler). İnayet buyurun. Fakat bu zat elinde bu
luttan bu servetin kıymetini yükseluııekten mahrum. 
Bizim maksadımız, onun elinde bulunan sermaye
nin kıymetini yükseltmektir. Onun için bunu yük
seltmek lâzımdır. Sizi temin ederim İd; Ağıllar ka
nunu belki muhtacı tadildir. Belki maddelerde 
İfrat vardır. Heyeti Celife tadilâtta bulunabilir. Fa
kat kanunun heyeti umumiyesini reddederseniz sev
diğiniz köylüyü - af f miza mağruren arz edeyim -
rencide etmiş olacaksınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ağıl kanunu gitti güme. (Handeler) 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim! Dahilîye 
Encümeninde bu kanunu okurken hatırıma bir hi
kâye geldi. Müsaade buyurursanız arz edeyim: 

Biri avukata gitmiş, kadıya bir arzuhal yazdır-
mışj Bir saat sonra gitmiş arzuhali! afanış. Avukata 
oku demişw Avukat arzuhali okurken, arzuhal sa
hibi, benim başıma neler gelmiş de haberim yok
muş diye ağlamağa başianuş. 
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Bu kanunu okurken hakikaten bendeniz çok tu- j 
haf buldum. Sabrı Beyefendi vilâyatı şarkiyeye git-
memıâştir. Vilâyatı şarkiyede halk daha yer altın
dadır ve merak etmesin* hayvanatın bir çoğu da I 
kendi yanındadır, beraberdirler. Onun için bende-
niizce henüz bu kanunun zamanı değildir. Meclisi I 
Âlinin vaktini izaa etmiyeMm. Reddedilecek ise 
edelim. Zaten kabiliyeti tatbîkiyesi de yoktur. (Doğ- l 
ru sesleri, müzakere kâfi sedaları) 

ŞÜKRÜ BEY (Bohı) — Vekâlet tayyare ile mal
zeme naklederse olur. I 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Efendim, 
bendeniz Adliye Encümenince reddedilen bu lâyiha I 
münasebetiyle Ziraat Vekili muhtereminden bir şey I 
rica edeceğim. Memlekette birçok yerlerde araza 
hafiye üzerine ağılar inşa edildiği halde elyevm Ta- I 
pu Dairesi tapu senetlerini vermiyor. Bu ciheti bir I 
kere temin buyursunlar. Çünkü mîllet kendi arzusu I 
ile ağıl yapmış, fakat tapusunu vermiyor. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY — Bu husus 
Mattye Vekili Beye a » . Kendileri cevap versin
ler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
arazii hafiyeden ne suretle istifade mubah olduğu 
ahkâmı kanuniye ile taayyün etmiştir. Gerek köy
lü, gerek erbabı ziraat o kanun dairesinde müra
caat eder o araziden istifade ederse o vakit hükü- I 
met de tapusunu verir ve kendilerine tapu verilmesi1 I 
de zaruridir. Fakat arazii haliyedir diye şunun bu- I 
nun arazisine ağıl yapılırsa bittabi tapu vermekte I 
mazuruz^ I 

REİS — Efendim! Daha söz isteyenler var. Bu
nunla beraber kifayet takriri de var. (Kâfi sesleri) I 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Reis Paşa! 
Encümen namına kifayet aleyhinde söyliyeceğfm. 
Efendim, lâyihanın müzakeresi biraz kesbi garabet 
ettfj Ziraat Encümeni bu lâyihayı müzakere eder
ken gayri kabili tatbik olduğunu iddia etmedi. Bu 
kamınla fıkara ağıl yapmağa mecbur edilmiş değil- I 
dir. Sonra bütün köylü de mutlak ve alelıtlak ağı] 
yaptıracak demek değildir. Bunu ashabı ağnam yap- I 
tıröttüktır. Sürüsü vardır, servet sahibi demektir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kanun bu şekilde 
değildir. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Bu şeklidedir 
efendim, sürü sahipleri ve asgarî şu kadar hayvana 
sahip olan kimseler şu ve şu şerait altında ağıl yap
tıracaklardır. Mecburiyet dahilinde olanlar bu gibi | 

] insanlardır. Tahsin Beyefendinin buyurdukları gibi 
kendisi zeminde yatıyorsa o zate hem ağıl yaptır
mak mecburiyetini tahmil etmek hem de kendisinin 
yapacağı evi yaptırmak lâzımdır. Çünkü serveti var
dır ve o servetten İstifade etmek istemiyor demek
tir. Kendi memleketim itibariyle söylüyorum. Kış 

I fazla olduğu zamanlarda hayvanat ağılsızlıktan telef 
L olmaktadır. Ağılı mevcut olanların ağılları da ni

hayet bir hasır parçasından ibarettir. Lâyihai ka-
mmiyede tuğla denilmiş. Heyeti Cehle bunu kerpiç 

I olarak tadil eder. Bu da muhafaza edebilecek bir 
şekildedir. Ve o vakit ağılın bir manası olur, onun 
için Dahiliye ve Adliye endimenierinin bu lâyihai 
kanuniyeyi esasından reddetmesi muvafık değildir. 

I Belki lâyiha muhtacı tadil olabilir. Onun için Da
hiliye Encümeninin reddi mutazammm olan mazba
tasının reddi ile lâyihai kanuniyenin maddelerde mü
zakeresine geçilmesini teklif ederim. (Hayır sesleri) 
(Reddedeceğiz sesleri) 

REİS — Efendim! Evvelâ müzakerenin kifayetini 
I reye koyacağım. Müzakereyi kafi görenler lütfen 

ellerini kaldırsın... Aksini f&ye koyacağım. Mü-
I zakereyi kâfi görmeyenler ellerimi kaldırsın... Müza

kere kâfi görülmüştür. 

Şimdi Adliye Encümeninin mazbatasını reye ko
yacağım. Kabul edilirse lâyihai kanuniye reddedifc-

I çektir. Binaenaleyh Adliye Encümeni mazbatasını 
I reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal-
I dırsmlar... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen-
I iler elleııini kaldırsınlar... Adliye Encümeninin maz-
I batası kabul edilmiştir. Binaenaleyh lâyiha redde

dilmiştir. 

.ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — Şu 
I halde hayvanatın hastalığından dolayı beni muaheze 
I etmeyiniz. 

I REİS — Efendim! Tayini esami ile reye vazet-
I tiğimiz kanunların neticeü arasını arz ediyorum. 

I Evvelâ ikinci defa reye koyduğumuz Nafia Ve-
I kili Süleyman Sırrı Bey merhumun ailesine maaş 

tahsisi hakkındaki kanuna (142) zat rey vermiştir. 
I Kanun ikinci defa reye vazedildiği için (126) kabul, 
I (16) ret vardın Şu halde kanun (126) rey île kabul 
I edilmiştir. 

I Maktu Vergi hakkındaki Kanuna (146) zat işti-
I rak etmiştir. Muamele tamamdır. (128) kabul, (18) 

ret vardır o halde kanun (128) rey ile kabul edil-
I mistir. 
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Efendini! Tülün jdareî muvakkatesi ve sigara kâ
ğıdı inhisarı hakkındaki kanunun temdidi ahkâmı 
hakkındaki kanuna (147) zat İştirak etmiştir. Mua
mele tamamdır. (124) kabul, (22) ret vardır. (1) 
de müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun (124) rey 
iile kabul edilmiştir. 

Umumi istihlâk Vergisi Hakkındaki Kamına 
(134) zat rey vermiştir. (118) kabul, (16) ret vardır. 
Binaenaleyh muamele tamam değildir, tkımci defa 
reye konacaktır. 

Efendim! Çarşamba günü saat ondörtte içtima 
etmek üzere cebeyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,20 

t»K»< m m 
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Naf ia Vekili Merhum Süleyman Sırrı Beyin Ailesine Hidematı Vataniye Tertibinden Maaş Tahsisi Hakkın
daki Kanunun tkinci Defaki Neticei Ârâsı 

«Kanun Kabul Edilmiştir» 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA' 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 
Rasih B, 

ARDAHAN / ı . ı \ LS/r\.ı i / ı j. > 

Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B, 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

143 

126 
16 

[Kabul edenler] 

i BOZOK 
; Süleyman Sırrı B, 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

[ Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B., 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Talât B. 
Zıya B, 

1 / ^ A T l T T l J" 
ÇORUM 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKÎR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 

ERZİNCAN 
Abdülhak B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 

i Ferit Bi 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ . 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE . 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B, 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

K"TRTfT A P F T İ 
lVlI\.JnL.l_ıjr\ K.E/L1 

Dr Fuat B 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Mustafa B, 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B, 
Rıza B. 

MALATYA 
Hacı Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Necip B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
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RİZE 
Ali B, 
Fuat B. 

SARUHAN 
Ethem B, 
Mehmet Sabrj B. 

SÎÎRT 
Halil Huİd B. 

BURSA 
Necati B. 

ERGANİ 
ihsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

t : 52 8 . 2 

Mahmut B, 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasîm B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

1926 C ; 1 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin Bı 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B, 

[Reddedenler] 

ERZURUM 

Cazım B. 

Halet B. 

Münir Hüsrev B, 

Raif B. 

Rüştü B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 

Kâzım Karabekir Paşa 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulisi B. 

URFA 

Refet B, 
Saffet B. 

VAN 
Hakkı B. 
Münip Bi 

KASTAMONU 

Halit B, 

MERStN 
Besim B. 

TRABZON 
Rahmi B, 

t>m< 
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Maktu Vergi iiakîundaki Kanunun Netice! Ârâsı 

«Kanun Kabul Edilmiştir» 

ADANA 
İsmail Safa B. 

AFYONKARAHİSAR 
Al iB. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B, 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükürü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B, 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

146 
128 

18 

— 

[Kabul edenler] 

BURSA i 
Mustafa Föhmi B. 
Osman Nuri B, 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni-Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdül'halik B. 
Rifat B. 
Talât B„ 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Nedp Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B, 

DIYARBEKİR 
CaVit B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B, 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

— 1 

ERZİNCAN i 
Abdülhak B-

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B, 
Kılıç AliB. 

| Şahin B. 
GELİBOLU 

Celâl Nuri B. 
GENÇ 

• •Muhittin B. 
GİRESUN 

Kâzım B, 
ŞeVket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ ' 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B, 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. 
Mustafa Necati B« 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

20 — 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B, 
Dr. Hali tB. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B., 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B, 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B, 
Mithat B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
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SARÜHAN 
Hacı Ethem B, 
Mehmet Sabri B. 

SÜRT 
Halü Hulki B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

Ziyaettin B. 
SİVEREK 

Halil Fahri B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 
İsmail B, 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOK AD 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
| AliB. 
I Refet B. 

Saffet B. 

Hakkı B. 
Münip B. 

VAN 

[Reddedenler] 

AFYONKARAHtSAR 
Kâmil B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

TORSA 
Necati B. 

ERTUGRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Cazım B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettirı B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulisi B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

MERSİN 
Besim B. 

SİVAS 
f Halis Turgut B, 

TRABZON 
Rahmi B. 
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Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara Kâğıdı İnhisarı na Mütedair Kanunun Temdidi Ahkâmı Hakkındaki 
Kanunun Neticei Ârâsı 

«Kanun Kabul Edilmiştir» 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzını B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 

ARDAHAN 
Tahsin B.j 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B, 

BAYEZİD 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmet B, 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Salih B, 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

147 

124 

22 

1 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rıfat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B, 
İsmet B. 
Münip B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 

ELÂZÎZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B, 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
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ŞAHSÎ VERGİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/738) NUMARALI KANUN LÂYİ
HASI VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti I 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsusu 
Adet: 6/15303 9 Teşrinisani 1341 I 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine I 
Şahsî vergi hakkında Maliye Vekâleti Celilesin- I 

ce tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 4 Teş- I 
tinisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür ve tadilen I 
Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası leffen 
takdim olunmuştur. Muktezasının, müstaceliyet ka
ran ile, ilasına müsaade Duyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

Başvekil ' I 
İsmet I 

ŞAHSÎ VERGİ HAKKINDAKİ KANUNUN ES
BABI MUCİBE LÂYİHASI 

Her devletin vergi sistemleri içinde pek kadim bir I 
mevki ihraz eden ve ahvali maliyelerini ıslah eden I 
devletler tarafından tamamiyle terk edilmiş olan 
şahsî vergilerin son zamanlarda tekrar ihya edilmek
te olduğunu görüyoruz. Nitekim Fransa ahiren vari
datı umumiyesi meyanına hafif miktarda olmak üze- I 
re şahsî vergiyi ikame etmiştir. Ancak kadim mede
niyetlerde carî olan nüfus vergileriyle bugün tesis 
olunan şahsî vergiler tabiat ve mahiyet itibariyle 
birbirinden tamamiyle ayrı mahiyette bulunmakta- j 
dır. Filhakika kadim nüfus vergileri devletlerin en I 
esaslı meııabii varidatından bulunmakta ve diğer ver- I 
giler ona nazaran fer'i bir mevki ihraz etmekte idi- I 
ler. Mükellefini irat ve servetleriyle mütenasiben mü- I 
kellef kılan ve irat üzerine tarh olunan vergilerin I 
cari olmadığı zamanlarda bir verginin başlıbaşına ce- I 
reyanı emvali şahsiyeyi nazarı dikkate almaması iti- I 
bariyle adleti teklifiyeye karşı pek büyük bir haksız- I 
hk vücudı getirmekte idi. Halbuki asrı hazırda cari I 
olan vergiler meyanına ithal olunan şahsî vergiler için I 
aynı mütalâa bir veçh ile varit olmayıp mütelâfi bir 
vaziyette kalmak şartiyle bilâkis lâzım ve zarurî ad
dolunmakta ve bu mütalâa bilhassa memleketimiz I 
için pek varit bulunmaktadır. I 

(Filhakika hidematı umumiye! devletten sureti 
umumiyede müstefit olan memleketimiz ahalisinden I 
yalnız emvali gayn menkuleye tasarruf edenlerdir ki, 
vergiye matrah ittihaz edilen işbu emvalin üzerinden 
emvali şahsiyetleriyle mütenasiben emlâk vergisi ile I 

mükellef bulunmakta ve diğer kazanç ashabından da 
ancak karine izhar edebilenlerin bir kısmı Temettü 
Vergisi namiyle tesis olunan bir vergiyi tediye et
mektedirler. Diğer bilvasıta vergilerimize gelince : 
Bu vergiler tabiat ve mahiyetleri itibariyle hiç bir va
kit eşhası servet ve istitaatı maliyeleriyle mütenasi
ben mükellef bulundurmamaktadır. Şu suretle bir 
taraftan hidematı umumiyeden müstefit olan umum 
halkın, bu hizmetlerin istilzam ettiği masarifi umu-
miyeye iştirakini temin edebilecek irat ve sermaye 
matrahlarını tamamiyle izhar etmek şahsî mükellefi
yet usulünden başka bîr suretle kabil olamamasına 
binaen ve diğer taraftan da bilvasıta vergilerin vücu
da getirdiği nisbetsizliği izale etmek maksadiyle te
sis olunan şahsî mükellefiyet hiç bir veçhile kurunu 
sabıkada carî olan nüfus vergilerine teşbih olunama-
yıp bilâkis varidatı umumiye meyanında ihraz ettiği 
mütelâfi ve fer'î vaziyeti itibariyle adaleti teklifiye-
nin teminine hadim bulunmaktadır. İşte bu fikir ve 
mülâhazaya binaendir ki, bizim varidatı umumiyemiz 
meyanında da mütevazi bir mevki ihraz etmek şartiy
le tanzim kılınan (Şahsî vergi) hakkındaki kanun lâ
yihası leffen takdim kılınmıştır. 

Lâyihanın heyeti umumiyesinin tetkikinden müs-
teban buyurulacağı veçhile işbu verginin mevzuu az 
çok kazanç temin eden veyahut cemiyet ve ailenin hi
mayesine, iftikar etmekten müstağni kalmak suretiyle 
iktisap olunan kazançların istihlâkine iştirak eden nü
fusu ünas ve zükûrdur. Lâyihada tesis olunan muafiyet 
dahi bu maksada göre vazolunmuştur. Kezalik vergi
nin miktarını tayin için de şehirler nüfusu umumiyele-
rine göre nmflara ayırmış ve bu suretle miktarı nüfus 
derecei servete karine ittihaz olunduğu gibi matrahın 
izhar ve tespiti hususunda beyanname usulüne müra
caat edilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şahıs vergisi hakkında -Heyeti Vekile Riyasetinin 
9 Teşrinisani 1341 tarih ve 6/5303 numaralı tezkeresiy
le Riyaseti Celileye takdim edilen ve Heyeti Umumi-
yece Encümenimize havale buyurulan tezkere ve mel-
fufu lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik olundu. Esas 
itibariyle Hükümetin noktai nazarı encümenimizce ka
bul edilerek bazı maddelerde tadilât icra edilmiş ve 
beşinci maddenin senenin altı ayından fazla mahpus 
olanların şahsî vergiden muafiyetini istilzam eden dör-
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düncü fıkrası yol mükellefiyetine tabi olduklan halde 
badettahliyc ifayı mükellefiyete mecbur tutulan mah-
pusinin işb<ı vergiden istisnası muvafık görülmediğin
den mezkûr fıkra tayyedilerek sair maddeleri aynen 
kabul ve Muvazenei Maliye Encümenine berayı tevdi 
Riyaseti Celileye takdimine karar verilmiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Beyazıt 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan 

Aza 
Muş 

Ali Rıza 

T. B, M. M. 
Muvazene! Maliye Encümeni 

Adet : 67 

19 . 11 . 1341 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Aza 

Karesi 
Mehmet Cavit 

28 Teşrinisani 1341 

Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Şahıs vergisi hakkında Başvekâletten varit olup, 
9 . 11 . 1341 tarihli Heyetti Umumiye içtimaında 
Kavanin ve Muvazenei Maliye EncümenSerine havale 
buyumslan Lâyihai Kanunîye Kavanini Maliye En
cümeni mazbatasıyle binlikle encümenimize tevdi kı
lınmakla Maîiye Vekili Hasan Bey hazır olduğu hal
de tetkik ve müzakere olundu. Umumiyet itibariyle 
vergilerin irat üzerine tarholunması esaslarının ka-
bu'üne doğru gidildiği bir anda metruk bir prensflb'iu 
ihyasını müstelzim şahsî vergilerin manzume tekâlif i-
mJZî'a tekrar ahzı mevki etmesi şayanı tenıemnî değsl 
ise de, bahçemizin masarif kısmının günden güne mü-
teznyii bir surette kabarması yeni yeni menabii vari
dat taharrisini iktiza ettirdiğinden Encümenimiz bu 
noktayı göz öaünde tu arak bazı mahzurlarına rağ
men hüküme'lin teklifini muvafık görmek zaruretin
de kaîmsşhr. Bilhassa aşarın ilgası dolayısıyle zaafa 
uğrayan bütçemize oldukça mühim varidat temin 
edecek olan bu verginin muayyen bir yaş dahilinde 
bulunan ardan alınması Sebebiyle cibayeti basit, mat
rahı müspet, tahakkuku kolay görünmektedir. Hali 
hazırın tevlit ettiği kazanca izafetle bir köy veya ka
sabada ikamet eden bir şahsın bir liraya ve buna na
zaran nüfusu kesir mahallerde bulunan eşhasın da iki 
lira ile dört lira arasında bir vergiye tâbi tutulmaları 
encümenimizin ekser iye'iince pek ağır bir külfet ad

dedilmemiş ve ekser kadınlarımızın istihsali servetteki 
mevkii mühimmi de düşünülerek hükümetin kadınla
rın da nısıf derecede tabii mükellefiyet olması hak
kındaki noktai nazarı encümenimizce muvafık görül
müştür. 

Eiibabı mesrude döîayısıyîe heyeti umunıiyesi tas
vip edilen işbu lâyihai kanuniyede Kavanini Maliye 
Encümeninin kabulünle nazaran icrası derpiş edileni 
tadilât berveçhizir arz Olunur. 

Tertip iiibariyîe (2 nci) madde (3 ncü) ve (3ncü) 
madde (2 nci) olmak üzere takdim ve tehir edildiği 
gibi (6 nci) maddede de (4 ncü) madde olmak üzere 
kabul edilmiş ve verginin tahakkukunda hangi mahal. 
lerin esas addedileceğine dair lâyihai kanuniyeye be
şinci madde ilâve olunmuştur. Üçüncü maddenin bi
rinci fıkrasında Kavanini Maliye Encümenince yapı
lan tadilât bazı ahvali mahsusayı hariç bırakacağı ci
hetle kabul edilememiş ve fıkra hükümetin teklifi dai
resinde muhafaza Olunmuştur. Kezafik dördüncü 
madde mevkiine çıkarı'an altıncı maddedeki yaş esası 
da (30) olarak kabul edilmek muvafık görülmüştür. 

Yedinci maddettin dördüncü fıkrası Kavanini Ma
liye Encümenince tayedilmiş ise de hapishanede bu
lunan acezenin dahi müessiesatı hayriyede iaşe ve 
iba!e edilen acsze misillu vergiden muaf tutuüması mu
vafık olacağından bu hususu teminen beşinci madde
nin dördüncü fıkrasında muharrer (Müessesatı hay-
riye) ibaresi (müessesatı resmiye ve hayı'iye) suretinde 
tpiüen ve ikinci fıkrası ise daha vazıh bir surette ya
zılarak tashihen ktbül ediîm'şiir. 

Şehir ve kasabalarda mahallâl ihtiyar heyetleri ta
rafından tasdiki talep olunan beyannamelerden tas
dik ücreti alınması mükeDefiyeti tezyit edeceği gibi 
hizmetlerine mukabil esasen ihtiyar heyetlerine ikra
miye verileceği cihetle muvafık görülmemiş ve bu 
maksadı teminen (dokuzuncu) madde nihayetine bir 
fıkra ilâve olunmuştur. (12) nci madde iplidasına da 
Şehir ve kasabalardaki ihtiyar heyetlerinin beyanna-
•meîari tevzi vazifeleri vaktiyle ifa eylemeleri maksa
dıyla bir ilâve icra edildi. (13) ncü maddedeki taksit 
zamanlarının haziran ve teşrinisani ayları ö!mak 
üzere tespiti senei maliye iptidası tebeddül ettiği tak
dirde teşevvüşatı mucip olacağından muvafık görül
memiş ve bunların yerine senei maliyenin dördüncü 
ve onuncu ayları ikame olunmuştur. 

İşbu vergi tahsilatından yüzde üçünün her suret
le himayeye muhtaç olan İdareî hususiyelere terki 
teemmül edilerek bu bapta lâyihai kanuniyeye (14) 
ncü madde ilâve edilmiştir. 
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Köy veya mahallelerine ait tahsisattan ihtiyar he
yetlerine verilecek ikramiyenin miktarı hakkındaki 
(15) nci maddenin metninde muharrer (hüsnü hiz
meti) ibaresinin tatbikatta birçok suiistimale meydan 
vermesi muhtemel görüldüğünden bu ibarenin tayyı 
tensip edilmiştir. 

Layihai kanuniyenin (14) ncü maddesi sene ipti
dasının gösterilmesi suretiyle (16) ncı olarak kabul 
edilmiş ve tasrihen arz olunan mevaddan maada di
ğer bazı maddeler de ibare itibariyle cüzî tadilât ic
ra olunmuştur. 

Balâda arz olunan tadilât dairesinde kabul edilen 
layihai kanuniye müstacelen müzakeresi ricasiylc 
Heyeti Celileye takdim olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Aza 
Sivas 

Rasim 

4 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Bidayetinde bulunmadım 
Prensip itibariyle muhali-

Aza 
Giresun 
Kâzun 

fim. 
Ahmet Remzi 

Hükümetin Teklifi 
Şahsî Vergi Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Türkiye'de mukim ve sinleri 18'den 
yukarı ve 60'dan aşağı her nüfusu zükûr ile 18'den 
yukarı ve 50'den aşağı ünas şahsî vergi ile mükellef
tir. 

Madde 2. — Şahsî vergi maktu ve dört derece 
üzerine müessestir. 

1. Nüfusu mevcudesi (10 000) e kadar olan ma
hallerde şahıs başına iki lira, 

2. Nüfusu (10 000) den (50 000) e kadar olan 
mahallerde şahıs başına iki lira. 

3. Nüfusu (50 000) den (100 000) e kadar olan 
mahallerde şahıs başına üç lira. 

4. Nüfusu (100 000) den fazla olan mahallerde 
şahıs basma dört lira alınır. 

Ancak kadınların vergisi nüfusu zükûr vergisinin 
nısfıdır. 

Madde 3. — Türkiye'de üç ay ikamet edenler 
mukim addolunarak vergiye tabi tutulurlar. 

Madde 4. — Aaile reisi dahili mükellefiyet olup, 
kendisiyle beraber ikamet edenlerin vergisinden me
suldür. Ancak hizmetçilerin vergisini maaşlarından 
tevkif edebilir. 

Madde 5. — Atideki eşhas vergiden muaftır : 
1. Bir sene zarfında altı aydan fazla silâh altın

da bulunan efrat. 
2. Sinleri 18'den yukarı ve 24'den aşağı olup, 

tahsilde bulunanlar. 
3. Bir meslek ve medan maişeti olmamak şar-

tiyle el ve ayağından veya iki gözünden mahrum ya
hut aharın muavenetine muhtaç olacak derecede ma
lul olanlar. 

4. Senenin altı aymdan fazla mahpus olanlar. 
5. Acezeden olup, müessesatı hayriyenin birinde 

iaşe ve ibate edilenler. 

Madde 6. — Sinleri 26'dan yukarı ve 51'den (el-
libir dahil) aşağı olup, müteehhil bulunmayan bekâr 
erkeklerden vergi bu müddet zarfında yüzde yüz faz-
lasiyle alınır. 

Madde 7. — Şahsî vergiye hiç bir nam ile zama-
im icra olunamaz. 

Madde 8. — Şahsî vergi senei maliyenin birinci 
ayında şehir ve kasabalarda mahallât heyeti ihtiya-
riyesi marifetiyle aile reislerine tevzi olunacak be
yannamelere müsteniden tahakkuk ettirilir. Bu be
yannameleri aile reisleri tarihi tevziden itibaren on-
beş gün zarfında bilimlâ mensup oldukları mahaller 
heyeti ihtiyarıyesinden musaddak olduğu halde ma
halleri vergi tahakkuk idarelerine tevdi eylerler. 

Han ve otellerde mukim olanların beyannameleri 
han odabaşıları veya sahipleri tarafından tasdik ve 
tevdi olunur. 

Madde 9. — Köylerde mükellefinin defteri Heye
ti ihtiyariye marifetiyle tanzim ve tasdik olunarak se
nei maliyenin birinci ayı hitamına deyin mensup ol
duğu mahal vergi idarelerine tevdi olunur. 

Madde 10. — Beyannamelerini ittiadında ita et
meye veya hilafı hakikat surette imla ettiği sabit 
olan mükellefinden tahakkuk eden vergiler Uç kat 
olarak tahsil olunur. Köy defterlerini miadında ita 
etmeyen heyet indettah kik noksan tanzim olunduğu 
sabit olan defatirde ziyaa uğrayan vergilerin aslı biz-
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zat mükellefinden ve iki kat cezasını mesulibilmal 
sıfatiyle heyeti ihtiyarıyelerden tahsil olunur. 

Madde 11. — Şahsî vergi haziran ve teşrinisani 
aylarında iki taksit olarak senenin iki ayında mükel
lefine tebliğ olunan vergi tezkeresi mukabilinde ve 
Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Madde 12. — İşbu verginin tahakkukatında hüs
nü hizmeti görülen heyeti ihtiyariyeye köy ve ma
hallelerine ait tahsilattan yüzde ikiye kadar ikrami
ye ita olunur. 

Madde 13. — İşbu kanun 1342 senei maliyesi ip
tidasından itibaren meriyül icradır. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrasına Maliye, 
Adliye ve Dahilîye Vekilleri memurdun 

4 Teşrinisani 1341 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa! Miliye Vekili 
Recep 

Dahilîye Vekili 
Cemil 

Maîijye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili Sıhhiye 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Dok*or Tevfiik Rüştü 
Maarif Vekâleti Vekili 

Cemil 
Ziraat Vekili 

Mehmet Salbri 
ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti Vekili 
Süleyman Sırrı 

KaVariini Maliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Türkiye'de ikamet eden ve Türk 

tebaasından olup da hariçte bulunan ve yaşlan on-
seklzden yukarı ve altmıştan aşağı her erkekle on-
sekizlnden yukarı ve effiden aşağı her kadın Şahsî 
vergi ile mükelleftir. 

Madde 2. — Şahsî vergi maktu ve dört derece 
üzerine müessesiiir. 

I J Nüfusu onbine kadar olan köy ve kasabalar
da şahıs başına bir lira. 

2. Nüfusu onbinıden elübine kadar oîan mahal
lerde şahıs başına iki lira. 

3. Nüfusu eüîîlbinden yüzbine kadar oîan ma-
hal'erde şahıs başına üç lira. 

4. Nüfusu yüzbinden fazla oîan mahallerde şa
hıs başına dört lira alınır. 

Kadınların vergisi erkeğin vergisinin yarısıdır. 
Madde 3. — Türkiye'de senede üç ay oturanlar 

da bu vergi iîe mükelleftirler^ 

Madde 4. — DahiM mükellefiyet olup, kendisiy
le beraber ikamet edenlerin vergisinden aile reisi 
mesuldür. Ancak hizmetçilerin vergisini ücretlerin
den tevkif ederler. 

Madde 5. — Atideki eşhas vergiden muaftır. 
1. Bir sene zarfında altı aydan fazla silâh altın

da bulunan efrat. 
2. Sinleri onsekizden yukarı ve yirmi dörtten 

aşağı olup, tahsilde bulunanlardan bir maaş ve üc
ret ashabından olmayanlar. 

3. Bir meslek ve medarı maişeti olmamak sar
iliyle el ve ayağında veya iki gözünden mahrum ya
hut aharın muavenetine muhtaç olacak derecede ma
lul olanlar. 

4. Acezeden olup, müessesatı haynîyenin bi
rinde ılâşe ve ibate edilenler. 

Madde 6. — Yaşları yirmiibeşten yukarı olup, 
asla teehhül etmemiş bekâr erkeklerden bu Vergi 
beş kat olarak alınır. 

Madde 7. — Şahsî vergiye hiç bir nam ile za-
mrilm icra olunamaz. 

Madde 8. — Şahsî vergi senei maliyenin birinci 
ayında şehir ve kasabalarda mahaîlat heyeti ihtiya-
rıyesi marifetiyle aile reislerine tevzi olunacak be* 
yannameîere müsteniden tahakkuk ettirilir. Bu be
yannameleri a'iîe reisleri tarihi tevziden itibaren on-
beşgün zarfında biîimlâ mensup oldukları mahalle 
heyeti ihtfyariyesânden mıısaddak olduğu halde ma-
hnî'eri vergi tahakkuk idarelerine tevdi eylerler. 

Hrn ve oîeî'erde mukim oîanîar beyannameleri 
han cdalba^ıîan veya sahlpüeri tarafından tasdik ve 
tevdii olunur. 

Madde 9. — Köyîerde mükellefinin defteri he
yeti ihtiyarîye marifetiyle tanzim Ve tasdik olunarak 
senei maliyenin birinci ayı hitamına deyin mensup 
cliuğu mahal Vergi idarelerine tevdi olunur. 

Madde 10. — Beyannamelerini vaktinde verme
yen ve hilafı hakikat olarak imlâ ettiği sabit olan 
aile reislerinden tahakkuk eden vergiler üç kat ola
rak tahsil olunur. 

Madde 11. — Köy deflerler ini vaktinde vermeyeni 
Heyeti ihiiyariye'er vazifede terahi cürıniyle mesul 
ed'.îirîer. İndettahkik noksan tanzim olunduğu sabit 
oîan defatirde ziyaa uğrayan vergîfcrin aslı bizızat 
nıiikeîjefindem ve iki kat cezası Heyeli ihtiyariyeler-
den teÎKİ'l olunur. 

Madde 12. — Şahsî vergi haziran ve teşrinisani 
aylarında iki tiAsit olarak senenin ikinci ayında mü
kellefine tebliğ oîunan vergi tezkeresi mukabilinde ve 
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TahsiSî Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Madde 13. — İşbu verginin tahakkukatmda hüs

nü hizmeti görülen Heyetfi ihîiyariyeye köy veya ma
hallelerine ait tahsilatından yüzde iki ikramiye veri
lir. 

Madde 14. — İşbu Kanun 1342 senesi iptidasın
dan itibaren muteberdir. 

Madde 15. — işbu Kanunun icrasına Maliye, 
Adiye ve Dahiliye Vekilleri memurdurlar. 

Muvazcılei Maliye Entiimeniin'in) Tadili 
Şahsî Vergi Hakkında Kanun 

Birinci Madde — Türkiye'de ikamet eden veya 
Türk tebaasından olupta hariçte buîuaain yaşları on- ı 
sekizden yukarı ve altmış lan aşağı her erkek ile on-
sekizden yukarı ve elliden aşağı her kadın şahsî vergi 
ile mükelleftir. 

İkinci Madde — Türkiye'de bir sene zarfında üç 
ay oturanlar da bu vergi ile mükellef i'ir. 

Üçüncü Madde — Şahsî vergi maktu ve dört de
rece üzerine müessestir. 

1. Nüfusu onb'ne kadar olan mahallerde şahıs 
başına bir lira, 

2. Nüfusu onbinden elîibine kadar olan mahal
lende şahıs başına -iki lira, 

3y Nüfusu elliibinden yüzbîne kadar olan mahal
lerde şahıs başına üç lira. 

4. Nüfusu yüzbinden fazla olan mahallerde şa
hıs basma dört lira alınır. 

Ancak kadınlardan alınacak vergi erkeklerden alı
nacak verginin yarısıdır. I 

Dördüncü Madde — Yaşları otuzdan yukarı olup, I 
asla teehhül etmemiş bekâr erkeklerden bu vergi beş I 
kat olarak alınır. I 

Beşinci Madde — Şahsî vergi ile mükellef olan I 
her fent ikamet etliği veya icrayı ticaret ve sanat ey- I 
lediği veya memur bulunduğu mahalde mükellefiye- I 
tini ifa eder. Ancak hariçte bulunanların vergileri nü- I 
fusîa mukayyet oldukları mahalle göre tahakkuk et- I 
tirilir. I 

Altıncı Madde — Dahili mükellefiyet olup, ken^ I 
dişiyle beraber ikamet edenlerin Vergisinden aile reisi I 
mesuldür. Ancak, hizmetçilerin vergisirti ücretlerinden I 
tevkif ederler. I 

Yedinci Madde — Atideki eşhas vergiden muaf- I 
tır : { 

1. Bir sene zarfında altı aydan fazla silâh altın- I 
da bulunan eferat, I 

2. Bir taraftan maaş ve ücreti olmamak şartıyle I 
yaşları onsekizden yukarı ve yirmidörtlten aşağı olup, I 
tahsilde bulunanlar, J 

3. Bir meslek ve medari mayişeti olmamak şar
tıyle el veya ayağından veya iki gözünden mahramı 
veyahut aharın muavenetine muhtaç olacak derece
de malul olanlar. 

4. Acezeden olup, müessesatı resmiye ve hayri-
yenin birinde iaşe ve ibate edilertîer. 

Sekizinci Madde — Şahsî vergiye hiç bir nam ile 
zamaim icra olunamaz, 

Dokuzuncu Madde — Şahsî vergi senei maliye
nin birinci ayında şehir ve kasabalarda mahaliât ih
tiyar heyetleri marifetiyle aile reislerine veya mükel
leflere tevzi olunacak beyannamelere müsteniden ta
hakkuk ettirilir. Bu beyannameleri aile reisleri veya 
mükellefler tarihi tevziinden itibaren onbeş gün zar
fımda biiimfâ mensup oldukları mahalle ihtiyar heyet
lerinden musaddak olduğu halde mahalleri vergi ta
hakkuk idarelerine tevdi eylerler. 

Han. otel, pansiyon ve apartmanlarda mukim 
olanların beyannameleri odabaşılar veya sahipleri ta
rafından tasdik ve tevdi olunur. 

Mahailât ihtiyar heyetleri ve odabaşılar işbu be
yannamelerin tasdiki için ücret alamazlar. 

Onuncu Medde — Köylerde mükellefinin defteri 
ihtiyar heyetleri marifetiyle tanzim ve tasdik oluna
rak seneî maliyenin birinci ayı hitamına değin men
sup olduğu mahal vergi tahakkuk idarelerine tevdi 
olunun 

Onbirinci Madde — Beyannamelerini vakiinde 
vermeyen veya İtilâfı hakikat olarak imlâ ettiği sabit 
olan aile reislerinden veya mükellefinden tahakkuk 
eden vergiler üç kat olarak tahsil olunur. 

Oiîikincî Madde — Şehir ve kasabalarda aile reis
lerine veya mükelleflere ait öîan beyannameleri vak
tiyle tevzi ve köy defterlerini müddeti zarfında tan
zim ve tevdi eylemeyen ihtiyar heyetleri vazifede te-
rahi cürmiyle mesul edilirler. İndettahkik noksan 
tanzim olunduğu sabiıt olan defatirde ziyaa uğrayan 
vergilerin aslı aile reislerinden veya mükellefindeni 
ve iki kat cezası ihtiyar heyetlerinden tahsil olunur. 

Onüçüncü Madde — Şahsî vergi senei maliyenin 
dördüncü ve onuncu aylarında iki taksit olarak senei 
maliyenin ikinci ayında mükellefime tebliğ olunan 
vergi tezkeresi mukabilinde ve Tahsili Emval Kanunu
na tevf ikan tahsil olunur. 

Ondördüncü Madde — İşbu Kanuna göre tahsil 
olunacak resmin yüzde üçü idarei hususiyelere ait 
olup, her vilâyette tahsili takip eden ay iptidasında 
idarei hususiyelere verilir. (İdarei hususiyeîerden ay
rıca masraf alınmayacaktır.) 
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Onbeşinei Madde — işbu verginin tahakkukatını 
Vaktiyle temin eden ihtiyar heyetlerine köy veya ma-
hüllelerine ait tahsilâtlan yüzde iki ikramiye ita olu
nur. 

Onaltmcı madde — İşbu kanun 1342 senesi Martı
nın birinci gününden muteberdir. 

Onyedinci Madde :— îşbu kanunun icrasına Ma
liye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

Türkiye 
Büyük Mftlet Meclisi 

Muvâzenei Maliye Encümeni 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Cejileye 
Şahsî vergi hakkında olup, ruznameye alınmış 

iken, sebkeden talep üüzerine 25 Kânunusani 1926 ta
rihli Heyeti Umumiye içtimaında encümenimize tek
rar havalesi kabul buyurulmuş olan lâyihai kanuniye 
ve müteferriatı Maliye Vekili Bey hazır olduğu halde 
yeniden tetkik ve müzakere olundu. 

Evvelki mazbatamızda da arz edildiği veçhile Şah
sî Vergi umumiyetle vergilerin irat üzerine tarhı esas
larına doğru gidildiği bir sırada metruk bir sistemin 
ihyasını andıracak mahiyeti haiz olmakla beraber ta
hakkuku kolay cibayeti basit ve hâsılatı müspet bir 
vergi olduğundan zarureti maliye ücasiyle muvakka
ten terviç edilmek zarureti görülmüş ve lâyihai kanu
niye bu mülâhazat altında esas itibariyle tasvip ve 
bazı tadilât icra kılınarak Heyeti Celilelerine takdim 
olunmuştu. 

Lâyihai kanuniye, Türkiye'de ikamet eden veya 
Türk tebaasından olup da hariçte bulunan yaşları on-
sekizden yukarı ve altmıştan aşağı her erkek ile onse-
kizden yukarı ve elliden aşağı her kadın - bulunduk
ları mahallin nüfusu miktarına göre bir, iki, üç ve 
dört lira itibariyle dört derece üzerine maktu bir ver
gi tediyesiyle mükellef tutmakta ve kadınların vergi
sini erkeklerden alınacak verginin nısfı olarak takdir 
etmekte idi. 

Bir sene zarfında altı aydan fazla silâh altında bu
lunan efrat ile bir taraftan maaş ve ücreti olmayan 
ve yaşları onsekizden yukarı ve yirmidörtten aşağı 
olup, tahsilde bulunan talebe ve bir meslek ve medarı 
maişeti bulunmayan aharın muavenetine muhtar malu -
lin ve mUessesatı resmiye ve hayriyenin birinde iaşe 
ve ibate olunan aceze müstesna olmak üzere Şahsî 
Vergide servvet ve kazanç miktarları ne olursa olsun 
bütün mükellefler aynı sınıfta itibar olunuyordu. Bu 
tarzın evsafı nazariye ve bilhassa adalet noktai naza
rından müdafaası kabil değildi. Ahiren encümenimiz 

malî itiyacı büsbütün karşılıksız bırakmamakla bera
ber mümkün mertebe mehazirinden de sakınmış ol
mak üzere Şahsî Vergiye daha muvafık bir şekil ve
rebilmek için rîurudiraz tetkikatta bulunmuş ve niha
yet Maliye Vekili Beyin muvafakatiyle maktu bir ver
gi ihdası şayanı tercih olacağı neticesine vasıl olmuş
tur. 

Maktu vergi de esas Şahsî Vergiden tamamen ay
kırıdır. Bu vergi ile mükellef olacakların servet ve 
kazanç sahibi olmaları nazarı dikkate alınmış olup, 
Müsakkafat, Arazi ve Kazanç Vergilerine hasrolunan 
bilâvasıta tekâliften namına senevi laekâl (101) kuruş 
vergi tahakkuk ettirilmiş olması da mükellefin servet 
ve kazanç sahibi olduğunun delili zahirîsi addedilmiş
tir. Bir senede bilâvasıta tekâliften namlarına tahak
kuk ettirilen vergi miktarına göre mükellefin yarım 
liradan başlayarak tedricen artan bir maktu vergi 
tediyesine tabi tutulmaktadırlar. Bu suretle bilâvası
ta vergi ile mükellef olmayanlar maktu vergi ile de 
mükellef olmayacaklarından hemen umumiyetle ka
dınlar, çocuklar ve fakirler istisna edilmişler ve buna 
mukabil yaşları ve mahalleri ne olursa olsun namla
rına bilâvasıta vergi tahakkuk ettirilen kadın, erkek 
her şahıs veya eşhası hükmiye maktu verginin dairei 
şümulüne ithal olunmuşlardır. Maktu verginin işbu 
mahiyeti nevima servet ve kazanç esasına müstenit 
bir mütemmim vergi addedilebileceğim ve Şahsî ver
gi mahazirinden kurtulmuş olduğunu göstermektedir. 
Vakıa Şahsî Vergiden elde edileceği tahmin olunan 
beş milyon lira varidat maktu vergi şeklinde iki, ifci-
buçuk milyon liraya tenezzül etmekte ise de tevzii te
kâlifte adaleti temin Cumhuriyetimizin siyaseti mali
yesi muktezasından olmakla encümenimiz bu derece 
bir fedakârlığı şayanı tecviz görerek yeniden hazırla
dığı lâyihai kanuniyeyi Meclisi Âliye takdimini mu
vafık bulmuştur. 

Yeni lâyihanın birinci maddesi Maktu vergi ile 
mükellefiyeti, ikinci maddesi bilâvasıta tekâliften han
gi verg'lerin kastedildiğini, üçüncü maddesi istisna ve 
muafiyet şeraitini, dördüncü maddesi verginin dere-
catını tayin eylemektedir. Beşinci madde Maktu 
verginin temini tahakkuku için mükellef olabilecekle
rin beyanname itasına mecbur tutulduklarım, altıncı 
madde beyannemelerin vaktinde verilmesini ve nok
san yazılmamasını teminen teyidatı cezaiyeyi muh
tevidir. Yedinci maddede tahakkuk ettirilen maktu 
vergiler dolayısiyle mükelleflerin hakkı itirazı ve bu
nun sureti ifası tespit, sekizinci maddede vergimin za
man ve sureti tahsili hakkında ahkâm vazolunmuştur, 



Dokuzuncu madde Maktu vergiye hiç bir nam ile za-
maim yapılmaması maksadını istihdaf etmekte, onun
cu madde dahi kanunun tarihi meriyetini 1926 senei 
maliyesi iptidasına talik eylemektedir. Onbirinci madde 
usule mütedairdir. Maruz esbabı mucibe encümeni
mizin Şahsî Yergi yerine bu kere ihdasım muvafık 
gördüğü Maktu Vergi hakkındaki nokatı nazarını ira-
eye kâfi olmakla tanzim kılınan lâyiha! kanuniye müs-
tacelen müzakere buyurulmak temennisi ile Heyeti 
Celileye takdim kılındı, 28 Kânunusani 1926. 

Reis Mazbata Muharriri 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
tstanbul 

Tevf ik Kâmil 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Sivas 
Rasini 

MAKTU VERGİ HAKKINDA KANUN 
Birinci Madde — Bilâvasıta vergiler mükellefi-

ninden hakikî veya hükmî her şahıs işbu kanun mu
cibince maktu bir vergi tediyesiyle mükelleftir. 

İkinci Madde — Bilâvasıta vergilerden maksat 
nıuvazeneî umumiyeye dahil Müsakkafat, Arazi ve 
Kazanç vergilerinden ibarettir. 

Üçüncü Madde — Maktu verg'ye tabi tutulacak 
mükellefinin namlarına bilâvasıta vergi tahakkuk et
miş olması şarttır. Kavanini mahsusa ile istisna ve
ya muaf addolunan bilâvasıta vergilere tebaan maktu 
vergi de alınmaz. 

Dördüncü Madde — Maktu vergi berveçhiati de-
recata münkasemdir. 

1. Senevi namlarına 101 kuruştan 500 kuruşa 
kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden yarım 
lira, 

2. Senevi namlarına 501 kuruştan 1 500 kuruşa 
kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden bir lira, 

3. Senevi namlarına 1501 kuruştan 2 500 ku
ruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden iki 
lira, 

4. Senevi namlarına 2 501 kuruştan 5 000 ku
ruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden üç 
lira, 

5. Senevi namlarına 5 001 kuruştan 7 500 ku
ruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden dört 
lira, 

6. Senevi namlarına 7 501 kuruştan 10 000 ku
ruşa kadar bilâvasıta vergi tahakkuk edenlerden beş 
lira. 

Namlarına bilâvasıta tekâliften senevî 10 000 
kuruştan fazla vergi tahakkuk edenlerin müteakip 
her ikibinbeşyüz kuruş için maktu vergilerden birer 
İcra zammolunur. 

Beşinci Madde — Bilâvasıta vergi ile mükellef 
olanlar her sene Eylülü nihayetine kadar namlarına 
o sene için nerelerden ne miktar vergi tahakkuk et
tirildiğini mübeyyin ikametgâhlarının bulunduğu ma
hal Maliye dairesine bir beyanname ve Maliye daire
leri de beyannamelerin alındığına dair her mükellefe 
bir vesika vermeye mecburdurlar. İşbu beyanname 
ve vesikalar puldan müstesnadır. 

Altıncı Madde — Beşinci maddede muharrer müd
det zarfında beyanname vermeyenler veya beyanname
lerinde namlarına mütehakkik bilâvasıta vergiler me-
kadirim noksan gösterenler hakkında Maliye dairele
ri re'sen Maktu Vergileri iki kat olarak tahakkuk et
tirirler. 

Yedinci Madde — Mükellefinden herbirinin nam-? 
larına tahakkuk ettirilen Maktu Vergi miktarı kendi
lerine Teşrinievvel nihayetine kadar vergi tezkeresiyle 
tebliğ olunur. İşbu vergi miktarına karşı mükellefler 
hakkı itiraza malik olup, itiraznamelerini tarihi teb
liğinden itibaren onbeş gün zarfında mahallerinin en 
büyük mülkiye memuruna verirler. En büyük mülki
ye memurunun veya tevkil edeceği zatın riyaseti altın
da en büyük mal memuru ile mahallî belediye mec
lislerince veya emanet encümenlerince müntehap bir 
zattan müteşekkil üç. kişilik bir komisyon bu itirazatı 
bittetkik biray zarfında intaç ve vereceği karan Mali
ye daıiresâ ile alâkadar mükellefe tebKğ eder. Komis
yon kararlan katidir. 



Onbirinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Sekizinci Madde — Maktu vergi Kânunuevvel ve 
Nisan nihayetlerinde olmak üzere iki taksitte ve Tah
sili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Dokuzuncu Madde — Maktu vergiye hiç bir nam 
ile zamaim icra olunamaz. 

Onuncu Madde — îşbu. kanun 1926 seneiı maliyesi 
iptidasından muteberdir. 
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İNHİSARI DUHAN KANUNU MUVAKKATİYLE 26 ŞUBAT 1341 TARİH VE 558 NUMARALI 
TÜTÜN İDAREl MUVAKKATESİ VE SİGARA KÂĞIDI İNHİSARI HAKKINDA BAŞVEKÂLET
TEN GELEN (1/768) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVANİN VE MUVAZENEİ MALİYE 

ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 10 Kânunuevvel 1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5867 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İnhisarı dunan kanunu muvakkati ile tütün ida-

rei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarına mütedair 
26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı kanunun tem
didi ahkâmı hakkında Mâliye Vekâletince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 Kânunuevvel 1341 
tarihli içtimaında tezekkür ve MecIM Âliye arzı tas
vip olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe maz
batasının musaddak sureti leffen takdim olunmuş
tu^ Muktezasmın ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyurumıasmı rica eylerim efendim» 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Müşterekülnıenfaa Reji idaresinin senei haliye 

iptidasından itibaren feshi üzerine istihlâkâtı dahili
yeye mahsus tütün ve sigara kâğıdı mubayaa ve 
imal ve furuhtu muamelâtiyle tülüne müteallik sair 
umurun kavanin ve nizamatı mahsusasına tevfiken 
doğrudan doğruya hükümetçe ifası 26 Şuba 1341 
tarihli kanun ahkâmından olduğu cihetle muamelâtı 
mezkûrenin ifasiyle mükellef bir İdarei İnhisariye 
teşkil edilmiş ve idarei mezkûre mefsuh Reji şirke
tinin yerine kaim olarak menkul ve gayrimenkul bi
lumum emval ve eşyaya vaz'ıyed ile mart iptida
sından itibaren tedviri umura başlamıştır. Bu su
retle İdareli İnhisarıyenin eline gecen mamul tütün
ler senei sabıkadaki satışlara göre iki aylık ihtiyaca-
tı ve yaprak tütünlre dahi bir senelik imalâtı temi
ne kâfi bir miktarda idi. 

İdarei İnhisariye yalnız bir sene müddetle mu
vakkaten teşkil olunmuş ve Millet Meclisince bilâ-
hara bandrol usulünün lehinde ittihazı karar edil
miş olmakla idarei muvakkate bidayeti emirde dai
resi faaliyetini tahdit ile sene nihayetine kadar mev
cut malzeme ile istihlâkâtı dahiliyeyi teminen ve ka
çakçılığa mani tedabiri müessire ittihazı ile hukuku 
hazineyli vikayeye hasrı mesai eylemiştir. 

Tütün sarmağa mahsus sigara kâğıtlarının ayrıca 
mevkii furuhta çrfcarıhnayarak tütün paketlerinin 

derununa vaz'ı suretiyl etütün kaçakçılığının esasın
dan ref i ve kaçak tütün ve sigara kâğıdının takip 
ve derdesti hakkında İdarei İnhisariyece zabıta ve 
rüsumat memurlarının da muaveneti füliyesiyle teda
biri cedide ittihazı semeresi olarak marttan itibaren 
istiblâkat tedriciî ve mütemadi bir surette artmaya 
ve her tarafta mamulât talepleri çoğalmaya başla
mıştır. 

Filhakika tütün satışının miktarı mart da (218 000) 
kilodan başlıyarak teşrinievvelde (55 000) kiloya ve 
satış hâsılatı ise kezaîik martta (75 000) liradan bed 
ile teşrinievvelde (2 050 000) liraya baliğ olmuştur. 

Halbuki mefsuh Reji şirketinin en son hesalbatı 
katohınan 1339 senesi zarfındaki satıştan şehrî ve
sait (260) bin kilo ve (800 000) lira raddesinde İdi. 
Yani hükümet İdarei İnhisariyesi bu müddet zar
fında şirkete nazaran iklbuçuk misli kadar fazla bir 
satış temin etmiştir. 

İstîMâkatın ve talebin bu mütemadi tezayüdüne 
karşı İdarei İnhisariye Cibali fabrikasında ayn bir 
imalâthane dairesi kuşat ve Avrupa'dan sigara ma
kineleri celp ile imalâtı tezyit esbabına tevessül ve 
İzmir Fabrikasını kuşat ettiği gibi bu kerre de Ada
na fabrikasını işletmeye ve Diyarıbekir, Urfa, 
Van, Erzurum ve Arköyünde müceddeden ufak 
imalâthaneler tesisine tevessül eylemiştir. Aynı 
zamanda gerek yaprak tütün ihtiyacını temin 
ve gerek harmanların terkibatım muhafaza için 
piyasadan hayli miktarda tütün mubayaasına mecbu
riyet hasıl olmakla beraber senei haliye mahsulün
den dahi doğrudan doğruya zürradan mübayaat icra
sı için tertibat alınmıştır. 

Hâsılatın bu tezayüdü fevkalâdesine mukabil idarei 
haziranın işletme ve idare masarıfmdaıı da hayli ta
sarrufa! icrasına muvaffakiyet hasıl olmuştur. Fil
hakika Reji şirketinin 1339 senesi zarfındaki idare 
masarifi şehri vasati (217,500) liraya baliğ olduğu 
halde İdarei İnhisariyenin altı aylık masarifi idaresi 
şehrî vasati (150,000) liradan ibaret bulunmuştur. 
Yeni Reji şirketi hâsılatı umumiyenin % 22 sini ma
sarifi idareye hasrettiği halde İdarei İnhisariye bu nis-
beti yüzde onbuçuğa tenzil etmiştirki bu hal hükü
met inhisarı usulünün şirket Rejisine ne derece faik 
olduğunu ispata bir delil teşkil etmekte olup, hâsılatı 
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umumiyenin tezeyyüdiyle bu nisbeîin dalıa ziyade te
nezzül edeceği tabii bulunmuştur. 

İşletme hâsılatı saf iyesine gelince: Reji şirketinin 
salifüzzikir 1339 senesi zarfında Türkiye hududu da
hilînde temin etmiş olduğu (4 173 000 lira hâsılatı sa-
fiyeden hükümet hissesine (Düyunu Umumiye be
raber) ancak, (3 600 000) lira isabet edip buna evladı 
şüheda ve harp vergisi ile sigara kağıdı rüsumundan 
mütehassil (1 255 000) liranın ilâvesi halinde hükü
met eline geçen meblâğ (4 825 Oöö) liraya baliğ üîur 
ki, İdarei İnhisariyenin tamamen hükümete ait olmak 
üzere ilk altı ay zarfında temin etmiş olduğu hâsılatı 
saf iyeye hemen hemen müsavidir. Mahaza hâsılatın 
tezayüdü mütemadisine nazaran ikinci altı ay zarfın
da elde edilecek hâsılatı safiyenin daha fazla olacağı 
ve İdarei İnhisariyenin ilk senei faaliyetinde hüküme
te oniki milyon raddesinde emsali namesbuk bir vari
dat temin edeceği kaviyen memuldur, buna tülünün 
mahsulâtı arziye vergisinin de iEâvesi halinde yekûn 
varidatın (15 000 000) lirayı tecavüz edeceği şüphe
sizdir. 

İdarei İnhisariyenin bidayeti emirde ifayı faali
yet edebilmesi için iptidaî bir sermaye olarak on "ki 
milyon İha tahsisine 26 Şubat 1341 tarihli kanun ile 
mezuniyet verilmiş iken, İdarei İnhisariye bu parayı 
almadıktan başka dokuz ay zarfında hazineî maliye
ye 5 000 000 lira kadar tediyatta bulunmuş ve dört-
buçuk milyon liralık kadar yaprak tütün mubayaa 
edilmiş ve makine ve alât ve edevatı celide esmanına 
da ikiyüz bin lirayı mütecaviz bir meblâğ verilmiştir. 

Tütün İnhisarının doğrudan düğ» uya hükümet ma
rifetiyle idaresi deruhte olunduğu ilk sene muamelâtı
nın iktisap eylediği fevkalade vüsatinden berveçh'iatf 
netayiç istihraç olunabilir. 

Evvelâ: Tütün İstihlâkatmdan hükümetçe elde edi
lebilecek varidat hali hazıra nazaran pek ziyade kü-
şayişe müstaittir. Memleketimizin nüfusu umumiyesi 
onmilyon farz olunduğuna ve diğer memleketlerde 
nüfus başına istihlâkatın miktarı asgarisi olan senede 
bir kilo istihlâkât hesap edildiği ne nazaran beher ki
losu vasatı dört liradan (Kırkmilyon) lira satış elde 
edilmesi ve bunun yüzde kırkı olan (16) milyon lira 
tütün bedeli ile sair işletme masarifi olarak tenzil 
edildiği halde safi (25 000 000) lira raddesinde bir 
varidat istihsali mümkün olabilecektir. Tülün ve si
gara kaçakçılığı hakkında ilk sene zarfında ittihaz 
ohınan tedabiri mania gelecek senelerde de idame 
ve takviye edildiği takdirde kaçakçılığı meslek ittihaz 
etmiş olanlar çarnaçar bu sanatlerini icradan peyder

pey feragat edecekleri tabii olduğuna göre hâsılatımı
zın da o nisbeiîe tezayüt ederek haddi makul ve ta
biisini bulacağından şüphe yoktur. Binaenaleyh tütün 
rüsumu isühüâkiyes'inin tarzı cibayeii hakkında katî 
bir karar ittihazından evvel varidatı mezkûrenin hu
dudu tabiiyesini tayin ve tespit etmek ve bunun için 
de idarei haziranın bir kaç sene daha tecrübe devre
si geçirmesi menafii devlet iktizasındandır. 

Saniyen : Bütçemizin hayli açığı bulunduğu ve 
yeni menabii varidat taharri olunduğu şu sırada ha-
zinei maliyeye 1 5 - 2 0 milyon lira derecesinde mühim 
bir varidat temin eden bir idarenin sene gayesinde 
seîtiyle neticesi meşkûk bir tarzı cibayet kabul ve tat
biki vaziyeti hazırai maliyemiz noktai nazarından da 
muvafık görülmemektedir. 

Salisen : Dahili memlekette bütün istihlakâtı için 
inhisar usulünün tatbiki memleketimizin terakkiyatı 
iktisadiyesine de dokunmadığı ve istihsalâtta serbes
tli ziraat usuliyle istihlakâtta inhisar usulünün yekdi
ğerine engel olmaksızın yan yana pek âlâ yürüyebi
leceği son tecrübe ile tezahür etmiştir. Filhakika 
1339 senesinde % 12,5 nisbetinde tarholunan tütün 
üründen bir milyon altıyüz doksanaltı bin lira hâsıl 
olmasına mukabil geçen ve bu sene ekser yerlerde 
tütün ziraatinin serbest icrası yüzünden miktarı is
ti hsaîâ t çoğalarak Mahsulâtı arziye vergisinin % 8 
derecesine tenezzül etmesine rağmen altı ay zarfın
da (1 615 000) liralık bir varidat temin edilmiştir ki 
yeni sen mahsulünün idrakiyle bu varidatın sene ni
hayetine kadar (4 000 000) liraya baliğ olması me
muldur. Binaenaleyh İdarei İnhisariyenin memleketi
mizin en mühim menabii varidatından biri olan tü
tün ziraatının terakkisi üzerine hiç bir tazyik icra 
etmediği gibi serbestli ziraatın de mamulâtı inhisari
ye satışlarının terakkisine mani olmadığına göre İda
rei İnhisariyenin bir müddet daha devam ve ipkasın
da iktisadî millimiz noktai nazarından dahi bir mah
zur görülmemiştir. 

Gerçi inhisar usulü memleketimizde tütün imalât
hanelerinin ihdasiyle efradın bir kısım ticaretten 
mahrumiyetlerini icap ettireceği varidi hatır olabilir 
se de millî sermayedarammızm bu hususta büyük 
sermayelerle teşekkül edecek olan ecnebi şirketlerine 
karşı rekabet edip edemeyecekleri cayi tereddüt ol
makla beraber bu millî sermayeleri memleketimizin 
daha mühim olan menabii istihsaliyesine tevcit ede
rek tütün gibi sefahate müteallik bir maddenin imal 
ve füruhtu işinin de hüküm marifetiyle ve millî un
surlar ile işleyen bir idareye terketmelerinde nıemle-



ket iktisadiyatı için bir zarar mutasavver değildir. 
Kaldıki Türk tütünlerinin kısmı azaminin müşterisi 
ecnebi sermayeli şirketler olduğuna göre tütüncüleri
mizin teşebbüsatını muhafaza ve zürraamıza mezkûr 
şirketlerin esareti iktisadiyesinden tahlis edebilecek 
olan ancak kavi bir idarei inhisariyenin vücudiyle 
kaimdir. Binaenaleyh İdarei tnlıisariye tüccaran ile 
zürra beyninde bir nâzım vazifesini ifa ederek ikti
sadı millimizin bu şubesinden hakkiyle istifade edil
mesine en büyük bir âmil teşkil etmektedir. 

tşte balâda serd ve izah olunan esbaptan dolayı 
Tütün İdarei İnhisar riyesinin hükümetçe hali hazırı 
üzere üç sene daha devamı faaliyeti zarurî görülerek 
merbut lâyihaî kanuniye tanzim olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 18 
24 . 12 . 1341 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İnhisarı duhan Kanunu muvakkati ile Tütün ida
rei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhisarına mütedair 
26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı kanunun tem
didi meriyeti hakkında Maliye Vekâletince tanzim ve 
Başvekâletin Riyaseti Celileden muhavvel 10 Kânu
nuevvel 1341 tarih ve 6/5867 numaralı tezkeresiyle 
encümeninize tevdi buyurulan kanun lâyihası ve es
babı mucibesi mütalâa ve tetkik olundu. 

Kanunu mezkûrun temdidi meriyeti hakkında hü 
kümetce serdedilen esbabı mucibe encümenimizce 
varit ve lâyihai kanuniye muvafık görülerek aynen 
kabul edilmiş ve bermucibi havale muktezası ifa kı
lınmak üzere Muvazeneî Maliye Encümenine tevdii 
zımnında Riyaseti müşarünileyhaya takdimine karar 
verilmiştir. 

Reis 
Beyazıt 

Şefik 

Kâtip 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırn 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Aza 
Kütahya 

Ragıp 

Aza 
Karesi 

Mehmet Cavit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazeneî Maliye Encümeni 

Adet : 90-1/767 
24 . 12 . 1241 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarihli ve (558) nu
maralı kanunun temdidi ahkâmına mütedair olarak 
10 kânunuevvel 1341 tarihli ve 6/5867 numaralı tez
kere ile Başvekâleten gönderilen lâyihai kanuniye 
Maliye Vekili Hasan ve İdarei Muvakkate Müdürü 
Umumî Vekili Seyfettin Beyler hazır oldukları hal
de Encümenimizde dahi tetkik ve müzakere olundu. 

Verilen malumata ve atide dercolunan hulâsai 
hesabiyeye nazaran idarei muvakkatenin teessüsün
den itibaren 1341 senesinin dokuz ay zarfında da 
kadrolarda mühim tebeddülat vuku bulmuş olması
na rağmen şirketi münfesihenin 1340 senesinin aynı 
ayları zarfındaki satışına nisbetle 6 567 603 lira faz-
lasiyle 13. 742 716 lira satış temin edildiği anlaşılmış 
ve binaenaleyh bandrol sistemine girişilmezden evvel 
daha bir müddet şekli hâzırın idamesi encümenimiz
ce de muvafık görülerek lâyihai kanuniye esas itiba
riyle kabul edilmiş ve şekle ait bazı tashihat icra edi
lerek lâyihai mezkûre berayı tasdik Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 

1341 senesinde idarei Mu
vakkatenin satış hâsılatı 

1340 senesinde rejinin 
tütün satış hâsılatı 

Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Teşrinievvel 
Teşrinisani 

741 544 
707 416 
864 415 
901 161 
958 211 
804 576 
842 427 
802 638 
752 721 

7 175 113 

Muvazeni Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa AbdüUıalik 

Kâtip 
Konya 

Fuat 

751 761 
870 051 

1 054 196 
1 265 728 
1 718 122 
1 897 085 
2 037 751 
2 048 411 
2 049 721 

13 742 716 

Mazbata Muharriri 
namına 
İsparta 

Mükerrem 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil 
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Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Giresun 
Kâzım 

Aza 
Kırşehir 

Aza 
Saruhan 

Reşat 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Niğde 
Galip 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı. 

Hükümetin teklifi 
inhisarı Dühan Kanunu muvakkati ile 26 Şubat 1341 
tarihli ve 558 numaralı Tütün İdareî Muvakkateşi 
ve Sigara Kâğıdı inhisarı hakkındaki kanunun tem

didi ahkâmı hakkında kanun1 

Madde 1, — 26 Şubat 1341 tarİhM ve 558 numa
ralı kanunun ikinci maddesi mucibince hükümete 
verilmiş olan salâhiyet, Binuçyüzkırkdört senei ma
liyesi nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

Madde 2, — İşbu kanun ceridei resmiye ile ta* 
rihi neşrinden muteberdir.! 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep Hasta 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Cemil Mahmut Esat 

Maliye Vekili Nafıa Vekili 
Hasan Hüsnü Hasta 

Ziraat Vekâleti Vekili Ticaret Vekili 
Cemil AH Cenanı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Muvazene! Maliye Endimenlinîn tadili 
Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara kâğıdı İnhisarı 
hakkındaki Kanunun temdidi ahkâmı hakkında kanun 

lâyihası 
Birinci madde — 26 Şubat 1341 tarihi ve 558 

numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince hükü
mete verilmiş olan salâhiyet, 1344 senei maliyesi 
nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

İkinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Üçüncü madde — İşbu kanunun icrasına İcra! 
Vekffieri Heyeti memurdur. 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi Namına 
Çankırı İsparta 

Mustafa Abdülhalik Mükerrem 
Kâtip Aza 

Konya İstanbul 
Fuat Tevflk Kamu! 
Aza Aza 

Diyarbekir Saruhan 
Şeref Reşat 
Aza Aza 

Gaziantep Konya 
Ahmet Remzi Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
Kırşehir Giresun 

Yahya Gaîip Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Niğde 
Galip 
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Sıra Numarası : 32 

UMUMÎ İSTİHLÂK VERGİSİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (1/741) NUMARALI 
KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI 
VE 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNİN AŞARIN İLGASİYLE YERİNE İKAME EDİLECEK VERGİ 
HAKKINDAKİ 17 ŞUBAT 1341 TARİHLİ KANUNA BAZ MEVAD TEZYİIİNE DAİR TEKLİFİ 

KANUNİSİ 

Türkiye! Cumhuriyeti 
(Başvekâlet 9 Teşrinievveli 1341 

Kalem1! Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/5299 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiîesine 
Umumî istihlâk vergisi haikkında Maliye Vekâ

leti Cefiîesinee tanzim ulunan ve İcra Vekilleri He
yetinin 4 teşrinlisani 1341 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip edilen kanun lâyihası 
leffen takdim olunmuştur. Muktezasının, müstace
liyet karariyle, ifasına müsaade buyuruhnasuıı rica 
eylerim efendim 

Başvekil 
İsmet 

Esfr^bı Muelbe 
İstihlâki Umumî Vergisi serveü esnayı tasarruf 

veya istimalinde mükellef kılan bilâvasıta ve bilvası
ta vergiterlmizin tesis eylediği mükellefiyet manzume
si içinde onlarla bir ahengi tam dairesinde cereyan et
mek suretiyle tanzim edilmiş bilvasıta bir vergidir. 
Filhakika umumî istihlâk vergileri hangi şekilde ciba-
yet olunurlar ise olunsunlar başlı başına adaleti tek-
îîfiyeyi temin edebileceği iddia olunamaz. Fakat bu 
vergi diğer vergilerin janmda ve hafif bir rilspette 
tatbik olunduğu takdirde evvelkilerin sahai şumül ve 
tesirinden hariç kalan veya haklkattan noksan olarak 
izhar ve te'byin ettirilelbllen matrahları da tamamıyle 
tahtı teklife almak itibariyle mütemmim ve mütelâfi 
bir mükellefiyet vücude getirm'Iş olur. Leffen takdim 
kılınan kanun lâyihasında da bu esas takip oluna
rak evvelemirde verginin nispeti yüzde iki ve üç de
recesinde gayet hafif miktarda tayin olunmuş, saniyen 
istiblâkaîı hususiyeye ve eğlence mahallerine mahsus 
olmak üzere başkaca tesisi mutasavver olan vergi ile 
muzaaf bir mükellefiyet tahaddüs etmemek için so
nuncunun mevzuuna dahil olan matrahlar işbu lâyi
hada muafiyet mey anında zikir ve tadat olunmuştur. 
Umumî İstihlâk Vergisi mesaii fikriye ve bedeniye 
a<iha!bnun mahsulü say ve amellerinden müstefit olan 
kimseler île eşyayı ticariyeyi mubayaa eyleyenler üze

rine aksetmek maksadıyle alehımum bedelât ve ücu-
rat Ve satış fiyatlarına vazedilecektir. 

Verginin tahakkuku için takip olunan usul; ka
nun mevzuuna dahil olan mutavassıtlar tarafından su
reti mahsusada tesis olunacak kuyuda iptina eyleye
ceği gîbi tarzı cibayeti de bu vergiye mahsus olmak 
üzere ta!bı ve 'ihzar edilecek pulların istimali suretiyle 
cereyan edecektir. IşJbu vergi mevzuuna dahil olan 
mutavassıtların idarei maliye ile olan münasebeti res-
miyeleri mükellefiyet noktai nazarından şimdiye ka
dar kendilerini ahkâmı mahsusamız haricinde bir ka
yıt ile mukayyet bulundurmadığından bilumum tica
ret ve mesai erbabına defter teslîs ettirmek keyfiyetin
de idarei maliye oldukça müşMi&t karşısında bu-, 
lunacağindan bir taraftan işbu müşkülâtı tahfif ede
bilmek ve diğer taraftan da mükellefiyet karşısında 
hüsnüniyet perverde etmeyenlerin tariki hile ve hud'a-
ya müracaat edebilmelerine mani olmak üzere lâyi
haya münasip veçhile ahkâmı cezaiye vazolunmuştur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclîsi 22 . 11 . 1341 

Kavanirii Maîiye Encümeni 
Adet : 4 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti CeMieye 

Umumî İstihlâk Vergisi hakkında Maliye Vekâ
letince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasvip 
olunarak Başvekâletin 9 Teşrinievvel 1341 tarih ve 
•(6/5299) numaralı tezkeresiyle Heyeti Umumiyeye tak
dim ve Encümenimize havale Duyurulan lâyihai ka
nuniye Maliye Vekili Hasan Beyin hüzuriyie tetkik ve 
müzakere olundu. 

tsllhfâkâh umumiyeden istihsal suretiyle menafii 
Hazineyi temine hadim olan mezkûr vergi müstehlik
ler üzerinde ağır bir bâr teşkil etmeyeceği cihetle lâ-
yühai mezkûremn bazı mevadı Eneiimenimizce tadil 
edilerek Muvazene! Maliye Encümenince de tetkik 



olunmak Üzere mezkûr Encümene havalesi zımnın
da Riyaseti Celüeye takdimine karar verilmiştir. 

Reis Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozuk 
Şefik Süleyman Sırrı 

Kâtip Aza 
Ankara Ordu 
İhsan Ahmet Haindi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Türküye 
Büyük Mûllet Meclisi 

Muvazenei Maliye 
Encümeni 

Mazbata Numarası : 111 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celüeye 

Umumî İstihlâk Vergisi hakkında Başvekâletten 
Varit oîup, 9 Teşrinisani 1341 tarihli Heyeti Umumiye 
içtimaında Kavariin ve Muvazenei Maliye Encümen-

" ferine havale buyurulan tezkere ve merbuttu esbabı 
mucibeyi havi kanun lâyihası Kavanini Maîiye En
cümeni mazbatası ile birlikte Encümenimize tevdi kı
lınmış ve bu mcyanda İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası Heyetinden de Umumî İstihlâk Vergisi hakkın
da bazı mütalâan havi bir rapor vürut etmiş olmak
la cümlesi birleştirilerek Maliye Vekili Hasan Bey 
hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde İstihlâki Umumî 
Vergisinin serveti esnayı tasarruf ve istimalinde mü
kellef kılan bilâvasıta ve bilvasıta vergilerimizin tesis 
eylediği mükellefiyet manzumesi içinde onlarla bir 
ahengi tam dairesinde cereyan etmek suretiyle tan
zim edilmiş bilvasıta 'bir vergi olduğunu, diğer ver
giler yanında hafif bir nispette tatbik olunduğu tak
dirde evvelkilerin sahâi şümul ve tesirinden hariç ka
lan veya hakikaten noksan olarak tahakkuk ettirile-
bilen matrahları da tahtı teklife almak itibariyle mü
temmim ve mütelâfıi bir mükellefiyet vücude getire
ceği bu esasa binaen teklif olunan lâyihada verginin 
nispeti % 2 - 3 derecesinde tayin olunmuş ve eğ
lence ve Istİhîâkâtı Hususiye Vergisiine talbi matrah
lar ile mevadı inhisariye vesaire gibi muafiya'ttan 
maada alelumum satışlar, muameiât ve hidemat tabiî 
mükellefiyet addedilip tahakkuk için mutavassıtlara 
sureti malhsusada defter tutmak mecburiyeti tahmil 
ve cîbayet için de 'bu vergiye mahsus olmak üzere 

14 — 

pullar istimali tensip edilmiş ve verginin temini ta
hakkuk ve cJbayeti için bazı ahkâmı cezaiye ilâvesi 
muvafık görülmüş olduğu izah olunmaktadır. Ka
vanini Mâliye Encümeni Umumî İstihlâk Vergisi
nin menafii Hazineyi temine hadim olmakla beraber 
müstehlikler üzerinde ağır bir bâr teşkil etmeyeceği 
mütalâasında bulunarak vergi nispetini alesseviye 
% 2 tenzil ve 12 nci maddeyi tayyetmek ve mevadı 
sairede de bazı tadilât yapmak suretiyle lâyihayı ka
bul buyurmuştur. 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti mürsel 
raporunda; Umumî İstihlâk Vergisini pek ağır bula
rak bunun ihracat ticaretimizi tazyik, hayat pahalı
lığını tezyit edeceğini izah etmekte ve bu vergimin 
memleketin iktisadiyat ve ticareti için muzır olmasına 
mebni tatbikinden sarfınazar edilmesini ve 'bu cihet 
kabil olmadığı takdirde; 

1. İhracat mevadının istihsalât ve ihracatının bi
lumum safhalarında işbu vergiden muafiyetini, 

2. Dahilî istihlâk mevadından buğday ve emsali 
ekmek imaline salih olan mevadı gıdaiye île sade ve 
zeytinyağı, yaş ve kuru sebzelerle et, süt gîbi havayi-
ci zaruriye! gıdaiyeden olan mevadın keza'Kk vergi
den muaf tutulmasını, 

3. Teşviki Sanayi Kanununun muaf olarak ka
bul ettiği ham mevad ile alâtı ziraiye ve bunlara müte-
ferri yedek alât ve edavatm muaf tutulmasını, 

4. Bunlar haricindeki muamelâttan alınacak ver
gi nispetinin yüzde yarıma tenzilini temenni etmekte
dir. 

Umumî İstihlâk Vergisi Almanya ve Fransa'da ih
das olunan Ohîffre d'affaires mümasili olmak üzere 
teklif ediîmekte olup, sermaye harekâtının ve bilu
mum ticaret ve sanayi muamelâtım istihdaf eylemek
te ve mevzuundaki bu Vüsat ve umumiyet vergiye 
şâyânı dikkat bir hususiyet vermektediir. 

Umumî İstihlâk Vergisinin hayatı iktisadiyemizde 
bazı suitesirat icra edereceği ve maişeti bir derece pa-
hahlandıracağı hakkındaki mütalâa kısmen doğrudur. 
Her vergide esasen bu ne tay iç az çok olduğu gibi dai
ma yeni bir vergi vaz'ı mükelleflere fazla bir bâr tah-
miîi demek olduğundan şâyânı arzu addedilmemek ta
biîdir. Ancak vatanın müdafaası, ümranı, idarei umu-
miyesi, her sahada inkişaf ve terâkkisi gibi gayri ka
bili tehir ve azim ihtiyacatının temini paraya müte
vakkıf oîduğu Ve devlet bütçesinin mütemadyen ka
baran masarifine mukabil varidatını da artırmak ica-
bettiği unutulmamak lâzımdır. 



Bu sene hükümetçe Umumî İstihlâk Vergisi ile-be
raber daîha bir çok yeni vergiler tasavvur ve teklif 
edilmiş olmasına rağmen bütçemizde tevazün temin 
edilememektedir. Yeni menabil varidat taharrMni bi
le'zarurî kılan böyle bir vaziyette bazı mahzurlarına 
rağmen Encümenimiz Umumî istihlâk Vergisinin esas 
itibariyle kabul ve tervicini vazifeden addetmiş ve 
mamafih lâyihada icra ettiği tadilât ile mümkün 
mertebe mahzurlarının izalesine çalışmayı da lüzumlu 
görmüştür. 

Verginin hüsnü tatbiki halinde temin edeceği 
menfaat Maliyenin de bihakkın nazarı dikkatini celbe 
lâyık olduğunda ve bu verginin tedricen ikmal ve 
ıslâh suretiyle müstakbel vergilerimiz meyanında 
ehemmiyetli bir mevzi işgaline namzet bulunduğunda 
da şüphe yoktur. Âtiyeıı arz ve izah edileceği veçhile 
Umumî İstihlâk Vergisinden senevî yirmi milyon lira 
kadar varidat elde edileceği ve bu varidatın peyder
pey muamelât umumiyede husule gelecek küşayişle ve 
halktaki servet ve refah ile nıütenasiben artacağı me
muldur. 

Bu derecei vüsat ve müsmiriyette bir vergiye ta
raftar olmamak değil, bilâkis tedricen mahzurlarını 
izale suretiyle bütçenin en emin ve şâyânı itimat bir 
meribai varidatı olmasını temine çalışmanın muslp bir 
noktai nazarı malî olduğuna Encümenimiz kail bulun
maktadır. 

Umumî İstihlâk Vergisi aleyhindeki en mühim ten-
kidat ihracat ticaretimizi müteessir edeceği ve mem
lekette hayatı pahalandıracağı şeklinde hülâsa edile-
ıbilir. Filhakika ihracat mevadımız hemen umumiyetle 
mahsulâtı arziyeden olup, bunlar da 17 Şubat 1341 
tarihli Kanun mucibince % 8 veya % 10 vergiye ta
bidir. 

Umumî İstihlâk Vergisi her satış ve devir muame-
leıûnde % 2 nispetinde tahakkuk edeceğine göre müs
tahsil yedinden alınarak ihraç olununcaya kadar 
bir mahsulün lâekâl üç devir yaptığı kabul olunursa 
Umumî İsL'hîâk Vergisi olarak % 6 tediye etmesi lâ
zım gelecek demektir. Mecmuu % 14 - % 16'ya ba
liğ olan vergilerin ihracat tüccarımızı az çok mütees
sir etmesi varittir. Binaenaleyh böyle bir netice karşı
sında kalmamak için vergiler nispetinin azalmasına 
ihtiyaç vardır. Umumî İstihlâk Vergisinin hayat pa
halılığını artıracağı hakkındaki mütalâa da ihracat me-
vadımızda olduğu g2bi yine Mahsulâtı arziye vergisi 
ile birlikte ağır bir vergi nispeti husule getirmesinden 
münbais bulunuyor. Meselâ buğday mahsulâtı arziye 
vergisi olarak °/0 10 verdikten maada Umumî İstih-
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i lâk Vergisi olarak da üç devre göre % 6 vermiş olsa 
mecmuu % 16'ya baliğ olacaktır. Encümenimâz bu 
mehaziri bertaraf etmek için ya İstihlâk Vergistjnin 
mahsulâtı arziye vergisi veren mevad satış ve muame
lelerine teşmil edilmemesi veya Mahsulâtı Arziye Ver
gisinin kaldırılması gflbi iki şıkkı tetkik etmiş ve Ma
liye Vekili Beyin de esasta inzimamı muvaifakatiyîe 
Mahsulâtı Arziye Vergisinin ilgası ve yalnız memali-
ki ecnebiyeye İhraç olunacak mahsulâtı arziyeden 
gümrüklerden hini imrarîarında % 5 nispetinde bir 
vergi istiyfası muvafık olacağı kanaatine vasıl olmuş
tur. Bu tarz bir taraftan Umumî İstihlâk Vergls'inîn 
tatbiki ile hayat pahalılığının artacağı ve ihracat tica
retimizin müteessir olacağı gibi endişeleri mühim bir 
surette bertaraf etmekle beraber diğer taraftan da bir 
senelik tatbikatından anlaşıldığına göre hem Hazine
yi beklediği varidata nail etmeyen, hem de haîkı ve 
dahilî ticaretimizi tazyik edici bir mahiyet alan 
Mahsulâtı Arziye Verglstfn'e makul bir şekli intikal 
vermiş olacaktır. 

I Umumî İstihlâk Vergisinin tahm'in veçhile hâsılı 
maksi yirmi milyon lira olacağı muhakkak görüle-
bllseydi Encümeniniz Mahsulâtı Arziye Vergisinin bu 

I münasebetle tamamen ügasını Heyeti Celileye tekîif 
etmekte tereddüt etmeyecekti. Şimdilik Umumî İstih-

I lâk Vergisinden husule gelecek varidatın onbeş mil
yon lirayı tecavüz ettiği görülünceye kadar Mahsu
lâtı Arziyenin memaîiki ecnebiyeye ihraç olunanları-

I na hasrolunan % 5 verginin muhafazası muvafıkı ih
tiyat olacağı mütalâasında bulunmaktadır. Maliye Ve
kili Bey esasta Encümenimizin noktai nazarına iştirak 
etmiş olmakla beraber Mahsulâtı Arziye Vergisinin 
dahilden tamamen ve ihracattan kısmen kaldırılması 
mukabili olarak Umumî İstihlâk Vergisinin % 2,5 ol
mak üzere tespitini talep etmiş Ve bu noktada Encü
menin k&'bul etliği vergi nispetine nazaran arada 
% 0,5 bir ihtilâf kalmıştır. 

I Maruz mütalâat neticesinde Encümenimiz Umumî 

I İstihlâk Vergisiyle birlikte müzakeresi icra buyurul-
I mak üzere ayrı bir lâyîhai kanuniye tertip ve Heyeti 

Celileye takdim etmeyi muvafık görmüştür. Mezkûr 
I lâyihanın birinci maddesi yeni şekli tespit etmekle be-
I ra'ber tütün, ipek ve afyon Vergilerinin kemafissahık 
I istiyfası muvafık görüldüğüne, ikinci maddesi 17 Şu

bat 1341 tarihli Kanunun ikindi, üçüncü ve dördüncü 
I maddelerinin ilga olunduğuna, üçüncü maddesi daha 
I evvel Mahsulâtı Arziye Vergisi vermiş olan mevaddan 

hini İhraçta tekrar vergi alınmayacağına, dördüncü 
I maddesi de kanunun zamanı meriyetiyle ve icrayı me-
j muriyeiine ait bulunmaktadır. 
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Umumî İstihlâk Vergisinin temin edeceği menfaatti 
maliyeye gelince : 

Umumî istihlâk Vergisinden elde edilebilecek va
ridat için şimdiden sıhhate karip, Kir tahmin dermeya-
nı müşküldür. Mamafih gümrük istatistiklerimize gö
re 1340 senesindeki ithalât ticaretimiz miktarının 193, 
611, 048 ve ihracat ticaretimizin 158, 767, 927 îira 
raddesinde olduğunu ve bu kıymetin vasati uç kere 
tedavül ettiğini kabul edersek bir Sene zarfındaki mua
melât bedeli takriben bir milyar lirayı buluyor demek
tir. Bu miktarda istihsalâtı milliyeden dahilde istih
lâk olunan veya dahilde imal ve tamir edilen mevad ve 
eşyanın muamele bedeli dahil olmadığından bunları 
tahmindeki hatalara karşılık tuttuğumuz takdirde ver
giye mevzu teşkil edecek bir milyar lira oldukça sıh
hate takrip edilmiş sayılalbiMr. Bu miktar üzerinden lâ
yihada tespit olunan yüzde iki vergi nispeti kabul bu-
yurulursa temin edilecek varidatın yirmi milyon lirayı 
bulması memuldur. 

Maddelerde yapılan tadilât berveÇh'izîr arz olunur : 
Birinci Maddede — Bazı ibare tash'ihatı yapılmış

tır. 
İkinci Maddede — Muhtelif ibare tashihatından 

maada Kavanini Maliye Encümenince tayyoîunan 
üçüncü fıkra ipka olunmuştur. 

Üçüncü Maddede — KezaEk bazı tavzuhat ile ik
tifa edilmiştir. 

Dördüncü Madde •— Kavanini Maliye Encümeni
nin tadili veçhile kabul olunmuştur. 

Beşinci Maddede — Verginin cinayetinde kullanı
lacak pulların evsafı umumiyesi hakkında bazı tas-
rühatta bulunulmak lüzumlu görülmüş ve madde esas 
itibariyle Kavanini Maliye Encümeninin tadili daire
sinde kabul olunmuştur. 

Altıncı Maddede — Maliye dairelerince tasdik 
edilecek satış veya muamele defterlerinden bir gûna 
harç, resim vesaire alınmayacağı tasrih ve bazı ak
sam tavzih olunmuş ve hükümetin teklifindeki mad
denin, üç, dört ve beşinci fıkraları hükümleri yedi ve 
sekizinci maddelere nakledilmiştir. 

Yedinci Madde — Hükümetin teklifindeki altıncı 
maddenin 3 ve 4 ncü fıkraları ahkâmını muhtevi ol
mak üzere yeniden tanzim olunmuştur. 

Sekizinci Madde — Hükümetin teklifindeki altıncı 
maddenin son fıkrası ve 7 ve 10 ncu maddeleri hü
kümlerinin mezç ve tevhidi ve bazı yeni hükümler ilâ
vesi suretiyle yeniden tanzim edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — Hükümetin teklifindeki se
kizinci maddenin ilk fıkrası hükmünü havi olmak üze
re yeniden yazılmıştır. 

Onuncu Madde — Hükümetin teklifindeki doku
zuncu maddenin aynıdır. 

Onbirinci Madde — Hükümetin teklifindeki onbi
rinci maddeye mütenazır olup, Kavanini Maliye En
cümenince cezalar hakkında yapılan tadilâtın kabulü 
ve Meclisi idareler yerine belediye meclislerinin vazı-
fedar addedilmesi suretiyle bazı tadilâtı havidir. 

Onikinci Madde — Kavanini Maliye Encümenince 
tay buyurulmuş olan hükümetin teklifindeki onikinci 
madde, onbirinci maddeden maada ahkâmı havi ol
ması itibariyle muhafaza olunması tercih edilmiş ve 
gerek ifadede, gerek ceza mekadirinde bazı tadilât 
yapıldığı gibi hükümetin teklifindeki son fıkranın tay-
yı Encümeriimizce de muvafık görülmüştür. 

Oriüçüncü Madde — Hükümetin teklifindeki on-
üçüncü maddeye, ondördüncü madde de hükümetin 
teklifindeki ondört ve onbeşinci maddelere mütena
zır olmak üzere kabul ve ondördüncü maddeye kanu
nun icrasına Dahiliye Vekilinin de memuriyeti ilâve 
edilmiştir. 

Tadilâtı marazaya göre tanzim kılınan Umumî 
istihlâk Vergisine ait lâylhai kanuniye ile mazbatada 
mufassalan arz olunan esbabı mucibe dahüinde 
17 Şubat 1341 tarihli kanuna zeylen tanzim edilen 
kanun lâyihası birlikte müzakere buyurulması temen
nisiyle Heyeti Celileye takdim olunur. 

20 Kânunusani 1926 -

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İstanbul 
Tevfik Kâmil Bey 

'ini imzada bulunmadı 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Aza 
Sivas 
Rasim 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Hakkâri 

Asaf Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip Bey 
Hini imzada bulunmadı 
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Aza Aza 
Kütahya Giresun 

Mehmet Nuri Kâzım 
Aza Aza 
Niğde Maraş 

Galip Mithat 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Umum İstihlâk Verg'si hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Dükkân, mağaza, ticarethane, ma
den, taşocağı, fabrika ve imalâthane gibi ticaret ve 
sanata mahsus mahallerde vukubulan emval satışları 
ve icra edilen imalât ve tamirat bedelâtından ve ban
kacılık, sigortacılık, nakliyecilik, komisyonculuk ve 
tellâklık gibi muamelâtı ticariyeden madut umur ile 
iştigal edenlerle kâtibi âdillerin her nevi hizmet mu
kabilinden aldıkları mebaHğden 1342 senesinden itiba
ren işbu kanun mucibince bir Umumî İstihlâk Yergisi 
ahzohınur. 

Madde 2. — Atideki satış ve muameleler bu vergi
den müstesnadır. 

1. Ekmek satışları, 
2. İnhisar idarelerinin maktu tarife ve fiyatlarla 

beyi ve furuhtuna mecburî tuttukları mevad. 
3. Nakliyat resmine tabi eşhas nakliyatı, 

4. Ticaret, esham ve kambiyo borsalarında icra 
edilen bilcümle muamelât, 

5. Otel, lokanta, kahvehane ve birahane gibi ma
hallerde istihlâk edilecek mevad esmaniyle her ne nam 
ile olursa olsun alınacak bilcümle üçurat, 

6. Sinema, tiyatro ve eğlence mahallerindeki bi
let satışları, 

7. Kazanç vergilerinin esası on lira olan mahalle 
bakkalları ile sebzeci manav, balıkçı, odun ve kömür
cüler ve tenekeci, camcı, kundura tamirci ve boya
cısı gibi küçük esnaf ve sanatkârlar. 

Madde Z. — Umumî İstihlâk Vergisinin matrahı 
emval ve eşya satan veya bunları imal ve tamir eden 
ticaretgâhlarda satış fiyatının veya ücreti imaliye ve 
tamiriye yekûnu, hidemat mukabili ücret alan mües-
sesatta da ıskonto, faiz, ücret, prim, komisyon, ikra
miye, ardiye, nakliye, acyo vesaire namlariyle elde 
edilen gayrisafî kârdır. Her iki nevi muamelâtın müş
tereken icra edildiği müesseselerde vergi emval satışı 
ve imali için satış ve imal bedeli yekûnundan ve hi
demat için de her ne nam ile olursa olsun alınan hi
demat bedelâtı üzerinden istiyfa edilir. 

Madde 4. —Umumî İstihlâk Vergisinin nispeti, 
satış ve imalât ve tamirat bedelâtı için % 2 ve hide

mat mukabili alınan mebaliğ için % 3'tür. Küsurat 
bir kuruşa iblâğ olunur. 

Madde 5. — Umumî İstihlâk Vergisi, pul ilsakı 
suretiyle tediye olunur. Bu husus için ihzar edilecek 
pullar mal sandıklarında ve tahsil şubelerinde satıldı
ğı gibi Banka Kanununa tevfikan pul bayilerine de 
sattırılabilir. 

Madde 6. — Umumî İstihlâk Vergisini tediye ile 
mükellef olanlar bir umumî satış defteri tutmak ve 
bilcümle muamelâtım haksız ve silintisiz olarak bu 
deftere kaydetmek mecburiyetindedirler. Bu defterin 
her sayfası tahakkuk şubeleri veya ma] kalemlerin-
ce mühürlenecek ve bir ticarethane elindeki defterin 
dolduğuna ispat etmedikçe, ikinci bir defter tasdik et
tiremeyecektir. Muamelâtının tenevvüü itibariyle 
müteaddit satış defteri tutmak isteyenler için keyfi
yet vergi dairelerince tespit edilerek birden ziyade 
defter tasdik olunabilir. 

Satış defterine kaydolunacak emval esmanı ve 
hidemat bedelâtı berveçhi peşin istiyfa edilmiş ol
mak şart olmayıp, akdin veresiye veya müstakbele 
muzaf olarak vukuu da muamelenin deftere kaydını 
icabettirir. 

Keza deftere kayıt için muamelenin behemahal 
ricaretgâh derununda ücrası iktiza etmeyip, o ticaret
haneye ait olmak üzere vaki olan bilcümle muame
lât velev hariçte akdedilen deftere kaydolunmak 
mecburidir. Satış muamelesi toptan diğer bir tacire 
vaki olduğu takdirde müşterinin isim ve adresi def
tere kaydedilir. 

Madde 7. — 200 kuruştan dun perakende satış
larda her muameleyi ayrı ayn yazmak mecburî ol
mayıp her günün muamelesi yekûnen o günün akşa
mına kadar deftere kaydolunur. 

Madde 8. — Ticarethane sahipleri satış defterle
rinin kuyudatı ticariyeleri ve evrakı müsbiteleri ile 
mütabakatini her an ispat etmek mecburiyetindedir
ler. Bu defterler tahakkuk memur ve müfettişlerinin 
tetkikatına tabidir. Mükellef beyanname esasına müs
teniden Kazanç Vergisine tabi olduğu halde her sene 
defterlerini tahakkuk memurlarına ibraz ile tetkik 
ettirmeye mecburdur. 

Madde 9. — Satış defterleri taalluk ettiği senenin 
hitamından itibaren beş sene müddetle muhafaza 
olunmak mecburidir. Bir seneye ait olan vergi hak
kında o senei maliyenin inkizasından itibaren beş se
ne müddet zarfında takibatta bulunulabilir. 

Madde 10. — Her muamelenin pulu, deftere kay
dmı müteakip hemen ilsak olunur. Pulun faturaya 
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ait olan kısmının ayrıca faturaya ilsakı muktezi ve 
200 kuruştan fazla mebaliğ için fatura itası mecburi
dir. Umumî İstihlâk pulunun bedeli akideyn arasın
da hilâfına şart olmadıkça müşteriye racidir. 

Madde 11. — Defter tutmayan veya tuttuğu def
ter mıısaddak olmayanlar emsali müessesata kıyasen 
vergiye tabi tutulup vergi kendilerinden beş kat ola
rak istiyfa edilir. Bu gibiler kendilerine ihbarname 
tebliğinden itibaren bir hafta zarfında mahallî meclisi 
idaresine müracaatla defterlermin vücudunu ispat ve 
mukayesenin tarzına itiraz edebilirler. Defter tutul
madığı veya gayrı musaddak bulunduğu sabit oldu
ğu takdirde Meclisi idare ancak mukayesenin mu
vafık olup olmadığı hakkında itayı hüküm edip bu
nu muvafık bulmayacak olursa medarı kıyas olmak 
üzere diğer bir emsal iraesi ile iktifa eder. Meclisi 
idarenin kararı katidir. İtiraz, tayin edilen beş kat 
verginin tahsilini tehir edemeyip muamelâtı itiraziye-
nin neticesinde fazla alınmış olan kısım iade veya 
noksan alınmış olan kısım ikmal ettirilir. 

Madde 12. — İşbu kanunun ahkâmı sairesine 
muhalif harekât vukuu takdirinde bundan ziyaı rü
sum vaki olmadığı tebeyyün edecek olursa maktu-
en birinci defasında 50, ikinci defasında 100 lira ce
zayı nakdî alınır. Satışın bazısını deftere kaydetme
mek veya noksan kaydetmek ve kaydolunan mik
tarlar defatir ve kuyudatı hesabiyeye muhalif bulun-
mek gibi bir hal ile ziyaı rüsum tebeyyün ettiği tak
dirde maktu cezayı nakdiden başka tahakkuk eden 
noksan rüsum üç kat olarak istiyfa edilir. 

Mükellef bu baptaki ihbarnameler üzerine tav'an 
tcdiyatta bulunmayacak olursa sulh mahkemesine ve 
olmayan yerlerde mahkemei asliyeye müracaat ve bu 
takdirde masarifi muhakeme olarak hükmolunan ce
zaya yüzde on zam ve ilâve edilir. Mahkeme hükmü
nü bir ay zarfında ita eder. Satış veya muamelatmı 
mükerreren tahrif veya katimi ihfa ederek deftere 
kaydetmemeyi itiyat edenler için ayrıca bir seneye 
kadar ticaretten men cezası da hükmolunabilir. 

Madde 13. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi bir 
talimatname ile tayin olunur. 

Madde 14. — İşbu kanun 1342 senei maliyesi ip
tidasından itibaren meriyülicradır. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Adliye vekilleri memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
ismet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 

Recep İhsan 
Dahiliye Veküi Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü M. Cemil 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekâleti Vekili 

Ali Cenani Süleyman Sırn 

Kavanini Maliye Encümeninin Tadili 
Umumî Mihlâk Vergisi Hakkında Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Dükkân, mağaza, ticarethane, yazı
hane, maden, taşocağı, fabrika ve imalâthane gibi 
ticaret ve sanata mahsus mahallerde vukubulan em
val satışla.ı ve icra edilen imalât ve tamirat bedelâ-
tmdan ve bankacılık, sigortacılık, nakliyecilik, ko
misyonculuk ve tellâllık gibi muamelâtı ticariyeden 
madut umur ile iştigal edenlerden 1342 senesinden 
itibaren işbu kanun mucibince bir Umumî İstihlâk 
Vergisi alınır. 

Madde 2. — Bu maddenin üçüncü fıkrası (tay) 
ve yedinci fıkrasının ikinci satırındaki (ile) kelimesi 
kaldırılarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Mükümetin teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Umumî İstihlâk Vergisinin nisbeti 
yüzde ikidir. On paradan noksan resim istiyfası ifa
sını icabeden küsurat on paraya iblâğ edilir. 

Madde 5. — Umumî İstihlâk Vergisi pul ilsakı 
suretiyle tediye olunur. Bu husus için ihzar edilecek 
pullar mal sandıklarında ve tahsil şubelerinde sattırıl-
dığı gibi pul bayilerine ve kavanini mahsusa ile ken
dilerine bayilik hakkı verilenlere de sattırılır. 

Madde 6. — Hükümetin maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Hükümetin maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Hükümetin maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Hükümetin maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Hükümetin maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 11. — İşbu maddenin üçüncü satırındaki 
(Beş) yerine (üç) kelimesi yazıldıktan ve kat olarak 
istiyfa ediliı, ibaresinden sonra da (ve tekerrürü ha
linde bu ceza iki kat olarak alınır) ibaresi ilâve ve 
on üçüncü satırındaki (beş kat) terkibi kaldırılarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 12. — On birinci madde de ahkâmı ceza- I 
iyeyi ihtiva ettiğinden işbu maddenin kabulüne ma
hal olmadığından tayyedilmiştir. 

Madde 13. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 14. — İşbu kanun 1342 senei maliyesi ip

tidasından muteberdir. 
Madde 15. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma

lîye, Dahiliye Vekilleri memurdur.' 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Umumî İstihlâk Vergisi Hakkında Kanun Lâyihası 

Birinci Madde — Dükkân, mağaza, ticarethane, 
yazıhane, maden, taşocağı, fabrika ve imalâthane 
gibi ticaret ve sanata mahsus mahallerde vukubulan 
emval satışları ve icra edilen imalât tamirat bedelâtı 
ve bankacılık, nakliyecilikı komisyonculuk, tellâllık 
gibi muamelâtı ticariyeden madut umur ile iştigal 
edenlerin hizmet mukabili aldıkları mebaliğ üzerin
den işbu kanun mucibince bir Umumî İstihlâk Ver
gisi ahzoluımr. 

İkinci Maddt — Atideki satış ve muameleler 
Umumî İstihlâk Vergisine tabi değildir. 

a) Ekmek satışları, I 
b) İnhisara uit nıevad satışları, 
c) Nakliyat resmine tabi eşhas nakliyatı, 

d) Ticaret, esham ve kambiyo borsalarında icra | 
edilen bilcümle muamelât, 

h) Otel, lokanta, kahvehane ve birahane gibi 
mahallerde istihlâk edilecek mevad esmaniyle her ne I 
nam ile olursa olsun alınacak ücurat. 

v) Sinema, tiyatro ve eğlence mahallerindeki 
bilet satışları, I 

z) Kazanç vergilerinin esası on liraya kadar olan I 
mahalle bakkalları, sebzeci, manav, balıkçı, oduncu, I 
kömürcü, tenekeci, camcı, kundura tamircisi, kun- I 
dura boyacısı gibi, küçük esnaf ve sanatkârların sa- I 
tış, imalât ve tamirat ve hidematı mukabili aldıkları I 
bedeller ve ücretler. I 

Üçüncü Madde — Umumî İstihlâk Vergisinin I 
matrahı emval ve eşya satan veya bunlan imal ve 
tamir eden ticaıetgâhlarda satış veya imal ve tamir I 
bedelleri -yekûnu, hizmet müessesatından iskonto, I 
faiz, ücret, prim, komisyon, ikramiye, ardiye, nak- I 
liye, acyo vesaire namlariylc alınan gayrisafî kârlar I 
ve her iki nevi muamelâtın müştereken icra edildiği I 
müesseselerde her ne nam ile olursa olsun ahnan 
mebaliğ nıecmuudur. 

Dördüncü Madde — Umumî İstihlâk Vergisinin 
nisbeti % 2'dir. On paradan noksan resim istiyfa-
sının icabeden küsuru on paraya iblâğ olunur. 

Beşinci Madde — Umumî İstihlâk Vergisi pul 
ilsakı suretiyle tediye olunur. Bu vergi için kullanı
lacak pullar biri müşteriye verilmek diğeri bayide 
kalarak deftere ilsak olunmak üzere iki parçaya ka
bili tefrik bir surette ihzar edilip, mal sandıklarında, 
tahsil şubelerinde daima satışa amade bulundurula
cağı gibi Ulumum pul bayilerine ve kavanini mahsu
sa ile kendilerine bayilik hakkı verilenlere de sattırı
lır. 

Altıncı Madde — Umumî İstihlâk Vergisini tedi
ye ile mükellef olanlar bir umumî satış veya muame
le defteri tutmak ve bilcümle satış veya muamelâtını 
bu deftere kaydetmek mecburiyetindedirler. Bu def
terin her sayfası kâtibi adilce veya Maliye dairele
rince mühürlenir. Bir mükellef elindeki defterin dol
duğunu ispat etmedikçe ikinci bir defter mühürletti-
remez. Mamafih muamelâtın viis'at ve tenevvuu iti
bariyle müteaddit defter tutmak isteyenler için key
fiyet Maliye dairelerince tespit edilerek birden ziya
de defter dahi tasdik olunabilir. Maliye dairelerince 
tasdik olunan defterlerden bir güna harç, resim vesa
ire alınmaz, 

Yedinci Madde — Satış veya muamelât bedelle
rinin veya hizmet mukabili alınacak mebaliğin peşin 
veya veresiye veya müstakbele muzaf olmasına bir 
fark bulunmayıp kâffesinin deftere kaydı mecburi
dir. Kezalik satış, muamele ve hizmetin behemahal 
ticaretgâh derununda icrası muktazi olmayıp, o ti-
caretgâha ait olmak üzere hariçte vukubulan mua
melât da dahildekiler gibi deftere kaydolunmak lâ
zımdır. 

Sekizinci Madde — Toptan satış ve muameleler
de her işin deftere ka/dı ve hizasına vergi miktarına 
ait pulun bayide kalacak parçasının ilsakı ve bey-
nettüccar vaki satış ve muamelelerde ilâveten müş
teri tacirin isim ve adresinin defterde iraesi muktezi 
olduğu gibi müşteriye fatura itası ve pulun müşteriye 
ait parçasının bu faturaya ilsakı mecburidir. 

Perakende satış ve muamelelerde ayrı ayrı her 
iş deftere yazılmakla beraber vergi miktarına ait pu
lun bayide kalacak parçasının hizasına ilsakı mecbu
ri olmayıp akşamları bir gün zarfındaki muamele
ler yekûn edilerek toplanmış olan pulların bu yekûn 
mukabilinde defaten ilsakı mecazdır. Perakende sa
tış ve muamelelerde pulun müşteriye ait parçası tale
bi halinde kendisine ita, talep etmeyenlere ait parça
lar derhal imha olunut. Perakende satış ve muame
lelerde de fatura ve hesap pusulası tanzimi mutat 
olan ticaretgâhlarda pulun müşteriye ait parçası fanı-
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ra ve hesap pusulalarına badelilsak müşteriye verilir. 
Umumî istihlâk pulunun bedeli akıdeyn arasında hi
lâfına şart olmadıkça müşteriye raddir. 

Dokuzuncu Madde — Satış ve muamele defterleri 
her an Maliye memur ve müfettişlerinin tetkikatına 
tabi olup, ticarctgâh sahipleri bu defterlerin kuyu
datı ticariyeleri ve evrakı müsbiteleri ile mutabakat 
tından mesuldür. 

Onunca Madde — Satış ve muamele defterleri 
taallûk ettiği senenin hitamından itibaren beş sene 
müddetle muhafaza olunmak mecburidir. Bir seneye 
ait olan *?rgi hakkında o seneî maliyenin inkizasm-
dan itibaren beş sene zarfında takibatta bulunabilir. 

Onbirinci Madde — Defter tutmayan veya tuttu
ğu defter musaddak olmayanlar emsali müessesata 
kıyasen vergiye tabi tutulup vergi kendilerinden üç 
ve tekerrürü halinde beş kat olarak alınır. Bu gibiler 
kendilerine ihbarname tebliğinden itibaren bir hafta 
zarfında mahallî belediye meclisine müracaatla def
terlerinin vücudunu ispat ve mukayesenin tarzına iti
raz edebilirler. Defter tutulmadığı veya gayrı musad
dak bulunduğu sabit olduğu takdirde Belediye mec
lisi ancak mukayesenin muvafık olup olmadığı hak
kında itayı hükmedip bunu muvafık bulmayacak 
olursa medarı kıyas olmak üzere diğer bir emsal ira-
esi ile iktifa eder. Belediye meclisinin kararı katidir. 
îtiraz taym edilen verginin tahsilini tehir edemeyip 
muamelâtı itiraziyenin neticesinde fazla alınmış olan 
kısım iade veya noksan alınmış olan kısım ikmal et
tirilir. 

Onikinci Madde — On birinci maddede münderiç 
ahval hariç olmak üzere işbu kanunun ahkâmı saire-
sine muhalif harekât vukuu takririnde vergi ziyaı 
yoksa mütecasirlerinden birinci defasında maktuen 
yirmi, ikinci defasında elli lira cezayı nakdî ahiz ve 
satış muamelâtının bazısını deftere kaydetmemek ve
ya noksan kaydetmek g?bi bir hal ile yergi ziyaı oldu

ğu da tebeyyün ettiği takdirde maktu cezayı nakdi
den başka tahakkuk eden vergi noksanı iki kat ola
rak istiyf'i olunur. Mükellef bu baptaki ihbarname
ler üzerine tav'en tediyatta bulunmayacak olursa sulh 
mahkemesine ve olmayan yerlerde mahkemei asliye
ye müracaat ve bu surette eczaya yüzde beş zam ve 
ilâve edilir. 

Onüçüncü Madde — İşbu kanunun suveri tat-
bikiyesi bir talimatname ile tayin olunur. 

Ondördiincü Madde — 1926 Martı iptidasın
dan muteber olan işbu kanunun ahkâmını icraya Ad
liye ve Malîye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Âşann flgasiyle Yerine İkame Edilecek Vergi Hakkın
daki 17 Şıbat 1341 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanun 

Lâyihası 

Birinci Madde — Şimdiye kadar 17 Şubat 1341 ta-
rühli kanun mucibince vergiye tabi bulunan mahsulâtı 
arziyeden memaliki ecnebiyeye ihraç olunanlar güm
rüklerden hini imrarlarında ihraç iskele veya istasyon-
lardaki rayiç üzerinden yüzde beş nispetinde mahsulâtı 
arziye vergisine tabidir. Ancak bu vergi tütünlerin ke-
mafissabık rüruhtu zamanında alınacağı gibi ipek ve 
afyondan da mizan mahallerinde istiyfa olunur. 

İkinci Madde — Aşarın ilgası ile yerine ikame edi
lecek veı-gi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli kanu
nun ikinci, üçüncü, dördüncü maddeleri ilga olun
muştur. 

Üçüncü Madde — İşbu kanunun mevkii meriye
te vaz'ından sonra memaliki ecnebiyeye ihraç edile
cek mahsulâtı arziyeden daha evvel 17 Şubat 1341 
tarihli kanun mucibince vergi alındığı sabit olursa 
tekrar bu vergi alınmaz. 

Dördüncü Madde — Bir Mart 1926 tarihinden 
muteber olan işbu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 32*ye ilâve 

UMUMİ İSTİHLÂK VERGİSİ HAKKINDA BAŞV EKALETTEN GELEN (1/741) NUMARALI KANUN 
LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE, MUVAZENEİ MALİYE VE TİCARET ENCÜMENLERİ 

MAZBATALARI : (1) 

T, B, M. M. 
Ticaret Encümeni 28 . 1 . 1926 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Heyeti umumiyetlen encümenimize havale edilen 
İstihlâki Umumî Vergisi hakkındaki kanun lâyihası 
Maliye Vekili Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. Birinci maddeye sigortacılık kelimesi ilâve 
edilerek aynen kabul edilmiştir. İkinci maddenin (B) 
fıkrasındaki inhisara tabi mevadın dahilî satışlarının 
da istisna edilip edilmediği tatbikatta tereddüdü mu
cip olacağından mezkûr fıkraya (Dahildeki satışlar 
da dahildir) cümlesinin ilâvesiyle tavzih ve kabul edil
miştir. (Z) fıkrasından (Mahalle) kelimesi tayyedil-
miştür. 

Üçüncü Madde — (İtibar) kelimesinin ilâvesiyle 
(hizmet ve itibar... ilş.) şeklinde aynen kabul edilmiş
tir. Bu vergimin hayat pahalılığının artmasında icrayı 
tesir edeceği gayrı kabili inkâr olmakla beraber bu pa
halılığı tevlîi eden anasırın en mühimi şüphesizdirki 
paramızın altına nispeten haiz olduğu kudreti iştirai-
yenin sekiz misli derecesinde noksan olmasıdır. Bu 
noktadan alınacak en mühim tedbir paramızın kıy
meti itibariyesini yükseltmeğe matuf tedbirleri derpiş 
ve ittihaz etmektir. Bu tedbirin de en başlıca ve mü-
hümmi dahilî ve haricî ticaretimize mümkün mer
tebe süratle muvazene tesisini temin etmektir. Mem
leketimiz halen sınaî olmaktan ziyade ziraî bir mem
leket olduğundan bu bapta en ziyade lehimizde icrayı 
tesir edecek olan mahsulâtı arzıyemilzin ucuz ve faz
la miktarda ihracına çalışmaktır. Her ne kadar üç se
neden beri Meclisi Âli bu gayenin istihsali uğrunda 
aşarın kısmen ilgası ve teşvîkatı ziraiye için mühim 
mebaKğ kabulü gibi esaslı tedabir ittihazından geri 
durmahıakta ise de dünyanın hiç bir yerinde mevcut 
olmayan aşarın tamamen ilga edilemeyip mahsulâtı 
arziyemin bilhassa ihracatından istiyf asına devam edil
mesi ticareti hâriciyede muvazene tesisine matuf me
saimizi daha uzun müddet cihan rekabeti karşısında 
akamete mahkûm bırakacağından encümenimiz îsifih-

(1) Kavahini Maliye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları 32 sıra numaralı matbua ola
rak tevzi olunmuştur. 

lâka ti umumiye vergisine yüzde yarım ilâvesiyle Mu
vazene Encümenince yüzde beşe tenzil edilen mahsu
lâtı arziye vergisinin tamamen ilgasına karar vermek
le millî idarenin aşarın ilga hususunda millete ilân 
ettiği tarihî vaat ve umdesini ifa şerefini ilırava vesile 
bahşetmiş ve bu suretle dördüncü madde istihlâki 
ıtmumî vergisini % 2,5'a iblâğ etmek sureliyle kabul 
etmiştir. 

Beşinci, altıncı maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci maddede - müstakbele - muzaf fıkrası 

tayyedilmişür. Alemiî ticarette müstakbele muzaf ola
rak yapılan muamelât meyanında bilhassa (Alivre) 
tabir olunan satışlar vardır ki bunlar ekseriyetle mek
tup teati edilerek ifa edilir. 

Bu muamelâtın ekserisi her hangi bir sebepten do
layı icra edîfemeyereik bizatihi münfesih olur. Vergi
nin bu suretle natamam bir muameleden istiyfa edil
mesi âlemi ticarette bu nevi muameleleri tazyik ve iş
gal ile beraber gayrı adilâne olacağından encümeni
miz maddenin esasında gerek peşin ve gerek veresi
ye oîsun, İstihlâki Umumî Vergisinin alış veriş şart
ları tamamen tahakkuk etmiş yani kabili teslim ve 
tesellüm emtia şanslarına ait olması esasını kabul ile 
maddeden - müstakbele muzaf - fıkrasını tayyetmiştir. 
Sekizinci madde aynen kabul edilmiştir. Dokuzuncu 
maddeden (her an) kelimesi tayyedilmiştir. 

Onuncu Madde — İstihlâki Umumî Vergisine ta
bi müessesahn muamele defatir ve vesaikini beş sene 
muhafaza mecburiyeti tahmil edilmekte ise de encü
menimiz bilhassa ekseriyeti teşkil eden küçük bakkal 
ve esnafın esasen tanziminden aciz olduğu bu gibi 
kuyudat ve vesaiki beş sene muhafaza edebilmesini 
müşkül gördüğünden beş senenin üç seneye tenzilini 
muvafık görmüş ve maddeyi bu veçhile tadil ve ka
bul etmiştir. Onbirinci maddenin son fıkrasına (ma
hallince) kelimesini ilâve ile ve onikinci maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

Bu kanunla memurini maliyeye İstihlâki Umumî 
Vergisine tabi müessesatın defatir ve kuyudatını tet
kik ve teftiş hakkı bahsedilmekte olduğundan Ka
zanç Vergisi Kanununda olduğu misillu bu gibi me
murini maliyenin hasbelvazife muttali olacakları es
rarı ticariyeyi ifşa etmek ihtimalini bertaraf etmek 
için bu gibiler hakkında Kazanç Kanununda mevcut 
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maddei cezaiyenin aynen bu kanuna da dercini en
cümenimiz faydalı görmüş ve onüçünctt maddeyi bu 
maksatla ilâve etmiştir. 13 ncü madde 14 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. Dördüncü maddenin 
esbabı mucibesinde izah edildiği veçhile encümeni-
mizce Mahsulâtı Arziye Yergisinin tamamen ilgası 
kabul edildiğinden ilga keyfiyetini ifade için onbe-
şinci madde olarak bir maddenin ilâvesine lüzum gö
rülmüştür. 

Diğer maddeler numara tashihatiyle aynen kabul 
ve heyeti umumiyeye arz edilmek üzere takdim kdın-
mıştır. 

Mazbata Muharriri 
Reis namına 

İzmir Karahisarışarki 
Mustafa Rahmi İsmail ^ 

Aza Aza 
Konya îcel 

Hacı Bekir Mehmet Emin 
Aza 
Sivas 

Ömer Şevki 

Umumî İstihlâk Vergisi Hakkında Kanun 
Madde 1. — Dükkân, mağaza, ticarethane, yazı

hane, maden, taşocağı, fabrika ve imalâthane gibi 
ticaret ve sanata mahsus mahallerde vukubulan em
val satışları ve icra edilen imalât ve tamirat bedelâ-
tı ve bankacılık, sigortacılık, nakliyecilik, komisyon
culuk, tellâllık gibi muamelâtı ticariyeden madut 
umur ile iştigal edenlerin hizmet mukabili aldıkları 
mebaliğ üzerinden işbu kanun mucibince bir Umu
mî İstihlâk Vergisi ahzolunur. 

Madde 2. — Atideki satış ve muameleler Umu
mî İstihlâk Vergisine tabi değildir : 

A) Ekmek satışları, 
B) İnhisara tabi mevad satışları (dahildeki sa

tışlar da dahildir), 
C) Nakliyat resmine tabi eşhas nakliyatı, 
D) Ticaret, esham ve kambiyo borsalarında ic

ra edilen bilcümle muamelât, 
H) Otel, lokanta, kahvehane, birahane gibi ma

hallerde istihlâk edilecek mevad esmaniyle her ne 
nam ile olursa olsun alınacak ücurat, 

V) Sinema, tiyatro ve eğlence mahallerindeki 
bilet satışları, 

Z) Kazanç Vergilerinin esası on liraya kadar 
bakkallar, sebzeci, manav, balıkçı, oduncu, kömür
cü, tenekeci, camcı, kundura tamircisi, kundura bo
yacısı gibi küçük esnaf sanatkârların satış, imalât ve 

tamirat ve hidemat mukabili aldıktan bedeller ve üc
retler. 

Madde 3. — Umumî İstihlâk Vergisinin matrahı 
emval, eşya satan veya bunları imal ve tamir eden 
ticaretgâhlarda satış veya imal ve tamir bedelleri ye
kûnu, hizmet ve itibar müessesatmda Iskonto faiz, 
ücret, prim, komisyon, ikramiye, ardiye, nakliye, ac-

-yo vesaire namlariyle alınan gayrisafî kârlar ve her 
iki nevi muamelâtın müştereken icra edildiği mües
seselerde her ne nam ile olursa olsun alman mebaliğ 
mecmudur. 

Madde 4. — Umumî İstihlâk Vergisinin nisbeti 
°/o 2,5 tur. On paradan noksan resim istiyfasını icap 
eden küsurat on paraya iblâğ olunur. 

Madde 5. — Umumî İstihlâk Vergisi pul ilsakı 
suretiyle tediye olunur. Bu vergi için kullanılacak 
pullar biri müşteriye verilmek diğeri bayide kalarak 
deftere ilsak olunmak üzere iki parçaya kabili tefrik 
bir surette ihzar edilip, mal sandıklarında, tahsil şu
belerinde daima satışa amade bulundurulacağı gibi, 
bilumum pul bayilerine ve kavanini mahsusa Ue ken
dilerine bayilik hakkı verilenlere de sattırılır. 

Madde 6. — Umumî İstihlâk Vergisi tediye ile 
mükellef olanlar bir umumî satış veya muamele def
teri tutmak ve bilcümle satış veya muamelâtı bu def
tere kaydetmek mecburiyetindedirler. Bu defterin her 
sayfası Kâtibiadilce veya Maliye dairelerince mühür
lenir. Bir mükellef elindeki defterin dolduğunu ispat 
etmedikçe ikinci bir defter mühürlettiremez. Mama
fih muamelâtın vüs'at ve tenevvüü itibariyle mütead
dit defter tutmak isteyenler için keyfiyet Maliye da-
irelerince tespit edilerek bireden ziyade defter dahi 
tasdik olunabilir. Maliye dairelerince tasdik olunan 
defterlerden bir guna harç resim vesaire alınmaz. 

Madde 7. — Satış veya muamelât bedellerinin ve
ya hizmet mukabili alınacak peşin veya veresiye ol
masında bir fark bulunmayıp kâffesinin deftere kay
dı mecburidir. Kezalik satış muamel ve hizmetin be
hemehal ticaretgâh derununda icrası muktezi olma
yıp, o ticaretgâha ait olmak üzere hariçte vuku bu
lan muamelât da dahildekiler gibi deftere kaydolun
mak lâzımdır. 

Madde 8. — Toptan satış ve muamelelerde her 
işin deftere kaydı ve hizasına vergi miktarına ait pu
lun bayide kalacak parçasının ilsakı ve beynettüccar 
vaki satış ve muameleler de ilâveten müşteri ve ta
cirin isim ve adresinin defterde iraesi muktezi oldu
ğu gibi müşteriye fatura itası ve pulun müşteriye ait 
parçasının bu faturaya ilsakı mecburidir. 
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Perakende satış ve muamelelerde ayrı ayrı her 
iş deftere yazdmakla beraber vergi miktarına alt 
pufun bayide kalacak parçasının hizasına üsakı mec
burî olmayıp, akşamlan birgiin zarfındaki muamele
ler yekûn edilerek toplanmış olan pulların bu yekûn 
mukabilinde defaten üsakı mecazdır. Perakende sa
tış ve muamelelerde pukm müşteriye ait parçası ta* 
lebi halinde kendisine İta, talep etmeyenlere ait par
çalar derhal imha olunur. Perakende satış ve mua
melelerde de fatura ve hesap pusulası tanzimi mutat 
olan ticaretgâblarda pulun müşteriye ak parçası fa
tura ve hesap pusulalarına bedeffisak müşteriye veri-
Itrj Umumî İstihlâk pulunun bedeli akideyn arasın
da hilâfına şart olmadıkça müşteriye racidir. 

Madde 9. — Satış ve muamele defterleri ma
liye memur ve müfettişlerinin tetkikatma tabi ohıp, 
ticaretgâh sahipleri bu defterlerin kuyudatı ticariye-
leri ve evrakı müSpiteleri ile mutabakatından mesul
dür. 

Madde 10. — Satış ve muamele defterleri tahak
kuk ettiği senenin hitamından itibaren üç sene müd
detle muhafaza olunmak mecburidir. Bîr seneye 
ait olan vergi hakkında o senei maliyenin inkizasın-
dan İtibaren Uç sene zarfında takibatta bulunulabi
lir. . 

esiyle iktifa eder. Belediye meclisinin kararı kati
dir İtiraz tayin edilen verginin taJhşİinS tehir ede-. 
meyip muamelâtı itiraziyenin neticesinde mahallince 
fazla alınmış olan kısım ifade veya noksan alınmış 
olan kısmı ikmal ettirilir. 

Madde 12. — Onbirinci maddede münderiç ah
val hariç olmak üzere işbu kanunun ahkâmı sairesi-
ne muhalif harekât vukuu takdirimde vergi ziyaı yok
sa mütecasirlerinden birinci defasında makıtuen yir
mi, ikinci defasında elli Ura cezayı nakdî ahiz ve 
satış muamelâtınm bazısını deftere kaydetmemek ve
ya noksan kaydetmek gibi bir hal ile vergi ziyaı ol
duğu da tebeyyün ettiği takdirde maktu cezayı nak
diden başka tahakkuk eden vergi noksanı iki kat ola
rak fetiyfa olunur. 

Mükellef bu baptaki ihbarnameler üzerine tav'an 
tediyatta bulunmayacak olursa sulh mahkemesine 
ve oîmıyan yerlerde mahkemei asliyeye müracaat ve 
bu surette cezaya yüzde beş zam ve ilâve edilir. 

Madde 13. — İşbu kanunun tatbikiyle mükellef 
olan memurin hasbelvazife muttali olacakları es
rarı ticarfyeyi başkalarına işf a etmemekle mükellef -
tirler. Hilâfında hareketi sabit olanlar (100) liradan 
(500) liraya kadar cezayı nakdî ile beraber bir haf
tadan üç aya kadar hapis ile mücazat olunur. 

Muvazzaf memurların işbu cürmü tekerrür etti
ği halde bir daha hizmeti devlette istihdam olun
mazlar. 

Madde 14. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi bir 
talimatname ile tayin olunur. 

- Madde 15. — Aşarın ügasîyle yerine ikame edi
lecek vergi hakkındaki 17 Şubat 1341 tarihli kanun 
mülgadır. 

Madde 16. — 1926 Marn iptidasından muteber 
oîan işbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Dahi
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Madde 11. — Defter tutmayan veya tuttuğu def
ter musaddak olmayanlar emsali mttessesata kıyasen 
vergiye tabi tutulup vergi kendilerinden Uç, teker
rürü halinde beş kat olarak ahnır. Bu gibileri ken
dilerine ihbarname tebliğinden itibaren bor hafta zar
fında mahalli belediye meclisine müracatla defterle
rinin vücudunu ispat ve mukayesenin tarzına itiraz 
edebilirler^ Defter tutulmadığı veya gayrı musad
dak bulunduğu sabit olduğu takdirde belediye mec
lisi ancak mukayesenin muvafık ohıp olmadığı hak
kında itayı hükmedip bunu muvafık bulmayacak 
olursa medarı kıyas olmak üzere diğer bir emsal ıra-
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Sıra N umarası : 43 

BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/706) NUMARALI «M ANDIRA VE AĞIL KANUNU» LÂYİHASI ZİRAAT, 
DAHİLİYE VE ADLİYE ENC ÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 18 . 4 . 1341 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/1944 

Büyük! Millet Meclisi Riyaseti Ceüesine 
Serveti miffiyeıiiımizi tezyit ve himaye maksadıyle 

Ziraait Vekâleti Ceülesince tanzim edlilen ve İcra Ve-
fciEcıu Heyetinim 5 . 4 . 1341 tarihli içtimaında le-
dettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden «Man
dıra ve Ağıl Kanunu» lâyihası ile esbabı mucibe maz
batası Ieffen {akdini kılınmıştır. Muktezasının ifa ve 
neticesinin robasına müsaade buyurulmasını rica ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Serveti milîiyemiizi teşkil eden uruku muhtelife? 

lıayvaniyemiz memlekelin geçirdiği harpler ve ahali
nin cehaleti doİKyısıyÜe günden güne duçarı tereddi 
oînrak ensaM bozulmuş, miktarı azalmış ve bu suretle 
ihl'iyacatı mahalliyemize kifayet edemeyecek bir de
receyi bulmuştur; En ziyade hedefi tahrip ve zayiat 
olan hayvanatı ganemiye ve mağziyenin kışın barın
dıkları ağılların pek basit -sureHlte üstleri açık ve rüz
gâra gayrı mukavim bir tarzda inşalarından dolayı 
şiddeti ş'taya maruz kalarak hastalıktan ve bir ta
raftan» da hayvanatı vakfiyenin tamaî dendamna kur
ban oîms'an suretiyle her sene binlerce koyun ve keçi 
^TÜfcîinin mahvü heder o!duğu görülmektedir. Ez
cümle Ticaret Vekâleti CeliîesMn 23 Şübait 1341 ta
rih ve 818, 10635/14 numaralı tezkeresiyle mürsel 
Konya Ticaret ve Sanayi Odası riyasetinin 9 Şubat 
1340 tarihli tahriratında vasi ova ve meralara malik 
o*an vHâyetin ntallk olduğu hayvâtam ganemliye ve 
mağziye sürülerinden ashsbınca her suretle istifade 
ediîmiesme rağmen ahalinin kendi haline terkle gerek 
ziraat gerek ticareti hayvaniyemiizfin bakımsızlık yü
zünde!» duçarı inhitat olduğu bilhassa boyun ve keçi 
sürülerinin sazdan çit halinde pek basit ve hiç bir su
retle muhafaza şeralüirii cami olmayan ağıllarında 
kışın şiddeti şitaya ve hayvanatı Vabşıyenün savletleri
ne maruz bırakılarak binlerce hayvanı ihtiva eden 
milyonlarca liralık serveti miHiyemizin mahvolduğu 
bilbeyan her sene olduğu gibi bu sene de Vilâyetin 
Çimen nahiyesi civarında bu kabil bir ağılın esen rüz

gâra mukavemet edemeyerek dağılması neticesi etra
fa yayılan binlerce koyunun hayvanatı vahşiye tara-
filâdan telef edildikleri zikredilerek bu suretle hiç 
yoktan vermekte okluğumuz bu zaiyata nihayet ve
rilmesi için hayvanat ağıllarının taş ve kerpiçten imal 
mecburiyetimin vaz'ı ve bu nıesakine muktezi keres
teleri1» de mirî ormanlardan meccamen kat'ına mü
saade edilmesi talep ve temenni edilmektedir. Binae
naleyh ahalinin cehaleti yüzünden her sene kaybedi
len milyonlarca liralık serveti milliyemizin himayesi 
elzem görülerek bu bapta bir kanun vaz'ı muvafık 
mütalâa kıhramştfır ve tanjiıgı kılınan kanun müsvet-
tesi Ieffen takdim kılınmıştır. 

T. B. M. Mi 
Ziraat Encümeni 8 . 12 . 1341 

Karar : 7 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti İCelileye 

Gerek iktisat, gerek ziraat ve gerekse müdafaai 
memleket nokîsi nazarından ehemmiyeti derkâr bu
lunan hayvanatiinran ashabı tarafından kışın pek ip
tidaî ve basit ve hıfzıssııhlıaya katiyen gayrı muvafık 
mahalkrde kışlatılarak gerek şiddeti şjta ve gerekse 
hayvanatı vahşiye taarruzundan emin bulundurmar 
dikten maada sari bir hastahğın zuhurunda tedabiri 
tazime ittihaz edilememekte ve bu yüzden her sene 
hintercesinin mahvı heba okıp gitmesine sebebiyet 
verilmekte olduğuna kan! bulunan encümenimiz hü
kümetimizin bu halin ademi devamına mani olmak 
eme%le teklif eylediği lâyihai kanuniyeyi esas iti-
bariyle tasvip eylemiş ise de birçok yerlerde man
dıra ve ağıl kelimelerinin keHmei müteradifeden ol
ması ve halbuki lâyihai kanuriiyede sığır ve beygir 
gibi hayvanatın dahi nıünderiç bulunması dölayısiy-
fe lâyihai kanuniyeye Ahır, Ağıl Kanunu namı ve
rilmesinin daha münasip olacağı ve bundan başka 
kar yağması mutat olmayan yerlerde, yağan mahal
lere nazaran daha az hayvanat beslenmekte ise de 
bu gibi yerlerde de kışm az çok don ve soğukların 
hükiimferma olması ve hayvanatı vahşiyenin o gibi 
mıntıkalarda da eksik bulunmaması ve işbu lâyi
hai kanuniyenin en ziyade hedef ittihaz eylediği nok
tanın da hayvanatın hıfzısıhhasına müsait mesaki-
nin tnşaası gibi fennin emreyîediği icabaıttan ibaret 
olması dolayısiyle hükmü kanunun bütün Türki-
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ye'yi teşmili ve aynı zamanda bu emri mühiminin 
daha az müddette yani iki sene zarfında memleke
timizde tahakkukunu görmek arzusunu izhar eylemiş
tir. 

Birçok yerlerde ihtiyatsızlık neticesi olarak sü
rü sahiplerinin kışın ağılları kurbünde hayvanatın 
iradeihace taayyüşlerini temin edecek oîan mevadı 
gıdaiyeyi bulundurmamaları dolayısıyle pek çok te
lefata maruz kaldıkları müşahede edilmekte ve bu 
hali esef istimalin men'i için de ağıl ve ahırların 
yanında sürünün ihtiyaciyle mütenasip mevadı gıda-
iye bulundurması mecburiyetini âmin* bir maddenin 
ilâvesi münasip görülmektedir. Ahu* ve ağıllara 
lüzumu bulunan kerestenin ashabı tarafından mec-
canen civar ormanlardan kat ve tedariki maddesin
den memleketimizin her bir tarafında orman olma
ması dolayısıyle bir faidei ameliye istihsalinin müm
kün oîamıyacağını düşünerek maddeî mezkûrenin il
gasına ve diğer maddelerde görülen ve şekli idare
ye taalluk eden hususatın da tadilen kabul ve heye
ti umumîyeye arzına karar verilmiştir. 

Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Konya 

Musa Kâmil 
Aza 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Aza 
Kastamonu 

M. Fuat 
Aza 

Edirne 
Faik 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dahiliye Encümeni 

Adet : 26 

Mardin 
AH Rıza 

Aza 
İzmir 
Kâmil 
Aza 

Zonguldak 
Halil 

31*1 

Dahlilye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mandıra ve ağıl inşası mecburiyetine dair İcra Ve-1 

killeri Heyeti Riyasetinin 18.4*1341 tarih ve (6/1944) 
numaralı tezkeresiyle vürut eden (1/706) numaralı 
lâyihai kanuniye ve Ziraat Encümeni mazbata ve 
nüaddeleri Encümenimize havale edilmekle tetkik ve 
tezekkür edildi. 

Mütevali harpler ve hadiseler neticesi vaziyeti 
maliyesi rahned&r oîan kendi meskenlerini inşa hu
susunda bile duçan müşkülât olan ve lâyihai kamı-
niyenin matufuiileyhi bulunan köylüye bir de bu gibi 

inşaat mecburiyet ve külfetinin tahmili muvafık gö
rülmemiştir. 

Saniyen» hayvanat barındırılmalanna ve muhafa
za] sıhhatlerine ve neşvünemalarına ve binnetice hal
kın menafii iktisadiyesine hadim tesisat ve inşaat 
yapıldığı vakit ormanlardan icabeden kerestenin mec-
canen itası Orman Nizamnamesi ahkâmından bu
lunduğundan ayrıca maddei kanuniye tedvinine lü
zum yoktur. 

Binaenaleyh memleketin iktisadiyatına, ziraatine 
büyük faydalar temin etmesi memul ve fakat tatbiki 
pek müşkül ve belki fartı gayretle birçok hayvan ve 
ağnam ashabına zarar iras edebilecek olan bu tedabi-
ı in bir kanunla tevsikinden ise Hükümetin vesaiti 
nnahsusasiyle telkinat, teşvikat ve tergibatla ve onlara 
bu inşaatın lüzum ve fevaidini müsbit tesisat ile irae 
ederek halkın rağbetinin celbi daha muvafık olacağı 
düşünülmüş ve bu suretle lâyihai kanuniyenin kabul 
edilmemesi encümenimizce takarrür etmiş olduğundan 
keyfiyet Heyeti Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muhariri 
Rahatsızlığı dolayısıyle mezundur İzmir 

Münir 
Aza Aza 

Bozok Tekirdağ 
Süleyman Sırrı M. Faik 

Aza Aza 
Çorum İzmit 

İsmail Kemal İbrahim Süreyya 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Adliye Encümeni 
Adet: 54 26.1.1926 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Mandıra ve ağıl inşası mecburiyeti hakkında İcra 
Vekilleri Heyeti Riyasetinin 18.4.1341 tarih ve 19/44 
numaralı tezkeresiyle vürut eden (1/706) numaralı lâ
yihai kanuniye, Ziraat ve Dahiliye Encümeni mazba
taları tetkik ve icabı tezekkür edildi. 

Encümenimiz, mütemadi hâdisat dolayısıyle malî 
vaziyeti düzgün olmayan ve kendi evini yaptırmakta 
pek çok güçlük çeken köylüyü bu gibi inşaat ve tesi
sata mecbur etmek bugün için doğru olamayıp bu gi
bi mesailin ilerde malî, iktisadî vaziyetinin inkişafiyle 
Hükümetin halka numuneler göstererek fevait ve mu-
hassenatını anlatması ile temin edilecek işlerden oldu
ğuna kanidir. 
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Binaenaleyh Dahiliye Encümeninin lâyihanın red
di hakkındakf, esbabı mucibesi muvafık görülmekle 
lâyihanın reddi Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 
Aza 

Çorum 
Münir 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Mazbata Muharriri 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Karesi 
Osman Niyazi 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 
Aza 

Kastamonu 
Necmettin 

Hükümetin Teklifi 
Mandıra ve Ağıl Kanunu 

Madde 1. — Kar yağması mutat olan mahallerde 
ağnam, bakarat ve feres sürüleri ashabı işbu kanunun 
mevkii meriyete vaz'mdan itibaren üç sene zarfında 
hayvanlarını kışlak binası inşaya mecburdur. 

Madde 2. — Yapılacak mesken sürünün miktariyle 
mütenasfp vüsatte, hava ve ziya duhulüne müsait ve 
hayvanların kar ve yağmurdan muhafazasına elverişli 
hayvanatı vahşiyenin savlet ve duhulüne mani ve ze
mini kolayca temizlenmeye müsait tuğla, taş ve ker
piçten metin bir tarzda inşa olunacaktır. 

Madde 3. — Mesakini hayvaniye inşası için sarf-
olunacak kereste civar ormanlardan meccanen katolu-
nur. 

Madde 4. — İşbu kanunun neşrini müteakip her 
mahallin en büyük Mülkiye memuru, Encümeni Vi^ 
lâyet veya Ziraat Odası azasından münasip? göreceği 
zevatı ve icabı halinde Baytar memurlarını kışlak ma
hallerine göndererek mandıra ve ağılların tarif atı ka-
nuniyeye muvafık surette inşası için icap eden tedabiri 
ittihaz ettirir. 

Madde 5. — Her vilayette Islah ve Teksiri Hay
vanat komisyonları veya Baytar memurları, işbu ka
nun mucibince müddeti muayyenesi hitamında mesa
kini hayvanamyeyi teftiş edip şeraiti lâzimeyi haiz ol
mayanları tespit eyler ve ö vilâyet veya kazada en iyi 
mesakini hayvaniye inşa edenlerin esamisini bârapor 
Ziraat Vekâletine bildirir. 

Madde 6. — Ziraat Vekâleti Islah ve Teksiri Hay
vanat Komisyonlarından gelen raporları tetkik eyle
dikten sonra tensip edilenlere münasip ikramiyeler 
ita eyler, 

Madde 7. — Komisyonu mahsus tarafından badel-
keşif ve muayene, şeraiti lâzimeyi haiz olmadıkları gö
rülen ağıl veya ahırlar sürü sahipleri tarafından 
müddeti muayyene zarfında irae edilen plan dahilin
de inşa edilmezse kendilerinden elli liradan üçyüz li
raya kadar cezayı nakdî ahzolunur. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Ziraat, Dahili
ye ve Adliye Vekâletleri memurdur. Nisan/1341 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenanı 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Ziraat Encümeninin Tadili 
Ahır ve Ağıl Kanunu 

Madde 1. — Türkiye dahilinde koyun, keçi, ssğsr, 
manda ve beygir sürüleri sahipleri işbu kanunun mev
kii meriyete konduğu tarihten itibaren iki sene içinde 
hayvanlarına ağıl ve ahır yapmağa mecburdurlar. 

Madde 2. — Ağıl ve ahırlar, sürünün miktariyle 
mütenasip genişlikte, hava ve ziya girmesine müsait 
ve hayvanların kar ve yağmur ve fırtınalardan korun
masına ve tabanının kolayca temizlenmesine ve tava
nın akmamasına elverişli olarak tuğla, taş veya ker
piçten sağlam bir surette yapılır. 

Madde 3. — Sürü sahipleri ağıl ve ahırlarının ya
nında sürünün ihtiyacı ile mütenasip ot, saman, yem 
bulundururlar. 

Madde 4 — Her mahallin en büyük Mülkiye me
muru, Baytar memuru bulunmadığı takdirde Ziraat 
Odası azasından bir veya bir kaçı veyahut münasip 
göreceği zevatı ağıl ve ahırlara göndererek kanunun 
tarifi veçhile yapılmalarını ve hayvanatın ihtiyacatı 
için icap eden yem vesaireyi mevsiminde hazırlamala
rını temin ve teftiş ettirir, 

Madde 5. — Ziraat Vekâletince tanzim olunacak 
plan dairesinde şeraiti lâzimeyi haiz olarak yapılan 
ağıl ve ahırlar ashabına vekâleti mezkûrece münasip 
görülecek ikramiye verilir, 
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Madde 6. — tşhu kanunun ahkâmına riayet etme
yenlerden elli Hradan üçyiiz Graya kadar cezayı nakdî 
alımr. 

Madde 7. — îşbu kanunun icrasına Ziraat, Dahi
liye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

»9<i 




