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1. — SABIK ZABIT HÜLASASI 

1944 malî yılı Bütçe Kanununun müzakere
sine 22 mayıs pazartesi gününden itibaren .baş
lanması ve bu müzakerelerin devamı müddeti&ce 
herğün toplanılması kararlaştırıldı; 

italyan tebaasından Ronetto Dandiria ile; 
Torbalı'nın Çakırbeyli köyünden Memedoğlu 

Osman Ünal'ın mahkûm oldukları ölöin cezası
nın tasdikma dair mazbatalar kab&İ olttndu; 

Belediye Kanununun 152 nci Bladdösmiıi (D) 
fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 1?ânun lâyi

hasının birinci müzakeresi yapıldı; 
Belediye İstimlâk Kanununun 9 ncu madde

sinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi ta-
tep üzeriftc Adliye Encümenine gönderildi; 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada 
nihavet verildi. 

RokV. 
Sivas 

Ş. Günaltay 

Kâtip 
Tusceli 

N. S. Sılan 

Kâtip 
Samsun 
N. Fırat 

2. — HAVALE S»Î£E KEVRAK 

Mazbatalar 
1. — 1940 yılı Millî Korunma bilançosunun 

gönderildiği hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası (3/85); 
(Ruznameye); 

2. — Genelkurmay Başkanlığının vazife ve 
salâhiyetleri hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası (1/233) (Ruzna

meye); 
3. — İzmir Suları Türk Anonim Şirketinin 

satıh alınmasına ve devrine dair kanun lâyihası 
ve Dahiliye, Bütçe ve Nafia Encümenleri maz
bataları (1/182) (Ruznameye); 

4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/210) (Ruznameye). 

BîsRİNCİ CE&#E 
Açüma saati: 15 

REİS — R. Oamtfez 
KATİPLER -— N. Fırat (Samsun), V. Vzg&em (Kütahya) 

REİS — Cek« açılmıştır. 

& — RİYASET BÎVAHÎiriN HEYETİ ÜMÜIÖYEVE MÂRUZÂTI 

i . — Saym üyelerden bazdanna Mn mrU-
mesi hakkında Büyük MMUt MecUisi Myaseti 
tezkeresi 

15 . V . 19444 
Aşağıda isianlerı yazılı sayın üyeteıin izinleri 

Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Çorum Mebusu İsmet Eker 1 ay, hastalıgnıa 
binaen. 

Kars Mebusu Esad özoğuz 1,5, ay, hastalığma 
binaen. 

Manisa Mebusu Rıdvan Nafiz Edgüer 2 ay, 
mazeretine binaen. 

Sivas Mebusu İsmail Mehmed Uğur 1 ay, 
hastalığına binaen, 

REİS — İsimleri birer birer okutup reye ko
yacağım. 

Çorum Mebusu İsmet Eker 1 ay, hastalığma 
binaen. 

REİS — Reye araediyorum: Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kars Mebusu Esad özoğuz 1,5 ay, hastalığma 
binaen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Mebusu Rıdvan Nafiz Edgüer 2 ay, 
ftamöt^ma binaen. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Sivas Mebusu İsmail Mehmet Uğur 1 ay, has
talığına binaen. 

REİS — Kabul edenler . , . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

/ 
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4. - MÜZAKERE EDÎI^N MADDELER 

1. -— .Bteeafc'itt Kuşbaba köyünden Mioğtu 
Ömer öemen'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkımda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye En
cümeni mazbatası (3/136) [1] 

BEİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Adliye Encümeninin mazbatası okundu) 

R E t S — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
Reyinize arzediyorum : Kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kaimi edilmiştir. 

2. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum 
Müdürlüğü 1944 malı yılı Büt§e Kanunu lâyiha
sı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/209) [2] 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? I 

Dr. F . ECEVÎT (Kastamonu) — Aziz arka
daşlarım, evvelce yüksek huzurunuzda posta 
ve telgraf memurlarının, bilhassa aktif servis
te çalışan memurların vaziyetleri hakkında mâ
ruzâtta bulunmuş ve bu memurların ne derece
ye kadar fedakârlıkla çalıştıklarını ve buna 
mukabil maaşlarının, ücretlerinin, eline ge
çen paraların ne kadar az olduğunu tebarüz et
tirmeğe çalışmıştım. Bizim bütün memurluk haya
tı terbiyemizde, Millî Mücadele tarihimizde ça-
lışmalariyle, fedakârlıklariyle hepimiz için bir 
iftihar vesilesi teşkil eden bu arkadaşların bu
günkü hayat pahalılığı karşısında vaziyetleri 
gittikçe elim bir hal almaktadır. Vakıa kendi
lerine Hükümet, Yüksek Heyetinizden aldığı 
salâhiyetle bazı yardımlarda bulunmuştur. Fa
kat bu yardım kâfi derecede bir yardım teş
kil etmemektedir. Burada çalışan memurların 
adedi 15 000 kadardır. Bu on beş bin memur
dan 3 000 i beMr, 3 000 i evli fakat az çocuk-
lu> diğerleri ise çok çocuklu memurlardır. Bun
ların ekserinin eline geçen maaş tutarları 75 
lira kadardır. Hayatın gittikçe artan tazyiki 
altında müessir olan bu memurların bir çoğu 
tahammül edemez bir hale gelmişlerdir, içle
rinden bir çoğunu tanıyoruz, arzettiğim gibi, 
herhangi bir suretle vaziyetlerini refaha tahvil 
edecek imkândan da mahrumdurlar. Anemik 
bir hale, perişan bir hale düşmüşlerdir. Ancak 
bütün bir gece uykusuz kalmak mukabilinde 
ve bunun ivazı olarak üç lira yevmiye alabilir
ler. Buna da en kahramanları dahi ayda niha
yet 10 gün tahammül edebilirler. Bu vaziyete 
tahammül edemiyecek kadar zayif olanları el
lerine geçen para ile vazife başındadırlar ve 
çalışmak mecburiyetindedirler. Yüksek Heye
tinizden istirham edeceğim şey bir takrirle 

[11 İM sayılı basmayazı mptm sonundaki', 
:[£] 115 sayılı basmayanı zaptın sonundadır.' 

I huzurunuza çıkıyorum. Takririn kabulüdür. 
Bu takrir şudur: 

Arkadaşlar, Münakalât Vekâletine merbut 
bulunan üç umum müdürlükten ikisi için 194Ş5 
senesinde Yüksek Heyetiniz bir kanun kabul 
etti. Bu kanuna göre bilfiil aktif hizmette ça
lışanlara çalıştıkları günlere münhasır olmak 
üzere bir öğün yemek vermek esasını tasvip 
buyurdu. Münakalât Vekâletinin üç umum 
müdürlükten üçüncüsü olan Posta, Telgraf ve 
Tşlefoö memarları için aktif serviste çalışanla
ra da böyle bir lütuf ta bulunmanızı rica ile 
bunlara da çalıştıkları günlerde bir öğün ye
mek verilmesine inayet buyurmalarını istirham 
ederim. Yemek vermek imkânı yoksa bu ye
mek bedelinin takarrür ettirilecek bir esas dâ
hilinde nakden verilmesini arz ve rica ediyo
rum. Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 

Dr. S. IRMAK (Konya) — Muhterem arka
daşlar; geçen sene kabul buyurduğunuz P. T- T. 
Teşkilât kanuniyle bu meslek mensuplarına bazı 
faydalar temin etmek suretiyle bu grupta çalışan 

[ arkadaşların vazifelerindeki ağırlık ve hususi
yeti filiyatla teyit ve kabul buyurmuş oldunuz. 

Kabul buyuran kanunla bu mesleke mensup in
sanların 12 aylık mesaisinin 14 ay olarak kabul et
mek esası yer buldu. Bunu minnetle ve şükran
la karşılıyoruz. Ancak rejimimizin ana prensiple
rinden biri, nimetle külfet denkleşmesini temin 
etmek olduğuna göre bu mesleke mensup, arka
daşlar, daha bazı taltiflere hak keshetmek vazi
yetindedirler. Muhtelif meslek mensupları ara
sında sosyal hıfzıssıhha bakımından, vaktiyle ho
calık zamanında yapmış olduğumuz tetkikatta 
memlekette en çok yıpranan sınıf olarak P. T. T. 
mensuplarını gördük. Nitekim mesainin yıpratıcı 
mahiyeti bu grupta çalışanların muhtelif hastalık
lara olan musabiyeti nispetinin diğer gruptaki-
İerle mukayese edilemiyecek kadar fazla olmasiyle 
belirmektedir. Bu itibrla bu sahada sasyal sağlık 
ve sasyal tesanüt bakımından daha bazı fedakâr
lıklarda bulunmak bir ihkakı hak mahiyetinde ola
caktır. 

Bir tanesine muhterem arkadaşım Ecevit te
mas etti, aynı fikir ve mütalâadayım, ümit ediyo
rum ki muhterem heyetiniz de bu takrire müza-
haret edecektir. Fakat ayrıca ve bilhassa telgraf 
sınıfında çalışan insanların vaziyeti üzerinde bir 
az durmak lâzımdır. İçinde yaşadığımız fevkalâde 
anlar bilhassa bu gruptaki memurların mesaisini 
çok arttırmıştır, öyle ki bir gece nöbeti esnasında 
bini mütecaviz telgraf teati eden memurlarımız 
ııadirattan değildir. Bu gurupta çalışan memurla
rın mesaisi arasında esaslı farklar mevcuttur. 
şöyle kî bir kismı arzettiğim haddin çok dûnunda 
kaldıkları halde bir kısmı da bundan aşın mesai 
sarf ediyorlar. Şu halde asgari bir had tesbit et-
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mek ye bundan aşırı mesaisi olanlara muayyen bir 
prim kabul etmek bir hakkaniyet borcu olacaktır.. 
Onun için muhterem encümenden ve muhterem 
vekilimizden ricamız bu iki esas dâhilinde, ilk fır
satta Yüksek Meclis hazırlıklı olarak gelmeleri ve 
bu sahadaki memurlarımızın mesaisinin haklı mü
kâfatlarının bir an evvel verilmesidir. 

Dr. A. ARKAN (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, benden evvel söz alan iki arkadaşı
mız Posta ve Telgraf memurlarının vaziyetle
ri hakkında lâzımgel'en sözleri söylediler. Ha
kikaten bu memurların gece mesaileri, gün
düz çalışmalarına nispetle aldıkları para çok 
azdır, müşkül vaziyettedirler. Binaenaleyh bu 
memurların terfihi için icaıbeden tetkikleri 
yaptırmalarını muhterem Vekilden rica ederim. 

Bir de bu münasebetle intihap dairemde 
Atkaracalar köyü vardır. Burada posta şube
sinin tesisi için halk müteaddit defalar müra
caatta bulunmuştur, halkın ekseriyeti dışarıda 
olduğu için Çerkeşe kadar gidip mektup ve ha
valelerini oraya vermektedirler. Esasen de is
tasyon yakındır, buraya bir posta ye telgraf 
şubesi açılmasını bilhassa muhterem Vekilden 
rica ederim, 

ikinci bir rica; Çankırı başmüdürlük olmuş
tur. Binaenaleyh merkezle telefon irtibatının 
tesisi çok yerinde bir iş olacaktır, bu da hal
kın dilekleri meyanmdadır, bunu da arzediyo-
rum. Maruzatım bundan ibarettir. " '. 

B. KORALTAN (tçel) — Efendim, memur 
demek zaten umumî hayat bakımından mukay
yet bir insan demektir. Bilhassa vakit vakit bu 
kayıt fedakârlık ve feragat şeklini alırsa daha 
çok kıymetlenir. Bir nokta beni çok mütehas
sis etti. Onu arzetmek için söz aldım. Ne mut
lu millete hizmet edenlere ve millî hayatta gü
zel ün alanlara. Bazı sınıflar hakikaten haya
tın bu kadar mazhariyetine ermiş insanları 
temsil eder. Telgrafçılar da böyledir. Ne, za 
man ve ne kadar çetin bir iş olmuşsa bunlar 
binbir mahrumiyete katlanmışlar, çalışmışlar 
ve millî cepheden bu güzel mazhariyete ermiş 
bulunuyorlar. 

Onların ufak bir zaruretlerini gidermek 
mevzuubahis olurken bütün arkadaşlarımız bu 
hissiyata tercüman olmak için görüyoruz ki, 
kürsüye koşuyorlar. Ben de bu arkadaşlara im
tisal ederek her yerde, her zaman millî ve ka
nuni vazifelerini üstün düşüncelerle ve fera
gatle yapan bu arkadaşlar hakkında yapılan 
teklife candan iştirak eder ve bu hususta Yük
sek Heyetinizin samimi kanaatlerinin tecelli 
edeceğine inanmış bulunuyorum. 

(Bütçe Encümenini de dinliydim sesleri.) 
MÜNAKALAT VEKİLİ 01. A. F. OEBB-

SOY (Konya) — Sayın arkadaşlarım, bende
nizden evvel buraya gelen Dr. Ecevit ve diğer 
arkadaşlarımız P. T, T, muhabere memurları

nın ve diğer emsallerinin bir çok hizmetlerin
den bahsettiler ve mesailerini andılar. Onların 
bıı uğurda çok hizmet ettiklerinden ve yorul
duklarından ve kendilerine daha çok muavenet 
edilmesi lüzumundan bahsettiler ve nihayet bir 
teklifte bulundular. Münakalât Vekâleti P. T. 
T. Umum Müdüriyeti namına, eğer bu tekli
fin heyeti umumiyetine Maliye Vekili arkada
şımız ve Bütçe Encümeni muvafakat ettikleri 
takdirde, bizim bir diyeceğimiz kalmaz ve o 
memurlar namına teşekkür ederiz. Bilhassa bu 
kürsüden bu fedakâr memurlar hakkında sita
yişle bahseden. arkadaşlarıma tekrar teşekkür 
ederim. 

01. N. TINAZ (Bursa) —Arkadaşlar; ben
den evvel bu kürsüye çıkan kıymetli arkadaşla
rımız bu muhabere memurlarının feragatini, ça
lışkanlığını ve buna mukabil karınlarının doy
madığını ve bunlara hiç olmazsa çalıştıkları gün 
bir aş verilmesini teklif buyurdular. Bu, arka
daşlar, kâfi değildir, Eica ederim, şu elimizdeki 
bütçenin 36 ncı sayfasını bir gözden geçirelinı. 
Hamalbaşıya 70 lira ücret veriliyor. Hamalbaşıya! 
Evet hamalbaşıya 70 lira ücret değil, daha fazla 
verilsin. Bugünkü hayat şartlarının ağırlığı al
tında, bütün gün ve geceleri sabahlara kadar ça
lışan muhaberecilerimiz ne alıyor arkadaşlar? 
593 muhaberecimiz 75 lira ücret alıyor. Bu mu
habereciler bu para ile öyle sanırım ki, arkadaş
lar, sırf şahıslarının bile yiyeceğini, gıdasını te
min edemezler. Hepimiz aile sahibiyiz. Evleri
mizi nasıl geçindiriyoruz, hepimiz biliyoruz. Rica 
ederim 75 lira ile bir muhabereci kendisini, aile
sini nasıl geçindirebiliyor? Buna mukabil bütçe
nin irad kısmında, bakıyorum ki geçen seneden 
müdevver bütçe fazlası 4 milyon 899 bin liradır. 
Bundan evvel geçen mülhak bütçelerde görüyo
ruz ki, hepsine Hükümet, Maliye yardım ediyor. 
Bu feragatli memurlarımız çalışıyorlar, hem ken
di müesseselerinin masraflarını temin ediyorlar 
ve hem de irat fazlası meydana getiriyorlar. Bi
naenaleyh/birince teklifim; bunlara ihtiyaçlarını 
kısmen olsun, azacık olsun temin erecek, bunlara 
hayat, kudret verecek bir yardımın yapılmasıdır. 
öyleleri vardır ki, masa başında tık, tık, tık ça
lışırken oradan ayrılamıyorlar, kapanıp kalıyor
lar. öyleleri vârki, teverram ediyorlar, çünkü 
gıdalarını alamıyorlar. Bu birinci ricam. 

İkincisi; Devletin bütün teşkilâtında memrıı-
lanmıza bir tefeyyüz, terfi, irtika, yükselme fır
satı veriyoruz, şu maaştan, şu ücretten başlıyor, 
tedricen çıkıyor. Bu memurlar için, bu fedakâr 
insanlar için bu hak yok mudur? Rica ederim, 
bakınız, 36 ncı sayfada muhabereci on tane 100 
lira, 59 tane 75 lira alıyor. Arada hiç bir terakki 
yoktur. Bu da o kadar nispetsizdir ki 593 e. mu
kabil demek ki, hayatının son zamanlarında 10 
kişi (100) lira ücret alacaktır. Arkadaşlar, or
duda bir mahrut vardır, Bütün Devlet teşkilâ-
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tmda şu vardır, fabrikalarda bu vardır, bu za
vallılara bir $ey yok mudur, terakki imkânı yok 
müdür? Binaenaleyh muhterem generalimden 
çok rica ediyorum; bunlara bir yükselme ve te
feyyüz imkânı bahşetsin, bunlar hevesle daha 
çok çalışırlar. Arkadaşlar, bir telgraf verdim, 
öğle yemeğinden sonra, akşam üstü istanbul'dan 
almışlar, mektupla bildiriyorlar. Arkadaşlar, bu 
ne çalışkanlıktır, bu ne dikkattir? İkinci teklifim 
budur. Bunlara bir mahrut lâzımdır. Bunlara 
bir terakki kademesi lâzımdır. 

Üçüncüsü arkadaşlar, yine bütçenin varidat 
kısmına bakarsak meselâ telgraf 6 000 000 liralık 
bir irat temin ediyor. Telefon, 5 380 000 liralık 
bir irat temin ediyor. Demek ki, ikisinin yekûnu 
12 milyon lira kadar bir şey. Arkadaşlar, bunun 
3 405 000 liralık bir kısmını umumî bütçeye dâ
hil daireler veriyor. Bundan şu mâna çıkar: 
Devlet devairinde muhabere çoktur. Telgrafçı
larımızı lüzumundan fazla işgal etmektedir. Sıh
hatlerine bunun da çok tesiri vardır ye ben öyle 
görüyorum ki, iki kelime ile, iki satırla kabili 
ifade olan bir çok emirler, tamimler, sahifelerce 
yazılıp telgrafhanelere veriliyor ve bu zavallılar 
da sabahlara kadar çalışıyorlar. Halbuki, bun
ları bir kaç satırla ifade etmek ve tafsilâtlı emir
leri posta ile göndermek pekâlâ mümkündür. 

Demek ki, birinci niyazımız : Bunlara bir aş, 
bir gıda temin etmek, çalıştıkları müddetçe. 

İkincisi; bunların ücretlerini arttırmak. 
Üçüncüsü; tefeyyüz kademesi temin etmek. 
Dördüncüsü de, Devlet devairindeki uzun 

muhaberelerin önünü almak ve bunarı kısa mu
habere ettirmeğe alıştırmaktır. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) - -
P. T. T. memurlarına bir öğün yemek vermek 
meselesi Bütçe Encümeninde müzakere ve müna
kaşa mevzuu olmuş bir meseledir. Fakat görüldü 
ki, bu mesele biraz da esaslı tetkika ihtiyaç 
gösteren bir iştir. Bir kere bunun portesi nedir? 
Diğer dairelerde emsal teşkil edecek vaziyetler 
var mıdır? Şümulü nedir? ve nihayet tatbik şek
li üzerinde ayrıca durmak lâzımdır. Bu tetkikatın 
henüz yapılmamış olduğunu gördük. Elde müs
pet neticeler olmadan bir karara varmak imkâ
nı bulunmadığı anlaşıldı. Bu itibarla bu mevzu
un ele.alınarak tetkik edilmesi yerinde olur. 

Sonra burada bir karara varmak belki yerin
de olmıyan neticelere götürebilir. Bütçe Encüme
ni namına arzedeceğim bundan ibarettir. 

MÜNAKALAT VEKİLİ Gl. A. F. CEBE-
SOY (Konya) — Sayın arkadaşım Gl. Tınaz bil
hassa küçük memurların ücretleri hakkında 
mütalâa beyan ettiler. Bunlara terakki yolu 
gösteril m ediğini söylediler. 

Bunlar, halihazır trafikinin çokluğu dolayı-
siyle miktarları değişen ücretli muvakkat me
murlardır. Halbuki esas teşkilâtımızda 2 500 
daimî memurumuz vardır. Geçen sene kabul 1 
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buyur'duğunuz yeni Teşkilât Kanunumuzda bun
ların içlerinden, terfi müddetleri geldiği zaman, 
ehliyetli olanlar daima terakki etmek imkânı
nı bulmaktadırlar. Binaenaleyh Teşkilât Kanu
numuz bu terakki keyfiyetini derpiş etmiştir. 
Kullandığımız ücretli muvakkat memurlardan 
daha fazla bir ücrete lâyık olanlar varsa eli
mizdeki kanun müsaittir, bunlara da zam ya
pabiliriz. Meselâ 70 lira ücretli 100 kadar me
mur bulunduğundan bahsettiler. Bunun bir kıs
mının maaşı daha fazla yükseltilebilir. Mama
fih Ijugünkü vaziyette bunların ekserisi yeni 
memurlardır, liyakat ve ehliyetleri henüz tak
dir edilmemiştir. O itibarla şimdilik bu ücret 
verilmektedir, fakat sene ortasında ehliyetleri 
görülenlerin ücretlerini yükseltmeği düşünü
yoruz. 

Diğer taraftan telgraf muhaberatının çok
luğundan bahis buyurdular ki, bu husus Hükü
metin de nazarı dikkatini daima celbefmekte-
dir. Başvekâlet kanaliyle diğer vekâletlerin, 
makamların nazarı dikkatlerini celbetmekte-
yiz. 

Zannederim bir arkadaşımız da Çerkeş ci
varında bir yerde posta, telgraf şubesi açılma
lını arzu etmişler'dir. Onu da tetkik ettikten 
sonra oraya da bir posta, telgraf merkezi açaca
ğımızı ümit ederiz. 

MALİYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, Posta, Telgraf memurlarının haki
katen muzt ar mevkide olduklarına dair gerek 
01. Naci Tınaz ve gerek diğer arkadaşların 
derme^an ettikleri mütalâalara iştirak etmeme
ye İmkân yoktur. Ancak Bütçe Encümeni Maz
bata Muharririnin ifade ettiği veçhile Yüksek 
Meclisçe senelerdenberi böylece mebus arka
daşlardan 40, 50 sinin imzasiyle tahsisat talebi 
hakkındaki usulü ihya edecek olursak, Yük
sek Meclisin mahzurunu görüp terkettiği eski 
bir usulü yeniden ihdas etmiş olacağız. Umu
mî bütçenin tetkikma başladığımız zaman, ar
kadaşların hepsinin malûmu olduğu üzere, 
bütçede bütün memurlara aynı yardım derpiş 
edilmektedir. Ondan başka yine baremin tadi
lini icabettiren esbap namı altında ayrıca bu
nu da derpiş etmekteyiz. Binaenaleyh gerek 
aynî yardım ve baremin tadilâtını ihtiva eden 
bu iki lâyiha, Hükümet namına diyebilirim ki, 
bütçe müzakeresi başlamadan evvel Büyük 
Meclise takdim edilmiş bulunacaktır. Binaen
aleyh eğer ki, Yüksek Heyetiniz tasvip buyu-
rursa bunları müzakere ederiz. Eğer bunların 
fevkinde ayrıca bir yardım yapılması kanaa
ti devam edecek olursa, Bütçe Encümeninin de
diği gibi, dairesince tetkikler yapılır, Bütçe 
Encümenince tetkikler yapılır, portesi nedir 
anlaşılır ve ondan sonra bir yardım imkânı 
derpiş edilir. Bu gibi yardımların yalnız P. T. 
T. memurlarına münhasır olmaması lâzımgeldi-
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ğini bilerek , şimdiki halde takrir sahiplerin
den rica ederim, böyle mahzurunu gördüğümüz 
eski bir usulü ihyaya gitmiyelim. Esas itiba
riyle P. T. T, memurlarına yardım yapılmasına 
bendeniz de taraftarım. 

REİS — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Hayat pahalılığı bütün saıbit ve dar gelir
liler safında tahammül edilmez ıstıraplar uyan
dıracak bir mahiyet almıştır. Bilhassa kış, yaz, 
geceli, gündüzlü vazife başında bulunan ve el
lerine maaş veya ücret olarak çok mahdut pa
ra geçen posta, telgraf ve telefon işletme ser
vislerinde çalışan memur, teknisyen ve hatba-
kıcılariyle posta, telgraf fabrika işçileri için 
bu ıztırap âzami gerginlik mertebesine varmıştır. 
Münakalât Vekâleti 1942 senesinde Büyük Mecli
sin kabul ettiği 4349 numaralı kanunla katarlar 
ve deniz vasıtalarında çalışan memur ve müstah
demlere fevkalâde hallerin devamı kaydiyle günde 
bir defa parasız yemek yedirmeye mezun kılın
mış ve yemek pişirilmiyen yerlerde bu yemeklerin 
aynen karşılığının verilmesini temin etmiştir. Mü
nakalât Vekâletinin üçüncü umum müdürlüğü 
olan P. T. T. memurlarına da böyle bir yardım 
yaprlmasım Yüksek Meclisten rica eder ve ekli 
kanon maddesinin Umum müdürlük Bütçe kanu
nuna ilâvesini istirham ederiz. 

Kastamonu îçel ; Edirne 
Dr. F. Ecevit Dr. M. Berker Ekrem Demiray 

Yozgad İzmir- Çanakkale 
S. Korkmaz Dr. K. örs S. Batu 
Urf a Balıkesir Çanakkale 

M. K- Yetkin H. Küçükler Reşat Nuri Gültekin 
İzmir Afyon Karahisâr Kütahya 

. E. Çınar- Dr. A. H. Selgil S. Kutman 
Tekirdağ Oiresun Seyhan 
E. Ataç 1. Sabuncu K. Çelik 

Siva» Sinob Seyhan 
A. Yurdakul O. Atay Şemsa Işcen 
Gazianteb Erzincan Denizli 

Dr. M' Canbulat A. Semih tlter H. Gün ver 
Kocaeli Çanakkale Ordu 
S. Pek Atıf Kamçıl Ş. Akyazı 

Elâzığ Giresun Sivas 
t Yalçın F. Atlı A. Esenbel 

İzmir Kastamonu Sivas 
E. Oran Nuri Tamaç H. Işık 
Çorum Çorum Konya 

Dr. C... Alper N. Atalay Kâzım Okay 
Samsun Manisa Malatya 

M. Ali Yürüker F. Uslu H. Sağıröğlu 
Tokad Elâzığ 

Cemal Kovalı Okunamadı H. Kişioğlu 
Malatya Trabzon Denizli 

Dr. G. Özelçi L. Yavuz N. Küçüka 
Erzincan Kütahya 

Okunamadı F. Halfegil Dr. Ali Delilbaşı 

Afyon Ka^hisar 
A. Taşkapriı 

: Yozgad 
-.M* Alpak 

Balıkesir 
M. Akpınar 

R. KORALTAN (Konya) — Usul hakkında 
arzedeceğim. Bütçe Encümeni muhterem Mazba
ta Muharririyle muhterem vekil de bu noktai na
zarı kabul ettiler. Yalnız, tetkik mevzuudur dedi
ler. Müsaade buyurursanız reye koymadan evvel 
tetkik etsinler ve tetkik neticesini biL|irsinler. 

Dr. F. ECEVİT (Kastamonu) — Bendeniz 
de aynı mâruzâtta bulunacaktım. 

Maliye ve Münakalât Vekili ve Bütçe Encü
meni Mazbata muharriri bir defa tetkik ekme
ği derpiş ettiler. Böyle olursa bu sözlerini se
net ittihaz ediyorum. Bütçe Encümenine git
sin, tetkik çts inler. 

MALİYE VEKİLİ F. AğraJı (Elaziğ) — Ar-
zettiğim ayni yardım kanunu Bütçe Encümeni
ne gelecektir, Terfih kanunu gelecektir. Bu 
buyurdukları takrir de Encümene verilecek 
olursa Hep birlikte, arkadaşımın dediği gibi, 
tetkik edilir. 

REİS .— Bütçe Encümeni alıyor mu efen
dim? 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Alryprnz. 

REİS — Yalnız şunu arzedeyim.: Dahilî ni
zamnamenin 27 nci maddesi mucibince 51 imzalı 
olan takrirleri reye arzetmek mecburiyetinde
yim. Yalnız Encümen istediği için reye arzet-
miyorum, Encümene veriyorum. 

Heyeti umumiyesi hakkında başka söz isti-
yen yoktur. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı masraf
ları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (31 312 802) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
Lira 

11 773 492 

3 274 865 

190 000 

F. 
1 Maaşlar 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Ücretler 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Muvakkat tazminat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 1683 sayılı kanunun 58 nci mad

desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 55 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek yakacak zammı 
REÎS •— Kabul edilmiştir. 
4*53 sayılı Posta, Telgraf ve Tele
fe* İşletene Umum Müdürlüğü 
Teşfâlât kanununun 51 nci mad
desi gereğince verilecek ücretler 
REÎS —- Kahul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhabere ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REÎS :— Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta hizmetleri 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Telgraf, telefon ve telsiz hizmet
leri 5 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Bina inşa ve tamir işleri 2 
REÎS—Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
P. T. T. Fabrikası her türlü mas
rafları 
REÎS-~-Kabul edilmiştir. 
Yatılı P. T. T. Meslek okulu her 
türlü masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kuırs masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Talebe tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
JMjatbaa ve hesgp makinaları mmh 
jaifara 
RÜİS — Kabul edilmiştir, 
Yabancı roütohas«s ücret ve mas
rafları 
R E t e ^ K a & u l edüm^tjr. :. 
Pasif koranma masrafta: 
REÎS —• Kabul -edâlmSştir. 

Lira 

75 000 

730 000 

65 800 

8S5 000 

400 000 

1 000 

200000 

441 000 

707 500 

.400 000 

100 000 

690 000 

004 000 

100 000 

540 000 

•8 0©0 

100 000 

300 000 

65 000 

132 #00 
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F. 
29 
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31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

4306 saydı kasım gereğüıee veri
lecek giyim eşyası bedeli ve her 
türlü masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Atlı müvezzüer hayran yem be
deli 
REÎS — Kabul ekmiştir. 
Faiz ve aelyo 
M Î S — Kabul edilmiştir. 
Sigorta masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sıhhi ecza ve malzeme ve tedavi 

Lira 

REÎS..— Kakül edilmiştir. 
3530 sayılı Beden Terbiyesi kanu
nu gereğince yapılacak hizmetler 
REİS —' Kabul edilmiştir. 
Müteferrik aidat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Bern bürosuna verilecek 
hissesi ve sair masraf lan 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve mecmua bedelleri ve yaz
ma ve terc&ae öcrelteri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ggfea yıl boBffen 
REİS •—, Ksbul edilmişÖr. 
Eski ydJar irorşlan 
HEÎS — Kabal edilmiştir. 
Hükme bağlı İJûrelar 
R3BÎS— maiml edilmiştir. 
3054 sayılı kamın gereğinee mülga 
İstanbul Telefon Şirketine edene-

275.000 

3 000 

30 000 

40O0O 

1 000 

37 600 

11 200 

10 000 

m om 
m m 

1000 

REÎS — K^bal edilmiştir. 
â8?5 sayıta kan«n gereğisee mül
ga İzmir Teiefon Şirketine Sdene-

42 

REİS — Kabul edilmiştir. 
43 1715 .«ayılı ka»uwaa••* micaddesi 

g^ef i^e evrate uafcdiye îtfesı 310 028 
REÎS — Kafesi edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi reye arzediyensa. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MABDE S. •—- Pesta, Telgraf ve Teleöm İş

letme Umum MüdifeBÜüiü İMAmtM yılı masraf
larına karşılık olan varidat ba|fc{B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (31 312 802) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

1 Posta ve telekomünikasyon fca-
Lira 

sdatı 
— Kabul edilmiştir. 

2â 440 000 
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F. Lira 
2 Resmıî dairelerden maktuan alına

cak posta ve telgraf ücretleri 3 675 567 
REtS — Kabul edilmiştir. 

3 Mütenevvi hasılat 148 179 
REtS — Kabul edilmiştir. 

4 Radyo aidatı 150 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

5 Geçen seneden müdevver bütçe 
fazlası 4 899 056 
REtS — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu) 
REtS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telefon iş

letme Umum Müdürlüğü tarafından 1944 malî 
yılı içinde tahsil edilecek varidat nevilerinden 
her birinin müstenit olduğu hükümler bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler*.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umum Müdürlüğünün Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve taadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun 19 ncu maddesine dâhil, mütefer
rik müstahdemleriyle mezkûr kanunun mevzuu 
haricinde kalan memurlar ve nakil vasıtalan bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı ka
nunun 9 nçu maddesi gereğince idaresi zaruri 
görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine tabi ihtisas mev
kileri icra Vekilleri Heyeti karariyle tespit ve 
mütaakıp yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
tevdi olunur. Bu tertiplerden alınacak kadrola
rın bütçede mevcut hizmtelere ait kadrolara ilâ
ve mahiyetinde olmaması şarttır. 1.V 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. —Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1944 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi, reyinize 
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.arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Telgraf, telefon ve telsiz tesis, 
inşa ve tamiratiyle malzemesi ve posta pullariyle 
pul verme makinesi ve otomatik tarih damgası 
ve nakil vasıtaları mubayaasına veya arsa, bina 
mubayaa ve inşaatına sarf edilmek üzere üç bu
çuk milyon liraya kadar gelecek senelere geçici 
taahhütlere girişmeye Umum Müdürlük mezun
dur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunların 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1944 malî yılı 
içinde tatbik edilmez. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Havale muamelelerinin yürü
tülmesi için millî bankalarda bir milyon liraya 
kadar kısa vadeli avans ve câri hesaplar açtır
mağa, Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum 
Müdürlüğü mezundur. 

- REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
25 nci faslının 2 ne i ve 3 ncü maddelerine mevzu 
tahsisat bir taraftan 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelle 
irat ve diğer taraftan aynı kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin Maarif Vekâleti kısmının bu vekâ
letçe gösterilecek alâkalı tertiplerine tahsisat 
olarak kayıt ve sarf olunur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince memleketin müdafaası, inzibat ve 
asayişiyle umumî menfaat ve sıhhate taallûk 
eden hizmetlerin ifası için lüzum görülerek ma
hallerde tesisat masraflariyle şehir dâhili mü-
kâleme ücreti alınmaksızın mecani telefonlar 
tesisine Münakalât Vekâleti salahiyetlidir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları tertibinde-
ki tahsisat fevkinde tahakkuk eden borçlar, 
tealluk eyledikleri hizmetlere tekabül eden ter
tiplerden bu tertibe Maliye Vekâletince nakle
dilecek tahsisattan ödenir. 

1928-1942 malî yıllarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re müruru zamana uğramamış ve kargılıkları yıl-
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lan bütçelerinde mevcut borçlar, 1944 malî yılı 
bütçesinin masraf tertipleri tasarruflardan eski 
yıllar borçlan faslına Maliye Vekâletince nakle
dilecek tahsisattan ödenir. 

REİS — Mütalea var mı?.. Maddeyi reyinize 
arzediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun I haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

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

MADDE 14. —• Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık rey ile 
reyinize arzediyorum. 

3. —*• Askeri Muhakeme Usulü Kanununun 
31, 83, 138 ve 155 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Adliye Encümenleri mazbataları 
(1/169) fi] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 
31, 89, 138, ve 155 nci maddelerini değiştiren 

kantin 
MADDE I. — 1631 sayılı Askerî Muhakeme 

Usulü kanununun 31, 89, 138, ve 155 nci madde
leri aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî Mahkemelerin Teşkili 
Madde 31. — Askerî mahkemeler bir aske

rî adlî hakim ile iki subay hakimden teşekkül 
«der. 

Yüksek rütbeli subay, reislik vazifesini ya
par. 

Subay hâkimler maznunun rütbesine göre 
şu suretle tâyin olunur: 

1. Maznun subay ise maznundan üst rüt
bede veya kıdemli iki subay, 

2. Maznun eratta ise iki subay, 
3. Subay mahkemesinde reis binbaşıdan 

Erat mahkemesinde yüzbaşıdan aşağı olamaz. 
REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran

lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
Hukuku Âmme Dâvasının Açılması 

Madde 89. — Yapılan hazırlık tahkikatı hu
kuku âmme davasının açılmasını haklı göster-

[1] Birinci müzakeresi 55 nci inikat zabtında» 
dır. 
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meğe kâfi ise adlî âmir ilk tahkikatın açılmasını 
emreder. 

ölüm, ağır hapis veya beş seneden fazla hapis 
cezasını mustelzim olmryan fiillerde adlî âmir 
evrakı bir iddianame ile de mahkemeye tevdi 
edebilir. Bu iddianame son tahkikatın açılması 
kararmm bütün kanunî neticelerini hâsıl eder 
ve ayni şartlara tâbi olur. 

İlk tahkikatın icrasına memur edilen bir 
adlî subay veya askerî adlî hâkim mustantik sı-
fatiyle maznunun yanlız aleyhine olan hususları 
değil-lehine olan cihetleri de arar ve kaybolma
sından korkulan delillerin toplanmasına çalışır. 

Millî Müdafaa Vekili, hukuku âmine davası 
açmak için adlî âmirlere emir verebilir. Bunun 
üzerine adlî âmir de ilk tahkikatın açılmasını em
reder. 

REİS —" Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Adli âmirin değişmesi halinde yapılacak mua

mele ve dâvanın nakli 
Madde 138. — Son tahkikatın açılması ka-

raraı veyahut disiplin cezası emri verilmezden 
evvel maznunun memuriyetinin nakil veya tah
vili veya emekliye ayrılması veyahutta terhis 
edilmesi gibi sebeplerle yeni bir adli âmirin 
salâhiyetine girmesi suçu işlediği zaman tabi bu
lunduğu adli âmirin adli salâhiyetini kaldırmaz. 
Ancak maznun terfi dolayısiyle 30 neu maddeye 
tevfikan rütbesi bakımından i$bu adli âmirin sa
lâhiyeti dışına çıkmış olursa bu salâhiyet maz
nunun suçu işlediği zamanki adli âmirin üstü 
olan adli âmire geçer. Yalnız maznunların celp
leri mahallin uzaklığı sebebiyle uzun zamana 
muhtaç olduğu ve dâvanın naklinde mahzur 
bulunmadığı takdirde dâvaya el koymuş olan' 
adli âmirin talebi üzerine üst adli amirlikçe 
işin yeni adli âmire tevdiine karar verilebilir. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tehir müddeti 
Madde 155 — a) Tehir olunan duruşmaya, 

zaruret olmadıkça sekiz günden fazla fasıla ve
rilemez. . ' . ' . -

D) Tehir, sekiz günü geçtiği veyahut du
ruşma 154 neü madde mucibince talik olunduğu 
veya hâkimler heyeti arasında kısmen veya ta
mamen değişiklik vâki olduğu takdirde eski 
duruşma zabıtlarının okunması suretiyle duruş
ma tekrarlanmış olur. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE II. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS •-*- Kabul buyuranlar... Etmiyenler.„ 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE III. — Bu kanun hükümlerini ie- I 

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
liâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi

yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler..- Ka
bul edilmiştir. 

i. — Adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon 
İdaresi vasttasiyle tebliğine dair olan 3560 sa-, 
yılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesi hak
kında kanun lâyihası ve Münakalât ve Adliye 
Encümenleri mazbataları (1/179) [ l j 

RJŞİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa Var mı? 

MÜNAKALÂT E. M. M. A. R. EBEM (Ço
ruh) — Efendim Münakalât Encümeninin değiş
tirici ile, Adliye Encümeninin değiştirişi arasın
da ufak bir fark vardır, onu arzedeceğim. Mü
nakalât Encümeninin mazbatasında belirtilen işin 
mahiyetine ve işin hususiyetine daha uygun dü
şer ve 3560 No. İT kanunun diğer maddeİrine 
aykırı düşebilecek tatbik şekilleri arzedebilir mü- , 
lâhazasiyle bu kanunun ek kanun olmaktansa, 
müstakil bir kanun olarak çıkmasını encümenimiz 
muvafık bulmuştu. Hükümetle Adliye Eneüme-
nij bunun ek kanun olmasında o mahzurun bu
lunmadığı noktasında birleştiğine göre Encüme
nimizin buna bir diyeceği yoktur. Adliye En- J 
cümenin mazbatasının müzakeresini kabul ediyo
ruz. 

ADLÎYE En. M. M. Ş. DEVRİN (Zongul
dak) — Efendim; Münakalât Encümeni M. M. 
arkadaşımız Adliye Encümeni metninin muza- , 
kereye vazını teklif buyurdular. Kendilerine j 
teşekkür ederim. Yanlız Hükümetin teklifi ile, J 
Adliye encümeninin teklifinde bir ayrılık vardır. 
O da, Hükümet muvakkat madde olarak konma
sını teklif, etmiş , halbuki bu, daimî bir hüküm ; 

mahiyetinde olduğundan biz münakalât encümeni I 
ile ayni mütalâada olarak bir madde halinde ya
zılmasını daha doğru bulduk. Bunu arzetmek r 
için söz almış bulunuyorum. 

RElS — Başka söz istiyen yoktur. * . . ' . . 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Etmi- J 
yenler... Kabul edilmiştir. j 

Adli evndkin Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi 
vasrtasiyie tebliğine, dair 3560 sayüı kanuna 

ek kanun 
MADDE 1. -— Adli evrakın Posta, Telgraf 

ve Telefon idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 
3560 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Bu kanun "hükümleri Ka
dastro mahkemelerinin tebliğine :de şâmildir. 

[1] 125 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. I 
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REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5. — Askerlik Kanununun 4152 sayılı kanun
la değiştirilen 39 ncu maddesinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Adliye 
Encümenleri mazbataları (3/128) [1] 

REİS — Hükümetin tezkeresi üzerine Millî 
Müdafaa Encümeni; tefsir tariki ile halli ka
bil değildir, mütalâası ile bir lâyiha hazırlamış
tır. Adliye Encümeni ayrı bir mazbata hazır
lamış ve tefsiri talep edilen maddeyi vazıh bul
muştur ve tefsirine mahal görmemiştir. Encü
menler izahat verirlerse... 

ADLİYE En. M. M. Ş. DEVRİN (Zongul
dak) ..r,— Tefsiri talep olunan madde 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 4152 sayılı kanunla değiş
tirilen 39 ucu maddesidir. Bu maddenin mev
zuu şudur : (Hazarda gerek muvazzaf ve gerek 
ihtiyat" erattan askere çağırıldıkları sırada 
mevkuf veya mahpus bulunanlar tahliyelerine 
kadar sevkedilmezler. Askere girmezden evvel 
işledikleri suçlardan dolayı umumî mahkeme
lerce tart ve ihracı mucip olmıyan bir seneden 
az hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para ce
zasından çevrilme hapis veya hafif hapse mah
kûm olup da hükümleri askerde iken tebliğ edi
lenlerin cezalarının infazı terhisleri zamanına 
bırakılır.) 

Tatbikatta bu fıkradaki erat kelimesi te
reddüde mahal vermiştir. Adliye Vekâletinin 
mütalâasına nazaran, Hükümet esbabı mucibe-
sinde yazılı olduğu üzere, Askerî Ceza Kanu
nunun 3 ncü maddesinde askerî şahıslar tarif 
edilirken: Müşirden zabit vekiline kadar su
baylar, başgedikliden nefere kadar efrat ve 
bilûmum askerî memurlar, askerî adli hâkim
ler ve müstahdemler ve askerî talebe; denildi
ğine göre askerî talebe erat mefhumuna dâhil 
bulunmamaktadır. Bu itibarla 39 ncu madde 
hükümlerinden istifade etmemeleri mütalâa
sında bulunulmuştur. Fakat Millî Müdafaa Ve
kâleti bu anlayışa iştirak etmemiştir. : 

Efendim, Encümenimizde cereyan eden mü
zakereler neticesinde bir defa tefsiri mevzuu-
bahis olan kanun, 1111 numaralı kanun olduğu
na; göre,, erat kelimesinin mânası tâyin edilir-

[1] 126 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ken, Askerî Ceza Kanununa değil bu kanuna 
istinat zarureti vardır. Filhakika 1111 sayılı 
kanunun birinei maddesinde erat tâyin ve ta
rif edilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasında : 
Neferden zabit vekiline kadar olanlara efrat 
denilmiştir. Binaenaleyh Yedeysubay Okulunda 
talebe olarak geçen müddete de (efrat) ibaresi 
şâmildir. Bu bakımdan kanun tefsire muhtaç 
bir mahiyet arzetmektedir. Aneak muhterem 
Arkadaşlarımın da malûmu olduğu üzere, ye-
deksubay oluncaya kadar üç, safha geçirihnçık-
tedir. Evvelâ er olarak kıtada hizmet ifa et
mektedirler, bilâhare talebe olarak mektebe 
devam etmektedirler ve nihayet, subay *oîârak 
kıtaya iltihak suretiyle askerlik vazifelerini ta
mamlamaktadırlar. Kıtada subay olarak hizmet 
ifaları sırasında artık erat tâbiri şümulüne ğir-
miyeceği bedihidir. Halbuki, bu maddenin ted
vininden maksat; askerî hizmetin ahengini mu
hafaza, talim ve terbiyenin dikkatli olarak ya
pılması olduğuna göre, bu güçlüğü kaldırmak 
için 1076 sayılı yedek subay ve askerî memur
lar .hakkındaki kanuna bir ek teklif eftmek za
rureti hâsıl olmuştur. Yüksek Heyetin bu şe
kilde tasdikına iktiran etmesini rica ederim. 

RESÎ — Millî Müdafaa Encümeninin bir 
mütalâası var mı? 

MİLLÎ Mü. En. M. M. H. TUGAÇ (Agn) — 
Efendim, Adliye Encümeni M. Muharriri arka
daşımızın verdikleri izahatı dinlediniz. Encüme
nimizde bu mesele daha evvel tetkik edilmiş ve 
Hükümetin teklifi veçhile askerlik kanunun 
4152 sayılı kanunla değiştirilen 39 ncu maddesini 
değiştirmek suretiyle bu maksadı temin etmek is
temişti. Fakat Adliye Encümeni bu arzettiğinı 
madde! kanunİ3^e üzerine yürümemiş, 1076 sa
yılı kanuna ek olarak bu maddeye eklenmesini 
lüzumlu görmüş ve o suretle yazmıştır ve mak
sadı da temin etmiştir. Encümenimiz de bu nok-
tai nazara iştirak etmektedir. 

REİS — Adliye Encümeninin mazbatasının 
metnini Millî Müdafaa Encümeni de muvafık 
bulmaktadır. Şu halde evvelâ Adliye Encümeni-
nin tefsire mahal olmadığına dair olan mazbata
sını okutacağım. Ondan sonra hazırlanan madde
yi reyinize arzedeceğim. 

(Adliye Encümeninin, tefsire mahal olmadığına 
dair mazbatası okundu) 

REİS — Tefsire mahal olmadığı hakkındaki 
Adliye Encümeni mazbatasını reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... E.traiyenler... Kabul edil-: 
mistir. 

Şimdi Adliye Encümeninin hazırladığı metin 
var ki bu metnin maksadı temine kâfi olduğunu 
Millî Müdafaa Encümeni de söyledi. Hükümet de, 
zannediyorum, aynı fikirdedir. Şu halde lâyiha
nın müzakeresine başlıyacağız. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
. yönler.-. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek askerî memur
lar Kanununa ek kanun 

MADDE 1. — 1076 sayılı Yedeksubay ve 
Yedek askerî memurlar Kanununa beşinci' ek ola
rak aşağıdaki madde ilâve olunmuştur. 

Ek madde 5. — Hazarda gerek muvazzaf ve 
gerek ihtiyat hizmet için çağırılan yedek subay 
ve yedek askerî memurlardan askere çağırıldık
ları sırada mevkuf ve mahpus bulunanlar tahli
yelerine kadar sevkedilmezler. 

Askere girmezden evvel işledikleri suçlardan 
dolayı umumî mahkemelerce tart ve ihracı mu
cip eİmıyaiı bir seneden az hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza veya para cezasından çevrilme hapis veya 
hafif hapse mahkûm olup da hükümleri askerde 
iken tebliğ edilenlerin cezalarının infazı terhis-^ 
leri zamanına, bırakılır. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler hak
kında müruruzaman cereyan etmez. 

F. HALFEGİL (Erzincan) — Sayın arkadaş
lar, Adliye Encümeninin Millî Müdafaa Encü
menince yapılan teklifi değiştirişi yerinde olmak
la beraber Millî Müdafaa Encümeninin haklı ola
rak nazarı itibara almak istediği yedeksubaylarm 
erler gibi mahfuzan şevklerinin muvafık olmadığı 
mülâhazasını Adliye Encümeni meskut geçmiştir. 
Ek beşinci maddenin ikinci fıkrasının son ibaresi 
(Hükümleri askerde iken tebliğ edilenlerin ceza
larının infazı terhisleri zamanına bırakılır) şek
linde ve tefsirlere yol açacak mahiyettedir. Yani 
terhis edilen yedeksubayın Cumhuriyet müddei
umumiliğine mahfuzan mı sevkif terhis edil
diğinin ö makama bildirilmesi suretiyle mi iktifa 
olunması lâzım geldiği hususlarında askerî ma
karalar tereddüde düşeceklerdir. Sonra bu yedek-
' subayların terhis edildiklerinin de müddeiumu
miliğe bir cihetten, cezanın vaktinde infaz olu- -
narak müruruzamana uğramaması cihetinden 
haber verilmesi lâzımdır. İşte bu tereddüt ve 
mahzurun önlenmesi için ve mahfuzen de sıevk 
doğru olmıyacağma göre bu fıkranın sonuna aca
ba (ve terhis edildikleri alâkadar Cumhuriyet 
Müddeiumumiliklerine bildirilmekle iktifa olu
nur) gibi bir ibarenin ilâve edilmesi muvafık 
olmaz mı idi! Sayin Mazbata Muharirinden bizi 
bu cihetten tenvir buyurmasını rica ederim. 

ADLÎYE En. M. M. Ş. DEVRİN (Zongulr 
dak) — Efendim, Halfeğil arkadaşımızın temas 
buyurdukları gibi, Millî Müdafaa Encümeni ta
rafından hazırlanmış olan metinle Adliye Encü
meni tarafından hazırlanmış olan metin arasında 
izah ettikleri fark vardır. Millî Müdafaa Encü
meninin hazırladığı metne böyle bir sarahatin 
konulmasında zaruret vardır. Çünkü biraz önce 
arzettiğim gibi, 36, 39 ncu madde erata mahsus 
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hükümleri ihtiva etmektedir. Bu madde ile ceza
ların geri bırakılacağı fıkrasından sonra «Bu' 
kabil mahkûmlar terhis edildikleri zaman serbest 
bırak rlmayıp cezalarının çektirilmesi için ikamet
gâhları Cumhuriyet Müddeiumumiliklerine tes
lim olunmak üzere kıtalarınca mensup oldukları 
askerlik şubelerine sevkolunur.» şeklinde bir fık
ra vardır. Yedeksubay ve askerî memurlar ise 
39 ucu madde dâhilinde zikredilmiş olursa Millî 
Müdafaa Encümeninin koymuş olduğu ilâve bir 
zaruret halini alır. Çünkü mahfuzen sevk keyfi
yeti madde metninde mevcut olduğuna nazaran, 
subayların bundan istisna edilmeleri hakkında 
ayrı bir hükme ihtiyaç olduğu derkârdır. Fakat 
erat hakkındaki hüküm 39 ncu madde aynen baki 
kaldığına, göre, artık (mahfuzen sevkedileceği) 
hakkındaki hüküm subaylar hakkında cari de
ğildir. Buna binaen yedeksubay ve yedek askerî 
memurlar kanununa yapılan ilâvede böyle bir 
sarahate lüzum kalmamaktadır. 

Müruru zaman meselesine gelince; zaten son 
fıkrada infazları geri bırakılan mahkûmiyetler 
hakkında müruruzaman olmıyacağma dair bir 
sarahat mevcuttur. Bu itibarla zannederim me
sele vazıh ve tenevvür etmiş bir haldedir. 

F. HAFEGİL (Erzincan) — Filhalşika son 
fıkrada sarahat vardır, fakat terhisten sonra da 
müruruzaman işliyebilir. 

ADLÎYE En. M. M. §. DEVRÎN (Devamla) 
— Efendim; bir defa mahkûmiyetlerin infazının 
geri bırakılması, bir talep üzerine vâki olacaktır. 
Yani bu karar doğrudan doğruya verilecek de
ğildir. Bu itibarla müddeiumumilik dosyasında 
iıe zaman terhis edileceği ve ne zaman geri bıra
kılma keyfiyetinin sona ereceği yazılıdır ve müd
deiumumi bunu takiple mükelleftir. Bu itibarla 
ayrıca sarahat koymağa lüzum yoktur. Eratın 
kıtalardan, Cumhuriyet Müddeiumumiliğine te»-
limi istilzam edilmemektedir. Her iki bakımdan 
da ayrı bir fıkraya encümenimiz lüzum görme
miştir. • 

REÎS — Başka mütalâa var mı! Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
.meridir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —•• Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Posta Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 

bütçe lâyihasına rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

6. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
310 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
mın lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
(1/240) fi] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerlik kanununun 61 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun 

MADDE 1. •— 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 4152 sayılı kanunla tadil edilmiş olan 61 
nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş
tir : 

Miadde 61. — Hazarda veya seferde silâh al
tına çağırılan muvazzaf veya ihtiyat erat res-

* mî veya hususi her türlü işlerinde kendilerini 
I temsil etmek üzere diledikleri bir şahsı ikinci 

fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edi-
- lecek bir vekâletname ile de tevkil edebilirler 
3499 sayılı Aavukatlık kanununun hükümleri 
mahfuzdur. Şu kadar ki, alâkalı mercilerce, 
bu erattan avukatı bulunmıyanlar hakkında 
kendilerinin veya mümessillerinin talebi üzerine 
veya resen ve Hukuk Usulü Muhakemeleri ka
nununun 465 nci maddesinin birinci fıkra
sında yazılı şart aranmaksızın müzahereti adliye
ye müteallik hükümler tatbik olunur. 

Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler asker
liğe daveti müteakip ve kıtaya iltihaktan önce 
noterler, no.terlik bulunmıyan yerlerde sulh hâ
kimleri veya vilâyet veya kaza jandarma komu
tanları ile askerlik şubeleri reisleri ve kıtaya il
tihaktan sonra da askerî adli hâkimler, bölük 
komutanları veya bulundukları müessese âmir
leri tarafından tanzim veya tasdik olunur. Bu 
Vekâletnameler hiç bir harca ve" resme tabi de
ğildir. Bu maddeye tevfikan tanzim, kılman 
vekâletnamelerin hükümleri eratın terhisinden 
iki ay sonrasına kadar devam eder. 

Hazarda veya seferde silâh altına çağırılan 
muvazzaf veya ihtiyat eratın Hukuk Usulü 
Muhakemeleri kanuniyle Ceza Muhakemeleri 
Usulü kanunundaki muameleler sebebiyle ibraz 
edecekleri fakirlik ilmühaberleri bölük komutan
ları veya bulundukları müessese âmirleri tara
fından da verilebilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS -*r Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 127 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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MADDE 3. —Bu kanunun hükümlerni ic

raya Îera Vekilleri Heyeti memurdur. 
RBÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-

miyenler ... Kabul edilmiştir. ' 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7. — Fevkalâde aaziyet dölaymyle bazı ver

gi ve retimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 
4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kamm lâyihası ve 
İktisat, Ticaret, Adliye, Maliye ve Bütçe Encü
menleri mazbataları (1/225) [1] 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRAU (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, mevzuu bahsolan kanun, cüzi mik
tarda bir. vergi zammını istilzam etmektedir. 
açıkça arzedeyim; 13 - 14 milyon lira raddesin-
dedir. Bütçeye müessir olması itibariyle, büt
çenin müzakeresinden evvel kabulünüze mazhar 
olması lâzım gelmektedir. 
Tasvip buyurulacak olursa, yeni senei maliye 

başına kadar tatbikatı için lâzımgelen hazırlığa 
zaman bırakmak için ve bütçe müzakeresinden 
evvel intaç edilmek üzere müstaceliyetle müzake
resine muvafakat Duyurulmasını rica ediyorum. 
Esasen ihtisas encümenlerinin hepsinden ayrı ay
rı tetkik edilerek geçirilmiş ufak bir kanundur. 
(Muvafık sesleri) 

REÎS— Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif ediliyor. Reye arzediyorum. Müstacelen 
müzakeresini kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi bakkmda söz isteyen var 
mit 

H. ORTJÇOĞLU (Sinop) — Efendim, bu lâ
yihanın aleyhinde değilim, fevkalâde zamanlar
da bu gibi vergiler tabii görülebilir, yanlız hü
kümetin esbabı mucibesinde yeniden hazırlan
makta olan bir kazanç vergisi kanunundan bah
sediliyor ve bu lâyiha yetişemediğinden , fev
kalâde masrafları müstacelen karşılamak ta 
zaruri olduğundan bu lâyihayı getiriyoruz ve 
esasen kazanç vergisi tarhında tam hakla alı
nacak matrahı inceliyoruz, deniliyor. Aynen 
böyle değilse bile meali böyledir. Evet bir sene
dir bu yeni kazanç vergisi lâyihasının üzerinde 
durulduğunu işitiyoruz. Devletin mühim vari
dat menbaı olan bu kanun lâyihasının bir an ev
vel getirilmesi lâzım idi, o vakit belki bu ver
giye de hacet kalmazdı. 

İkincisi bu vefkaiâde vergiyi bir takım kaça
maklı yolla alacağımıza, çünkü gerek mükellef 
ve gerek malmemurlarına bir takma, külfet ve 
kırtasi ' muameleler tahmil ediyoruz, elde İ>ir 
matrah var, bunun bîr misli, bir buçuk mislini 
almak suretiyle daha emin ve kolayolmaz mı? 
Gerçi bunda nispetsizlik ve bir adaletsizlik ölür 
deniliyor. Bence bu kadarında bir beis yoktur. 

Üçüncüsü ; Beyannameye tabi mükellefler-

[1] 123 sayılı lasmayazı zaptın sonundad^r, 
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den yanlız müteahhitler mevzuubahistir. Diğer 
beyannameli mükelleflerden tra vergi alınmıya-
cak mı? Bendeniz burayı iyi ânlıyamadım, tav
zihini rica ederim. 

İ t B, PARS (Bursa) — Bir sual soracağım. 
Müsaadenizle: buradan sorayım. (Kürsüye, kür
süye sesleri). Vekil Beyden sonra söylerim. 

MALİYİS VEKÎLÎ P. AĞRALI (Elâziğ) — 
Efendim, mevzuu müzakere olan kanunun, ka
zanç vergisi mükelleflerinden karine usulüne 
tebaan vergilerini ödemekte olan zümreden bir 
kısmmı istihdaf etmeketedir. Yapılan tetkikat 
neticesinde bu zümrenin ödedikleri verginin 
kazançlariyle mütenasip olmadığı tebeyyün et
miştir. Bu yeni yapılan zamla daha ziyade mü
savat esası istihdaf edilmiştir. Arkadaşımın 
sual ettiği kazanç vergisi kanunu her halde bu 
devrei içtimaiyede takdim, edilecektir. Bunun 
üzerindeki tetkiklerimiz bitmiştir. Yalnız ka
nunu takd'm ettiğimiz zamanda kendileri de gö
receklerdir ki, hakikaten geniş bir tetkik mah
sulüdür. 

Her taraftan mütalâaalar âlındı. Sair Dev-
letlerdeki mümasil olan kanun ve nizamatı ge
tirterek kendi bünyemize uyacak olan tadilâtı 
yaptık. Binaenaleyh, Verginin gerek mükel
lefiyet esaslarında, gerekse nispetlerinde mü
him miktarda değişiklikler yapılmıştır. Yakın 
zamanda 5 - 10 gün içinde Yüksek Meclise tak
dim edilecektir. 

Bilmiyorum başka emirleri var mı? 
A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Arkadaşımın 

da dediği gibi, böyle ikamet ettikleri yerlerin 
icarına mukabil olmak üzere bir vergi alınaca
ğı yerde doğrudan doğruya vergilerini % 100, 
% 50, münasip surette arttırmak suretiyle işi 
kısaltmak mümkün değil midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRAU (Elâzığ) — 
Arzettiğim gibi, kanun karine usulüne tevfikan 
vergi vermekte olan zümreden bir kısmini is
tihdaf etmektedir. Malûmu-âliniz karine usu
lü ile vergi almak daha ziyade adalete pek te 
yaklaşmıyacak bir usuldür. Yine tekrar _ edi
yorum : yaptığımız tetkikat neticesinde bu züm
renin verdiği kazanç vergilerinin, arkadaşları
nın kazanç vergileriyle mütenasip olmadığını 
gördüğümüzden, fevkalâde zaruret dolayısiyle, 
müştereken şevkine zaruret ve mecburiyet gör
düğümüz bir lâvihadır. Yoksa a-erpk beyanna
mede, gerek diğerlerinde sureti umumiyede bir 
çok, değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik
ler belki de arzu "ettiğiniz ve belki de memnu
niyetinizi mucip olacak bir şekildedir. 

Â. H'. DEMtRAĞ (Svas) — Bu verginin 
karine esasına istinaden vergi veren mükellef
lere", ait olduğu malûmdur. Ticarethanenin be
deli icarı, şu veya bu şekilde bir takım karine
ler üzerinden kazanç vergisi verenleri tahmin 
ediyorum.. Bu böyle olduğuna göre, şimdi ika-
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met ettikleri yerin bedeli icarına göre munzam " 
bir vergi alıyoruz. Bunun için bi? takını be
yannameler şu ve bu sekilide bir takım muame
leler oluyor. Bu karinelere istinaden aldığı
mız vergi muayyen bir nispette, oturduğu bina
nın bedeli iearı nispetinde olacaktır. Acaba 
Kendilerinin kazanç vergilerini muayyen bir 
nispette artırmak suretiyle aynı yoldan fakat 
daha kestirme yoldan vâsıl olamaz, mıyız ? Mes
ken filhakika kazancın bir ifadesidir. Kazancı 
çok olan adam daha iyi yerde oturur. Amma ka
zancı çok olmak yalnız iyi evde oturmağı ica-
bettirmez. Bundan başka kazancı fazla olanın ge
ziş, giyiniş tarzı, yaşayış tarzı da kazancın ifade
sidir. Yalnız mesken bedeli icarını esas tutarak 

munzam bir vergi almaktansa daha esaslı şekilde 
kazanç vergisini arttırmak suretiyle daha kestir
me bir yoldan gidilmesi daha muvafık olmaz mı? 

MALÎYE V. P. ÂĞRALI (Elâziğ) — A,b-
durrahman Naei Bey akadaşımız, bendenize şöy
le geliyor ki, kendi suallerinin cevaplarını kendi
leri veriyorlar. Buyuruyorlar ki, karine usulü
ne doğru gidersek, vakıa ekseriyetinde böyle de
ğildir amma,. tam mânasiyîe adaleti temin eder 
bir şey değildir . bu. Binaenaleyh, aradığımız, 
teklifte esas mümkün olduğu kadar adalete 
gitmektir. Karineye ne derece tevessül edecek 
olursak o derece de hakikate vâsıl olduğumuzu 
anlryacağız. Şunu şu nispette tezyit ettik diye
cek olursak o nispette adalete yaklaşmış olmıya-
cağız. Sırf bundan dolayıdır. 

M. B. PARS (Bursa) — Efendim, evvelâ 
MaMye Vekilimizin " alıştığı, af buyursunlar, 
pek iyi olmıyan bir itiyadı mevzuubahis edece
ğim. Kanunların makabline şâmil olmaması en 
basit bir kaidei hukukiyedir. Bazı vatani mese
lelerde ilcai zaruretle bu iş yapıldı. Fakat va
tandaşın cebinden parası alınırken böyle hu
kuk esaslarına dayanmıyan maddelerle alına
maz. Dört ay evvel bu vergiyi vermeyi hatırı
na getirmiyen ve getirmediği için de, medeni 
bir adam olduğu için iyi bir evde oturmak is
teyen adama, vay senin bu evde oturmak hak
kın değildir, ver bu dört aylık cezayı demek, 
bizim Maliye Vekilimiz için münasip değildir. 
Binaenaleyh çok rica ederim, böyle kanunları 
makabline teşmil ederek, hukuk esaslarını ve 
bizim de kalplerimizi rencide etmesinler. 

Efendim ; sayfiyeye gidenler fazla vergi ve
receğe diyorlar. Sayfiyeye bir gösteriş için gi
dilir, bir zevk için gidilir, bir de ihtiyaç için 
gidilir. Birisinin karisi hasta, çocuğu hasta, 
yahut kendisi hasta. Tebdilihavaya ihtiyacı 
var. Bu adama, sen ölümden kurtulmak, ikti
sabı sıhhat etmek için şu vergiyi vereceksin 
demek; doğru değildir. 

Sonray biz, köylülerin bMe medeni hayata bi
hakkın girmelerini istiyoruz. Onların da evler
de oturmalarını arzu ediyoruz, iyi evde osur
mak para çokluğuna delâlet etmez. Bir çok 
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ta'mahkâr "kimseler vardır ki kümes gibi yer
lerde otururlar. Fakat öyle medeni insanlar 
da vardır ki, ceplerinde yüz liraları olsa onu 
da eve verirler. Hükümet her zaman bu mem
leketin seviyei içtimaiyesini yükseltmek dâva
sını takip etmiştir. Bizim Hükümetimizin, me
deni bir hayat yaşmak isteyen,, sefahat değil, 
insanca yaşamak isteyen bu gibilerden vergi al
masını doğru bulmuyorum. Hele bu sayfiye işi 
hiç düşünülmezdi. 

Bir de; artık biz de hesabımızı kaçırdık; 
mükellefler de mükellefiyetlerini bilmez hale 
geldiler. ' 

Bir de; kanunlar birbirini velyederek gel
mektedir. Maliye Vekilimiz senelerdenberi bu 
işin başındadır. Bütçenin masraf kısmını gayet 
iyi bilirler. Varidat kısmı için de % 10, % 30 
fazla olmasını nazarı itibare alarak esaslı bir 
teklif yapsalar, getirseler. Mükellefler de bu
günkü vaziyete düşmekten kurtulacaklar. 

Sonra, büyük evlerde oturanlar, kapısı aynı 
olmak şartiyle, üç odasında Otursa bile yirmi 
o'dasınm vergisini verecektir. İstanbul'da ve 
diğer vilâyetlerimizin bir çoğunda bu gibi ev
ler vardır. 10 - 15 ve hattâ yirmi odalı. O za
vallı adam evin tamirinden âcizdir. İki odası
na sığınmıştır. Şimdi buna, sen babandan 20 
odalı bir eve tevarüs ettin, bu oturmadığın 18 
odanın da vergisini vereceksin, demek doğru 
değil'dir, âdilâne değildir. 

Hükümet ve Meclisi Âliniz pahalılıktan bah-
setmese, bunun bir çok sebeplerinin bize getiri
len kanunlardan ileri geldiğini burada söyle
mekten çekinirim. Fakat pahalılık oluyor diye 
biz şikâyet ediyoruz. Pahalılığın sebeplerini 
Hükümet kendi vergilerini kale almıyarak hal
kın menfaat prensiplerinde veya bazı tüccarla
rın ihtikârında buluyor. Hiç boyuna vergilere 
zam suretiyle, mükelleflerin mallarına fazla be
del koymalarının zaruri olduğunu düşünmü
yor. Ben diyorum ki ; bugün şu bahsedilen 
kanunla dahi pahalılık bir nispet dâhilinde 
artacaktır. 
Asıl üzerinde durduğum : Sayfiyeye çıkanlar
dan vergi alınması ve bilhassa ve bilhassa ka
nunun makabline teşmilidir. Bütün hukukçu 
arkadaşlara - müracaat ediyor ve sığınıyorum; 
eğer içlerinden birisi Maliye Vekili. Beyi bu 
işte kanuni /ve meşru vaziyette görüyorsa çık
sın, söylesin. Kanun makabline teşmil edilemez. 

B. TÜRKER (Afyon KaraJaisar) — Arka
daşlar, 950 milyon liralık bir masraf bütçesini 
kapatmak için tabu muhterem Maliye Vekili her 
taraftan varidat menbaları aramak lüzum ve ihti
lacını duyuyor. Bu, doğrudur. Ancak im vergi 
kanun, lâyihası müzakereleri İktisat Encümenin-
.de- cereyan ettiği zaman bendeniz hasta bulunu
yordum. Binaenaleyh müzakere, esnasında hazır 
bulunamadım. Oradaki azalardan Dr. M. Berker 
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izahatta bulunmuşlar, .bendeniz tamamiyle kendi1 

leriylo hem fikrim. Diyorlar ki : «Verilen izahata 
göre 70 bin mükellefi alâkadar edeceği anlaşılan 
bu vergi zamları hayat pahalılığı üzerinde arT 
tıslara sebeb olacağı için bunun şimdilik tehirine 
ve açığın bütçe tasarrufundan kapatılmasına ta
raftarım. Eşya fiyatlarını kontrol ederek sıkı mu
rakabe altına almadan her ne şekilde olursaolsun 
kazanç vergisi zamları müstehlikin aİeylıine tesir 
yapacaktır.» Bu çok doğru bir sözdür. Bu vergi 
döner dolaşır sabit gelirli yürddaşlarıri üzerini 
bir yük olur. Şimdi bütçe kapanmıştır. Yakında 
bize gelecektir. Bütçeyi kabul etmiyorum. Yalnız 
Muhterem Maliye .Vekilinden- soruyorum ki, bu 
kanunu bize sunarken ; hayat- pahalılığı üzerinde 
tesir yapıp yapmıyacağını düşünmüşler midir? 
Eğer düşünmüşlerse bize söylesinler, biz de müs
terih olalım, söyliyeeeğim bundan ibarettir. 

MALİYE V. F. ÂGRALI (Elazığ) — Efen
dim, Muhiddin Baha Bey arkadaşım kanunların 
makabline teşmili doğru değildir buyuruyorlar. 
Biz kanunları makabline teşmil etmiyoruz. Esas 
itibariyle elimizdeki meri olan Kazanç Vergisi 
kanunu der ki; bu sene faaliyetin ne ise, bunu, 
kendi beyanına müsteniden mi, yoksa karine ile mi 
bildir, önümüzdeki sene için bunu esas ittihaz 
edeceğim. Bu, esas itibariyle doğru veya yanlıştır. 
Bu ayrı mevzudur. Getireceğimiz kanunda bunu 
dahi tashih ediyoruz. Fakat bugün meri olan 
kanun bu olunca buna ilâve olmak üzere getir
diğim kanun da başka surette hareket etmekliği-
rae imkân olmadığını muhterem arkadaşım da 
takdir ederler- Mükellef bu sene hangi evde 
oturmuşsa ondan dolayı bu sene ben ondan vergi 
almıyorum. Fakat önümüzdeki sene vergisi için 
onu esas ittihaz ediyorum. Burada yeni bir şey 
yoktur. Amma bu doğru mudur Maliye Vekili? 
Arzcttim, yeni kanunda bunu da değiştiriyoruz. 
Bu kanun fevkalâde zaruretlerin ilcasiyle zoraki 
olarak getirilmiştir. Yani 14 milyon portesi 
olan ~"bir şeydir. Bunun hayat pahalılığına 
tesirine x gelince : Çok ölçtük, biçtik, zanne
diyorum ki bütçemizin yekûnu bir milyordır» 
950 milyon muhakkaktır. Bunun içerisinde 13 
milyon, alelhusus vasıtasız vergilere vukubulan 
zammın hayat pahalılığına tesiri olmıyacaktır ka-
naatmdayım. 

M. B* PAS (Bursa) — Vesile teşkil eder. 
P .AĞRALI (Devamla) — Buyurduğunuz gi

bi, daha geniş mikyasta olsaydı bunda beraberi 
olurdum. Varidatta esas itibariyle mesken ka-

' rinesi adaleti tecelli, ettirmeğe yarar mı? sayfi
yeye çıkan bir. adamın mutlaka serveti fâzla ol
duğuna hükmedilemez. Belki.de sıhhati için ve 
borçlanarak çıkmıştır. , Fakat, elcseriyet itibariyle 
servete delâlet eder. Yoksa kârine, usulüne mü
racaat edildiği takdirde mutlak adalete varmak 
imkânı yoktur, *.Karine, usulünü mümkün 'ol
duğu kadar adalete yaklaştırmak için ba#ka 
devletlerde ihtira edilen yegâne şey, karineleri 
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j mümkün olduğu kadar taaddüt ettirmektir. Oto

mobili var mı? şuşubusu var riiı gibi. Ben de 
esas itibariyle size hak veriyorum. Fakat ar-
zettiğim gibi yerginin mümkün olduğu kadar 
cüzi olması ye yakında değişecek olan kânunla 
bunların tâdil edilmesi itibariyi© ben bir mahzur 

I görmedi ve ne gibi zaruretler karşısında oldu-
j ğiımuzü birdaha arzeitmı. 

Buyuruyorlar ki, varidat bir defada getiril
sin, parça, parça getirilmesin. Eğer bu masraf 
kısmını bir ölçü ile tâyin ve tesbit etmek imkânı 
olsa derhal deı^im ki, hakikaten kusur etmişim. 
Fakat bendenizi mazur göreceklerini üaıınediyo-
rum, çünkü masraf hiç bir suretle takdire sığ-

1 mıyan tahavvüller göstermektedir. Ondan do
layıdır ki, bu yollara başvurmaktayız. 

Şon mâruzâtım, inşallah bunun son vergi ol
masını temenni etmektir. 

RElS — Başka mütalâa var mı?... Maddele
rin müzakeresine geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 

ve 4437 .sayılı kanunlara ek kanun 

MADDE 1. — Bağlı cetvelde yazılı iş ve te
şebbüslerle iştigal eden kazanç vergisi mükellef
lerinden: 

A) 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 
17 nci maddesine göre, işgal ettikleri mağaza, 
dükkân, yazıhane ve idarehane gibi yerlerin gay
risaf i iratları veya mezkûr kanunun 20 nei 
maddesi mucibince gündelik gâyrişafi kazançları 
üzerinden vergiye tabi bulunanların kazanç ver
gilerine; 

B) Ticaret ve sanatlarını icra ettikleri yer
lerin gayrisaf i iradı iki bin lira veya daha fazla 
olmasından veyahut Kazanç Vergisi. Kanununun 
47 nci maddesi mucibince beyanname usulünü 
tercih etmelerinden dolayı beyanname usuliyle 
kazanç vergisine tabi bulunanların 2729 sayılı 
kanuna göre hesaplanan asgari vergilerine; 

Geçen takvim yılı içinde .ikamet ettikleri yer
lerin senelik kira bedelleri ve bu yerler mükel
lefin malı ise senelik gayrisaf i iratları, mikta-
rmca fevkalâde zam ilâve olunmuştur. 

Yukarıdaki (A) ve (B) fıkralarının şümu
lüne giren kolektif şirketler de, şeriklerinin ika
met; ettikleri yerlerin kira bedeli ve bu yerler şe
riklerin • malı ise gayrisaf i iradı üzerinden mez
kûr zamma tabidir. 

A.İNAN (Çankırı) ~ Efendim; bu kanunla 
munzam vergiye tabi olanların bir cetveli kanuna 
bağlanmıştır. Bu cetvelde, muhtelif ticaret grup
larında bulunanlardan bu vergiye tahammül ede
bileceği farzedilenler yer almıştır. Bunlar ara
sında manifaturacılar da vardır. Teklif, iktisat 
Encümeninden geçerken, Hükümet lâyihasında, 
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vergiye zam yapılması için nazarı itibara alın
ması lâzımgelen karine olarak yalnız oturulan 
evlerin gözönünde tutulduğunu ve böyle vergi
ye tabi olanların içinde büyük küçük aranma
dan umumî gruplar halinde mütalâasının esas 
tutulduğunu müşahede ettik. Yalnız oturulan 
yer nazarı itibara alınınca ve muhtelif işi saha
larında bulunan insanların, ticaret erbabının 
vaziyetleri yekdiğerine müsavi telâkki edilirse, 
bunda aranılan teklif adaletinin hiç olmazsa 
imkân nispetinde temin edilmemiş olacağını dü
şündük. Bundan dolayı başka ölçüler kabulünü 
İktisat Encümeninde doğru bulduk. İşte bu öl
çüler arasında, iş sahiplerinin ticaret için işgal 
etmekte oldukları yerlerin gayrisafi iratlarım 
da bir ölçü olarak ele aldık. Manifaturacıları da 
bu esas ve ölçüde mütalâa ettik ve dedik ki; işgal 
ettikleri yerlerin gayrisafi iradı 100 liradan 
aşağı olan bu kabil manifaturacılar, bu vergiye 
tabi olmasın. Bizden sonra gelen Adliye, Maliye 
ve Ticaret Encümenleri de bu esası kabul et
mişlerdir. Yalnız Bütçe Encümeni bu gruptan 
olarak şu kaydı ilâve etmiştir: Nüfusu 100 000 
den yukarı olan yerlerde iradı gayrisâfisi 100 
liradan aşağı olan manifaturacılar bu zamdan 
müstesnadır. Eğer anladığım doğru ise şu şe
kilde tatbik edilecek: Türkiyemizde bilûmum 
manifaturacılar, oturdukları evlerin bir senelik 
kira bedeli veya iradı gayrisafisini munzam ka
zanç vergisi olarak ödeyecekler. Bundan ancak 
bir kısım müstesna olacaktır. O da; nüfusu yüz 
binden yukarı olan yerlerde oturanlar ve aynı 
zamanda iradı gayrisâfisi 100 liradan aşağı olan 
dükkânlarda icrayı ticaret edenler. Bize öyle 
geldi ki; encümen namına arzediyorum; bu tek
lif edilen şekilde, teklif adaleti bakımından, bü
yük bir isabetsizlik vardır. Onun için, isabet
sizliğin maddi kıymeti itibariyle değil, amma 
prensip itibariyle isabetsizlik gördük. Bu isa
betsizlik şöyh tecelli edecek: Gülnar kazasında 
yahut Sarıgöl nahiyesinde oturan bir manifa
turacı, oturduğu yerin kirası ve iradı gayrisâfisi 
nispetinde vergi'ödeyecek. Amma İzmir'de, İs
tanbul'da ve Ankara'da oturan bir manifaturacı
nın işgal ettiği yerin iradı gayrisâfisi 100 lira
dan aşağı ise bu, tabi olmıyacak. Tasavvur bu
yurun. Aynı iştigal mevzuu ile uğraşan va
tandaşlar arasında yapacağı tesir, elbette men
fi olacaktır. Bu şehirlerde küçük bir mahalle 
manifaturacının kazancı elbette küçük bir ka
sabadaki küçük bir manifaturacının kazancın
dan hiç te 'aşağı değildir. Benim anladığım gibi 
ise. tatbikatta hâsıl olacak menfi tesiri berta
raf etmek için bunun düzeltilmesini, benim anla
dığım gibi değil ise izahını rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Sizin anladığınız gibi; yani İktisat Encümeni 
nüfus kaydını koymamıştır. Yalnız iradı gayri
safi esasını almış ve iradı gayrisâfisi 100 liradan 
aşağı tutanları bandan müstesna tutmuş. Bütçe 

Encümeni; tuhafiyecilik ve manifaturacılığın bu 
günkü şartlar içinde memleketin her tarafında 
az çok iş yaptığını düşünerek iradı gayrisafi esa
sı konukluğu takdirde taşrada ekseriyetle bunun 
dun olduğunu nazarı itibara alarak bunun kaldırıl
masını muvafık buldu. Koyduğu kayda gelince; 
100 000 ve daha fazla nüfuslu yerlerdeki mani
faturacılardan iradı 100 den yukarı olmamak 
şartiyle buna tabi olmaması keyfiyetine gelince; 
meselâ; İstanbul'da Ankara'da kenar bir mahal
lede gayet küçük iş yapan ve bu günkü şartlar 
içinde ancak geçinebilen bir takım küçük mahal
le manifaturacıları müstesna tutmak maksadı 
iledir. Başka bir şey değildir. 

A. İNAN (Çankırı) — Efendim o halde an
ladığım doğrudur. Bu mâruzâtım hakkındaki ka
rar Heyeti Celilenin takdirine bağlıdır. Ancak 
şunu ilâve edeyim ki, bu izahatı dinledikten son
ra küçük manifaturacı ile büyük manifaturacıyı 
mukayese ediyoruz. Bu takdirde büyük şehir
lerde oturan manifaturacı bu vergiye tahammül 
edemiyecek iktidarda farzediliyor. Küçük yer
lerde oturan manifaturacının gayrisafi iradı kü
çüktür amma yaptığı işin de o nispette küçük ol
masa lâzımgelir/ Üç bin nüfuslu bir yerde dük
kân kirası istediği kadar küçük olsun, kendisin
den başka bir çok manifaturacı ile beraber yapa
cağı kâr o nüfusun ihtiyacına verdiği cevap nis
petinde olacaktır. Bu mevzu ile meşgul olan biz
ler de kabul ve teslim ederiz ki, harbin bidaye
tinde elinde mal bulunanlar ve harp başladıktan 
sonra herhangi bir şekilde eline mal geçirmek 
fırsatını. feda etmemiş olanlar büyük kazançlar 
temin etmişlerdir. Fakat muayyen büyük şe
hirlerde ve küçük şehirlerde çalışan mani
faturacılar arasında bir mukayese yaptığı
mız zaman, büyük şehirlerde ' oturanların va
ziyeti küçük şehirlerde oturana nispetle gay-
rimüsait gibi bir neticeye varmağa im
kân yoktUE, Küçük manifaturacı büyük şehirlerde 
100 - 15Ö Din kişinin kendisine kâr temin etme
sine mukabil küçük yerlerde,oturanlar ancak üç 
bin kişinin ihtiyacına cevap vermek mevzuubahis 
olduğu takdirde icrayı ticaret eden adamın kâr 
ihtimali o nispette azdır. Kazanıyorsa hepsi ka
zanıyor. Nihayet İktisat Encümeni düşündüğü 
ve diğer encümenlerin de bize iltihak ve kabul et
tikleri gibi; iradı gayrisâfisi 100 liradan aşağı olan
ları istisna etmek suretiyle kanunun kabulünde 
teklif adaleti bakımından fayda vardır. Bir tak
rir takdim ediyorum, zannediyorum Heyeti Celi-
leniz de bunu kabçl buyurur. 

BÜTÇB Bn, M. M. H. N. KEŞMİR (Tokat) 
— RftBdim, Şlşt& arzettiğim gibi sureti umumi-
vede taşralarda kadı gayrisafi dun olduğu için 
iktisat Encümeninin koyduğu kayıt dâhilinde ha
reket edildiği taktirde bu vergiden fiilen bir çok 
manifaturacıları istisna etmiş olacağız. Halbuki 
Bütçe Encümeninin istinat ettiği esbabı mucibe 
bugünkü şartlar içinde manifaturacılığın, az çok 
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diğer bazı ticaret şubelerine nazaran daha fazla 
kâr temin ettiği noktasındadır. Bu bakımdan 
iktisat Encümeninin teklifini değiştirdik. 

Mukayeseye gelince , yani küçük şehirlerde 
oturan bir manifaturacının iradı gayrisafi itiba
riyle dükkânının iradı yüzden aşağı olduğu tak
dirde istisnası kaydına gelince : Bu diğer yerler
de nazarı itibara alınmıyor. Demin de arzettiğim 
gibi, bilhassa Ankara, istanbul, izmir gibi bü
yük şehirlerin kenar mahallelerinde bir takım 
mahalle manifaturacılığı yapan kimseleri kas-
dettik. Çünkü bunlar çok ücra yerlerdedir ve 
oturdukları ticarethanenin iradı gayrisafisi 100 
liradan aşağıdır. Bunlar büyük şehirlerde haki
katen küçük ticaret erbabından addetmek lâzım 
gelir. Bizim encümnimizin istinat ettiği noktai 
nazar ve esbabı mucibe budur. Kabulünü rica 
ederim. 

î . YALÇIN (Elâzığ) — Muhterem arkadaş
lar, birinci maddeye bağlı ve Bütçe Encümenin
ce hazırlanmış olan cetvelde hatırıma gelen ve 
başka şekilde anlaşılması mümkün olan bazı 
maddeler var, onlar hakkında maruzatta bulu
nacağım. 

(A) harfiyle işaret olunan birinci kısımda 
araba yapan ve satanlar vardır. Malûmu âliniz 
memleketin bir çok yerlerinde hâlâ kağnı vardır 
ve bunun yerine arabayı ikame etmek için bir. 
çok teşebbüslerimiz vardır, öküz arabası dedi
ğimiz arabalar mütehassıs ziraat erbabının kul
landığı arabadır. Şimdi öküz arabası yapan bir 
imalâthanenin sahibi bu şekilde vergiye tabi tu
tulacaktır. Halbuki bu arabalar doğrudan doğ
ruya köylüye satılır. Bu bakımdan (araba ya
pan ve satanlar) cümlesinden sonra (ziraat için 
öküz arabası yapanlar bundan müstesnadır) kay
dını koyarsak erbabı ziraate bu şekilde bir yar
dım yapılmış olur. 

•Sonra (altın ve zikıymet eşya satanlar). Bu 
da yine belki'bir yanlışlığa meydan verir. (Al
tın ye zikıymet eşyayı alan ve satan) demek ya
ni (alan) kelimesini ilâve etmek mümkün mü
dür? Sonra (A) harfinde (ardiye işletenleri (D) 
harfinde (depo işletenler) diyor. Bunları ben 
anlıyamadıın. Ardiye işletenler hangileridir 
depo işletenler hangileridir? Bilhassa bu depo 
işletenler veyahut ardiye işletenler içinde, me
selâ bazı ufak şehir ve kasabalarda hanlar var
dır. Bu hanların müteaddit odalarını depo 
olarak tüccara ve esnafa kiraya verirler. Bun
lar mallarını korlar Bir de zaten kenarda bir 
kahvesi vardır. Bunun esasen temin ettiği kâr 
o depoyu kiraya tutan nisanların gelip geçtik
çe içecekleri kahve ve çaydır. Başka iratları 
yoktur. Fakat büyük şehirlerde doğrudur. Bu 
vardır. Korkarım ki, bu şekilde ardiye bekçili
ği yapan bu* çok kimseler küçük kasabalarda 
bu şekilde mükellef olarak ardiyelerini terke-
deceklerdir. 

Sonra efendim, (B) fıkrasında (bakırcılar)' 
var. Şimdi arkadaşlar, bakırdan iş yapıp, sa
tan esnaf vardır, bunlara (bakırcı) deriz. 
Bunların bir çokları, diyebilirim ki, hepsi fakir 
insanlardır. Mahallinde bulunan tüccardan 50 -
100 kilo bakır alarak elleriyle işlerler ve satar
lar, Bunlar memleketin yalnız el emeği ile ge
çinen fakir insanlarıdır. Bunlar da diğer ka
zancı biraz genişçe olan ve hayat pahalılığından 
müteessir plmıyan tüccarın içerisine konulmuş
tur. Bendenizce bunların çıkarılması, Bütçe 
Encümeni arkadaşlarımız ve Hükümet muva
fakat ederse, doğru olur kanaatındayım. 

Keza (D) fıkrasında (Demirciler) ve demir
den mamul eşya satanlar) vardır. Ufak yerler
de demirden ziraata yarayan aletler, saban ve 
saire yapıp satan ufak tefek demirciler vardır. 
Bunlar da (demirden mamul eşya yapıp satı
yor) diye vergiye tabi tutulacaklardır. Hal
buki, bunlar fakir insanlardır. Bunlara ne 
gayri safi irat üzerinden kazanç konulmuştur, 
ne de bir şey. Binaenaleyh, Bunlar da aynı 
vergiye tabi tutulacaklardır. 

Sonra efendim, (Kasket yapan ve satanlar) 
denilmiş. Bendenizin aklma gelen bir şey daha 
var, Diğer Encümenler koymuşlar, Bütçe En
cümeni çkarmış: gömlek yapan ve satan tica
rethaneler bu kanunun mevzuu dışında kalmış-. 
tır. Cümleco malûmdur, istanbul'da mağazasın
da gömlek yapıp toptan satan bir çok ticaretha
neler vardır. Meselâ Mahmutpaşa'da yanyana 
iki dükkân, biri gömlek, diğeri kasket.yapıp sa
tıyor. Kasket yapan vergiye tabi, gömlek ya
pan vergiye tâbi değil. 

Sonra (kösele ticareti yapanlar) kaydi konul 
muş. Bu yalnız kösele ticareti yapanlar hakkın
da. Fakat vaketa ve vidala gibi şeyler üzerine 
iş yapanlar da vardır ki, bu da kanunun mevzuu 
dışında kalmıştır. 

Sonra bir de şapkacılar meselesi vardır. Şap
kacılar için Encümen 100 binden yukarı nüfus
ta olan yerler kaydini 'koymuş. Şimdi arkadaş
lar, bilhassa kadın şapkası yapan birçok sanat 
mekteplerimizden yetişen genç. kızlarımız vardır. 
Bunlar hayatta ticaret işinde ve memleketimizde 
yeni acılan bir iste,muvaffak olmak için izmir 
gibi; Ankara gibi birçok şehirlerimizde tutunma
ya çalışıyorlar. 

Bana bu vergi mevzuu dolayısiyle mektep
ten yeni çıkmış, tanıdığım, genç bir kız gel
di. Bize yeni vergi konacakmış. Ankara'da 
bir arkadaşımla dükkân açmak istiyorduk. Fa
kat bu vergi mevzııunun içine girdiğimize göre 
burada tutunmamıza; imkân yoktur, dedi. 

R. VARDAR (Zonguldak) — Açsın, açsın, 
korkmasın. Bir şapkayı seksen liraya yapar. 
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î . YALÇIN (Devamla) — Şimdi bizim eli

mizde Ankara gibi, İstanbul gibi, izmir gibi 
bazı şehirlerimiz vardır, ki buralarda çocukla
rımız yeni yetişiyorlar, bu sanata yeni alışıyor
lar. Vaktiyle İstanbul'da açılmış bir çok tica
rethaneler vardır. Bunlar eskiden tutundukla
rı için oturdukları yerlerin kira bedelleri 
ucuzdur. İradı gayrisâf ileri de noksandır. Ucuz 
kira ile outruyorlar. Sermayeleri de yerinde
dir. Eskiden kazandıkları için şimdi de tutu-
nuyorlar. Sonra, mevaddı iptidaiye İstanbul'da 
diğer şehirlere nispeten daha ucuza alınıyor. 
Fakat İzmir, Ankara böyle değildir. Burada 
bu işlerle meşgul olanlar daha yenidir, yeni 
tutunmağa çalışıyorlar. Memlekette bir çok 
yerlere bol bol para veriyoruz. Bu çocuklar da 
bu şekilde tutunmak suretiyle bir iş sahibi ola
caktır. Binaenaleyh bu yüz bin kaydını iki yüz 
bine çıkarmak suretiyle, yeni hayata atılan ve 
memleketteki bir boşluğu doldurmak isteyen 
genç çocuklarımız zannederim ki, tatmin edil
miş olur. Bu hususta bir de takrir hazırladım, 
takdim ediyorum. 

BÜTÇE En. M M . H. N. KEŞMlR (Tokad) 
—- Bu cetvelde bulunan tiracet ve sanayi erba
bı yeniden cetvele ithal edilmemiştir. Esasen 
gerek kazanç vergisinde tadat edilmiş olan ti
caret ve sanayi erbabı ve bu cetvel yapılırken, 
Maliye Vekili Beyin de arzettiği gibi, geçen 
sene yapılan zamlar nispetinde bir maktu zam 
yapıldığı için Maliye Vekâletinin yaptığı tet
kikleri neticesinde bazı kazanç ve ticaret erba
bının kazançları, diğerlerine nispetle, bugün
kü şartlar içinde daha göze çarpacak vaziyet
te bulunduğu için, işte bu kazanç ve ticaret 
erbabından mürekkep bu cetvel yapılmıştır. 
Bunlar esas itibariyle Hükümetin gönderdiği 
cetvellerdir. İktisat Encümeni ufak bazı tadiller 
yapmıştır. O da nüfus miktarını ve bazı ah
valde ticarethanenin iradı gayrisâfisini ilâve 
etmekten ibaret. Diğer Encümenler, İktisat 
Encümeninin yaptığı tadilâtı kabul etmiş, bi
zim Encümenimiz de esas itibariyle küçük bazı 
tadillerle bu cetveli kabul etmiştir. 

Ardiye ve depolardan bahsetti arkadaşım. 
Esasen kazanç vergisinde mevzuubahis olan 
bir tâbirdir. Bu itibarla bu cetvelde de bu tâ
bir aynen muhafaza edilmiştir. Bunun üzerin
de oynamak belki de tatbikatta bir takım müş
külâtı mucip olabilir. 

Şimdiye kadar bu tabir esasen Kazanç Ver
gisi Kanununda bulunduğu halde hiç bir müş
külâtı mucip olmamıştır. 

Altın ve zikıymet eşya satanlar, burada da 
maksat, altın alıp ve satanlardır. Burada esas 
kanunun ibaresine sadık kalınmak maksadı 
görülmüştür. 

Bakırcılar, Maliye. Vekâletinin yaptığı tet
kiklere nazaran bunlar gayet cüzi bir vergi 
vermektedir ve vasati vergileri de 20 lirayı 
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geçmemektedir. Bu itibarla bunlara bir zam 
yapılması yerinde görülmüştür. 

Arkadaşım demircilerden de bahsettiler. 
cetvelde (demirci) tabiri yoktur zannedersem. 
(Demirden mamul eşya satanlar) tâbiri vardır. 
Binaenaleyh burada da bir eşele yoktur. De
mircilerden kastettiğimiz budur. Yani cetvelde 
(demir ve demirden mamul eşya satanlar) tâ
biri vardır kr, bunlardan vergi alınacaktır. 

1. YALÇIN (Elâzığ) — Ben izahatınızdan 
şunu anlıyorum : Dükkânında demirden eşya 
yapıp satanlar bu vergiden müstesnadır. Mamu
lünü alıp satanlar vergiye tabidir. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMİR (Tokad) 
— Demir satanlar ve demirden mamul eşya sa
tanlar, demiri alıp işleyen yani tek başına de
mirci olarak çalışan. 

1. YALÇIN (Elâzığ) — Mesele yok, demek-
ki müstesna. 

BÜTÇE En. M. M. H. tf. KEŞMlR (Devam
la) — Çömlekçiden bahis buyurdunuz. Çöm
lekçiler diye, gömlek yapıp satanlar listeye it
hal edilmiştir. 

Vaketa satanları da mevzuubahis etmişti
niz. Listede (kundura imal edenler ve kundu
ra levazımı satanlar) diye orada zikredilmiştir, 

1. YALÇIN (Elâzığ) — Vaketa ve deri kun
duranın maddei asliyesiııdendir. O halde köse
lenin de kundura levazımı meyanma ithal edil
mesi lâzımdı]-. (Vidala ve vaketa ve emsali) 
kelimesi ilâve edilirse ilerde tatbikatta hiç 
müşkülât olmaz kanaatindeyim. 

BÜTÇE En. M. M. H. N. KEŞMlR (Tokad) 
— Bu ilâvede bir mahzur yoktur. 

Bir de şapkacılardan bahsedildi. Efendim, 
bu (100 binden yukarı olan) kaydını İktisat En
cümeni koymuş ve Maliye Encümeni bunu 200 
bine çıkarmıştır- Bunu 200 bine çıkarmakla fiilen 
bir iki şehrin vaziyeti kurtulmuş oluyor, bilhassa 
Ankara'da şapkacdık yapanlar. 200 bin nüfus 
kaydı esasen hiç bir ticaret şubesinde kabul edil
miş değildir. Düşündük ki, Ankara'da şapkacılık 
yapanlar içinde belki yeni enstitüden çıkmış, tu
tunmaya çalışan kimseler bulunabilir. Fakat 

.bunlardan ekseriyeti sureti umumiycde ticaret 
yapabilen kısımdandır. Bu itibarla Ankara için 
istisnai bir kayıt yaratmayı encümen istemedi 
ve İktisat Encümeninin noktai nazarına iltihak 
etti. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. İki takrir 
var, okutuyoruz. 

Yüksek Be i si iğe 
.Cetveldeki, manifaturacılar hizasındaki şifa

hen arzettiğim sebeplere binaen «nüfusu 100 bin
den yukarı olan» kaydının kaldırılmasını teklif 
ederim. 

Çankırı 
A. İnan. 
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A. ÎN"AN (Çankırı) — Küçük manifaturacı

ların himaye edilmesi mevzuubahis ise takriri
min kabulünü rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebler dolayısiyle cetvelin (Ş) 

kısmında yazılı (Şapka yapan ve satanlar) cüm
lesinden sonraki kısmın aşağıdaki şekilde düzel
tilmesini arz ve teklif ederim. 

(Nüfusu iki yüz binden fazla olan yerlerde 
iş yapanlar). 

Elâzığ 
I. Yalçın 

(Çankırı -Mebusu Atıf İnan'm takriri tekrar 
okundu) 

BEİS —Takr i r i nazarı itibara alanlar... Al-
mıyanlar... 

(Anlaşılmadı sesleri, Hangi takrir sesleri). 
H. F. ATAÇ (Gümüşane)— Hangi takrir 

okunan? Kimin takriri? 
REİS Çankırı Mebusu Atıf İnan'm takri

rini tekrar okutuyorum. 
(Takrir tekrar okundu) 

Nazarı dikkate alanlar lütfen işaret buyursun
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Elâzığ Mebusu İhsan Yalçın'in tekririni tek
rar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu) 
EEÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Encümen maddeyi tadil için alacak mı? 
B. E. Namma T. B. BALTA (Rize) — En

cümen nazarı dikkate alınan tadil takririni kabul 
ediyor- Onun için maddenin tadilen reye koyma
nızı rica ediyoruz. 

REİS -— Maddeyi cetvelle birlikte reyinize ar-
zediyorum. _ 

H. F. ATAÇ (Gümüşane) — T a d i l şekliyle 
mi? 

REİS — Tabii Tashih ediyoruz. 
Maddeyi tadilen ve cetvelle birlikte reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2395 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin 3258 sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
birinci bendinde yazılı mütaahhitler tediye sıra
sında taahhüt bedellerinden kesilen kazanç ver
gilerinden ayrı olarak, birinci maddedeki fev
kalâde zamma tabidir. ' . 

Esas işleri mütaahhitlik olmajap 2305 sayılı 
kanunun sekizinci maddesinin muaddel birinci 
bendinde yazılı daire ve müesseselere esas işleri
nin mevzuuna giren mal satmalarından veya 
hizmet ifa etmelerinden dolayı arızi olarak mü-
taahhit vaziyetine girenlerden mütaahhitlik için 
ayrıca fevkalâde zam alınmaz-

E. ORAN (İzmir) — Arkadaşlar, taahhüt 
vergisine zammı ihtiva eden bu maddenin esbabı 

mucibesinde' Hükümet taahhüt vergisinin veren
ler tarafından Hükümete satılan malların üze
rine zammedilmesi sebebiyle ve bir de verdikleri 
kazanç beyannamelerinde gayrisâfi kazançların
dan tenzil etmeleri dolayısiyle vergiyi Devlete 
aksettirdiği gösterilmşitir.. Filvaki müteahhitler 
Hükümete yapacakları fiyat tekliflerinde elbette 
verecekleri bu vergiyi Hükümete aksettireeekler-
dir. Binaenaleyh Hükümet taahhüt vergisi ala-
raktan iradını çoğaltacağım zannında iken bilâ
kis sağ cebinden alıp sol cebine koymak vaziyetin
de kalmaktadır. Bunun inikası bundan da ibaret 
değildir. Kanaatımca gerek Millî müdafaa 
gerek idarei belediyeler, gerek hususi 
idarelerin yapmış oldukları mubayaatta mü
teahhidin verir gibi göründüğü taahhüt 
vergisini bü tün ' bu daireler ödemektedir. 
Yani bütçenin yekûnu beyhude yere kabarmak
tadır. Bu taahhüt vergisinin eskiden bir hikmeti 
vaz'ı vardı. Çünkü bir çok imtiyazlı şirketler! bu
lunmakta idi. Onların da mubayaasında müteah
hit taahhüt vergisi verirlerdi. Bu vergi imtiyazlı 
şirketlerin uhdesinde kalırdı. Fakat elyevm mem
leketimizde, iftiharla söylüyorum, böyle imtiyazlı 
şirketler kalmadığına ve bütün bunlar Hükümet 
veyahut Hükümetin sermayesiyle teşekkül eden 
müesseseler tarafından idare edilmekte olduğu
na göre bu vergiyi müteahhit değil, Hükümet 
vermektedir. Bundan başka diğer bazı ihtilâtata 
da sebep olmaktadır. Meselâ bir çok resmî mü-
essesat muamelâtı ticariye ile meşgul bulunmak
tadır. Ezcümle Evkaf idaresinin Ayvalık'ta zey
tinyağı fabrikası vardır. Bu fabrika kendi mah
sulü ile beraber halktan da satın aldığı zeytin
leri tâsir ederek piyasaya arzetmektedir. Tasav
vur buyurunuz, bu evkaf değirmeninin, fabrika
sının yanında eşhası hususiyeye ait de bir fab
rika vardır. Her iki fabrika zeytin satın almakta 
ve zeytin tâsir etmektedir. 

Eşhası hususiyenin almış olduğu zeytinler, 
daha başka tabirle, eşhası hususiye fabrikala
rına zeytin satanlar hiç bir taahhüt vergisiyle 
mükellef değildirler. Halbuki evkaf dairei res
miye olduğu için ona zeytin satanlar 500 liradan 
yukarı olanlar için sattığı zeytinden dolayı ta
ahhüt vergisi vermek mecburiyetindedir. O hal
de burada bir fabrika var, on kuruşa alıyor beri 
tarafta da bir evkaf fabrikası vardır, o da on ku
ruşa alacak amma buna şu taahhüt vergisini 
zammedecek. Bu da bir maliyet fiyatı üzerine 
teesir eedeecek. Netice şu oluyor ki, Evkafın 
almış olduğu zeytinler hususî eşhasa ait fabri
kaların aldıkları zeytinlerden daha fazlaya mal 
oluyor. Binaenaleyh evkaf idaresi zeytinin ma
liyet fiyatını hususî eşhas fiyatmdan daha yük
seğe almış bulunacaktır. O halde vaziyet iki 
noktada temerküz edecektir. Ya eşhası hususiye 
evkaf gibi satacak, yahut evkaf eşhası husu
siye gibi satacaktır. O halde ne netice olacaka 
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Evkaf eşhası hususiye fiyatına satarsa zarar ede
cek ? Eğer eşhası hususiye evkafın, yüksek ma
liyet fiyatı üzerinden satacak olursa elbette he
men piyasada, pahallılık olacaktır, hem de bun
lar bilâsebep fazla bir kazanç temin etmiş ola
caklardır. Binaenaleyh bu hususta takdim etti
ğim bir takrirle bu, ikinci maddenin ve buna 
müteallik olan muvakkat ikinci maddenin tay-
ymı teklif ediyorum. Taktir yüsek heyetinize 
aittir. 

BÜTÇÇ NCÜMENİ NAMINA T .B. BALTA 
(itişe) — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı 
vergi ve resimlere zam mevzuubahis olduğu bir 
zamanda bu fevkalâde vaziyetten en çok is- . 
tifade ettikleri her keşçe malûm olan müteah
hitleri de nazarı dikkate almağı Bütçe Encü
meni muvafık gördü/ Bu itibarla beyanname
ye tabi olmıyan müteahhitlerin; beyannameye 
tabi olanlar usulü dairesinde beyanname veri
yorlar, fakat sırf taahhüt işleriyle iştigal eden 
bu müteahhitlerin hiç olmazsa oturdukları ev 
kadar bir vergi vermeleri lüzumuna Encümen 
kani oldu ve bu ikinci maddeyi bu maksatla 
yazdı. (Doğru sesleri) . " . • _ . ' ' . 

" Esas itibariyle işin doğrusu müteahhitleri. 
beyannameye tabi tutup kendilerinden kazanç
ları nispetinde vergi almaktır. Fakat bu, 
Maliye Vekillinin de işaret buyurduğu gibi, asıl 
kazanç vergisi kanununa taallûk eden bir key
fiyettir. Bütçe Encümeni bunu beklemeden 
bugün dahi bu zammı yapmağı muvafık görmüş
tür, Takdir yüksek heyetindir. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim?. 
Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen ikinci ve muvak

kat ikinci maddenin tayynını teklif ederim. 
. îzmir 

Ekrem Oran 

K. KAMU (Rize) —- Usul hakkında söyliye-
ıceğim. Muvakkat ikinci madde ayrı bir şey
dir. Onu ayrıca sırası geldiği zaman müzake
re ederiz. 

REİS — Mevzuumüzakere olan ikinci mad
deye aittir. Bir daha reye koyuyorum. Tak
riri nazarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Tak
rir nazarı dikkate alınmıştır. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3; — Birinci maddede yazılı zam
mın hesabında: 

A) Kolektif, hususi ve âdi şirketlerde or
takların ikamet yerlerinin kira bedellerinden 
veya gayrisafi iratlarından en yükseği; 

B) Kısmen iş ve kısmen ikamet yeri olarak 
kullanılan bir binanın veya apartıman dairesi
nin iş Irası veya gayrisafi iradı bu kısımlar ara-

sında ayrılmamış bulunduğu takdirde, kira ve
ya iradın yarısı; 

O Sene içinde ikamet yerleri değiştirildiği 
takdirde her bir ikamet yeri için ödenilen kira 
bedellerinin mecmuu; 

Bina, mükellefin malı ise senelik gayrisafi 
irattan ikamet müddet/iyi e mütenasip olarak 
hesap1 anacak miktar; 

O) Aynı bina dahilinde müştereken ikamet 
eden mükelleflerin her birine ait kira bedeli mu
kavelename ile ayrılmamışsa senelik kira bede
linden veya gayrisafi irattan müsavi surette 
ayrılacak miktarlar; 

D) Kışlık ikamet yerini bırakmaksızın 
ayrıca yazlık ikamet yerlerinde oturanlar için 
her iki yerin ödenen kira bedeli ve bina mükel
lefin malı ise gayrisafi iradı; 

E) Mükellef otel veya pansiyonda ikamet 
ettiği takdirde bir sene zarfında otel veya pan
siyon kirası olarak ödediği miktar; 

Matrah ittihaz edilir. 
Binanın ayrı methali bulunmıyan ve başka

sına da kiraya verilmiş olmıyan kısımları mü
kellefin işgali altında sayılır. 

mükellefin ikamet ettiği yer kendi nam ma 
kiralanmış olmayıp karı, koca, usul ve füru, kar
deş, amca, dayı, hala ve teyzeler, yeğenler, da

matlar veya bunlar dereuesindeki sihri akraba
lar veya kendi memurları ve müstahdemleri na
mına kiralanmış bulunduğu takdirde bu şahıslar 
mükellefle birlikte ikamet etmiş olsun, olmasın 
mezkûr yerin kira bedeli fevkalâde zammın tar
hına esas olur. 

Mükellef namına kiralanmış olan ikamet ye
rinde, yukarıki fıkrada yazılı akrabadan bir 
veya bir kaçı da mukim olduğu takdirde, kira 
bedelinden bunlar için tenzilât yapılmaz. Mez
kûr akrabadan başka ve bu kanunla alâkalı ol
mıyan şahıslar ikamet ettikleri ve her birine ait 
kira bedeli, mukavele ile ayrılmamış bulun
duğu takdirde kira bedelinin yarısı mükellefe ait 
sayılır. 

A. H. KALAÇ (Kayseri) — Efendim, bu 
maddenin (T)) fıkrasında: «Kışlık ikamet yerini 
bırakmaksızın ayrıca yazlık ikamet yerlerinde 
oturanlar için her iki yerin ödenen kira bedeli 
ve bina mükellefin malı ise gayrisafi iradı» de
nilmektedir. Malûmu âlileri memleketimizde bir 
çok kasabalarda, hattâ köylerde bir takım bağ 
sahipleri vardır. Bunlar kışın oturdukları yeri 
yazın muvakkaten terkederek bu bağlarına bir 
iki ay için gider ve üzümünden pekmezini yap
mak ve ağacının meyvesini toplamak için orada 
bir müddet oturur. Meselâ Ankara, Yozgad ve
ya Kayseri'de ve hemen umumiyetle memleketin 
bir çok yerlerinde evlerini bırakıp bağlarına gi
den insanlar vardır. Bu maddeye göre o da ver
giye tabi midir? Ayrıca bağının iradı gayrisâfisi 
ne ise vergi olarak verecek midir? Bu böyle mi
dir? Yoksa doğrudan doğruya müreffeh bir aile 
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İstanbul'da iki-siy için adaya gitmiştir ve yahut 
bumda mal sahibi değildir de yazın sayfiyeye 
çıkmış ve evini t erket meni iştir. Bunlar mı ver
giye tabidir:' Bu maddede bir iltibas vardır. En
cümenin lütfen izahat vermesini rica ediyorum. 

A. İNAN (Çankırı) — D fıkrası, kışlık ika
met yerini bırakmaksızın yazlık ikamet yerlerine 
çıkanları sureti umumiyede bu zamma tabi tut
maktadır. Bu kanun lâyihası iktisat Encüme
ninde tetkik edilirken biz şu neticeye vardık : 
Kışlık ikamet yerini terketmeksizin yazlık ika
met yerine çıkanlar muhtelif sebeplerle çıkarlar : 
Ya eğlence için, ya sıhhi sebepten veya iş za-
ruretleriyle.. Eğlence için sayfiyeye gidenler 
iyi kazananlardır. Binaenaleyh bu kanuna bağlı 
cetvelin içinde bulunup ta sayfiyeye çıkanlar 
varsa bu, onların ayrı vergiye mütehammil ol
dukları hakkında kanaat veren bir tezahürdür. 
Binaenaleyh bundan dolayı munzam vergiye 
tabi olsunlar diye düşünülmüş, bu zihniyetle 
teklif Meclise getirilmiştir. Amma biz tetkik 
ederken gördük ki, bu noktai nazar kabul edil
diği takdirde iki türlü mükellefiyet esası çıka
caktır. Kanunun aslında, ödenecek olan mun
zam vergi, ikamet yerinin kirasından veya gay-
risafi iradından ibarettir. Sayfiyeye, çıkışından 
dolayı sayfiyenin de kirası veya iradı gayrisâfisi 
hesabedilerek vergi alınacak olursa o vakit iki 
türlü vergi esası olacaktır. Bir de sayfiye ver
gisi. Eğlence için çıkmışlarsa vergiye tahammü
lü oldukları biran için farzedilse bile hakiki va
ziyet bu değildir. Memleketin hususiyetini de 
nazarı itibara aldığımız zaman vasıl olacağımız 
netice şudur : Hem sıhhî sebeplerle, hem iş 
sebebiyle yazlık ikamet yerlerine çıkmak zaru
reti vardır. Faraza bağ mmtakalarında, fara
za Karadeniz sahillerinde , faraza Cenup vilâ
yetlerinde yaylaya çıkmaı itiyadında bulunan 
yerlerde, yaylaya yakın olanlar sabahları işle
rine giderler, akşam evlerine dönerler. Onun 
için erbabı ticarete taallûk eden meşguliyet haddi 
asgariye iner. Bakkal var, manifaturacı var ve 
bunlara benzer iştigal sahipleri aynı zamanda zi
raat işleriyle de meşgul olduklarından dolayı bir 
kısım vakitlerini bağlarında, bahçelerinde geçirir
ler ve oralarda çalışırlar. Bu küçük tüccarlar için 
de, küçük esnaf için de varittir. Ya yaylaya çık
mak veyahut yazlık ikamet yerlerine gitmek za
ruretiyle gidenler vardır. Binaenaleyh mutlak 
olarak sayfiyeye veya yazlık ikamet yerine çık
mak, geniş, maddi vaziyetin ifadesidir diye te
lâkki edilemez. Eğer böyle telâkki edilir ve mut
lak bir hüküm konulursa bu arzettiğim sınıf için, 
adedleri istisgar edilemiyecek derecede olan va
tandaşların fuzuli olarak maddi imkânlarının 
dışında bir vergiye tabi tutacağız. Faraza İstan
bullu olup ta adalara çıkanlar veyahut memleke
tin iç kısımlarında fâzla para kazanıpta İstanbul'a 
gelerek sayfiyeye gidenleri gözümüzün önüne 
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geirecek olursak ve bundur için bir hüküm koy
duğumuz takdirde, yukarıda vaziyetlerini arzetti
ğim diğer vatandaşları mağdur etmiş olacağımız
dan, İktisat Encümeni bu fıkrayı çıkardı ve di
ğer encümenler de İktisat Encümeninin noktai 
nazarına iştirak ederek bu fıkrayı çıkarmışlardır. 
Bütçe Encümeni sayfiyeye çıkanları mutlaka 
geniş bir servet sahibi olarak kabul tarzıyla ola
cak ki bu fıkrayı yeniden ithal etmiştir. Bizce 
ekseriyeti nazarı itibare almak lâzımgeldiğine 
göre ve memleketimizde yazlık ikamet yerlerine 
çıkmak sıhhi ve iş ihtiyacı sebepleriyle zaruri ol
duğundan dolayı bu (D) fıkrasının kabul edilme
mesini rica ediyorum (Doğru sesleri). Bunun için 
de bir takrir takdim ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, esas itibariyle arzettim, on, on 
iki milyonluk bir kanundur. Bu şuraya tesir 
ediyor, şu mutazarrır oluyor, yazık olur gibi 
bir takım mütalâaları varit görmüyorum. Atıf 
arkadaşımız manifaturacılar hakkında söyledi
ler, peki dedim. Şimdi sayfiyeye çıkmanın ser
vet alâmeti olmadığını söyledi. Soruyorum ken
disinden, sayfiyeye çıkanların % 90 i sıhhi se
beple mi çıkıyor? Tebdilihava için çıkıyor. 
Memleketimiz havası fena bir memleket değil
dir. Eğer şunu çıkaralım, bunu çıkaralım der
seniz o vakit kanunun portesi kalmaz. Çok 
istirham ediyorum, yeni Kazanç Vergisi Ka
nunu gelecektir. Bu kanun ufak tefek şeylere 
aittir, büyük bir ehemmiyeti haiz değildir. Bu 
kaydın ipkasında müsaadenizi istirham ediyo
rum. 

Ş. TUGAY (İçel) — Efendim, bendeniz de 
muhterem arkadaşım Atıf İnan'in (D), fıkrası 
hakkında beyan buyurduğu mütalâaya iştirak 
ediyorum. Filhakika Anadolu'nun bir çok yer
lerinde sayfiyeye çıkmak hakikaten bir lüzum 
ve zarurete binaendir, yoksa doğrudan doğru
ya sayfiyeye çıkmış olmak için sayfiyeye çı
kılmaz. Bir çok merzaği olan yerlerde sayfiye
ye çıkmak zaruridir. 

Zaten esas itibariyle (D) fıkrasının yazılı
şında da bir no'ksaniyet var. Çünkü, kışlık ika
met yerini bırakmaksızın ayrıca yazlık ikamet 
yerine göçenler, her iki yerden alınan kira be
deli üzerinden vergiye tabi tutulmaktadır. 
Bunda ikamet müddetine ait bir kayıt ve işaret 
te yoktur. Ne kadar müddet oturanlardan bu 
verginin alınması lâzım gelir? Tasavvur buyu
runuz ki 3 - 5 günlük bir yere gidenler de bu 
fıkra mucibince böyle bir vergiye muhatap 
kalmak mecguriyetindedir. Bu vergiyi kendi
sinden istemek kanuni bir hak teşkil etmekte
dir. Onun için bendeniz de bu fıkranın tama-
miyle tayymı teklif ediyorum. 

MALİYE En. REİSİ A. BAYINDIR (İstan
bul) — Muhterem arkadaşlar, kanunun heyeti 
umumiyesi müzâkere edilirken Abdurrahmaıı 
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.• bir. vergi arttırılması mevzuu bahistir, niçin 
bu verginin esasını arttırmıyorsunuz da diğer 
matrahlara müracaat ediyorsunuz diye bir sual 
sordular. Maliye Vekili Beyefendi lâzımge-
len izahatı verdiler. Bendeniz de bunlara bir 
kaç şey ilâve edeceği. 

Zannediyorum ki, biz iki esası karıştırıyo
ruz. Bu kanunun hedefinin birincisi vergiyi 
arttırmaktır. Fakat bu derece kuvvetle müda
faa edilen bir esas var ki, verginin sistemini 
değiştirmektedir. Malûmu âliniz kazanç vergi
si iki esastan tahakkuk ettirilir r Biri beyanna
me esası, diğeri karine. Beyanname esası en 
doğru hakikati ifade eder bir usuldür. Kimse
nin parası kendi tarafından ifade edilmezse, 
serveti kendi tarafından ifade edilmezse bu
nun hakikati ne şekilde anlaşılır. Tabiidir ki, 
servetin. binefsihi lisanı yoktur. Ancak bu ka
rine ile anlaşılabilir. Malûmu âliniz Fransa'da 
yakın zamanlara kadar kapı, pencere vergisi 
vardı. Kapı binanın zaruri levazımatındandır. 
Pencere ise hava almak için bir vasıtadır. Fakat 
oralarda karine bulmakta müşkülât çekildiği için 
kapı» pencere servet için bir kıstas, bir mikyas 
telâkki edilmişti. Bizde beyanname vermekten 
kaçman veya beyanname vermek istemiyen; 
antırparantez şunu arzedeyim ki beyanname usu
lü serbest bir usuldür. Karineden zarar gören
ler beyanname usulüne gidebilirler. Fakat beyan- ı 
nameye gelince; 6 bin vatandaş beyanname üsu-
liyle vergi veriyor. 300 bin vatandaş da karine 
esası üzerinden verg vermektedir. Binaenaleyh 
Maliye Vekâletinin şimdiye kadar yaptığı tetki-
kat bu 300 binin az vergi verdiğine müncer ol
muş ve bu lâyihayı getirmiştir, yani bu hususta- ı 
yeni bir matrah aramışlardır. Bu matrahı ele aldı
ğımız zaman bu, verginin tarh sisteminde yeni 
bir sistem bulunması demektir, ki mademki mü
kellef kendi servetini beyan etmiyor, ne yapa
cağız? Evvelâ icrayı ticaret ettiği . yeri nazarı 
dikkate alacağız. Yani mağaza, dükkân ve saire. 
Ama bu bizi adalete yaklaştırıyor mu? Bir odalı 
bir yazıhanede oturan bir komisyoncu büyük bir | 
kazanç yapabilir. Fakat depo tutan gibi, mo-
bilye işleten gibi vatandaşlar tabii büyük saha
lar işgal etmek mecburiyetindedirler. Fakat ay
nı zamanda bunların kazancı gayet vazı olabilir. 
Şimdi karinede, yalnız icrayı sanat ettiği yeri 
nazarı dikkate alırsak, tabii bu, bizi hakikate isal 
etmez. Nitekim Maliye Vekâleti de bunu görmüş 
ve ikinci bir karineyi ele almak istemiştir. To- ı 
poğrafyada bir kaide var. Bir yeri tesbit için 
röpele müracaat olunur. Röpel ne kadar çok ise | 
tesbit te o kadar isabetli olur. Maliye Vekâleti- I 
nin teknik büroları çalıştıktan sonra icrayı sa
nat ettiği yere ilâveten ikametgâhını da nazarı 
dikkate almıştır. Burada ikametgâhın icarı yahut 
iradı gayrisâ'f isi kadar vergi alınır demek, onu ver
giye tabi tutmak demek değildir. Burada ikamet- j 
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gâhı bir servet karinesi, bir gelir karinesi olarak 
nazarı dikkate alıyor. Fakat bu bizi hakikate 
yaklaştırıyor. Şurasını açıkça arzedeyim ki, 
beyanname usuliyle alınmayan vergi gayet isa
betsiz bir vergidir. Binaenaleyh, bu isabetsiz
liği azaltmak için karineleri çoğaltmak mecbu
riyetindeyiz. Nitekim yeni bir usul vazediyo
ruz. Çok kazandığı halde az vergi verirken ay
ni zamanda eklediğimiz ikinci karine ile bunu 
tezyit ediyoruz, ikametgâh karinesinde de mut
lak isabet yoktur. Babasından büyük bir bi-
binaya tevarüs etmiştir. Kendisinin serveti ol
madığı halde o binada oturmak zaruretindedir. 
Yahut ailesi kalabalıktır. Çocukları çoktur. 
Büyük b'nada oturuyor. Bunda da bir isabetsiz
lik vardır. Fakat müteaddit karineden maksat 
isabetsizliğin vasatisini asgariye indirmek im
kânlarını aramaktır. Şimdi burada oturduğu 
yerin kirası servet karinesi olarak tutuluyor. 
Vatandaş kışın oturduğu yerden yazın bir say
fiyeye çıkarsa acaba biz Dunu nazarı dikkate 
almıyalım mı? Parlâmentoların en hassas vazi
fesi vergi tarhederken tebarüz eder. Maliye 
Encümenimiz bu kanunu tetkik ederken kendi 
ikamet ettiği yerden sayfiyeye çıkmış olan va
tandaşların çıkmayandan daha çok bir servete 
sahip olmadığına kani olabilir miydi? Amma 
denilecektir ki, bu sayfiyeye çıkanlar arasında 
sıhhî sebeplerden dolayı çıkanlar da vardır. 
Olabilir. Bir hastaneye veya sanatöryoma bir 
vatandaşgirer. Bu müesseseler sıhhidir diye 
vergiden muaf tutulur mu? Kazanç vergisin
den muaf mıdır? Biz kanunu sırf vergi tarh ve 
tevzii cihetinden mütalâa etmekteyiz. Sıhhî se
beplerle şu veya bu sebeplerle itiraz edecek 
olursak zannederim maksadımıza çok müşkül 
vâsıl olmuş olacağız. Binaenaleyh, -madamki, 
ikametgâhı servet karinesi olarak ele almakta
yız, bunun yanında, gerek sayfiye olsun, gerek 
otel ve gerekse pansiyon olsun, bu suretle para 
sarfedecek olan vatandaşların bu hallerini ser
vet karinesi olarak almak mecburiyeti vardır. 
Bu noktai nazara Maliye Encümeninin, Bütçe 
Encümeni de iştirak etmektedir, esasen Hükü
met de mazbatasında aynı şeyi teklif etmiştir. 
Kabulünü rica ederim. 

1 SABUNCU (Giresun) — Efendim, ben
denizin görüşüme göre fıkranın aleyhinde söz 
söyliyen arkadaşların da hakları vardır, Mali
ye Vekilinin de hakkı vardır. Bilmiyorum, 
şu mâruzâtımla her ikisini telif edebilir miyim? 

Hakikaten Anadolu'nun birçok şehirlernde, 
sıhhi sebeplerle olduğu gibi, meselâ Karadeniz 
mıntakasmda bir çok kimseler sahilde besleye-
mediği iki üç ineğini ve keçisini; bir yayla evi, 
bağı vardır, oraya götürür. Bunlar tamamiyle 
refahı temsil eden şeyler değildir. Hakikaten 
diğer şehirlerde de ayni vaziyet vardır. Amas
ya'da olduğu gibi kiraz zamanı 15 - 20 
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gün iein kiraz yerlerine bağa giderler. 

Yarın bunları durduracaktır, tazyik yapacaktır, 
zannederim ki, Maliyenin bu fıkrayı getirmesine 
saik olan, büyük şehirlerde 3 - 5 bin lirayı dü
şünmeden, meselâ adalarda sayfiye tutanlardır. 
Bendeniz şöyle teklif edeceğim: Nüfusu 100 bin
den fazla olan şehirlerde... 

MÂLÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Hiç ol
mazsa 50 lıin deyin de kabul edelim. 100 binden 
fazla olan) diyecek olursanız yalnız İstanbul 
kalır. 

î. SABUNCU (Devamla) — O halde 75 bini 
kabul buyurursanız birleşmiş oluruz. 

MALÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — 50 bin 
derseniz belki maksada hadim olur. 

î. SABUNCU (Devamla) — Pekâlâ 50 bin 
olarak teklif ediyorum. Bir de takrir vereceğim. 
Kabulünü rica ederim. 

î. ÎNAN (Çankırı) — Efendim, bendeniz söz 
aldığım zaman encümenin direktiflerine riayetle 
söz almış ve mâruzâtta bulunmuş vaziyetteyim. 
Anıma bizim İktisat Encümenimiz encümen ola
rak ve bendeniz şahsan, Maliye Vekâletinin her
hangi bir zaruret dolayısiyle vergi temin etmek 
için getirdiği bir lâyihadan umduğu vergivi azalt
mağa matuf mâruzâtta bulunmak kasdinden dai
ma uzağız. Heveti Celileniz huzurunda bir defa 
değil, vüz defa söylerim ki, bendeniz böyle bir 
<\v iddia etmedim. 

Kanunu geri alalım derseniz elbet böyle ko
nuşurum. Bendeniz mefruz vaziyetler yaratarak 
veya mevcut olmıyan bir şeyi mevcut farzederek 
ihtimalât üzerinde maruzatta bulunmadım. Mem
leketin her köşesinde mevcut olan hususiyetleri 
nazarı itibare almak zaruretini Heyeti Celile
rim takdirine arzetmek için mütalâalarımı ar-
zettim. 

Simdi îzmir, Avdın, Denizli, Manisa vilâyet
lerinde, bunları bildiğim ve gezdiğim vilâyetler 
olarak arzediyorum. Karadeniz sahillerini de ar
kadaşlarımın bana verdikleri malûmata istina
den arzediyonun, Cenup vilâyetlerinde de böyle 
bir zaruretin olduğunu gene o m intaka! ardan 
gelen arkadaşlarımın ifadesine istinaden arze-
diyoi'um, yalnız servet sahibi olduğundan dolayı 
değil, iş sahibi olduğundan dolayı yazlık ika
met yerine çıkmak zaruretinde bulunan vatan
daşlar vardır. Amma bunun dışında, kanunun 
içine aldığı İstanbul sayfiyeleri de vardır. 3 - 5 
bin liraya sayfiye tutmak vaziyetinde bulunan
lar da vardır. Onlar beş bin lirayı bir sayfiye 
için veriyorlarsa bu vergiyi de kendilerinden bu 
sayfiye kirası nispetinde istemekte haksızlık ya
pılıyor diye iddia etmeğe de imkân yoktur. 
Amma yalnız bu vaziyette bulunan vatandaşların 
hususiyetleri bir köşede bırakılırsa, vâzıı kanun 
olarak belki haksızlık yapılmışı olur. Böyle bir 
haksızlığa meydan verilmesin diye İstanbul'da 
veya başka yerde böyle yüksek bedellerle sayfiye 

tutmak iktidarını haiz olanlar kimlerdir? Bun
lar ya beyannameli mükelleflerdir, ve yahut bu 
kanunun istihdaf ettiği beyannameye tabi olma
yan mükelleflerdir. Fakat her sene böyle yerler
de görülmeğe alışılmış olan muayyen aşhsiyetler 
vardır. Şahsi olarak vergi konamaz, şüphesiz 
anıma kanun vazedilirken hataya düşmemek için 
bir ölçü olmak üzere nazarı dikkate alınması ca
izdir. Bunlar esas itibariyle beyannameye tabi
dirler. Bir hakkın ifadesi olmak üzere derhal 
ilâvesi iktiza eder ki, bu kabil vatandaşlar şir
ket olarak çalışacaklar şirketlerin de nevilerine 
göre vevahut müstakil olduklarına göre. % 40 
dan % 71 - % 72 ye kadar esasen vergiye tabi
dirler. Binaenaleyh burada bu (D) fıkrasını 
koymakla geniş yaşamak imkânına malik olan 
vatandaşların bir kısmı mühimmini istihdaf etmiş 
olsa. dahi, bu kanunla bir şey alınmış olmıya-
caktır. Amma buna. mukabil Anadolunun muh
telif yerlerinde bağ bahçesine yazlık ikametgâ
hına gidenler bu vergiye tabi olacaklardır. Ben
deniz burada bir adaletsizlik olur kanaatmdayım. 
(Doğru, doğru sesleri). 

Şimdi hem, hakikaten verebilecek vaziyette 
olup ta yüksek kira ile sayfiye tutanların vergi
nin haricinde kalmaması için, hem de, diğer va
tandaşlar hakkında haksızlığa müsait bir madde 
vazetmiş olmamak için işin ortasını bulmak da 
mümkündür. îsmail Sabuncu arkadaşımızın de
diği gibi, bir nüfus kaydiyle takyit etmek de 
mümkündir. Amma yüz bin mi, dersek, yüz elli 
bin mi dersek adaleti temin etmek mümkün
dür? Bunun için düşünülmüş, ve pişirilmiş bir 
fikir sahibi değilim. 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim, orta yerde Atıf Bey, en ziyade mu
arız olan arkadaşım, kendi lisanlariyle itiraf 
buyurdular ki, . evet servet ifadesi olarak ta 
sayfiyeye çıkanlar vardır, bunların hariç bi
ra kılmasını kabul buyurmuyorlar. Ben, tayyınr 
teklif buyurdular da onun için dedi. Yoksa 
sıhhi sebebe istinaden erkanlar da vardır. Ken
dileri nasıl ki, diyorlar, şöyle olan da var, 
böyle olan da var. Anadolu'nun herhangi bir 
köşesinde bulunanları böyle bir mükellefiyete 
•tabi tutmak istemiyor Maliye Vekili. Binaen
aleyh elli bin nüfustan yukarı olan; kendileri
nin ifade buyurdukları gibi, servetin ifade 
edecek olan yerterde bunları hariç bırakmak 
doğru olur mu! Binaenaleyh oraya maksur ka
lırsa aramızda hiç ihtilâf kalmıyor. Ben de ken
dileriyle beraberim. Bunların hepsini beyanna
meli addedipte karineli değildir, . esasen bun
dan bir şey almmıyacağı iddiasının hallini yi
ne kendilerine bırakıyorum. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, E fık
rasının üçüncü bendinde «mükellefin ikamet 
ettiği yer kendi namına kiralanmış olmayıp, 
karı, koca, usul ve furu, kardeş, amca, dayı, 
hala ve teyzeler, yeğenler, damatlar veya bun-
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îar derecesindeki sihri akrabalar...» denilmek
tedir. 

Bir mükellef anasının babasının evinde otu-
ruvorsa ne olacak? 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALÎ (Elâzığ-) — 
Orasını bilmem. Muvazaaya filân mâni olmak 
i cin orasını Encümen düşünmüştür, izahat ver
sin. 

BÜTÇE En. tfa. T. B. BALTA (Rize) — Ar
kadaşlarımızın mevzuubahis ettiği bu fıkrayı 
biz de Bütçe Encümeninde uzun uzadıya görüş
tük. Binaenaleyh İlendeniz Encümende bu müza
kere neticesinde hâsıl olan kanaati burada kısaca 
arzetmeyi vazife bilirim. Hakikaten işin iki cep
hesi vardır. Mademki biz ikametgâhı kazanca bir 
karine ittihaz ediyoruz, hem kışlık, hem de yaz
lık ikametgâhı bulunanları daha kazançlı diye 
düşünerek, her iki ikametgâhı bu fevkalâde zam
ma esası ittihaz etmemiz gayet tabiidir. Yine bu
nun yanında arkadaşımızın işaret buyurdukları 
gibi bir takım sıhhi ve zaruri sebeplerle vatan
daşlar sayfiye ihtiyacını tatmin etmek zarure
tindedir ve sayfiyeye gitmek mecburiyetinde kal
dıkları da' malûmdur. Ancak esas itibariyle bu 
fevkalâde zamlara tabi olan mükellefler daha 
•ziyade muayyen işlerle iştigal edenlerdir ve az 
çok kazançla,rı da bulunduğuna maliyenin uzun 
tetkikatı neticesinde kanaat hasıl olmuş mükel
leflerdir ve muhtelif mıntakalarda sıhhi sebep
lerle sayfiyeye çıkan bu vatandaşların kazanç 
nispetleri nispeten azdır. İkincisi; sayfiyeye çı
kan bir kimsenin kazancını tâyin etmek kolay 
değildir. Eğer biz bu sayfiye işinde bir tefrik 
yapmak imkânını bulmuş olsaydık yapardık. Fa
kat bu işin içinden o şekilde çıkmağa maddeten 
imkân yoktur. 

Üçüncüsü: bahis, buyurdukları mıntakalarda 
.esasen sayfiyeler çok kira getiren ve çok hasılat 
getiren yerler değildir. Nihayet olsa olsa bun
lara küçük zamlar yapılmıştır ki, bu'zamlara da 
bu mükellefler mütehammildir, mülâhazasiyle 
Bütçe Encümeniniz böyle bir tefrik, yapmamağı 
düşünerek uzun münakaşalardan sonra. Maliye 
Encümeninin .metnini aynen kabul etmiş. Bu 
müzakerat neticesinde arkadaşımız 50 bin nüfus 
esasiyle tahdit edilmesini teklif ettiler. Buna 
Maliye Vekili de iltihak etti. Bütçe Encümeni 
de bu teklife iltihak etmektedir. Demirağ arka
daşımız bir takım karineler koyuyoruz, buna iti
raz •buyuruyorlar zannederim. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Hayır, hayır, 
ana ve baba yoktur, onu soruyorum. 

T. B. BALTA (Rize) — Usul ve füru vardır. 
Kanuni bir tâbirdir. Ana ve baba ile çocukları 
ihtiva ede,*. Kanunu Medenimizin bu tâbirim 
aynen buraya aldık. 

A. H. KALAÇ (Kyaseri) — Anlaşılıyor ki, 
işi biraz daha izah etmek, tavzih etmek lâzımge-
liyor. Muhterem Maliye Vekili, Anadoluyu her 
halde bizim kadar bilir. Memleketin içtimaiya-
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tmı. iktisadiyatım-zaruri sebeplerini, sıhhi sebep
lerini her halde bizim kadar bilir. 

Arkadaşlar; bizde bağa çıkmak, sayfiyeye 
çıkmak, bir refah meselesi değildir. Keski refah 
meselesi olsa da istediğimiz kadar vergi alsak. 
Doğrudan doğruya sıhhi bir sebeptir. 

En yakın olan Kayseri'yi huzuru âlinezde 
tasvir edeyim. 15 000 bağı vardır. Vaktiyle 75 000 
nüfuslu idi, şimdi 54 000 kadar nüfusludur. O-
rada bilâkaydüşart en fakiri de bağa çıkar. Buna 
mecburdur. Çıkmazsa hasta olur, sıtma olur. Ço
cuğu hasta ise ertesi sene kaybetmiştir. Alesse-
viye hepsi çıkar. Nihayet o hale gelmiştir ki, sır
tında heybesi ile gidemiyorsa ancak o kalır. 

Niğdede de herkes bağa çıkar. Sebebi nihayet 
orada da sıhhi vaziyet, iktisadi vaziyet... oraya 
çıkıp ta meydana getirdiği üç buçuk elmasını, 
meyvesini toplamak, nihayet bir geçim zarureti 
içindir. Hattâ biraz müreffeh olanlar varsa 
onlar belki çıkmaz kalır. 

Sivasa geçiyorum. Sivas'ın da havasr güzel
dir. Bununla beraber onlar da sıhhi .sebep yü
zünden sayfiyeye ve köye çıkar, yahut nihayet 
yakında çiftlik vardır, oraya giderler. Bu da sıh
hi sebep yüzündendir. Karadeniz sahiline geçi
yorum. O m intaka yi da çok iyi bilirsiniz, ekseri
yetle sıtmalı bir mın takadır. Kendilerinin sıhhi 
vaziyetlerini korumak ve düzeltmek için yaylaya 
ve köye giderler. Buradaki vaziyette refah yüzün
den değildir. Bu vaziyet karşısında, bu vergiyi 
koymak suretiyle çok endişe ediyorum ki; memle
kette büyük mikyasta-sıhhati muhtel olan vatan
daşlarımızın vaziyetini ilah etmiyeeek, onları bi
raz daha fena vaziyete sokacağız ve nihayet ala
cağımız vergi de memleketin bu sıhhi vaziyeti 
karşısında büyük bir yekûn, tutmadığına göre 
feda edilebilir. Bunun için bir takrir takdim edi
yorum, kabulünü rica ederim. 

Dr. A. MELEK (Gaziarateb) — Efendim, 
memleketimizin mıntaka m intaka, yer yer hu
susiyetleri vardır. Buna rağmen bütün malî 
kanunların memleket şümul sistemlere istinat 
efmesi ve bu şekilde çıkması icabeder. Fakat 
biz aşağıdaki maddelerde 100 bin nüfus mese
lesini kabul, ederek böyle malî tekâlife dahi hu
susiyetler vermiş oluyoruz. O maddeler geçti
ği için. bu husustaki noktai nazarımda ısrar 
edecek değilim. Yalnız hatırlatmak kabilinden 
şunu arzetmek isterim ki, bu usul mahzurdan 
salim olamaz. 

Bundan başka, sayfiyenin bir ihtiyaç oldu
ğuna işaret maksadiyle söz aldım. Dünyanın 
her tarafında sayfiyeeiliği teşvik etmek yolu 
tutulmuştur. Biz bu şekildeki tekâlifle maksa
dı güçleştiriyoruz. Sayfiye o kadar büyük bir 
ihtiyaçtır ki, bilhassa cenup vilâyetlerimizde, 
küçük çocukların inkişafı, büyüklerin istira
hatı' ve nihayet biraz da âsabm dinlenmesi için 
zaruridir. Hattâ iktisadi fikirle sayfiyeye gi
denler dahi vardır. Kendi bağına, bahçesine 
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veya kirayla tedarik ettiği küçük bir yere gi
derek şehirdeki masrafından tasarruf maksa
dını güdenler de çoktur. Bu bakımdan hususi
yetlerini arzettiğim mmtakalarda bu keyfiye
tin herhalde nazarı dikkate alınmasını ve pren
sip olarak sayfiyeciliği teşvik lâzımgelirken 
vegi üzerinde Maliye Vekâletinin fazla ısrar 
etmemesini bilhassa rica ederim. Arkadaşla
rın mutavassıt olarak teklif ettikleri şekle de 
itiraz ediyorum. Bunun mahzuru, memleket-
şümul olmamasıdır ve iyi bir usul değildir. 
Maliye Vekâleti kanunlarını âm ve şâmil ola
rak getirmelidir. Bu bakımdan Sabuncu arka
daşımızın teklifini de bendeniz kabul etmiyerek 
fıkranın doğrudan doğruya tayyını teklif ede
rim. 

N. KÜÇÜKA (Denizli) — Efendim, bende
nizin söyleyeceğimi arkadaşlarımdan bir çok
ları söylediler. Bendeniz mmtakatma ait Atıf. 
Bey arkadaşımızın temas ettiği bir noktaya 
işaret edeceğim: 

Denizli'de bir Tavas kazası vardır. Bu ka
za 12 - 13 bin nüfusludur. Yaz geldiği zaman 
şehirlerde yalnız bekçiler kalır, öte taraf ta-
mamiyle bağlara gider. Onların orada evleri, 
dükkânları vardır. Oraya giderler. Sonra Ba-
badağı nahiyesi de öyle, Buldan kazası da öy
ledir. Yaz gelince fıkarasmdan zenginine va
rıncaya kadar umumiyetle yazlığa göçenler 
için sayfiye yerine gitti demek doğru olmaz. 
Binaenaleyh Maliye Vekili muhtereminin de 
söyledikleri gibi sayfiyeye gidenler içerisinde 
mesut ve müreffeh olanlar da mevcuttur. Hiç 
olmazsa nüfus itibariyle tahdit etsek de 50 
binden yukarı olanlar için kabul etsek daha 
muvafık olur kanaatindeyim. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) •— Abdurrahman 
Melek arkadaşımın gayet iyi bir şekilde ifade 
ettikleri sayfiye yalnız bir lüks işareti değil
dir, Filvaki lüks işareti olarak kabul edilecek 
yerler de vardır. Fakat umumiyet itibariyle 
sıhhi durum icabı, bazan iktisadi durum icabı 
olarak ta tecelli eder. Biz bunu servetin bir 
karinesi olarak ifade ediyoruz. Filhakika bir 
servetin karinesi, daha evvel de arzettiğim 
veçhile, yalnız sayfiyeye çıkmak değildir, ser
vetin sayfiyeden daha başka bir çok ifadeleri 
vardır. Onun için servetin mademki bir çok 
karinelerini ihmal ediyoruz ve bunlardan yal
nız ikametgâhı karine olarak almış bulunuyo
ruz, onun için müsaade buyurulursa cezir ola
rak nüfus ve saireyi tadat etmiyerek bu sayfiye 
işini ortadan kaldıralım. Bir kaç yüz bin lira 
alalım derken beri tarafta öyle milyonlarla para 
ile,' servetle ölçülemiyecek kadar kıymetli olan 
vatandaşların sıhhatini düşünerek ben de Ab
durrahman Melek arkadaşım gibi bu sayfiye
lerin tamamen ortadan kaldırılmasını teklif 
ediyorum. 

BEİS — Takrirleri okutuyorum: 

.1944 C : l 
Yüksek Reisliğe 

(D) fıkrasının tayyrnı arz ve teklif ederim. 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Yüksek Reisliğe 

Üçüncü maddenin (D) fıkrasının nüfusu 
"elli binden fazla olan şehirlerde tatbikim tek
lif ederim. 

Giresun 
t. Sabuncu 

Yüksek Reisliğe 
Arzolunan sebeplere binaen (D) fıkrasına 

aşağıdaki cümlenin ilâvesini teklif ederim: 
(iklim sebepleriyle veya bağ ve bahçeleri

nin bakımı zaruretiyle yaz aylarmda göç mutad 
olan yerlerde bu hüküm tatbik olunmaz.) 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

A. H. KALAÇ (Kayseri) — Bendeniz Dr. 
Melek'in takririne iştirak ediyorum. 

S. PEK (Kocaeli) — Takrirden evvel söz 
istedim. Zannederim görülmedi 

REİS — Buyurun. 
S. PEK (Kocaeli) — Efendim üzerinde ko

nuştuğunuz mevzu herhalde tabii bir mevzu de
ğildir. Eğer tabii ve sakin zamanlarda olsay
dık böyle bir vergiyi almayı hiç birimiz aklımı
za getirmezdik. Binaenaleyh böyle bir verginin 
alınması müazkere edildiği azman içinde bulun
duğumuz fevkalâde ve gayritabii şartları gözö-
nünde bulundurmak lâzımdır. 

Arkadaşlar mutavassıt elli bin nüfus üzerin
den bir teklif yaptı. Bu gayet münasip ve ma
kul bir tekliftir. Hepimiz biliriz ki, küçük kasa
balarda sayfiyeye çıkılır. Nihayet orada ki, say
fiyeler, gayrisafi iradı 6, 8, 10 liradan fazla ol-
mıyan bağ ve bahçe evleridir. Binaenaleyh, nü
fus kaydı zaten sıhhi endişelerle hareket eden 
kasaba halkını müteessir etmez. Fakat elli bin 
nüfus dediğimiz zaman tam kanundaki makuli-
yeti buluruz. (Hayır, hayır sesleri). 

Binaenaleyh, yalınız sıhhi zaruretle sayfiyeye 
gidilmez. Parassı çok olduğu için fevkalâde za
manlarda, fevkalâde fırsatlardan istifade ede
rek sayfiye hayatı yaşayanlardan, Adaya gi
derek zevku safa içinde yaşayanlardan vergi al
mamak muvafık mıdır? Bu itibarla Bütçe Encü
meninin de kabul ettiği elli bin nüfus makul 
bir haddir. Buna istinat edersek zannediyorum 
ki, arkadaşların endişeleri önlenmiş olacaktır. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) -— Efendim; bu 
kanunda bu kadar terlikçi, berber vesair bir 
alay sanat erbabı belki 150 yerde tadat edilmiş
tir. Bu şehirlerde tadat edilemez mi? Bu şehir
lerin adı konamaz mı bu kanuna? Şu, şu, şu şe
hirler denemez mi) 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum. 
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(Gazianteb Mebusu Dr. Abdurrahman Mele-

k'in takriri okundu). 
REtS — Takriri nazarı itibara alanlar lüt

fen işaret buyursun... Nazarı itibara almiyan-
lar... Takrir nazarı itibara alınmamıştır. 

C. ORAL (Seyhan) — Arkadaşlar; arkada
şımızın birisi 50 bini had olarak ileri sürüyor
lar. Memleketimizin öyle yerleri vardır ki, ya
zın oralarda oturmaya imkân yoktur. Cenup 
vilâyetlerimizi nazarı itibara alalım. Meselâ 
Adana-da en fakir insanlar bile bağlara çıkar
lar. Biraz daha zenginler ise yaylalara gider
ler. 50 bin deyince daha serin olan vilâyetler 
bundan istifade edecekler, daha sıcak olan yer
ler ise bundan faydalanamıyacakl ardır. Bu 
vergiyi verecek vilâyetlerimiz bellidir. Bunun 
için en doğru olarak 100 binin had tâyinini ri
ca ederim. 

M. ÖKMEff (Ankara) — Söz istiyorum. 
REtS — Tekrar müzakere açmıyalım. Tak

riri tekrar okutuyorum. 
M. ÖKMEN (Ankara) — Evvelce söz verdi

niz amma. 
(Giresun Mebusu İsmail Sabuncu'nun takriri 

tekrar okundu. 
REtS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 

itibara alanlar... Almayanlar... Takriri nazarı 
itibara alındı. 

REÎS — Şimdi nazarı dikkate almış olduğu
nuz takrirle fıkra şöyle oluyor: 

D) Nüfusu elli binden yukarı yerlerde ika- ' 
met yerini bırakmaksızın ayrıca yazlık ikamet 
yerlerinde oturanlar için her ikiyerin ödenen ki
ra bedeli ve bina mükellefin malı ise gayrisafi 
iradi; 

REtS — Maddeyi bu suretle tashih ediyoruz. 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyeıı-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı iş yerinde veya muayyen 
bir iş yeri olmaksızın birinci maddeye bağlı cet
velde nevileri yazılı işlerle diğer işleri veyahut 
mezkûr cetvelde nüfus ve gayrisafi irat kayıt-
lariyle takyit edilmiş olan ve olmıyan işleri 
bir arada yapanların mükellefiyetlerinin tâ
yini ndef esas işlerine itibar olunur. 

REİS— Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Birinci ve ikinci maddelerin 
şümulüne g'ren mükellefler, aşağıda yazılı ma
lûmatı hâvi bir beyannameyi her sene ikinci kâ
nun ayı içinde, makbuz karşılığında bağlı ol
dukları varidat dairelerine vermeğe mecbur
durlar. İkinci maddede yazılı müteahhitler be
yannamelerini ikametgâhlarının bulunduğu ma
hal varidat dairesine verirler. 

Beyannamelerde mükellefin : 
A) Adı, soyadı, kazanç vergisi hesap nu

marası; 

B) Ne işle meşgul olduğu ve işyerinin ad
resi; 

C) İkametgâh adresi; 
D) Geçmiş takvim yılrnda ikamet ettiği 

yerlerin adresleriyle her birindeki ikamet müd
detleri ve senelik kira bedelleri (malik olduktan 
binalarda ikamet edenler için ikamet yerinin 
gayrisafi iradı); 

E) Kira mukavelenamesinin tarihi ile kira
nın başladığı ve sona erdiği tarihlerde ve muka
vele namesinin hangi noterlikçe, tescil edilmiş ol
duğu; 

F) Geçmiş takvim yılında aynı ikamet ye
rinde diğer şahıslarla müştereken ikamet edildiği 
takdirde bu şahısların ad ve soyadları ile işti
gal nevileri ve ikametgâh adresleri ve her biri
ne ait kira bedeli (her birine ait kira bedeli mu
kavelename ile tâyin edilmemiş ise mukavelena
mede yazılı kira bedelinin tamamı yazılır ve her 
birisine ait miktarın ayrılmamış olduğu tasrih 
edilir); ' 

G) Geçmiş takvim yılında ikamet edilen yer 
mükellef namına kiralanmamış ise ikamet yeri
nin kimin namına kiralanmış olduğu ve bu şah
sın mükellefe olan akrabalık ve münasebet dere
cesiyle ikametgâh adresi ve ikamet yerinin sene
lik kira bedeli; 

Gösterilir. 
Kolektif, hususi veya âdi şirketlerin vere

cekleri beyannamelerde, ortakların her birine ait 
yükariki malûmat ayrı ayrı gösterilir. 

Bu maddede yazılı. beyanname ve makbuzlar 
damga resminden muaftır. 

REtS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Varidat daireleri vaktinde 
verilen beyannamelerde yazılı malûmata göre 
ertesi malî yıla ait fevkalâde zammı 2395 sayılı 
kanunun 46 ncı maddesinde yazılı müddet zar
fında, tarh ve tebliğ eder. 

Beyannamelerini vaktinde vermemiş olan 
mükelleflerin ikamet ettikleri yerlerin se
nelik kira bedeli mal sahibi iseler gay
risafi iradı varidat dairesince tahkik ve tesbit 
edilerek fevkalâde zamları tarh ve buna birinci 
defasında % 50 ve tekerrürü hâlinde bir kat 
zammolunur. 

Verilen beyannameleri-varidat tahakkuk me
murlarınca veya tahakkuk memurlarınca veya 
2395 ısayılr kanuna göre beyanname tetkikine sa
lahiyetli diğer memurlarca tetkiki sonunda ver
gi matrahını azaltacak surette yanlış veya nok
san beyanda bulunduğu sabit olduğu takdirde 
vergi farkı dört kat zamla tarhedilir. 

Bina sahipleri bu kanunun şümulüne giren 
mükelleflerin fevkalâde zamlarına esas olan ki
ra bedellerine ait malûmatı kendilerine yazı ile 
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yapılan tebliğden itibaren 15 gün içinde alâkalı 
daireye tahriren bildirmeğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında 
elli liraya kadar hafif para cezası hükmolunur. 

REİS,— Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Beyanname usulünde kazanç 
vergisine tabi işlerle taahhüt işlerini memzucen 
yapanların taahhüt bedellerinden kesilen kazanç 
vergisiyle buhran ve fevkalâde zamları bu mükel
leflerin beyanname usulü ile tarholunan vergile
rinden tenzil ve mahsup edilmez. 

REİS—Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler..- Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Mükellefler, beyannamelerinde 
yazılı kira bedeli veya gayrisaf i irat esas tutula
rak tarhedilen fevkalâde zamma itiraz edemezler. 
Bunun haricinde kalan hususlar hakkında gerek 
mükellefler tarafından gerekse idare namına ya
pılacak itiraz ve temyiz talepleri hakkında 3692 
sayılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

3828 sayılı kanunun 15 nci maddesiyle 4040 
sayılı kanunun 21 nci maddesinin ikinci fıkrası 
hükümleri, yukarıki maddeler mucibince alınacak 
fevkalâde zamma da şâmildir. 

Bu kanunda zikri geçen ikametgâh gayrisâfi 
iratlarının her sene ikincikânun ayının ilk gü
nündeki vaziyeti o ayı takip eden malî yıl için 
tarhedilecek fevkalâde zamma esas tutulur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — 6 . VII . 1939 tarih ve 3702 
sayılı kanun mucibince sinemaların bilet bedel
leri üzerinden alınmakta olan resme 4040 sayılı 
kanunun 33 ve 4'226 sayılı kanunun 10 ncu mad
deleriyle yapılmış olan zamlar % 55 e çıkarılmış
tır. 

Bu zamlardan belediye ve darülaceze hissesi 
tefrik olunmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kn 
bul edilmiştir. 

MUVAKKA MADDE 1. — Bu kanunun bi
rinci ve ikinci maddeleri. şümulüne giren mükel
lefler, 1944 malî yılı fevkalâde zamlarının tar
hına esas olmak üzere 1943 takvim yılı içinde 
ikamet etmiş oldukları yerler hakkında, beşinci 
maddede yazılı malûmatı havi bir beyannameyi 
aşağıdaki fıkrada yazılı ilânın yapıldığı tarihten 
itibaren bir ay içinde alâkalı varidat dairesine 
vermeğe mecburdurlar. 

Maliye daireleri bu kanunun neşrini mütaa-
kıp birinci fıkradaki beyannamelerin verilmesini, 
beyanname vermeği icabetti ren iş ve teşebbüsle
rin nevilerini ve beyannameye yazılacak malû

matla birlikte mahallerindeki gündelik gazetelerle 
gündelik gazete çıkmayan yerlerde mûtat vası
talarla ilân ederler* 

Bu beyannameler üzerine varidat dairelerince 
6 nci madde hükümleri dairesinde tarholunacak 
fevkalâde zamlar, kanunun meriyete girdiği ta
rihe kadar 1944 malî yılı kazanç vergileri tarh 
ve tebliğ edilmiş olan mükelleflere ayrıca tebliğ 
edilmez ve bunlara karşı itiraz ve temyiz yolla
rına gidilmez. Şu kadar ki, mükellefin beyanna
mesinde yazılı kira bedeli veya gayrisafi iradın 
noksan veya yanlış olduğu tesbit edilmesim 
dolayı cezalı olarak tarnedilen fevkalâde zamlar 
mükelleflere tebliğ olunur ve bunlara karşı 3692 
sayılı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve tem
yiz yollarına gidilebilir. " 

Müddeti içinde beyanname vermiyen veya be
yannamelerinde fevkalâde zammın matrahını 
azaltacak surette yanlış veya noksan beyanda bu
lunan mükelleflerle verilen beyannamelerdeki 
malûmatın sağlanması için istenilen malûmatı bil
dirmeyen bina sahipleri hakkında 6 nci madde 
hükmü tatbik olunur. 

1944 malî yılı favkalâde zamlarının birinci 
taksiti eylül 1944 sonuna kadar cezasız olarak 
tahsil edilir. 

R E İ S — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler». Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Yedinci madde 
hükmü 1944 malî yılı kazanç vergisine de şâmil
dir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 3780 sayılı kanu
nun tatbikına lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edildiği malî yılın sonunda mer'iyetten kal
kar. 

Şu kadar ki, bu kanunun mer'i bulunduğu 
zamana ait olup mezkûr tarihten sonra tarholu
nacak vergi ve resimlere de bu kanunda yazılı 
zamlar tatbik olunur. 

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

MADDE 11. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

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

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Başka rey vermeyen var mı efendim?... Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

I Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
I Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Mü* 
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dürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanun lâyihasına 
lâyihayı kabul etmek suretiyle (320) zat rey ver
miştir. Kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 
ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun lâyihasına lâ
yihayı kabul etmek suretiyle (267) zat rey vermiş 

ve kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 
Başka işimiz yoktur, önümüzdeki cuma günü 

kanunî tatile tesadüf ediyor şu halde pazartesi 
günü saat 15 de toplanacağız. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,86 

mmm 

DÜZELTİŞ 

Bu zaptm sonuna bağlı 115 sayılı basımayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 
yfa F. Madde Yanlış Lira Doğru Yanlış Doğru Lira 

27 17 1 Nakil işleri 11 250 000 Nakil işleri 1 125 000 
31 2 2 Hususi ve mülhak bütçeli Hususi ve mülhak büt-

dairelerden celi idarelerden 
123 sayılı basmayazmın 40 ncı sayfasının birinci sütununun son satırındaki (esas iş olarak) cüm

lesi kaldırılmıştır. 
Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

57 
58 
58 
58 

2 
1 
1 
2 

52 
15 
43 

9-10 

Tahrip 
Layenfa 
Çarhı 

Bunlar imal edildikleri yerin 
mmdan iklim 

Takip 
Layefna 
Çulu 

bakı- Bunlra imal edildikleri yerin iklim 
bakımından 

Fosta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanununa verilen 
• reylerin neticesi 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

1 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSA^ 
1. H. BALTACIOĞLlJ 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 

B. TÜRKER " ' 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

455 
320 
320 

0 
0 

134 
1 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 

(Kanun kabul edilmi 

B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. 
F. 
M 
M 

BÖREKÇI 
DALDAL 
ERÎŞ 
KAYAOĞLU 
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H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZA* 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİNGÖL 
P. F. DÜŞÜNSEL 

BlTLÎS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş.ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 

BURDUR 
1. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
M. P». 'V.'V3 

Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

t : 57 17.5 
ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANFU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
1. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Dr. H.BERKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H .KİŞİOĞLU 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEGÎL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 
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ERZURUM 

A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
1 .U. AYKURD 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
F. ATLI 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. INANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 

A. BAYINDIK 
A. H. DENİZMEN 
Q. B. GÖKER 
l A. GÖVSA 
Gl. K. KARA BEKİR 
Z. KARAJMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
I. H. ÜLKMEN , 
A. R. TARH AN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
E. ÇINAR 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS. 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVlT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 
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T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A.R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
Ş. R. HATIPOĞLU 
P. KURDOĞLU 
fl. SARHÂN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZİT 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLÜ 

MARDİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞU1 

L ÜLKÜMEN 
MUĞLA 

Orgl. I. ÇALIŞLAR 
C KARAMUĞLA 
H. KlTABC] 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
Dr. R. F. TALAt 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S. TARCAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RÎZE 
T. B. BALTA 

..İAM Ö : İ 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BlLSEL 
Z. I) UR UKAN 
Amiral F. ENGİN 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 

SEYHAN 
D. ARJKOĞLU 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 

SIIRD 
A. R .ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
Di-. B. KÖKDEMİR 
II. ORUCOĞLU 

SİVAS 
I. H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMlRAG 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
Amiral H. GÖKDALAT 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
O. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 

[Beye iştirak etmiyenler] 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELEN 
î. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
G1.M.BAKÛ 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
Gl. A. F. CEBESOY 
A. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
A. TÎRİDOĞLU 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 

AĞRI 
R. R. PASİN 

AMASYA 
N. AKTIN 
A. K. YİĞITOĞLU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
II. O. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU (M.) 
t. İNÖNÜ (R/C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dx\ H. KURAL (M.) 
T. SÖKMEN (M.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN (M.) 

R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNeELl 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞIRGÎL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
Y. Z. ÖZENÇI 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

Dr. M. GERMEN (R. 
V.) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
Gl. K. ÖZALP 



BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 
Dr. M. SUNER 

BÎNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
V ERTAN 

BOLU 
C.S. SİREN (V.) 

BURSA 
A. AKG^D 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (M.) 
T. ONAY 
M. A. RENDA(Rs.) 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Y. BAŞKAYA (M.) 
A. EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ (M.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (M.) 
R. DİNÇ (M.) 

ESKİŞEHİR 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M.A.AĞAKAY 
(M.) 
Ş. ÖZDEMlR (M.) 

GİRESUN 
Gl. 1. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
O. SELEK 
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HATAY 

Gl E. DÜRUKAN 
II. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. G. GÜVEN 
GL Ş. TURSAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. CÎMCOZ (M.) 
Dr. H. DİKER 
A. Ş.. ESMER (M.) 
F. HAMAL 
N. MENEMENCÎOĞ 
LU (V.) 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
O. BAYAR 
Dr. H. H. CURA 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
İT ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş. V.) 
H.Â. YÜCEL (V.) 

KASTAMONU 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞClOĞLU (M.) 
C. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.: 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 

KIRŞEHİR 
Ş. TORGUT 

KONYA 
V. BİLGİN 

5.1944 C : 1 
M. A. BlNAL'(M.) . 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
R. PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (M). 
0. ERÇÎN 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KAATÇILAE 
(M.) 
K. KARAOSMAN (M.) 
T. ÖZEY 

MARAŞ 
R. KAPLAN , 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
î. F. AT/PAYA (t A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN (M/ 
E. ERGtN (M.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
F. O. MENTEŞEOĞLIJ 
(M.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
F. SOYLU (M. 
H. TEPEYRAN (M.) 

RİZE 
F. StRMEN (V.) 

SAMSUN 
İL ÇAKIR 
t. EZGÜ (M.) 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
S. ÇAM (M.) 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SİİRD 
Ressam Ş. DAĞ 
S. TUNCAY 

SİNOB 
C. K. INCEDAYI 
l II. SEVÜK 

SİVAS 
A. ESENBEL 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
I. M. UĞUR (M.) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
R. A. SEVENGlL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
S. DAY (V.) 
D. EYIBOĞLU 
H. SAKA 

URFA 
II. S. COŞAR 
A. K. TECER 

VAN 
M. BOYA 

YOZGAD 
C. ARAT 

ZONGULDAK 
H. A. KUYUCAK 
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Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 

4487 sayılı kanunlara ek kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
R. BÖREKÇİ 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
rr. N. MIHÇTOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
II. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
N. GÖKTEPE 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 

A jza adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 267 

Kabul edenler : 267 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 187 
Mûnhaller : 1 

[Kabul edenler] 
0. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
ıı. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. II. UZUNÇARŞILI 

BİNGÖL 
F. P. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎS 
R. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOGAN 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
0. S. SÎREN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGlNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R.GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAY1RLI 

H. ERGENELÎ 
R. N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. ÎNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞİL 
t. EKER 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Dr. H. BERKMAN 
U. G^NVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKtN 
K. ŞEDELE 
Ş. UI.UĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMtK 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI 
H. KÎŞÎOĞLU 

l YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEGIL 
A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 

ESKİŞEHİR 
I. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. N. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
t. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
El. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E, S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEYRlM 
Gl. E. DURUKAN 
JI. İLGAZ 
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A. TÜRKMEN 
ÎÇEL 

E. ÎNANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
C. TÜZEMEN 

ÎSTANBÜL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
Ş. 1 . ÖGEL 
P. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
î. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
E. ÇINAR 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOÖLU 
Gl. H. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
R. SALTUÖ 
N. TAMAÇ . 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 

1 : 5 7 17. 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
P. ÇOBANOĞLU 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
S. PEK 
1. S. YİĞİT ı 

KONYA 
A. H. DİKMEN 
T. P. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. O. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPA ZARBA Ş» 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞmOĞLU 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
P. KURDOÖLU 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
H. R. TANKUT 
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MARDİN 

R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H.KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGİ 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
Z. DURUKAN 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
I). ARIKOĞLÜ 
TC. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
O. ORAL 

SÎİRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
O. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOÖLU 

SÎVAS : 
1. H. BAŞAK \ 
M. Ş. BLEDA 
A.N. DEMİRAO 

Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN ı 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
E. TEKELt 
S. K. YETKİN 

VAN 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
Y. Z. ÖZENÇt 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

— 123 — 



î : 57 17.5.1944 C : 1 
[Beye iştirak etmiyenler] 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 

AĞRI 
R. R. PASÎN 

AMASYA 
N. AKTIN 
A. K. YIĞİTOĞLU 

ANKARA 
F. R. ATAY 
A. BAYTIN 
H. O. BEKATA 
A. ÇUBUKÇU (M.) 
î. ÎNÖNÜ (R. C.) 
M. KAYAOĞLU 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL (M.) 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ (V.) 
Gl. R. ALPMAN (M.) 
Dr. M. GERMEN (R. V) 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
H. KARAN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. KÜLEK (M.) 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
P. GÜVENDİREN 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN (M.) 
T, ONAY 

M. A. RENDA (Rs.) 
ÇORUH 

M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Y. BAŞKAYA (M.) 
A.EGE 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAÇ (M.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (M.) 
R. DİNÇ (M.) 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
O. S. BARLAS 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
F. ATLI 
G1.1. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
B. S. KUNT 
H SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
F. O. GÜVEN 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Gl.R.BELE 
Dr. K. BERKSOY 
S. CİMCOZ (M.) 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER (M.) 
G. B. GÖKER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
H. KORTEL 
N. MENEMENCÎOĞLU 
(V.) 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş.V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Dr. F. ECEVİT 
Z. ORBAY (M.) 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TAŞÇIOĞLU (M.) 
O. TÜZEL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. $. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
Ş.TORGUT 

KOCAELİ 
R. FENMEN 
t. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGİN (M.) 
M. A. BÎNAL 

Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
A. TİRİDOĞLU 
ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 
N. BAYDAR 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
R. N. EDGÜER 
(M.) 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞUL (V.) 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
(M.) 
K. KARAOSMİAN 
(M.) 
Y. ÖZEY 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A/H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (1. A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
(M.) 
E. ERGİN (M.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
(Mazur) 
S. GÜNEY 
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F. O. MENTEŞEOĞLU 
(M.) 

MÜŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
F ; SOYLU (M.) 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
î. ÇAMAŞ 
S. S. TAROAN (Hasta) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
F. SÎRMEN (V.) 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 

t : 57 17.5 
Amiral F. ENGÎN 
î. EZGÜ (M.) 

SEYHAN 
S. ÇAM (M.) 
Gl. N. ELDENİZ 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

StîRD 
Ressam Ş. DAĞ ı 
S. TUNCAY 

SÎNOB 
I. II. SEVÜK 

StVAS 
Â. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Ra. V.) 

1944 C : 1 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
î. M. UĞUR (M.) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
C. UYBADIN 

TOK AD 
H. N. KEŞMÎR 
R. A. SEVENGÎL 
(M.) 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M.S.ANAMUR 

M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (V.) 
D. EYÎBOĞLU 
H. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. İL TECER 

VAN 
î. ARVAS 
M. BOYA 

YOZGAD 
C. ARAT (M.) 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
II. A. KUYUCAK 
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S. Sayısı: ||5 

1944 

Posta, Telgraf ve Telefon U. M, 
• • â • 



Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/209) 

n T. 0. " " "" ' " ' • '• -; 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 29 .11 • 1944 
Sayı: 6/662 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Posta, 
telgraf ve telefon Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuştur, 

B a ş v e k i l 
. ' Ş. Saraçoğlu 

•-<" *-'''î , T Masraf mucip sebpleri 

Fasıl : 1 -Madde 1 
Memurlar maaşı 

Bu tertibe konulan tahsisat geçe seneye nazaran 769 867 lira bir fazlalık arzetmktedir. 

Bunun 170 365 lirası (L) cetvelinden fiili kadroya alman 152 memur maaş ve fevkalâde zamla
rına 123 186 lirası geçen seneler (C) cetveline dâhil iken bu sene (D) cetveline alınan müvezzi 
ve bakıcı kadrolarına ilâve edilen 50 aded 15 ve 150 aded 10 lira maaşlı müvezzi ve bakıcı kad
rosunun istilzam eylediği tahsisata 476 316 lirası da 4451 sayılı kanunun 25 ağustos 1943 tarihin
den itibaren meriyete girmesi dolayısiyle geçen sene eksik konulmuş olan üç aylık tahsisat far
kına taallûk eylemektedir. 

Geçen senenin aynidir. 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 1 -Madde 2 
Açık maaşı 

Fasıl : 1 - Madde 3 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

Fasıl : 2 - Madde : 1 
Memurlar ücreti 

Bu tertibe konulan tahsisat geçen seneye nazaran 2 404 lira noksandır. 
Bu da geçen sene 4454 sayılı teşkilât kanununun 25 ağustos 1943 tarihinden itibaren meriyete 

girmesinden dolayı 3 ncü faslın birinci maddesine üç aylık tahsisata tekabül eden 6 980 liranın 
eksik konulmasına karşı 4 ncü faslın birinci vilâyet ücretli memur]arı tertibine 9 384 lira fazla 
konulmasından mütevellit farktan ileri gelmiştir. 

( S. Sayısı : 115 ) 



^ 3 
Fasıl : 2 -Madde : İ 

Müteferrik müstahdemler ücreti 
Ankara İstanbul ve izmir telefonlarında yapılmakta olan. tevsiler dolayısiyle tesisat genişle

mekte ve iş hacmi günden güne artmaktadır. Şehirler arası telefon irtibatları gerek mevcut hat 
ve devrelere taşıyıcı akış cihazlarının tatbiki, gerekse yeni devreler temdidi dolayısiyle artmış bu
lunmasından mevcut elemanlarla bu tesislerin işletilmesi imkânı kalmadığından (57) başmakinist ve 
makinistle (1) montör (17) hat başbakıcı ve bakıcı (1) kablo tamircisi (6) ekci (7) işçi (4) şoför. 

Posta nakliyatının günden güne artmasından ve hassatan paket işlerinin büyük bir tezayüt 
arzeylemesi dolayısiyle bu işlerin muntazam şekilde tedvirini teminen (5) şoför ve (1) motorcu (1) 
gemici (1) motor bekçisi (50) hamalbaşı ve hamal 

Şehirler arası telefon muhaverelerinin mevcut elemanla temini imkânı olmadığı gibi yeniden ku
rulacak santrallarda çalıştırılacak memurlar için (126) aded baştelefoncu ve telefoncu. 

Artmakta bulunan telgraf muhaberatını idare etmek vesilesiyle (103) muhabereci ye telgraf 
salonlarında suretli telgrafların temyizi işinde istihdam edilmek ve aynı zamanda 4454 sayılı ka
nunla teşkil edilen başmüdürlüklere de tevzi olunmak üzere (44) daktilograf. 

Tahsil ve takip işlerinin yaptırılması için (2) tahsildar ve (4) muakkip. 
Grafik ve teksir işlerinde çalıştırılmak üzere (2) grafigerle (2) resim ve proje teksireisi başmüdür

lük ayniyat ambarlarında çalıştırılmak üzere (9) ambalajcı. 
Bir kısmı meslek okulu için olmak ve bir kısmı da ihtiyacı bulunan merkezlerde istihdam 

edilmek üzere (53) başhademe ve hademe (1) idare memuru (1) hastabakıcı (1) aşçı (3) kaloriferci ve 
meremetci (1) bahçıvan (6) bekçi. 

İstanbul ve Ankara mahzeninde bulunan dosya işlerinde istihdam edilmek üzere (3) evrak tasnif-
cisi ile Ankara'da devair arasında evrak tevzi etmek üzere (1) evrak müvezzii kadrosunun bu seneki 
müteferrik müstahdem kısmma ilâvesi lüzumlu gö rülmüştür. 

Hayat pahalılığının artması dolayısiyle mevcut müteferrik müstahdemlerden (1070) sine de vasati 
(10) ilâ (25) lira arasında zamaim yapılmış bulunmaktadır. 

Bundan başka 1943 yılı Bütçe Kanununun 9 ncu maddesinde verilen salâhiyete istinaden istih
dam edilmekte olan stajyer ücretleri de bu tertibe alınmıştır. 

' , . ' , , - ' • Fasıl : 2 -.Madde :3 
* Muvakkat müstahdemler ' 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 3 
Muvakkat tazminat 

Geçen sene bütçesiyle alınan 180 00.0 lira tahsisata nazaran görülen 10 000 lira fazlalık Yüksek 
Meclise ittihaz büyurulan 1354 sayılı karar mucibince Ankara'da ikamet eden Müfettişlere muvak
kat tazminat verilmesi ve Teşkilât Kanununun 25 ağustos 1943 den itibaren tatbik mevkiine gir
mesinden dolayı geçen sene noksan kanulan üç aylık farkm ilâvesi ve (L) cetvelinde bulunan bir kı
smı memuriyetlerin fiili kadroya alınması sebeplerinden ileri gelmektedir. 

I - I - I - İ - - - İ - . * - . - :• :•> F a s ı l : 4 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi ;^j 
Geçen senenin aynıdır. 

^ % v 5 Fasıl : 5 - Madde : 1 ;_"". 
4178 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere verilecek çocuk zammı 

Geçen sene bu tertibe konulan 75 Ö00 lira mütekait, dul ve yetimlere verilen çocuk zammını da 
ihtiva etmekte idi. 

(S. Sayisı: 115) 



İ943 yılı için mütekait, duİ ve yetimlere ftit tahsisat leffik edilmiş oİduğu için bu tertibe 60 ÖOÖ 
liralık tahsisat kâfi görülmüştür. 

Fasıl : 5 - Madde :2 
4178 sayılı kantin gereğince mütekait, dul ve yetimlere verilecek çocuk zammı 

İ944 yılı için, J.5 000 lira olarak tesbit edilmişti*. 

Fasıl : 6 
4178 saydı kâttım gereğince verilecek yâkicmkz&mmı 

i&egea serienin uymakta 

Fasıl il 
44S& sftyîk Posta, telgraf" ve $ elefon İşletme IJmum Müdürlümü Teşkilât Kanununun 51 nci 

maddesi gereğince Yerilecek tie^et 
Muhabereıeİ m^urlardan bir kımınm askere alınması vs muhaberenin normal zamanlara nis

pette %îr kaç mWi artması ve muhabereci memu? bulmaktaki müşkülât dolayısiyle münhallerinder
hal imlâsı mümkün ötaıaffiakta ve hattâ hastalanan memurların yarleri bile ücrette temin edil
mektedir. 

¥aaiyet b&y-te ^olmakla beraber 4454 sayılı Teşkilât kanununun 51 n«i maddesi mueibinee memur
lara yaptırılması icabeden hafta tatilini» kadro imkânsızlığı dolayısiyle her merkeze tatbikıaa im
kân hâsıl olmamış ve bu yüzden bazı memurlara bu iş için de ücret verilmesi zaruretti hâsıl olmaktadır. 

fittftdatt başka «inan harbi dolayısiyle her türlü posta müraselâtı da artmış ve bu hizmet için de 
gerek mesai saatleri haricinde ve gerekse kanuni tatil günlerinde memur çalıştırılması ieabetmekte 
butaımaştur. Bu itibarla geçen sene bütçesiyle alınan 438 000 liralık tahsisatın sene sonuna kadaı 
ihtiyacı temin© kâfi gelmiyeeeği anlaşılarak daluı CCvO 000 liralık munzam tahsisat alınmıştır. 

Binaenaleyh, munzam tahsisatla birlikte 73*8 000 liraya baliğ olan bu tertibe geçen seneye göre 
362 000 lira faaksiyle 790 000 lira konulmuştur. 

Fasıl : 8 - Madde : 1 ' J ^ - - v , . ^ ! ' f 
Merkez kırtasiyesi , : ', 

Çteçen senenin aynıdır. 

Geçen senenin aynıdır. 

Faiil ; 8 - Madde : 2 
Mea?kez mefruşat ve demirbaşı 

Fasıl : 8 -Madde :3 
Merkez tenviri 

19^3 yılî bütçesinde tenvir ve teshin tahsisatı birleştirilmiş olduğu halde 1944 yılı için ayrı, ayrı 
i naddelerde gösterilmiştir. 

Öu iki tertip için.geçen sene bütçesiyle alınan 10 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 
S 000 lira munzam tahsisat istihsali zarureti hâsıl olmuştur. 

1944 yık için Ş 000 l imi^^arülmtşltür. WÂ^'- • . ' . " : ' " ' " I I 
Fasıl : 8 - lüfiadde : 4 

Merkez teshini 
Üçüncü maddede izah edilen sebepler-dolayısiyle bu tertip için de 10 000 lira tahsisatın kâfi gele

ceği anlaşılmıştır. 

Fasıl : 8 -Madde : 5 
Merkez müteferrikası -

Geçen sene bütçesinin 8 nci faslma konulmuş olan 800 lira temsil tahsisatının bu tertibe nakli 
muvafık görülmüş ve fiyatlardaki artış dolayısiyle de 2 500 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

(&. Sayısı: 115). 
İ 



> ^ - F«Kİ : $ - Madde : 1 
- ViIây«Ü«r ktttşsiyesi 

Fiyatlardaki ariaş dolayısiyle geçen «ene bttçesiae î&mu tahsisata 50 000 ür-a üâveaiyle 125 000 
liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 9 - Madde :2 . £ ^ I "* ' """_" " 1 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı ***^ - • • • • • < . — 

Baskül, terazi ve ağırlıklariyle kasa, saat ^gibi servisim rişleniiesiyle alâkalı demirbaş eşya ve kiralı 
binalarda yaptırılacak kabili nakil gişeler ve «lifer tesisat dahil olduğu halde mülhakat teşkilâtına 

t her 4Hirİü mefruşat ye demiıibaşa taallûk eden mateeme fiyatlanniii artmış olduğu ^Saönünde 
tutularak geçen seneye nazaran 100 000 lira iaelasivie 260 000 lim ftahsis&t lamuâmufteiigr. •":.. 

Fasıl :9 -Madde : 3 
Vilayetler tetttvki 

Geçen sene bütçesiyle teshinle birlikte bu ^tertip için-.alman 225 000 lira ihtiyaca kâfi gelmediğin
den 30 000 lira munzam tahsisat almauş&r. 

1944 yılı için tenvir ihtiyacının 100 000 lira ile kaBşıknaeeğı fcahmin edilmiştir. ı I 

Faslı : 9 -Madde : 4 
¥iây«tler teshini 

Yakacak fiyatlarında görülen artış ussuca «ükkatoe alınarak bu tertibe de 200 000 lira tahsisat 
konukııası muvafok ^ödilmüştür, '""* 

Fası l : 9 - Madde 5 
Vilâytler müteferrikası 

Fiyatlardaki mütemadi yükseliş dolayısiyle geçen seneye nazaran 120 000 lira îazlasiyle 220 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl :-10 
Matbu evrak ve defterler 

Kâğıt, karton, mukavva ve sair fiyatlarının artmkta olması ve 4454 sayılı teşkilat kanunu
muzun 37 ve mütaakip maddeleri gereğince 1945 malî yıimda tatbik dilecek hesap usullerine nygtın 
şekilde cetvel vesair formül ve matbu evrak hazırlanması ISzum ve zarureti karşısında geçen se
neye nazaran 100 000 lira fazlaaiyle 400 000 lira tahsisat konulmuştur. 

TtSBÛ Î 1 1 '•*'*'•''[ 
Munabere Ücret ire masraftan 

Geçen senenin aynıdır. > - . 

J^fld : İ 2 
Kira bedeli 

I*.-T. T. seı ̂ işlerindeki inkişaf dolayısiyle ihtiyacı karşılayamayan binaların tebdili ve askerî 
zaruretler muvacehesinde yeni merkezler açılmakta olması gözönünde tutularak geçen seneye na
zaran bu tertibe 30 000 lira îazlasiyle 200 000 lira tahsisat konulmuştur. 

13-Madde : 1 
Nakil vasıtaları satın alma fetsktli 

•Geçen »ene bütçesiyle alınan 80 000 lira tahsisat ihtiyaca kâf i gelüiediğinden 4afea 10 0Ö0 lira 
munzam tahsisat alınmasına lüzum görülmüştür. 

Posta işletmesinin zamanımızın ihtiyacım karşılanabilecek sürat ve intizam içinde yürütül
mesi ve mevcut nakil vasıtalarını gerek aded ve gerek keyfiyet bakîmandan arttırılmasnıdaki 
zaruret nazan itibara almarak bu tertibe geçen seneye nazaran126 000 J1*^ fozlasiyi* 206 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 
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Ji> ' ' / Fasıl : 13 - Madde : 2 

İşletme ve tamir 
Geçen sene 24 ncü faslın 2 ve 3 ncü maddelerine ayrılmış olan işletme ve tamir tertipleri bu sene 

birleştirilmiştir. 
Malzeme fiyatlarının artmış olması dolayısiyle geçen seneye nazaran bu tertibe 10 000 lira fazla

siyle 235 000 lira tahsisat konulmuştur. 

lV ^ ^ ^ Fasıl : 14 - Madde : I - v 
Daimî memuriyet harcırahı 

Geçen sene teşkilât kanununun tatbik mevkiine girmesi zarureti muvacehesinde bu tertibe ko
nulan 220 000 lira tahsisat kâfi gelmemiş ve 20 000 liralık munzam tahsisat istihsali zarureti hasıl 
olmuştur. 1944 yılında bir ihtiyaç mevcut olmadığından 200 000 lira kâfi görülmüştür. 

Fasıl : 14 - Madde : 2 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Geçen sene mühendis, fen memuru ve hatbakıcı harcırahları için 27 nci fasla konulmuş olan 
112 000 lira tahsisat her iki tertip arasındaki benzerlik dolayısiyle bu sene birleştirilmiş ve her iki 
hizmet için 312 500 liralık tahsisat kâfi görülmüştür, 

Fasıl : 14 - Madde : 3 
Müfettişler harcirahı 

4454 sayılı teşkilât kanunumuzla müfettiş kadrolarını tevsi edilmiş bulunması, 4327 ve 4440 sa
yılı kanunlarla müfettişlerin yevmiyelerine yapılan <JQ 50 zamla zarurî masrafların kilometre kaydın
dan hariç bırakılarak hakiki masraflarının ödenmekte bulunması itibariyle 175 000 liraya ihtiyaç his-
edileceği anlaşılmıştır. 

^ i__ Fasıl : 14 - Madde : 4 -,,'...^.^.^.j^ .:-, .;_„ \ 
Yabancı memleketler harcırahı 

Kongre, konferans ve staj ile bastırılacak pullar ve yaptırılacak kalıplar için yabancı memleket
lere gönderilecek memurların harcırahı için geçen sene bütçesinin 22 nci faslının 2 nci maddesiyle 
30 ncu fasla konulmuş olan tahsisat bu sene birleştirilmiş ve bu hizmetler için geçen seneye nazaran 
3 000 lira noksaniyle 20 000 lira tahsisat kâfi görülmüştür. 

'..*•• _ ' V v l ' Fasıl :: 15 , >,-,. ,.^İJ,İ'. . ,-.-
Melbusat 

Geçen sene bütçesiyle alman 320 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden daha 150 000 li
ralık munzam tahsisat alınmasına tevessül edilmişti. 

İdarece giydirilmeleri icap eden ve adedi 6 000 ni geçmekte bulunan müstahdemlerin her nev'i 
melbusat ihtiyaçları karşılığı olup geçen sene bütçesine nazaran 80 000 lira fazlasiyle 400 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

/ , ^ _ . 1 I ^ ['•*•'.' Fasıl : 16 
3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol 

vesair masrafları 
Geçen sene bütçesiyle ahnan 80 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 20 000 lira munzam 

tahsisat alının asına lüzum görülmüştü. 
Bu cihette nazarı itibara alınarak 20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

V Fasıl : 17 -Madde I 
Posta nakliyatı 

Geçen sene bütçesiyle alınan 1 000 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden daha 100 000 lira 
munzam tahsisat alınmasına tevessül edilmiştir. 

Cihan harbi dolayısiyle otomobil lastiği, yedek parça, benzin, yağ, arpa, saman ve diğer madde-
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îerin fiyatlariyle işçi ücretlerinin günden güne yükselmekte olması doîayısiyîe 150 000 lira fazla tah
sisata ihtiyaç görülmüş ve geçen sene 21 nci faslın 2 nci maddesini teşkil eden 125 000 lira bendiye 
tahsisatı jda bu tertiple birleştirilmek suretiyle 1944 ihtiyacı 1 300 000 lira olarak tebit olunmuştur. 

Fasıl : 17 - Madde :2 
Hurç, tanta ve çuval satmalma ve tamir masraflariyle ilân ücretleri 

Ahvali hazıra dolayisiyle çantalık bez ve bunlarm imal masrafları için kullanılan malzeme 
fiyatlarının artmış ve artmakta bulunmuş olması gozonünde tutularak geçen seneye nazaran . 
75 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konulmuştur. 

1 Fasıl : 17 - Madde : 3 ~"; , » 
Seyyar memur ve hamal primleri 

Geçen senenin aynıdır. ' , ' . - > • • *"* " r 

^" : " " " Fasıl : 17- Madde : 4 " 
Havale, taahhütlü ve paköt tazminatı ' 

Geçen sene bütçesiyle alınan 5 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden daha 50 000 lira 
munzam tahsisat istihsali lâz'ımgeîmişti. ,. • 

Vaziyeti hazıra dolayisiyle posta muamelâtı eskisine nispetle mühim miktarda'artmış ve zayi
atın bazan tahminin çok üstünde vukubulduğu görülmüş olduğundan esbabı mesalihin sızlanma
sına mahal kalmamak için bu tertibe 70 000 lira fazlasiyle 75 000 Kra tahsisat konulması muva
fık görülmüştür. 

Y5 Fasıl : 1 7 - M a d d e : 5 
Posta pulu ve kartîariyle tarih damgaları masraflan 

Yeni ücret tarifesine göre tabı zaruri görülen muayyen kıymette pullarla 1942 yılında çıka
rılan pullardan fazla -sarfedilipte mevcudu azalmış olan pulların, yeniden bastırılması mutasav
ver olduğu gibi 1944 yılında açılması muhtemel izmir Enternasyonal Fuarı veya diğer vesile-, 
lerle bazı hâtıra pullarının bastırılması da melhuz bulunmaktadır. 

Ancak ahvali hazıra dolayisiyle kâğıt, zamk, karton gibi malzeme fiyatlariyle işçi yevmiye
lerinde husule gelen tereffü nazarı dikkate alınarak geçen seneden 25 000 lira fazlasiyle 
100 000 lira tahsisat konulmuştur. . 

Fasıl : 17 - Madde : 6 
Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştırılan veya bat

tala kalan pullar bedeli 
Geçen sene bütçesiyle alınan 3 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi, gelmediğinden 1 000 lira mun

zam tahsisat almmasma tevessül edilmişti. 
Cihan harbinin devamı ve üsera arasındaki muhaberatın günden güne artması gozSriünde 

tutularak geçen seneye nazaran 2 000 lira fazlasiyle 5 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 18 - Madde : İ 
Telgraf ve telefon inşa, tesis, tamir ve işletme masrafları 

Bu tertibe konulan tahsisat geçen sene 25 nci faslm 1, 2, 3 ncü maddeleriyle 19 ncü faslın 
6 nci maddesini teşkil eden tertiplerin bir maddede birleştirilmesinden terekküp etmiştir. 

Bu hizmetler için geçen sene alınan tahsisatın kâfi gelmemesinden 25 nci fasim birinci madde
si için 200 000 ve 19 ncu faslın 6 nci maddesi için de 3 000 lira munzam tahsisat alınmış ve bu 
suretle her dört madde için alman tahsisatın umumî yekûnu 5 056 600 lirayı bulmuştur. 

Amele yevmiyesiyle malzeme bedelleri- her gün biraz daha artmış olmakla berabe* vâki sipa
rişlerden 1944 malî yılı içinde memlekete celbi mümkün olanlar nazarı dikkate' almarak 1944 
yılı için 535 400 lira fazlasiyle 5 389 000 lira konulmuştur. - -
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Faaıl : 18 - Madde : 2 
Tefek telp«? iaşaat> tesis, tamir ve işletme masrafları 

Mjtîıe»e fiy&ttandarki yükseliş nazarî dikkate ahnarafc 1944 malî yılı için 13 000 lira fazla-
siyle 215 000 lira teklif edilmiştir. 

Fa*d : 19 
Bilûmumbina» inşa ve tamir işleri 

%f!Ua mm bütçesiyle alman *?§0 000 Uraaın ihtiyaca kâii gelmemesinden 300 000 lira mun
zam tahsisat istihsaline zaruret hissedilmiştir. 

Yer sarsıntılarının vukua getirdiği tatfbatm önlenmemiş olması ve malzeme fiyatlarındaki 
yükselişin devam etmekte bulunması Ankara, Mersin ve Ulukışla'da yaptırılacak telefon san
tralı pinaları ile Sivas, Akhisar, Kırıkkale ve Bahçelievler'de yaptırılacak P. T. T. binaları ve 
ayneş yatılı meslek okulu binasının tevsii için yapılacak istimlâk dâhil olmak üzere muta
savver bilûmum tamirat ve inşaatın ve bu meyanda Etimesgut'taki pil imalâthanesi için vilâyetçe 
celbedilecek su tesisatının ancak 2 100 000 lira ile temini mümkün görülerek bu tertibe anagöre tah
sisatkm&hmştem, 

Fasıl : 20 - Madde : 1 - - - ~ 
."*-'— Beyiye aidatı 

Yeniden açılması melhuz bulunan beyiye şubeleri gözönünde tutularak geçen seneye nazaran 
1 000 Hra fezlasiyle 3? 000 Rra teklif edilmiştir. 

_ „ ^ ^ . - ^ [ Fasıl : 20 - Madde : 2 
* - Geri verilecek paralar 

Geçen sene bütçesiyle alman 300 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan Muhasebe! 
Umumiye Kanununun 48 nei maddesine istinaden daha 400 000 liranın sarfına mezuniyet alınmıştı. 

Yabancı P. T. T- idareleriyle vukubulan münasebetler Cihan harbi dolayısiyle artmış ve bu ida
relere tediyatımız bu nispette fazlalaştı. 

1944 takvim yılında tahakkuk edecek borçlar ile mükerrer ve fuzulen tahsil edilip eshabına 
redcTi lâzımgeîen mebaliğde gözönünde tutularak 200 000 lira fazlasiyle 500 000 liranın kâfi geleceği 
tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 20* Madde :3 
'''-•• •- - •-- Mahkeme borçları 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl :21 
Mahkeme masraf ları 

, s .Geçen senenin alnıdır. 

Fasıl : 22 
P. T. T. Fabrikası her türlü masrafları 

P. T. T. Fabrikası ile Bfeesgut'taki imalâthanenin demirbaş eşya ve işletme masraflariyle işçi 
yevmiyeleri îş Kanununa göre işçilere verilecek tazminat fabrika talimatnamesine tevfikan işçilere 
verilecek ikramiyeler, ilân üeretlerj, lüzumunda fabrika, ve imalâthanenin ahar mahallere nakil ve 
tes|si masıfyfları karşılığı olup geçen sene bütçesine mevzu miktarın aynıdır. 

Fasıl :23 
. Yatılı P. T. T. Meslek okahmun umumî masrafları 

, Yenidenaşılan l>ü tertibi konjolmuş olan 300 000 lira her sene 150 talebe kabulü suretiyle 3 sı
nıflı ol*j$k aşjlaoak yatılı meslek okulunu» bir kısmı ilk. tesis masraflariyle idaresine müteallik bü
tün mas*aflar -karşılığı olup emsali mekteplerin sjatfiyaMyle devam etmekte olan hayat pahalılığı 
gözönüne alınmak suretiyle tesbit edilmiştir. î ' 
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Fasıl : 24 - MaMe : 1 ^ ^ "'_";_ __. 
Kurs, öğretmen ve idare memurları ücreti 

Geçen sene idare masraflan arasında bulunan idare memurları ücreti de bu tertibe ilâve edilmiş 
olup tahsisat ona göre taksim edilmiştir. . \ 

Fasıl : 24 - Madde : 2 
Umumî masraflar 

Geçen sene idare masrafları arasında bulunan bir takım hizmetler bu sene umumî masraflar namı 
altında bu tertibe alınmış ye nevileri (R) cetvelindeki formülde gösterilmiştir. Tahsisat aynıdır. 

Fasıl :24 - Madde : 3 
îdare masrafları 

Münhasıran idare masraflarına taalluk eden bu tertibe dâhil hizmetler (R) cetvelindeki formülde 
tebarüz ettirilmiştir. Tahsisatta, bir fark yoktur. 

Fasıl : 25 - Madde : 1 
Telgraf teUfon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere gönderilecek talebeler 

masrafı 
önümüzdeki malî sene içinde telgraf telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı 

memleketlere talebe gönderilmesi mutasavver bulunduğundan esasen mevcut olan bu tertibe 55 000 lira" 
tahsisat konulması lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 25 - Madde : 2 
Yüksek Mühendis mektebinde okutturulacak talebe masrafı 

önümüzdeki malî sene zarfında Yüksek Mühendis mektebine on talebenin aldırılması mutasavver 
olduğundan geçen sene bütçesine nazaran 7 500 lira fazlasiyle 37 500 lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 25 - Madde : 3 
Teknik mekteplerinde okutturulacak talebe masraflan 

önümüzdeki malî sene içinde teknik mekteplerinde okutturulacak talebe adedinin arttırılması 
faideli görülmekte olduğundan geçen seneye nispetle 16 500 lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat konul
muştur. 

Fasıl : 26 . ~ ^.'.'İ_ _."."_ • 
Matbaa »ve hesap makinalan masraflan 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 27 - Madde : 1 
Yabancı mütehassıslar ücreti 

Geçen sene idare emrinde bir mütehassıs mevcut bulunduğu için bu mütehassısın ücret ve harcırah 
ve diğer masraflar için bu~ tertibe 13 000 lira tahsisat konulmuştur. 

1944 yılmda fen, posta, telgraf, telefon ve muhasebe servisleri için İsviçre'den daha dört müte
hassısın celbi takarrür etmiş ve bu itibarla bunların ücret ve harcırah ve diğer masraflarının ayrı 
tertiplere tefriki muvafık görülmüş olduğundan münhasıran ücretlerine karşılık olmak üzere bu ter
tibe 110 000 lira konulmuştur. '_. ~ 

Fasıl : 27 - Madde : 2 ,_ ^ - _ 
Yabancı mütehassıslar harcırahı vesair masraflan s-•«-* "^ ^ «r*« 

Yukanda izah edildiği üzere iki tertibe ayrılan bu masrafın harcırah ve diğer hususata taallûk 
eden kısmı için 40 000 lira kâfi görülmüştür. • ' 

" . Fasıl :28 -'-.=•.•••' '• 
Pasif korunma masraflan 

Geçen senenin aynıdır. 
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Fasıl : 29 

4306 sayılı kanun gereğince verilecek giyinteşyala» bedeli 
Tertibin mulîafa^ası için (1) lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 30 
Atlı müvezzfe- hayvan yem' bedeli 

Geçen senenin aynıdır. ' 

Fasıl : 31 
Faiz ve aciyo 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasll : 32 
Sigorta masrafları 

Geçeıi sene alman 8 600 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden daha 1 0ÖÖ"lira munzam tahsisat 
alınmasına tevessül edilmişti. 

Telefon tesisatına yapılanilâvelerle îstanbul Aksaray'da inşa ettirilen Telefon santralının da 
sigorta ettirilmesi düşünülmekte olup muamele vergisindeki artışda gözönünde tutularak geçen se
neye nazaran 21 400 lirafazlasiyle 30 000 liratahsisat konulmuştur. 

Fasıl : 33 
Sıhhi ecza ve malzeme ve tedavi masrafları 

Gecen sene edviye bedeli 18 nci faslın ikinci ve Vazife esnasında kazaya uğrayan müstahdem 
ve işçilerin tedavi ve kaza" tahsisatı da aynı faslın 3 ncü maddesini teşkil etmekte idi. 

1944 için her iki tertip birleştirilerek 40 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Geçen seneye nazaran faizla görülen 35 000 lira ilk tedavi ile sâri hastalıklarda kullanılmak 'üzere 

servislerde tesis edilecek ecza dolapları ihtiyacına ve vazife esnasında kazaya uğarayanlann biran-
evvel tedavilerini temin edecek vasıtaların hazırlanmasına tahsis edilecektir. 

Fasıl : $4 
353Ö sayılı Beden Terbiyesi kamunugereğincei yapılacak hizmetler 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 35 - Madde : 1 
Tahsildarlar aidatı ' ' ~ : ~ " 

Telefon tesisatının inkişafı nispetinde abone adetleri artmış ve tahsilat hacjim ve nispeti de bu 
nispette çoğalmış olduğundan geçen seneye nazaran 900* lira fazlasiyle 14 4Ö0 lira tahsisat konul
muştur. 

Fasıl : 35 - Madde : 2 
Umumî telefon merkezleri aidattı 

Umumî telefon merkezleri hâsılatının azalmakta olduğu gözönünde tutularak geçen seneye naza
ran bu tertibe 16 800 lira noksaniyle 23 200 lira 'ahsisat kontdmırçte. 

Fasıl : 36 
Bern bürosuna verilecek iştirak hissesi vesair masrafları 

Avrupa'dan celbedilecek olan kitap, mecmua, risale, vesaire fiyatlarının geçen seneye nazaran 
artmış olduğu gözönünde tutularak 1 200 lira fazlasiyle 11 2Ö0 lira» teklif edilmiştir. 

Fasıl : 37 
Kitap ve mecmua bedelleriyle veya yazma ve tercüme ücretleri 

1944 senesinde idarece,bazı fennî eserlerin tercüme ettirilmesine ve bir kısmı eserlerin de telif 
ve tabına ihtiyaç hissedilmiş olduğundan ba masraf lan karşılamak üzere geçen seneye nazaran 
4 500 lira fazlasiyle 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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-Fasıl:98 

Geçen yıl borçlan 
Geçen f̂lene bütçesiyle alınan 20 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan 88 621 lira 

münakale yapılmıştı. Tahakkuk etmiş ve edecek borçların ^gecikmeden tediyesini temin edebilmek için 
67 000 lira fazlasiyle 87 000 lira tahsisat konulmuş tor. 

Fasıl : 39 - Madde i l _ _ "" 
1939 -1942 ydlanbe^çlacı 

Geçen sene bütçesiyle alınan 23 055 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş olduğundan 6 760 lira
lık münakale yapılmıştı. 

Tahakkuk etmiş Y©p©deeekMbarslarnı tediyesini geçilmeden temiaiçin. 16 760 lira £azlasiyle 58 815 
lira teklif edilmiştir. 

_ .Fasıl :-Ş9 - Madde :2 
1928 - Jı93& yıllarii borçlan 

Tahakkuk «tmiş ve<fideeek/bor$aj3n. tediyesini rtemin işinin bu tertibe 10 000 Mra tahsisat konul
muştur. 

_ _ _ ' _ ; Fasıl : 40 
' « * _ * . İ ~ . ~ > . ~ I « J L « . I * Hükm^unmuş borçlar 

Geçen ^senenin aynıdır. 

Fasıl : 41 
3054 sayılı kanun gereğince mülga İstanbul Telefon şirketine ödenecek taksit bedeli 

-Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 42 
3375 sayılı kanun gereğince mülga izmir Telefon şirketine verilecek taksit bedeli 

Geçensenenin aynıdır. 

Fasıl : 43 
$tf a karşılığı 

1715 «ayılı kanunun' 8 nci maddesi mucibince üumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa kar
şılığı olup bütçenin umumî yekûnunun" % 1 nden terekküp etmektedir. 

Varidat mucip .sebepleri 

Birinci fasıl: Posta vê^ Telekomünikasyon hâsılatı 
Madde : 1 - Posta hâsılatı 

1942 yılı pjosta hâsılatı 5 580 3Jk5 lira. .olup muhammenata nazaran 761 .665 lira fazladır. 
1943 malî yılınm ilk altı aylık tahsilatı ise muhammenata nazaran 368 462 fazlasiyle 3 118 462 

liradır. Son senelerde posta hâsılatında görülen artıştan başka posta tarifesine 1 mart 1944 den iti
baren yapılması tekarrür eden zam dolayısiyle 1944 malî yılı posta varidatının geçen seneden 
2 160 UÖO lira fazla olacağı tahmin olunmaktadır. 

Madde : 2 - Telgraf hasılatı 
1942 malî yılı telgraf tafsilâtı muhammenat tan 730 347 lira fazlasiyle 4 47.5 680 Ura olarak 

-elde. edilmiştir. __ 
1943 senesi altı aylık tahsilatı ise 2 493 917 lira olup muhammenata nazaran 493 917 lira fazladır. 

Normal olan bu seyrin 19 44 yılında da devam edeceği ümit edilmekle beraber telgraf ücretleri 
tarifesine marttan itibaren yapılacak zam gözönüne alınarak 1944 malî yılı tahsilâtmın 6 600 000 
:liraya balğ olacağı tahmin edilmektedir. 
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Madde : 3 - Telefon hasılatı 

1942 senesi teUfon hâsılatı muhammenattan 772 452 lira fazlasiyle 3 772 452 liradır. 1943 malî 
yılı altı ayı zarfında elde edilen hasılat 8 408 lira fazlasiyle 1 908 408 liradan ibarettir. 

1 mart 1944 deri itibaren telefon tarifesinde yapılacak değişiklik münasebetiyle 1944 yilı te
lefon varidatının 5 380 000 liraya yükseleceği tahmin olunmaktadır. 

Madde : 4 Telsiz hasılatı 
1942 telsiz hâsılatı 2 420 000 lira olarak.tahmin edilmiş iken elde edilen hasılat 583 561 lira 

azlasiyle 3 003 562 liradır. 
1943 malî yılı altı aylık hâsılatı da muhaiamenata yakın bir nispet arzetmiştir. 
Bu itibarla 1944 yılı telsiz hasılatı da geçen seneye kıyasen 2 800 000 lira olarak tesbit edilmiş

tir* - • • • • . -

İkinci fasıl : Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve telgraf ücretleri 
Madde : I - Umumî bütçeye dâhil dairelerden 

2721 ve 2722 sayılı kanunların 3 ncü maddelerine göre umumî muvazeneye dâhil dairelerden alı
nacak resmî muhabere ve mürasele ücretleri geçen seneye nazaran 9 312 lira fazlasiyle 3 405 411 lira * 
olarak tesbit edilmiştir. 

Madde : 2 - Mülhak ve hususî bütçeli dairelerden 
Mülhak ve hususî bütçeli dairelerin 1944 malî yılı posta ve telgraf ücretleri 2721 ve 2722 sayılı •. 

kanunların 3 ncü maddelerine göre yapılan istatistiklere nazaran geçen seneden 81 681 lira fazlasiy
le 270 15G lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu meyanda 2721 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde tadat edilen müesseselerden almacak binde 
beş nispetindeki hasılata dâhildir. 

Fasıl : 3 - Mütenevvi hasılat 
1943 malî yılının ilk altı aylık . tahsilatı muhammenattan 69 923 lira fazladır. Ancak sabit bir 

menbaı mevcut olmıyan bu varidattan 1944 yılında 148 179 lira elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

Fasıl : 4 - Radyo Aidatı 
Radyo abonelerindeki muntazam artış göz önünde tutularak 1944 malî yılı aidatı 150 000 lira 

olarak tesbit olunmuştur. .. • . • 

Fasıl : 5 - Geçen seneden müdevver bütçe fazlası 
1943 malî yılı içinde gerek inşaat ve gerekse malzeme siparişatı münasebetiyle yapılan teah-

hütlerden bir kısmının sene sonuna kadar ifası mümkün olmıyacağı ve bu suretle mezkûr sene mas
raf bütçesinden 3 699 056 lira nispetinde tasarruf at vuku bulacağı yapılan tetkikattan anlaşılmış 
ve I mart 1944 tarihinden itibaren meriyet mevkiine girecek olan yeni tarif elerin de posta ve teleko
münikasyon hasılatında 1 200 000 lira kadar bir fazlalık temin edeceği göz Önüne alınarak 1944 
bütçesine devredecek bütçe fazlasının 4 899.056 liraya baliğ olacağı tesbit edilmiştir. 

P. T. T. İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe; Kanunu mucip sebepleri 

1. Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı bütçesi müteva-
zin olarak tanzim ve Yüksek Meclisin tetkik ve tasvibine arzolunmuştur. 

Bu yıl için teklif edilen varidat ve masraf bütçeleri yekûnu geçen seneye nazaran 5 440 000 
lira fazlalık arzetmektedir. 

Masraf bütçesindeki fazlalıktan 476 316 lirası 4454 sayılı Teşkilât Kanununun gerektirdiği 
masrafların geçen yıl bütçesine noksan konulan 3 aylık farkından, 170 365 lirası (L) cetvelin-
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deki mevkuf memuriyetlerden bir kısmının fiilî kadroya alınmasından, İ23 1&6 lirası (D) cet
veline ilâve edilen 200 aded hatbakıcı ve müvezzi maaşlarından, 554 784 lirası müteferrik müs
tahdemler kadrosuna ilâve olunan 513 aded müstahdemler ücretinden, 66 072 lirası geçen sene 
masraf bütçesinin 32 nci faslına mevzu tahsisatla çalıştırılan ve bu sene (D) cetveline alınan sta-
jiyer adedinin 300 e çıkarılmasından, 193 959 lirası 1070 aded müstahdem ücretine vasati olarak 
10 - 25 lira arasında yapılan zamlardan, 332 000 lirası 4454 sayılı Teşkilât Kanununun 51 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasiyle 56 nci maddesinin 4 ncü fıkrasında mevzuubahis fazla mesainin ge
çen sene munzam tahsisata ihtiyaç gösterecek bir nispette arttığının görülmüş olmasından, 
1 350 000 lirası Ankara, Mersin, Ulukışla'da inşa ettirilecek telefon santralı, P. T. T. Meslek 
okulu binasının tevsii için yapılacak istimlâk ve inşaat, Sivas, Akhisar, Kırıkkale ve Bahçeli-
evler'de yaptırılacak P. T. T. binalariyle yer sarsıntısından müteessir olan mahaller ve diğer ta
mire muhtaç olan yerlerdeki binaların inşaat, tamir ve sair masrafları karşılığından, 137 000 
lirası mevcut bir mütehassısın ilâveten celbine teşebbüs olunan 4 mütehassısın aylık ücretleriy
le harcırah ve yevmiyelerinden ve 300 000 lirası 1944 senesi içinde tesis edilecek P. T. T. yatılı 
okulunun bilûmum masrafları karşılığından, 54 999 lirası 1944 yılında yabancı memleketlere gön
derilmesi tasavvur edilen talebeye ait tahsisattan, 1 661 319 lirası da halihazır vaziyet dolayı-
siyle eşya ve malzeme fiyatlarında husule gelen yükselmeleri karşılamak için alâkalı tertiplere 
yapılan ilâvelerden ileri gelmiştir. 

2. Varidat bütçesindeki fazlalık ise, posta, telgraf, telefon ve telsiz hasılatında müşahedo 
olunan inkişaf tan başka 1 mart 1944 ten itibaren tarifelere yapılan zamlardan terekküp eyle
mektedir. _____ _ 

3. Kanunun metninde geçen seneye nazaran yapılan değişikliklere gelince: 
A) Hatbakıcı ve başmüvezzüerle bakıcı ve müvezzi kadrolarının (D) cetveline alınmış ol

masından dolayı tedvinine lüzum kalmıyan 3 ncü maddede; 
B) Gelecek yıllara geçici taahhütlerden yeni yıl içinde tediyesi lâzımgelen paraların yeni 

yıl varidat fazlası karşılık gösterilmek suretiyle sarfına salâhiyet veren 6 nci maddenin 2 nci 
fıkrası; . 

C) 4454 sayılı Teşkilât Kanununun 51, 66 nci maddeleriyle daimî bir mahiyet alan 7 nci 
madde; 

D) Seyyar memur ve hamal pirimleriyle tahsildar ve umumî telefon merkezleri aidatı ve ka
za tazminatı gibi bazı masrafların tediye, nispet ve miktarını tâyin salâhiyeti veren ve kanuna 
bağlı (R) cetvelinde ayrıca gösterilmiş olmasından dolayı kanunda bırakılmasında lüzum gö
rülmeyen 8 nci madde; 

E) Staj iy erlerin tâyin ve istihdam salâhiyetine taallûk edip kadrolarının müteferrik müs
tahdemler meyanında (D) cetveline alınması itibariyle Bütçe Kanununda bırakılmasına mahal 
olmıyan 9 ncu madde; : Ü 

P) 4454 sayılı Teşkilât * Kanununun 44 ncü maddesiyle daimî bir mahiyet alan 13 ncü madde; 
G) 4454 sayılı Teşkilât Kanununun muvakkat ikinci maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olan 

15 nci madde kanundan çıkarılmış ve memleketin müdafaası, inzibat ve asayişi gibi bazı mühim 
hizmetlere taallûk etmek üzere lüzum görülecek mahallerde meccani telefonlar tesisi için Müna
kalât Vekâletine salâhiyet veren 14 ncü madde, ilâve edilen bir fıkra ile fevkalâde hallerin de
vamı müddetiyle takyit edilmiştir. 

H) Bazı masraf tertiplerinden yapılacak hizmetlerin nev'i ve mahiyetini tâyin eden (R) ve 
1944 yılı içinde mevkuf tutulacak memuriyetlere ait (L) cetvellerine taallûk etmek üzere 5 ve 6 
nci maddeler yeniden tedvin olunmuştur. 
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H#PÖF [*] 

5 . T . i944 

•Encümen namına ihzari tetkikatmı yapmağa memur Duyurulduğum P. T. T. Umum Müdürlüğü 
â94# Bütçe lâyihasını, «»as ve dayandığı mueips^biebl^rle birlikte inceledim. Vardığım sonuçlan 
yüksek eacümenkı takdİTİııe^arzediyörum: 

y ıA. Masmflmmı 

1. Tekûn itibapijle; 

(1) Numaralı ilişikde 1988d?en itibaren hesabı kat 'î neticeleriyle birlikte daha geniş şekilde mu
kayeseli olarak arzedüdiği üzere 1944 P. T. T. Bütçe lâyihasının (A) <eetveli yani masraf kasmı 
1943 yılına nazaran 5 440 000 lira fazlasiyle 31 312,802 lirayı bulmaktadır. 

*Bu'vasiyet ve.ihtâyaer tetkik ve geçen yıl bütçe rakamîariyle mukayese ederek vardığım ne
ticeleri ilişik 2, 3, 4 işaretli cetvellerde arzediyorum. 

Bunlardan 2 nmaairaâı >cetvel 4asü ve maddeler Mfeariyle im yıl yapilmış zamları, 3 numaralı 
cetvel -ugfiçen yılrakamlarınanazaran tenzilleri v 4 jüamaralı cetvel işte geçen yıl munzam veya 
fevkalâde tahsisat istihsali veya müsakale suretiyle tadilât yapılmış bütçe fasıl ve maddelerini 
ihtiva, etmektedir. 

Masraf kısmı fle-alifealı Olarak: 

D) Cetveli: 
Geçen sene bütçsinde (C) cetvlinde gösterilmekte olan müvezzi ve bakıcılarla masraf tertibin

den istihdam edilmekte olan -stajjiyerleri de havi olmak üzere ve Maliye Vekâletince mutabık kalına
rak 5No. ile ilişik şekli >aldığı anlaşılmıştır. Bu cetveHn tetkikile de anlaşılacağı üzere; bir kısmına 
on beser, 1̂ 2 kadarına 20 şer, 24 kadarına yirmi beşer; 2 sme otuzar, 1 ine otuz beşer, 2 ade
dine de kırk beşer lira arasında zaruri zamlar yapılmış ve yeniden ihdas olunanlar önlerine 
konan X işaretle gösterilmiştir. -~ 

-<"$L) • «etveliöden- bu yü*âaH B̂adağjya Minımş öla&löra>*aiti liste 6 No. ile ilişiktir. 

(E) cetveli : 
Masraf tertiplerinden idare olunan hizmetlere ait olan bu cetvele bu yıl 7 numaralı ilişikde g5-

ruleeeği üzereP. T. T) Mektebi de ilâve edilmiştir. 

E) Cetveli: 
î^brMlleri ihtiva eden !bu cetv#leMaîrye'Vekâletiyle mutabık kalınarak maksadı daha eyi 

ifade eden bir şekil verildiği görülmüştür. 

Yaptığım tetkikat neticesinde: 

Maaş ve ücret tertiplerine mevzu thsisatm fiili k^drö ve tesbit edilmiş ihtiyaçlara uygun 

[*] Raporda sözü geçen lâyihalar Encümen-dosyaşındadır. 
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olduğu ve yeni teşkilât kanunu icaplarına-.munzam.-olacak hu idarenin,sınai v^;;ticariişLg*met,aııa 
karakteri dolayısiyle karşılaşdığı bazı yeni masrafların da taşamıf fveya tehir mümkün, olmadığı 
kanaatma varılmıştır 

İlişik olarak sunulan 8 numaralı cetvelde arzdilen-1939 - 1944 yıllarına ait raukayseli rakam
lardan anlaşılacağı üzere son 5 yıl içinde mevcut merkez adedi 711 den 757 ye çıkmış, umum me
mur ve müstahdem adedi % 15 yükselmiş olmasına mukabil iş hacmi aynr cetvelde görüleceği üze
re havale muamelesi itibariyle % 50 paket muamelesi itibariyle % 9tf telgraf ve mektup ve 
telefon itibariyle % 50 artmıştır. 

Mmleketimizin : ' 

Satıh mesahası Nüfus yekûnu Vilâyet sayası Kaza merkezi Nahiye, merkezi Köy saym 

767 943 17 858 164 63 383- 910 3& (M 

Olduğuna ve adil tebligatın P. T. T. idaresini köylere kadar uzanmak vazifesiyle de mükellef tut
tuğuna ve P. T. T. teşkilâtımız henüz diğer ileri memleketlerdeki posta çeki, posta tasarruf sandığı 
gibi hem geniş gelir, hem geniş halk, millî para vemillî iktisat ve tasarruf politika vasıtası ve hizmeti 
olan vazifelere başlamamış bulunmasına ve posta paketi, havalesi gibi hizmetlerinin nüfus yekûnuna 
nazaran azalığına göre bu iderenin önündeki geniş ufak ve bunların bu idareye temin edeceği imkân 
ve kolaylıklarla ilgili durumu aşikârdır. .• ' 

1944 bütçe senesi içinde yapılacak yeni işler: 

1943 malî yılı bütçe lâyihası sırasında yapılacağı ifade edilen işlere ait tafsilât ve 1944 progra
mına ait umumi malûmat 9 No. ile i l i ş i k 

1943 yılı bütçesinde» tahakkuk- etmiş masraf itibariyle ilk 9 aylık vaziyeti gösteren bir liste 10 
No. ile ilişiktir. Nakil vasıtaları cedvelinde mevcut ilâveler 11 Ne. Iı ilişifcde arzedümiştir. 

& Vambti kısm* 

P. T: T. 1944 bütçe lâyihasında varidat muhammeuatı geçen yıl rakamına nazaran 5 44p '000 
lira fazlasiyle 31 312 802 lirayı bulmakta ve masraf yekûnuna nazaran bütçe tevazünü görülmekte
dir. 

12. No, h ilisikde varidat fasıllarının mukayeseli olarak tafsilâtı ve, dayandığı tahmin esasları 
arzedümiştir. 

Varidat fazlası sureti umumiyede : 

1 000 000; lirası işletmenin normal inkişafı 4 400 000 lteasj&da 1 mart 1944 tarihinden itiba
ren yapılmış; tarif e zamları neticesi olarak mütâlâa edilmektedir. 

Yapılmış olan zam 4454 sayılı P. T. T. teşkilât kanununun umumî idare encümeni vazife ve salâ
hiyetlerini sayan 27 ve 28 nci maddeleri hükümlerine dayanmaktadır. Bu maddelerin ilgili fıkraları 
malum olduğu üzere aynen şöyledir 

Madde 27. — A fıkrası : . 

A) Kanun, nizamname, talimatname ve P. T. T. Ücret (tarifeleri projelerini; 

Madde 28 — A) fıkrası «madde 27 deki (A) fıkrasına atıf suretiyle» : 

«A) (A) fıkrasında yazılı bulunan talimatname ve P. T. T. Ücret tarifeleri projeleriyle (E) ve 
(F) fıkralarında yazılı olanlar Münakalât Vekilinin» tasvibiyle muteber olur. 
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• Bu hükümlere dayanılarak yapılmış olan zamîar şunlardır: 

Mektupta 6,75 kuruştan 9 kuruşa 
Telgraf kelimede 3 kuruştan 5 kuruşa 

_v Telefon fazla, konuşma 6 kuruştan 8 kuruşa 
_, Buücretlerde : 

Mektuplarda 2 kuruş müdafaa vergisi 
Taahhütlüde 4 » v > 
Telgraf ta % 10-% 20 » » » 
Telefonda %20 Belediye vergisi 

Payı bulunduğu malûmdur. Zamların P. T. T. hizmetleri ve muameleleri üzerindeki tesirlerini 
mukayeseli katı erkama dayanarak ifadeye, tatbikata henüz başlanmış olması itibariyle imkân ol
mamakla beraber elde mevcut arada geçmiş kısa devreye ait ve toplanabilen rakamlara göre iş hac
mi ve inkişâfı üzerinde azaltıcı tesir yapamayacağı da görünüyor. 

Diğer taraftan işletme ve tesisat ile alâkalı hususlar ve maddelerdeki fiyat yükselişlerine ve mü
masili işletmeler ücretlerinde vâki zamlara nazaran vasati % 30 - 50 hadlerinde olan bu zamlarm 
emsaline nazaran mutedil olduğu da bir hakikattir. 

Bu zam yoliyle fazladan elde edileceği tahmin edilmiş olan yukarıda mâruz 4 400 000 liranın 
son beş seneye ait asgari muamele ve muhabere hacimlerine nazaran elde edilmesi mümkün asgari 
rakam olarak kabulü icabedeceği de istatistik tetkiklerden çıkmakta ve bu mevzuun ancak umumî 
bir fiyat politikası çerçevesinden kabili mütalâa olabileceği ıtabii görülmektedir. 

1943 bütçe yılının son sekiz aylık varidat tahakkukatmı gösteren tablo 13 No. ile ilişiktir. 2721 
ve 2722 No. lı kanunların 3 ncü maddeleri hükümlerine tevfikan resmî dairelerle maktuiyet esası 
üzerinden yapılmakta olan mukavelelerin (ilişik 14) karşılıklarının Millî müdafaa hariç diğer vekâ
letler bütçe lâyihalarına aynen konulduğu Millî Müdafaanın 900 küsur bin lirayı bulan taahhüdünü 
fevkalâde bütçe erkamı meyanından temin edeceğini ifade eylediği anlaşılmıştır. 

(15 No.) lı ilişikte görüleceği üzere P. T. T. idaresinin daireler zimmetinde 2 881 021 liraya baliğ 
ve derhal ödenmesi lâzım bakiyei matlubatı vardır, Bu rakam varidat yekununa bittabi dâhil değildir. 
Yeni bütçede alâkalı dairelerin düyun tertibinden derhal ödenmesi şayanı temennidir. 

Bütçe Kanunu lâyihası: 

16 sayılı ilişikte mâruz farkları ihtiva etmekte ve bütçenin yukarıdanberi arzolunan tertibat ve hü
kümlerine nazaran zaruri ve Muvazenei Umumiye Kanunu tertibatına daha ziyade mütenazır bulun
maktadır.- Daimî hükmü ifade eden kısunlar bırakılmamıştır. 

Lâyihanm 11 nci maddesi başında mevcut «fevkalâde hal» tâbirinin 3780 sayılı Millî Ko
runma Kanununun bir ve üçüncü madeleri hükümleri . dâhilinde anlaşılması lâzımgeleceği ta
biidir. — „ 

D - HıMsa 

P. T. T. hizmetlerinin ana bakmadan emniyet ve sürat mefhumuna dayandığı malûmdur. P. 
T. T. idaremiz bunlardan sadece insan gjücüne ve faziletine dayanan birincisini tarih boyun
ca ve her çeşit şartlar içinde daima âzami nispette göstermiş ve 

— İşve işletme gereklerine elverişli bina; 
—- Teknik tesisat ve makine kudreti, ileri tekniğe uygun muvasala, münakale vasıtaları; 
~ Çeşitli nakil ve tevzi vasıtaları; 
-— Teşkilât; 
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gibi bütçe ve umumî imkân derecelerine bağlı olan birincisini ise, bu imkânlar nisbetinde mun
tazaman inkişaf ettirmiştir. 

1943 malî yılı içinde bu istikametteki ilerleyişleri yeni Teşkilât Kanunu tatbikatı, şehirler 
içi \e şehirler ve memleketler arası telgraf ve telefon muhaberatının mühim nisbette makine-
leştirilmiş olması, bir kısım yeni binalar ve merkezde devam eden kurslarla temin edilmekte 
olan daha ehliyetli şefler sayesinde gözle görülebilir, kulakla duyulur ve rakamla ifade edi
lebilir memnuiyet verici bir hacim iktisap etmiştir. 

Muhterem Encümenin tevdi buyurduğu vazife dolayısiyle bu -vaziyeti yakından ve topluca 
görmüş olduğumu kayit ve arzı bir vazife sayarım. 

P. T. T. İdaresinin masraf bütçesini teşkil eden fasıl ve maddelerden çok mühim bir kısmı, 
bina, tesisat ve hattâ maaş, ücret ve yeni teşkilât şeklinde görülse dahi, hakikatte (müstahsil) 
olan yani varidatın tekevvün, tahassül ve tekessürüne hizmet eden masraflardır. Eğer bütçesi, 
sınai işletme muhasebesine tabi tutulsaydı, bu ciheti sarahatle görmek, rakam halinde, aynı 
zamanda daimî kıymet yani sabit sermaye olarak varlık inkişafımda takıp ve ifade etmek ve di
ğer taraftan mutlak olarak idarî olan masraflarını ve bu nevi masraflar yekûnlarındaki ihtizaz
ları rakamlaştırmak kabil idi. Bugünkü muhasebe şekli maatteessüf buna müsait değildir ve Ma
liye Vekilliğinin bugün için tam bir halde olmasa bile yukarıdaki maksatlara vefa edecek ileri 
bir muhasebe ve bütçe şeklini bu idare ile müştereken tetkik ve tesbit etmesi şayanı temennidir. 

P. T. T. idaresinin, her bakımdan çeşitli vasıta, tesisat ve teşkilâta muhtaç vaziyeti karşı
sında gittikçe artacak nisbetlerde paraya ihtiyaç göstereceği ve bu ihtiyacına normal istikamet
ler verilmesi gerekeceği tabiidir. Normal memba olarak ise: 

1. P. T. T. hasılatını arttırmak; 

2. Mutlak olarak idarî olan masraflariyle idare ve idame masraflarını asgariye indirmek; 

3. Hasılat getirecek ve aynı zamanda malî ve iktisadi politikamız bakımından mühim millî 
hizmetlerde ifa edecek olan posta tasarruf sandığı, posta çeki servislerinin biran evvel vücude 
getirmesi ve posta havalesi ve paket, servislerini daha ziyade tevsi ve tanzim etmesini temenni 
etmek; 

4. Nihayet umumî muvazeneden yardım veya bu muvazeneye devrettiği rakamları bütçesin
de ipka eylemek; 
mevzuubahis olabilir. 

P. T. T. tarifelerini tezyit yolu: 

Hâsılata arttırma istikameti çeşitli mülâhazalarla şayanı tavsiye olamaz. Bu mülâhazaların en 
başında sırf emin ve sıhhatli, daima artışa meyilli normal randıman tesisi mülâhazası gelir. Binne-
tice bu hasılatın P. T. T. hizmetlerini halkın içine daha fazla nüfuz ettirmek ve bu servislere müra
caatı teshil, teşvik voliyle arttırmak düşünülmelidir. 

İdare ve idame masrafları ile işletme masraflarını asgariye indirmeğe gelince: 

Malûm olduğu üzere bizde posta şubelerinde memurlardan mühim bir kışını put bayii veya tas
nif ci vaziyetinde bulunmakta hemen bütün ileri memleketlerde ise birincisi makinalara gördürülmek 
ikincisi nevine ve mürsel mahallere nazaran tesis edilmiş gözlere atılıp doğruca bağlanıp oralara sev-
kedilecek torbalara atılması temin olunmak yollariyle vakit ve emekten büyük tasarruflar temin olun
maktadır. Bundan başka bir çok ileri memleketlerde P. T. T. Salonlarının hemen bütün möblesi ve 
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bu salonlarda müşteriler tarafından kullanılan kartj mektup kâğıdı, zarfı, telgraf kâğıdı, hokka, ka
lem, kontuvar, sandalya, masa, hatta teshin vasıtaları gibi maddeler, münasip yerlerinde firmaları
nın reklâm mahiyetinde adı yazılı hususî müesseseler tarafından temin olunmakta ve bunlar ayrıca 
P . T. T. idarelerine bir ücret de vermekte, belli beaşlı büyük mağazalarda sadece pul beyiyesi 
mukabili irsalât yapan posta şubeleri, lâakal her sokak başında ekserisinde atılacak para muka
bilinde otomatik pul veya kart veya pullu zarf veren gözleri de mevcut olan ve ihtiyaç sahiplerine 
her adımda ben burada emrine amadeyim diyen posta kutuları, belli başlı müesseselerde pul 
damga makinaları ve nihayet posta şubeleri ve bilhassa Merkez postahanesi, iskele veya istasyon
lar istikâmetinde işleyen umumî vasıtalar arkalarında posta önlerinden geçerken veya istasyona va
rır varmaz derhal muhteviyatı alınıp postaya, vapura veya trene devrolunan posta kutuları, şehir 
ve kasabalarda gerek şehir ve kasaba halkı tarafından birbirine yollanmış olsun, gerek hariçten gel
miş olsun telgraf süratiyle tevziat ve teslimatı tanzim edecek bir servis, iyi bir pul politikası... bu mak
satlara esaslıca hizmet etmektedir. Pul bakımından sadece zarflar üzerine bir yerine yapıştırma kül-
fetiyle karşılaşılan müteaddit pulların maliyet ve vakit itibariyle ziyanını düşünmek kâfidir. 

P. T. T. İstatistiklerine nazaran, - bu istatistik servisinin kanunun İcra Vekilleri Heyetine ver
diği salâhiyet kullanılarak İstatistik Umum Müdürlüğüne biranevvel devrindeki faydaları bu vesile 
ile de tekrar ederim - P. T. T. Faaliyetinin ortalama % 80 ni şehir ve kasabalarda toplandığına ve 
Ankara, Istanbu, İzmir, Adana gibi şehirler başta geldiğine göre bu tedbirler evvelâ bunlar 
dan bir tanesinde ve hattâ muayyen bir merkezinde ve muvaffakiyet görüldükten sonra tevsi sure
tiyle yavaş yavaş belli başlı merkezlerin hepsinde tatbik olunabilir. Büyük şehirleri, tevzi teşkilâ
tına nazaran kısımlara ayırmak da bu meyandadır. Posta çeki, posta tasarruf sandığı ve son P. T. 
T. Teşkilât Kanununun Bütçe Encümeni mazbatasında tadat edilen diğer hizmetlere gelince, bun
ların, bilhassa posta çeki servislerinin biran önce tesisi yalnız P. T. T. İdaresine esaslı ve daima 
artma kabiliyeti olan mühim bir memba kazandırmakla kalmıyacak, ilgililere temin ecLeceği çeşitli 
faydalar dışında Hazine ve malî politika bakımından da çok esaslı hizmetler görecektir. Geçen 
Umumî harpten sonra bilhassa bunlardan sonunculara ait mülâhazalarla hemen bütün Garp mem
leketlerinde kurulmuş olan bu servis, vücude getirilmiş pul ve formüller şekilleriyle halen son 
derecede sadeleştirilmiş ve hiç okuyup yazma bilmiyen bir köylü için bile kabili istifade hale getiril
miştir. 

Umumî muvazeneden yardım veya bu muvazeneye devrettiği rakamları bütçesinde ipka mevzuuna 
gelince : ['"•. , ~ . ~--~ , _ . ,. 

Hâlen 2721 ve 2722 No. lı kanunların 3 ncü maddesine tevfikan resmî daireler muhaberatı nor
mal tarifeye nazaran % 67 nispetinde bir tenzilât'ian istifade etmekte ve 1944 rakamlarına nazaran 
bu tenzilâtın yekûnu 9 050 260 lirayı bulmakta/dır. 

4040, 4226 ve 4375 No. lı kanunların 35, 15 ve 1 nci maddelerine tevfikan Millî Müdafaa ve Be
lediye vergisi olarak P. T. T. ücretiyle birlikte % 2 0 - 4 0 nispetinde tahsilat yapTlıp alâkalı teşkilâta 
devredilmekte ve bu vergilerde 1944 tahminleri itibariyle : 

M. M. vergisi olarak :, : 2 400 000 
Belediye resmi olarak : 450 000 lira 

olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. , 

Yuvarlak rakam 700 000 lirayı bulan ve 1944 lâyihasında bilinci fasılın 3 ncü maddesinde 665 000 
lira olarak mevzu bulunan P. T. T. tekaüt ve eytam ve eramil maaşatı ,diğer Devlet daireleri için 
olduğu gibi Maliye bütçesinde muntazam borçlar faslından değil P. T. T. bütçesinden ödenmektedir. 

Adlî tebligatın P. T. T. vasıtasiyle yapılması hakkındaki 3560 No, h kanunun tatbiki sırasında 
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bu tebligatın 2,5 milyon lira raddesinde bir gelir temin edeceği ileri sürülmüş ve ona göre zaruri 
teşkilât tevsileri yapılmış olduğu halde bu hizmetten dolayı şimdiye kadar elde edilen varidat senede 
500 000 lirayı geçmemiştir. 

P. T. T. bütçesinden 1,5 milyon lira sarfiyle vücude getirilmiş olan radyo istasyonu, karşılıksız 
Matbuat idaresine devredilmiş ve evvelce Bütçe Encümenince radyo emisyonu saatleri dışında P. 
T. T. işleri için istifade veya daha müraccah şekil olarak teknik idaresinin P> T. T. de kalması yo
lunda ileri sürülmüş temenni tahakkuk ettirilememişitir. 

P. T. T. İdaresinin muntazam ve ileri bir gelişim için üzerinde durduğunu gördüğüm mevzular
dan Yüksek Encümenin ittilâına arzda fayda gördüğüm belli başlı noktalar bunlardır: Son olarak 
lüzumuna iştirak ettiğim fakat P. T. T. idaresince tetkik ve portesinin evvel emirde tesbitini zaruri 
gördüğüm bir nokta şudur: Yemek saatlarında vazife başında kalmaya mecbur olanlar başta olmak 
üzere memur ve müstahdemine yemek veya bedelinin verilmesi maatteessüf, hazır ve olgun bir etüd 
henüz elde olmadığından bu cihet derhal hal edebileceğimiz bir nokta değildir. 

Sayın Münakalât Vekilinin, teknik ve idare inkişaf mevzularında idareye bahşetmiş olduğu 
imkânları takdirle kaydederim. 

1944 malî yılı bütçe lâyihasının aynen tasviplerine lâyik bulduğumu saygılarımla arzederim. 

Raportör 
Manisa 

Faik Kurdoğlu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe Encümeni 8. V. 1944 

Esas No. 1/209 
Karar No. 62 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 şubat 1944 tarih ve 6/662 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Posta, 
Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası Encümeni
mize tevdi buyurulmakla Münakalât Vekili Ali 
Fuad Cebesoy, Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürü Nâki Köstem ve Maliye Ve
killiği adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dürü Hadi Hüsmen hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme idaresinin 
1944 malî yılı masraf bütçesi geçen yıla naza
ran 5 440 000 lira fazlasiyle 31 312 802 lira 
olarak teklif olunmaktadır. Başlıca masraf fa-. 
sıllaırna tevzi sureti aşağıda gösterilen bu faz
lalık, bilhassa hizmetlerde vukua gelen artış
lardan mütevellittir. 

Lira 

769 867 Memurlar maaşı 
814 815 Müteferrik müstahdemler ücreti 
352 000 Munzam mesai ücreti 
345 000 Vilâyetler büro masrafları 
126 000 Nakil vasıtaları satın alma bedeli 
175 000 Posta nakil işleri 

80 000 Melbusat 
20 000 Tedavi ve yol masrafı 
75 000 Hurç ve çanta mubayaası 
70 000 Paket ve havale tazminatı 

535 400 Telgraf ve telefon tesis ve işletme 
masrafları 

1 350 000 Bina inşaat ve tamiratı 
300 000 Yatılı meslek okulu 
137 000 Yabancı mütehassıslar ücret ve har

cırahı 
4454 sayılı Teşkilât Kanunu ile, Posta, Tel

graf ve Telefon hizmetlerinde vukua gelen inki
şaflarla mütenasip kadro tevsileri yapılmıştı. 

Maaş ve ücret tertiplerine, (L) cetvelinden ser
best bırakılan ve (D) cetveline ilâve olunanlarla 
birlikte 1944 malî yılı fiili kadroları karşılığı 
olarak ihtiyaca uygun tahsisat konulmuştur. 

Yalnızlık veya işlerin fazlalığı dolayısiyle 
mesai saatleri dışında çalışmağa mecbur olan
larla, hastalanan veya silâh altına alman me
mur ve müstahdemler yerinde çalıştırılanlara 
verilen munzam mesai ücretleri de çoğalmış ve 
bütçenin 7 nci faslına bu sebeple geçen seneden 
352 bin lira fazla tahsisat konulmuştur. Filhaki
ka 1939 yılma nazaran işletme idaresinin iş 
hacmi, havale muamelâtında % 50, paket mua
melelerinde % 90, telgraf, mektup ve telefon 
işlerinde de % 50 nispetinde artmıştır. Masraf 
bütçesindeki tezayüt de hizmetlerin inkişaf sey
rine muvazidir. 

Yer depremlerinden zarar gören idare bina
larının tamiri, posta, telgraf ve telefon yatılı 
meslek okulunun tevsii ve bazı yerlerde yeni 
idare ve santral binaları yapılması gibi sebep
lerle ve kısmen de inşa' malzemesi fiyatların
daki yükseliş nazarı itibara alınarak bina inşıa ve 
tamir işleri faslına geçen yıl tahsisatından 
1350.000 lira fazla tahsisat teklif olunmuştur. 

Encümenimizce seçilen hususi raportörün ra
porunda ve Hükümetin mucip sebepler lâyiha
sında tafsil ve izah olunan diğer artışlarla bir
likte masraf bütçesi, hizmetlerin seyrine naza
ran ihtiyaca uygun görülmüş ve aynen kabul 
olunmuştur. 

Varidat bütçesi : 

Geçen yıla nazaran 5 440 000 liralık bir tah
min fazlasını ihtiva etmekte ve idarenin 1944 
malî yılı, bütçesi dahi mütevazin olarak teklif 
olunmuş bulunmaktadır. 

Posta, telgraf ve telefon hasılatının 1943 malî 
yılma ait on aylık varidat yekûnları 1944 malî 
yılı muhammenatma esas tutulmuştur. 
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On aylık vapdafc : 

Lira 

5 415 123 Posta hasılatı 
3 321 823 Telefon » 
4 026 759 Telgraf» M 
Ceman 12 763 705 liradır. Bu rakamlara ge

çen sene nisan ve mayıs ayları tahsilatı ve müte
nevvi hasılatta ve radyo aidatında görülen teza-
yüt ve umumî ve mülhak bütçeli ğs i re l ş^n alı
nacak maktu ücretlerde ilâve olununca 1944 malî 
yılı varidat tahminlerinde ihtiyatkâr bir hesapla 
beş buçuk milyon liraya yakın bir fazlalık mey
dana gelir. Bu fazlalıktan: 

1 731 000 lirası posta, 
928 000 » telefon ve 

1 721 000 lirası da telgraf ücretlerine yapı
lan zamlardan ve mütebaki miktarın iş çoğalma
sından mütevellit normal varidat inkişaflarından 
meydana geleceği tahmin olunmaktadır. Radyo 
aidatmdaki 150 000 Um, fazlalık da fevkalâde 
şartlara rağmen memleketimizde radyo miktarı
nın seneden seneye arttığını göstermektedir. 
Tarifelerde yapılan değişikliklerle varidatı ço
ğaltmanın salim bir yol olmadığı ve bilhassa halk 
tabakalarının normal muhabere vasıtası olan 
mektup ücretlerine zam yapılmamasının uygun 
görüleceği şüphesizdir. Ancak tarifelere yapılan 

afliHİâm haf?&> PA&aJjlığjnj»; umum& sarine 
nispeti ve tesiri endişe verici olmaktan uzaktır. 

Bütçe )mwm iMbm • 
Bütçe kanunlarında bulunması lâzımgelen 

hükümtesi ihtiva $d&n lâyiha okunmuş v» Hü
kümet teklifi Encümenimize© aynen kabul 
olunmuştur. 

Pesta, fMgffai ^Tetelon İşletms Uînum Mü-
$ü^lü|;ün$n, 3,944 ma# yılı Sütçe Kanunu lâyi-

bHgjk'fcajh cetvelle*IJmumî IJeyetin tas-
y^m molmmfe fam T Î % ^ BeMğe şunu-

Reis V. 
Kostamonu 
T. Coşkam 

B$is 
B, ösma 

Diyarbakır 
R. Bekit 
üreşpfi 
4*Smm 
tef^M 

j%.üifaım> 

M. M. 
Tokad 

B. N. Seşrnir 
Bolu 

Br. &.İftgen 
Bıyarbakır 
Ş.Wmğ 
Mtâm 

fcMmk 
W$$m 
B. Pehçm 

KUtp 
İstanbul 

W. öymen 
Çanakkale 

S. P: Arsal 
Giresun 

M. Akkaya 
tm$wi 

#. Kmm 
Wmm-

F. fturdpğlu 
'B&K& Samsun 

4{- Mtımm ff- A kmım^ 
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Posta, Telgraf ve Telef on İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe 

Kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN; TEKLİFİ 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon i ş 
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı masraf
ları için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (31 312 802) lira tahsiat verilmiştir. 

MADE 2. — Posta, Tlgraf ve Telefon İşlet
me Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı masrafla
rına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (31312 802) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umumi Müdürlüğü tarafından 1944 malî 
yılı içinde tahsil edilecek, varidat nevilerinden 
her birinin müstenit olduğu hükümler bağlı (C) 
işaretli teetvelde gö^terihniştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürlüğünün Devlet memurları aylık
larının tevhit ve taadüjüne dair olan 3656 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik 
müstahdemleıile mezkûr kısmm mevzuu haricin
de kalan memurlar ve nakil vasıtaları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazdı tertiplerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri 
görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine tabi ihtisas mev
kileri icra Vekilleri Heyeti karariyle tespit ve 
mütaakıp yıl bütçsiyle Büyük Millet Mcelisine 
tevdi olunur. Bu tertiplerden alınacak kadrola
rın Bütçede mevcut hizmetlere ait kadrolara ilâ
ve mahiyetinde olmaması şarttır. 

MADDE 5. —Masraf tertiplrinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Umum Müdürlüğü tşkilâtına dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1944 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞÎ 

MADDE 1. — Aynen 

MADDE 2. —• Aynen 

MADDE 3. — Aynen 

MADDE 4. — Aynen 

MADDE 5. — Aynen 

MADDE 6. — Aynen 
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Hü. 

MADDE 7. — Telgraf, telefon ve telsiz tesis, 
inşa ve tamiratiyle malzemesi ve posta pulla-
riyle pul verme makinesi ve otomatik tarih 
damgası ve nakil vasıtaları mubayaasına veya 
arsa, bina mubayaa ve inşaatına sarfedilmek 
üzere üç buçuk milyon liraya kadar gelecek se
nelere geçici taahhütlere girişmeye Umum Mü
dürlük mezundur. 

MADDE 8. —4 3054 ve 3488 sayılı kanunların 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1944 malî ydı 
içinde tatbik edilmz. 

MADDE 9. — Havale muamelelerinin yürü
tülmesi için millî bankalarda bir milyon li

raya kadar kısa vadeli avans ve cari hesaplar 
açtırmağa, posta telgraf ve telefon işletme U-
mum Müdürlüğü mezundur. 

MADDE 10. — Bağlx (A) işaretli cetvelin 
25 nci f asimin 2 nci ve 3 ncü maddelerine mevzu 
tahsisat bir taraftan 1944 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (B) işaretli cedvele 
irat ve diğer taraftan aynı kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin Maarif Vekâleti kısmının bu ve
kâletçe gösterilecek alâkalı tertiplerine tahüjat 
olaral: kayıt ve sarf olunur. 

MADDE 11. — Fevkalâde hallerin devamı 
müddetince memleketin müdafaası inzibat ve 
asayişiyle umumî menfaat ve sıhhate tealluk 
eden hizmetlerin ifası için lüzum görülecek ma
hallerde tesisat masraflariyle şehir dahili mü-
kâleme ücreti alınmaksızın meccani telefonlar 
tesisine Münakalât Vekâleti selâhiyetlidir. 

MADDE 12. —- Geçen yıl boçlan tertibin-
deki tahsisat fevkinde tahakkuk eden borç
lar tealluk eyledikleri hizmetlere tekabül eden 
tertiplerden bu tertiplere Maliye Vekâletince 
nakledilecek tahsisattan ödenir. 

1928:1942 malî yıllarına ait olup da mu-
hasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruru zamana uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde mevcut borçlar 1944 malî 
ylı bütçesinin masraf tertipleri tasarruflarından 
eski yular borçlan faslına Maliye Vekâletince 
nakledilecek tahsisattan ödenir. 

MADDE 13. — Bu kanun I haziran 1944 
tarihinden mer'idir. 

B E . 

MADDE 7. — Aynen 

MADDE 8. — Aynen 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen. 

MADDE 12. — Aynen. 

MADDE 13. — Aynen. 

( S. Sayısı : 115 ) 



— 24 — 

na. 
MADDE 14. — Bu k&Bttaun hükümlerini ic

raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 
28.H.1944 

Bş. V.' . Ad. V. M. M. V. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. AğraU 

Mf. t. Na. V. îk. V. 
Yücel 8trr% Bay Fuad Sirmen 

S. t. M. V. 0.1.?. 2r.Y. 
Dr. H. Alatas Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy <}elâl$. &fow 

B. E. 

MADDE 14. — Aynen. 
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A - CETVELİ 

M. Muhassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe • Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

1 
2 
3 

1 
2 

3 

I - Maaş ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Mütekait, dul ve yetim maaş
ları 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemler üc
reti 
Muvakkat müstahdemler ücre
ti 

Fasıl yekûnu 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 

10 335 625 
3 000 

665 000 

11 003 625 

274 788 

2 186 166 

1 500 

2 462 454 

180 000 

11 105 492 
. 3 000 

665 000* 

11 773 492 

272 384 

3 000 981 

1 500 

3 274 865 

190 000 

1 

11 105 492 
3 000 

665 000 

11 773 492 

272 384 

3 000 981 

1 500 

3 274 865 

190 000 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 55 000 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

1 Memur ve müstademler 
2 Mütekait ,dul ve yetimler 75 000 

55 000 

60 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 75 000 

4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 75 000 

75 000 

55 000 

60 000 
15 000 

75 000 

75 000 75 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

10 
11 
12 
13 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı; 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4454 sayılı Posta, Telgraf ve 
Telef on İşletme Umum Müdür-
lüğü Teşkilât Kanununun 51 
nci maddesi gereğince verile
cek ücretler 438 000 790 000 790 000 

Birinci kısım yekûnu 14 289 079 16 233 357 16 233 357 

İkinci hısım - İdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 
8 Merkez büro masraf lan 

1 Kırtasiye 15 000 15 000 15 000 
2 Mefruşat ve demirbaş 25 000 25 000 25 000 
3 Tenvir ı n n n n f 5 000 5 000 
4 Teshin ı u u u u ( 10 000 10 000 
5 Müteferrika 8 300 10 800 10 800 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Matbu evrak ve defterler 
Muhabere ücret ve masrafları 
Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 
Satın alma bedeli 
İşletme, ve tamir 

Fasıl yekûnu 

58 300 

75 000 
150 000 
225 000 
100 000 

550 000 

300 000 
1 000 

170 000 

80 000 
225 000 

305 000 

65 800 

125 000 
250 000 

\ 100 000 
1 200 000 

220 000 

895 000 

400 000 
1 000 

200 000 

206 000 
235 000 

441 000 

65 800 

125 000 
250 000 
100 000 
200 000 
220 000 

895 000 

400 000 
1 000 

200 000 

206 000 
235 000 

441 000 
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F. M. Mühassasatm nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Şahsa ait olanlar 
14 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 220 000 
2 Muvakkat memuriyet harcıra

hı 342 500 
3 Müfettişler harcırahı 150 000 
4 Yabancı memleketler harcırahı 23 000 

Fasıl yekûnu 735 500 

200 000 

312 500 
175 000 
20 000 

707 500 

200 000 

312 500 
175 000 
20 000 

707 500 

15 Melbusat 320 000 
16 . 3335 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi, yol vesaire 
masrafları 80 000 

400 000 400 000 

100 000 100 000 

İkinci kısım yekûnu 2 519 800 3 210 300 3 210 300 

Üçüncü hısım -Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
17 Posta hizmetleri 

1 Nakil işleri 
2 Hurç, çanta, çuval satın alma 

ve tamir masrafları ile ilân 
ücretleri 

3 Seyyar memur ve hamal prim
leri 

4 Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 

5 Posta pulu ve kartları ile tarih 
damgaları masrafları 

6 Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar bedeli 

11 250 000 
• • ' . " • • - - . . • 

75 000 

60 000 

_ 5 000 

75 000 

1 300 000 
- • • • • • - . • • - - " - • -

150 000 

60 000 

75 000 

100 000 

1 300 000 
. _-S-OJL«»İ^ 

150 000 

60 000 

75 000 

100 000 

3 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 1 343 000 1 690 000 1 690 000 
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Muhassasatm nev'i 

Telgraf, telefon ve telsiz hiz
metleri 
Telgraf, telefon inşa, tesis, ta
mir ve işletme masrafları 
Telsiz telgraf inşa, tesis, tamir 
ve işletme masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 853 600 

2Q2 000 

1944 malî yılı için ' 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 389 000 5 389 000 

215000 215 000 

Fasıl yekûnu 5 055 600 5 604 000 5 604 000 

Bina inşa ve tamir işleri 750 000 2 100 000 2 100 000 
Mukannen masraf lar 
Beyiye aidatı 31000 32 000 . 32 000 
Geri verilecek paralar 300 000 500 000 500 000 
Mahkeme harçları 8 000 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 339 000 540 000 540 000 

Mahkeme masrafları 8 000 8 000 8 000 
P. T T. fabrikası her türlü mas
rafları 100 000 100 000 100 000 
Yatılı P. T. T. Meslek Okulu 
her türlü masrafları 300 000 300 000 

II,-Muvakkat olanlar 
Kurs masraf lan 
öğretmen ve idare memurları 
ücreti 25 700 25 700 25 700 
Umumî masraflar 31 500 31 500 31 500 
îdare masrafları 7 800 7800 7 800 

Fasıl yekûnu 65 000 65 000 65 000 

Talebe tahsisatı 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile
cek talebe masrafı 1 55 000 55 000 
Yüksek mühendis Mektebinde 
okutturulacak talebe masrafı 30 000 37 500 37 500 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

?6 

27 

28 
29 

3 Makinist ve fen memuru yetiş
tirilmek üzere sanat ve teknik 
mekteplerinde okutturulacak 
talebe masrafları 

Fasıl yekûnu 

Matbaa ve hesap makineleri 
masrafları 
Yabancı mütehassıs ücret ve 
masrafları 

1 Ücret 
2 Harcırah ve sair masraflar 

Fasıl yekûnu 

Pasif korunma masrafları 
4306 sayılı kanun gereğince ve
rilecek giyim eşyası bedeli ve 
her türlü masrafları 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

23 500 

53 501 

13 000 
O 

13 000 

15 000 

350 000 

40 000 

132 500 

110 000 
40 000 

150 000 

15 000 

40 000 

132 500 

110 000 
40 000 

150 000 

15 000 

III - Müteferrik olanlar 
30 Atlı müvezziler hayvan yem 

bedeli 275000 . 275 000 275 000 
31 
32 
33 

34 

35 

* • 

Faiz ve aciyo 
Sigorta masraftan 
S^hhi ecza ve malzeme ve teda
vi masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 
Müteferrik aidat 

1 Tahsildarlar aidatı 
2 Umumî telefon merkezleri ai

datı 

Fasıl yekûnu 

3 000 
8 600 

5000 

1 000 

13 500 

40 000 

53 500 

3 000 
30 000 

40 000 

1 000 

14 400 

23 200 

37 600 

3 000 
30 000 

40 000 

1 000 

14 400 

23 200 

37 600 
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F. M. 

36 

37 

38 
39 

40 
41 

42 

Muhassasatm nev'i 

Bern bürosuna verilecek işti
rak hissesi ve sair masrafları 
Kitap ve mecmua bedelleri ve 
yazma ve tercüme ücretleri 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 

5 500 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

11 200 

10 000 

11 200 

10 000 

Üçüncü kısım yekûnu 8 453 702 11 112 302 11 112 302 

Dördüncü fetm - Borçlar 
G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1939 - 1942 yükn borçları 
1928 -1938 yıllan borçları 

Pasıl yekûnu 

Hükme bağlı borçlar 
3054 sayılı kanun gereğince 
mülga İstanbul Telef on Şirke
tine ödenecek taksit bedeli 
3375 sayılı kantin gereğince 
mülga İzmir Telefon Şirketine 
ödenecek taksit bedeli 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası 

20 000 

22 055 
1 000 

87 000 

38 815 
10 000 

23 055 48 815 

1 000 

250 000 

60 000 

1 000 

250 000 

60 000 

87 000 

38 815 
10 000 

48 815 

1 000 

250 000 

60 000 

İl 

Dördüncü kısım yekûnu 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

256 166 

610 221 

14 289 079 

2 519 800 

8 453 702 

610 221 

25 872 802 

310 028 

756 843 

16 233 357 

3 210 300 

11 112 302 

756 843 

31 312 802 

310 028 

756 843 

16 233 357 

3 210 300 

11 112 302 

756 843 

31 312 802 
(S . Sayısı: 115) 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Posta ve 
hasılatı 
Posta 
Telgraf 
Telefon 

telekomünikasyon 

Telsiz 

Fasıl yekûnu 

Resmî dairelerden maktuan a-
almacak posta ve telgraf ücret
leri 
Umumî bütçeye dâhil daireler
den 
Hususi ve 
relerden 

mülhak bütçeli dai-

1943 
Malı yılı 

muhammenatı 
Lira 

5 500 000 
4 000 000 
3 800 000 
2 800 000 

16 100 000 

• - . : - - < . - ' 

3 396 099 

188 475 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

7 660 000 
6 600 000 
5 380 000 
2 800 000 

22 440 000 

.- -

3 405 411 

270 156 

tahmin edilen 
Lira 

7 660 000 
6 600 000 
5 380 000 
2 800 000 

22 440 000 

3 405 411 

270 156 

_ _ Fasıl yekûnu 3 584 574 3 675 567 3 675 567 

3 Mütenevvi hasılat 158 228 148 179 148 179 
4 Radyo aidatı 130 000 150 000 150 000 
5 Geçen seneden müdevver büt-

, çe fazlası 5 900 000 4899 056 4 899 056 

ÜMtlMl *üîKÜN 25 872 802 31 312 802 31 312 802 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 
Nev'i Tarihi No. H U L A S A 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 

Kanun 

» 
• » 

Kanun 

26 T. Sani 1339 
İ l . 6 .1933 
18. 5 .1935 
1.12.1942 

4 şubat 1340 

3 0 . 5 . 
1.12. 
7 . 1 . 
1. 5 . 

21.12. 
21.12. 
13. 4 . 

1 . 5 . 
.11. 6 . 
13.12. 
18. 5 . 
10 
12 
25 
24 

1926 
1928 
1929 
1930 
İ931 
1931 
1933 
1933 
1933 
1934 
1935 
1936 
1936 
1938 
1938 

—•••• Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 

376 Posta kanunu 
22981 
2721}- Tadilât ve ekleri 
4133] 
406 Telgraf ve telefon kanunu 

(Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 numaralı ka
nunla kaldırılmıştır) 

876 
1366 
1379 
1601 
1900 
1901 
2142 
2164} 
2304 
2609 
2722 
3026 
3054 
3375 
3488 

Tadilât Ve ekleri 

9. 6 .1937 
15. 5 .1928 

17. 5 .1928 
16. 6 .1932 

3222 
1253 

1265 
2009 

22. 

13. 
16. 

7. 

7. 

4. 
24. 

12 

7 
1 

5 

5 

6 
6 

. 1934 

.1943 

.1939 

.1941 

.1941 

.1937 

. 1938 

2640 

4454 
3560 

4023 

4024 

3202 
3491 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication împerial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdiki-
na dair 
Posta, Telgraf ve Telefon memurları hakkında 
Adli evrakın P. T. T. tdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında 
Buenes Aires posta kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdiki 
Milletler arası Telekomünikasyon mukavelena
mesine bağlı protokolların (Kahire 1938) reviz
yonlarının tasdiki hakkında 
T. C. Ziraat bankası kanununun 53 neü maddesi 
Toprak mahsulleri Ofisi kanununun 25 nci mad
desi 
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Vcrgrilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tariki No. H U L A S A 

Kararname 

» 

> 

» 

» 

» 

Kararname 

» . 

» 

» • 

* 

» 

27 .12 .1923 

1 . 1 .1928 

1.10.1934 

24 . 4 .1935 

31.10.1935 

20 .12 .1935 

23 . 3 ,1937 

30 . 4 .1937 

14, 6 .1937 

20. 7 .1937 

1 . 9 .1937 

2 .11.1937 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3422 

2/3732 

2/6240 

2/6483 

2/6823 

2/7138 

2/7319 

2/7598 

19 . 1 .1938 

14. 7 .1938 

1 5 . 8 .1938 

15.11.1938 

9 . 2 .1939 

24.12.1939 

2/8072 

19 . 1 .1938 2/8077 

2/9250 
2/9441 

2/9884 

2/10342 

2/10445 

Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin 
tasdiki hakkında • 
Amerika ile Türkiye arasında taati edihcek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta müraselâtmdan alınacak ücretler 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Müraselâta yapıştırılacak reklâm etiketleri hak
kında. 
Anadolu ajansının İran Pars ajansına yazac'^ı 
adi. matbuat-telgrafları hakkında 
tstanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında . 
Uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektup ve 
kutu postalan ücreti hakkında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında • 
İstanbul telefon talimatnamesinin tarife bahsin'm 
(müteferrik âletler, tesisat ve abonman ücretleri) 
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretle
rin ilâvesi ve tstanbul telefon tarifesinde mevcut 
olup 876 numaralı kanunda gösterilmemiş olan üc
retlerin Ankara telefonu için de tatbiki hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo.makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
Ankara otomatik telefon tarifesinin İzmir telefon
ları için tatbikına dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair 
İzmir telefon rehberinde yapılacak neşriyat, rek
lâm ve ilânlar için İstanbul rehberinden alınan 
ücret tarifesinin aynen tatbiki hakkında 
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Vergilerin ve resimlerin ve şair hasılatın müstenidatı 

Nev'i Tarihi No^ H U L Â S A 

v 
» 

» 

» 

» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

27.4.1939 

19. 9'.. 1939. 

13 .10 .1939 

8.1 .1940 

3.4.1940 

10. 8 .1940 

28. 9 .1940 

17 .19,. 1940 

24.12.1940 
10 . 7 .1941 

7.8.1941 

17. 1 .1942 

2/10866 

2/11970 

2/12145 

2/12585 

2/13231 

2/14141 

2/14460 

2/14856 

2/14920 
2/16160 

2/16380 

2/17184 

3 . 6 .1942 2/18025 

30 . 9 .1942 2/18815 

Tarife 

Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 
nci maddesinin tadili hakkında 
Sergi, panayır ve fuarlarda alınacak telefon tesisat 
masraf ve abunman - ücreti tarifesi hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkında 
Belgrat'ta toplanan Balkan birliği posta telekomü
nikasyon komitesince kabul edilen muaddel ücretler 
hakkında 
İstanbul - Selanik telgraf irtibatındaki bozukluk do-
layışiyle İstanbul - Atine arasındaki telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Posta idaresi vasıtasiyle tebliğ edilecek adli evrak
tan alınacak ücretlere ait tarifenin tasdiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilâta dair 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
4454 sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddelerine göre 
tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon ta
rifesi. 
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Meuriyetin nevi 

MERKEZ 
Ğrafiker 
Pul musannifi 
Resmî daireler tahsildarı 
Evrak tasnif çişi 

» » 
Evrak muakkibi -
Resim, proje ve fotoğraf teksircisi 

» » » » 
İdare memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Fabrika ustabaşısı 
Ustabaşı 

Fabrika modelcisi 
Daktilograf 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Evrak müvezzii 
Muakkip 
Elektrikçi 
^Marangoz 
Ambalâjcı 
Dikici 
Kaloriferci ve meremetçi 

» » 
Bekçi 

* 
Başhademe. 
Hademe 
Hademe 
Hamal 

» 

D 

Aded 

1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
i 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
6 
6 
4 

14 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
2 

25 
40 

5 
5 

165 

V 35 — 
- CETVELİ 

Ücret 

120 
250 
100 
90 
70 
80 

120 
100 
150 
100 
100 
200 
175 
130 
125 
125 
100 
90 
85 
80 
75 
70 
60 
50 

100 
100 
100 
75 
75 

100 
75 
75 
60 
75 
50 
40 
60 
50 

Memuriyetin nev'i 

VİLÂYETLER 

Başmakinist 
» 
» 

Makinist 
> 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
» 
» 

* 
Fennî tesisatçı 

* » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Graf iker 
Elektrikçi 
Başmontör 
Montör 
Montör 

> 
» 
» 
» 
» 
» 

Santral verifikatorü 
» •» 

Santral verifikatorü muavini 

» » » 

Aded 

3 
13 
10 
39 
2 
6 

14 
47 
32 
10 
4 
8 
2 
2 
8 

10 
3 
ı* 

11 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 

Ücret 

250 
200 
175 
150 
140 
125 
120 
100 
90 
85 
80 

' 75 
70 
65 
60 
50 

150 
140 
125 
120 
100 
90 
80 
75 
65 
50 

120 
90 

100 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
90 
80 
75 
70 
50 
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Memuriyetin nev'i 

Hat verifikatörü 
» 

• .. • Akkü memuru 
Şoför 

» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
»' 

• . . . » 

Hat başbakıcısı 
Hat bakıcı 

» 
» 
» 
» 

• » 
» 
» 

Kablo tamircisi 
Telefon tamircisi 

» • » . • • 

Ekçi ,r-
Ekçi . 

» 
» 

, » • 

» 
t ş c i • 
< : • > 

:>-»'.. 
» • ' •" 

. - » • 

; • » " • ; > . . 

; • ' ; - • » 

. .Fiş memuru 
' • ' " ; • ' » 

Muakkip 
• • ' ' » » 

• . .•• ' » 

. :.;;.. » 
-Ambar memuru 
• » • » 

' " • » » 

Tahsildar 
>> 

• ' 

'•— âe — 
Aded Ücret-' 

1 100 
' ,-1 . 9 0 

1 75 
3 120 
1 .100 

• 1 90 
1 140 
1 100 
8 80 
3. 75 
3 60 
1- 55 
1 100 

14 90 
• ' • 7 8 0 

5 75 
. 1 7 70 

3 65 
32 60 

7 50 
9 40 
1 140 
8 90 
9 75 
1 120 
5 100 
7 90 
2 80 

• ' • 5 75 
2 60 
1 80 
2 75 
2 70 
İ 65 

62 60 
40. .50 
11 40 

1 225 
1 120 
2 200 
1 120 
2 75 
2 70 
1 140 
2 120 
1. 100 
1 90 
1 80 

Memuriyetin nev'i 

Tahsildar 
» 
» 

Daktilograf 
» 
» 

' » ' • 
» 
» 

Şoför makinist 
Posta nakliyecisi şoför 

» » » 
» » » 
» > » 

Posta nakliyecisi şoför 
» » » 

. Başşoför 
Şoför 

» 
Makine usta basısı 

» » 
Ustabaşı 

» 
Usta 
Motorcu 

» 
Makinst 

» 
.Gemici 
(remi mürettebatı 
Silici 
Motor bekçisi 
Hamalbaşı 
Hamal 

» 
» 

Muhabereci 

• * . 

Stajiyer 
Baştelefoncu 

I ' ' ' * - ' 
Telefoncu 

» 
ı * 

» 
* ' 
» 

1 Evrak müvezzü 
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Aded Ücret 

5 75 
1 60 
7 40 
5 90 
1 85 
6 80 
1 75 

38 70 
75 60 

1 140 
2 120 
2 110 
3 100 
5 90 
5 80 
3 75 
1 120 
5 90 

29 80 
1 200 
1 150 
1 100 
1 80 
1 55 
1 110 
5 100 
1 100 
5 90 
7 60 
2 60 
5 60 
1 60 
5 70 

50 65 
170 60 
90 50 
10 100 

593 • 75 
300 50 

* 3 120 
6 100 
5 90 

12 80 
. 2 5 75 

38 70 
31 65 

194 60 
2 60 

* 

"• 



37 — 
Memuriyetin nev'i Aded. Ücret 

Evrak müvezzii 
İdare memura 

Marangoz 
Ambalâjcı 

Kaloriferci ve meremetçi 

Bahçıvan 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Ustabaşı 
Başmakinist 
Makinist ~ 

Telsiz istasyonları 

3 
1 
1: 
3 
1 
9 
5 
15 
5 

30 
11 

100 
150 
250 

2917 

55 
175 
120 
75 
75 
60 
100 
75 
75 
60 
75 
50 
40 
30 

Memuriyetin; nev 'i 

200 
175 
150 
140 
130 

> 
>, " . 
*' 

• > " ' 

Daktilograf 
> . : . - • 

Şoför 
Anten bakıcısı 
Yağcı 

Taşra muhasebecilikleri 
Muakkip 
Ambalajcı 
Daktilograf 

» 

" * 

55 

Aded 

2 
4-
14 
8 
1 
1 
1 
4 
6 
2 

Ücret 

120 
110 
100 
90 

•v- 80 
100 
85 
120 
65 
55 

•2 . 
3 
1 
1 
2 
13 
5 

"60 
60 
80 
75 
70 
60 
50 

27 

Memuriyetin nevi 

Başmüveszzii ve hatbaş ba
kıcı 
Bar

; müvezzii ve hatbaş ba
kım 
Müvezzi ve hatbakıcı 

> » » 

Maaşh memurlar 

Aded Maaşı Baliği - ' 

187 

400 
2450 
1750 

25 

20 
15 
10 

-75 | Bunlardan Ankara'da bulunanlara 3656 sayılı 
I kanunun 10 neu maddesindeki esaslara göre mu-

60 f vakkat tazminat verilir. = 
50 j 
40 I 

4787 
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P. T. T. Umumî müdürlüğünün 194S malî yih nakil vasıtalar* kad 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

1 
2 

No. 

888 

193 

192 

345 

343 

201 

195 

168 

» 
f351 
-{352 
[353 
f346 
-{347 
(348 
339 
333 
334 

Nev'i 

Küçük otobüs 

» 

» 

^ • 

» 

» 

Otobüs 

» 

» 

> 

>.' • 

'» 

• • 

Servis oto. B. B. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Servis oto B. B. 

Markası 

Kord 

» • 

Buik 

Şevrole 

Ford 

Buik 

Ford 

» 

Fiat 

» 

» 

Ford 

» 
Fiat 

Motor No. 

1861227033 

1865566101 

134560078 

54532 

54457871 

43261877 

1845464 

21745 
( 67698 
( 70361 

S 07542 
[015098 

f76505 
{77672 
[78374 

[200424 
-{200282 
[200576 
105135 

f 56996 
i 58766 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı te 
mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri 
Memur ve makinistlerin Ankara -
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip 
leri için» 
Ankara telefonu arıza ve keşif memu 
nakli için 
Mühendislerin İstanbul - Yeşilköy ve 
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - O 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
istanbul telefonu arıza ve keşif me 
nın nakli için 
Ankara posta müvezzilerinin tevziat 
kalarına nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli 
Ankara şehir dahilî postalarının n 
posta kutularının boşaltılması için (Be 
Ankara şehir dahili posta kutuları 
liyesi için 
İstanbul, Galata, Beyoğlu, telgraf n 
için (beheri) 

Hurda bir hale geldiğinden işlemed 
satılacaktır (beheri) 

İstanbul ve Beyoğlu kutularının boş 
sı için (Beheri) 



1 
1 
2 

1 
1 
1 

331 
462 

51965 
}1966 
1971 

203 

204' 

9 

Kamyon. 
» 
> 
» 

Kamyonet 

Kamyonet 

f241678 Haydarpaşa, Selimiye, Çamlıca, 
> {243441 Kadıköy, Kızütoprak postalarının 

(240817 (Beheri) 
Şeyrole 435028 Sirkeciye giden postalarla paket 

rıhtım arası nakliyatı için 
Ford 16384 Sirkeciye giden, postalarla paket 

, rıhtım arası nakliyatı için 
Ford Yok Ankara merkezile istasyon arası p 

yatı için 
•• » ' 10/249336 Ankara merkezile istasyon arası p 

liyatı için 
» 18/33425 Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, 

lar ve Çankaya, Cebeci, Samanpaz 
larının nakli için 

» 189556 Ankara telefon tamiratı işlerinde 
» . 18/49457 İstanbul şehir dahili posta nakliya 

Şevrole 109774 îstanbul, Galata, Beyoğlu, Pangal 
rmm nakliyatı için 

Ford 5242479 îstanbul - Bayazıt - Aksaray - Top 
tih - Bdirnekapı postalarının gün 
nakliiçin 

841 » » 5149817 istanbul, Bayazıt, Aksaray, Topk 
ve Edirnekapı postalarmm günde 
nakli için 

> 17380 > » » 
» 18/6801692 îstanbul şehir dahili postalarının n 
> f6803575 Ankara merkez ile istasyon aras 

J6804022 dahili postalarmm naklinde (behe 
» 18/6609350 Ankara telefon servisi tamirat ve 

lerinde 
»'.-. .838101 îstanbul telefonu tamirat ve tesi 

zemesinin nakli için 
Moriı 21834 îstanbul telefonu tamirat ve tesis 

, meşinin nakli için 

m 
W 1 W 
Ol 

8 

1 

1 

1 

l 

1 

1 
1 
1 

1 

f335 
{336 » » 
1337 
340 Kamyon 

332 » 

198 Kamyonet 

197 > 

194 » 

121 » 
402 » 
850 » 

385 » 



A
de

d 

3 

1 

1 

l 
1 
1 
2 
3 
2 

2 

1 
1 

No. 

f713 
«{714 
1715 
716 

488 
489 

25 

{919 
[920 
f921 
[922 

X ...•-. Nev'i 

Kamyonet 

Kamyonet 

Kamyon 

Motosiklet 
» 
.» 

Posta vagonu 
» > 

Deniz'.motoru 

» » 

Motorlu araba 
» » 

• i; Markaj»! 

Şevrole 

» 

Ford 

N. S. TL 
n. M. v. 
Triumph 

Benz 
Kelvin 
Dizel 

A. E. G. 
Bleirşert 

Motor No.. 

[1553-042 
^1553-032 
(1553-075 

399-754 

Kayık 

401 
9 

Bisiklet 
Kamyon 

Kamyonet 

Deniz motörü 

Tahsis edilen işin mahiy 

îzmir merkeziyle şehir dahili 
Basmahane ve Alsaneak istasyonl 
rının nakli için (Beheri) 
îzmir telefonu tamirat ve tesisatı 
nakli için v , 
îzmir telefon servisi için şase h 
mış olup henüz karoseri yaptırılm 
Ankara telgraf tevziatında 

Trabzon telgraf tevziatında. 
Fosta nakliyatı için (Beheri) 

. . . • » . • > » • 

İstanbul, Haydarpaşa ve limanda 
ra'posta-nakli için 
istanbul Haydarpaşa ve limandak 
posta nakli için 
Ankara istasyonunda posta alıp v 
Haydarpaşa istasyonunda posta a 
için 
İzmir'de postaların vapurdan alın 
si için 
Merkezlerin posta ve telgraf tevzia 
Dördü İstanbul, biri Ankara, bi 
posta, ikisi Anjkara - İstanbul - E 
fon hattı tamiratı, biri İstanbu 
için 1944 malî yılında satın alına 
Biri İstanbul,- üçü Ankara, ikisi 
Adana posta için 1944 malî yı 
alınacaktır. 
İstanbul için 1944 malî yılında 
caktır. 



1 Motosiklet . îzmir telefonu için 1944 malî yılm 
alınacaktır. 

8 Motorlu araba 19441 malî yılmda satm alınacaktır. 
20 Âdi el arabası » » • > • ' . -
200 Bisiklet > > » 

• NOT;: ... ' . . 
1 — istanbul'a ait 344 sayılı Ford kamyonetinin plâkası zayi olduğundan yeniden 385 No. k 
2 — istanbul'a ait bir, Ankara postaya ait iki ve Ankara telefona ait bir aded 462, 1965, 196 

nın geçen seneki kadroya nazaran bedellerindeki fazlalık şase halinde bulunan bu kamyonlara ka 
miştir. ' 



F. M. 

2 3 
19 
23 
24 1 

— 42 -
E - CETVELİ 

Kadrolan masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Bina inşa ve tamir işleri 
Yatıh P. T. T. Meslek okulu her türlü masraflan 
öğretmen ve idare memurlan ücreti 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Fen Dairesi Reisliği 

6 Fen Müfettişi 
7 » » 
8 » » 

Hesap İşleri Müdürlüğü 

8 Şef 
10 » 
11 Memur 
12 > 
13 » 

3 
1 
6 

10 

4 
5 
6 

10 
10 

35 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 » 

2 
7 
1 

10 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğü 

9 Şef 1 

P. T. T. Matbua Müdürlüğü 

6 Müdür 1 

70 
60 
50 

50 
35 
30 
25 
20 

30 
25 
20 

40 

70 

D. Memuriyetin nev'i 

,8 Muhasebeci 
10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat muhasibi 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 Ayniyat memuru 

Aded Maaş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

12 

50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

İşletme Teşkilâtı Bölge Başmüdürlükleri 

8 Şef 
9 » 
9 Kontrol memuru 

11 Memur 
12 » 
13 » 
10 Şef 
12 Ayniyat memuru 
13 Ayniyat > 
10 Merkez müdürü 
11 Merkez şefi . 
6 Fen Başmemuru 
7 Fen » 
8 Fen memuru 
9 » » 

10 » > 

2 
5 
1 
40 
14 
26 
1 
6 
16 
5 
7 
2 
4 
5 
6 
7 

50 
40 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
35 
30 
70 
60 
50 
40 
» 

•" ( S, Sayrsı/. 115 ) 



İ l Memuriyetin ney'i Aded Maaş D. . Memuriyetin hev'i 

11 » » 
12 » » 
12 Makinist 
13 •'..» 
11 Memur 
12 » 
13 » 

8 
9 

10 
20 
30 
70 
20 

314 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

- İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

11 Memur 1 

30 
25 
25 
20 
30 
25 
20 

30 
20 
20 

30 

Aded Maaş 

12 » 

İzmir Telefon Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

Merkez Teşkilâtı 

5 Yüksek mimar veya yüksek 
mühendis 

6 » • » " • • • > 

8 Mühendis veya fen memuru 

25 

1 
1 
1 

30, 
25 
25 

1 
1 
2 

260 
210 
140 

tf. M. /tahsisatın nev'i 

8 5 Merkez müteferrikası 

9 2 Vilâyetler mefruşat ve de
mirbaşı 

9 5 Vilâyetler müteferrikası 

13 1 Nakil vasıtaları satm alma 
bedeli 

13 2 İşletme ve tamir 

14 2 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

R. CETVELİ 

Hangi hizmetlere sarfolunab 

Kuşat resmi, cenaze merasimine iştirak, ziyafet ve hayır 
cemiyetlerine yardım gibi temsile taallûk eden her türlü 
masraflar bu tertibe dâhildir. 

Terazi, kasa, saat ve servis ihtiyacı iğin alınacak karyo
la, yatak, battaniye ve bunlara müteferri levazım ile her 
nevi masrafları ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir, 

25 liraya kadar olan küçük tamirler ile bina, arsa vergi
leri, tanzifat ve tenvirat resimleri bu tertibe dahildir. 

İlân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Vesait işe yetmediği dakdirde hariçten tutulacak nakil 
vasıtalarının kira bedelleriyle belediyeye ait vergi ve resim
ler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

Mühendis, makinist vesair fen memurlariyle mmtakalan 
haricinde çalıştırılacak hat başbakıcüarla bakıeüarmm ve te
lefon ekcileriyle montörlerin zarurî masraf Ve yevmiyeleri 
bıı tertibe dâhildir. 

(S. Sayntt:İl5) 



•Mea£tûiıi~*-v 

F. M. Tahsisatın nev'i 

14 4 Yabancı memleketler har-
eıahı 

15 Melbusat 

17 1 Posta nakil işleri 

17 3 Seyyar memur ve hamal pi-
rimleri 

17 5 Posta pulu ve. kartları ile 
tarih damgaları masrafları 

18 1 Telgraf, Telefon inşa, te
sis, tamir ve işletme masraf
ları 

18 2 Telsiz Telgraf inşa, fesis 
tamir ve istetme masrafları 

19 ; Bina inşa ve tamir işleri 

261/ j 2.;v Ç4.er- ,verii#c§ik::p]araia«f 

— 44 — 
Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 

Kongre, konferans, staj veya bastırılacak pul ve yaptırılacak 
kalıplar için yabancı memleketlere gönderilecek memurların 
harcırah ve sair masrafları bu tertipten ödenir. 
Memur ve müstahdemlere talimatnamesi gereğince verilecek 
her nevi giyim eşyası bedeli bu tetripten ödenir. 
Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyaları vasıtasiyle 
yapılacak posta nakil ücretleri ve mukaveleleri gereğince posta 
mütaahhitlerine verilecek taşıt iç ve dış lâstikleri, sicim, 
bez, kurşun ve mühür mumu gibi bendiye levazmı ve ilân 
ücretleri bu tertibe dâhildir. 
Seyyar memur ve hamallara bu tertipten verilecek prim nis
peti Münakalât Vekâletince tâyin olunur. 
Müsabaka, malzeme, tabı, gümrük ve nakliye' masraflariyle 
albümler, teşhir tabloları, pul katalogları ve ilân ücretleri ve 
Bern bürosundan getitilecek kupon ve pullar bedeli bu terti
be dâhildir. 

Telgraf ve telefon inşa tesis ve tamiratında çalıştırılacak 
amele yevmiyesi ve her nevi makine, alât ve edevat ve malzeme 
bedelleriyle nakliye ve sair masrafları, telef on kabineleri, mu
habere salonlarına ait yazı makineleri ve tesis masrafları, pil 
etejerleri ve mümasili tesisat, levazım ve eşya bedelleri 
J an ücretleri hatlarm tesis ve islâhı esnasında bozulan kal-

rımların tamiri masrafları, bant ve telefon rehberleri ve-
sâi ücretleri bu tertibe dahildir. 

Telsiz telgraf servisi için mubayaa olunacak makina, 
alât, edevat ve malzeme bedelleriyle tesis,, tamir, işletme 
nakliye vesair. masraflariyle ilân ücretleri ve amele yev
miyeleri bu tertibe dâhildir. 

Bilumum bina, arsa, mubayaa, inşa, tesis ve tamir bedel
leriyle kontrol memurları ücreti, tapu ve harç masrafları 
keşif ve tahmin için mahalline gönderilecek mühendis, fen, 
tapu vesair resmî memurların harcırahları, ehli vukuf yev
miyeleri vesair masrafları, lüzumunda idarece tedarik edi
lecek inşaat malzemesinin mubayaa ve nakliye ücret ve -be
delleri, icabında hariçte yaptırılacak proje ve plân bedelleri 
ve bunların teksir masrafları, müsabaka yoliyle yaptırıla
cak proje ve plânların müsabaka ikramiyeleri, ilân ücretleri 
mevcut resmî teşkilâtın iştirakiyle Bağlıca köyünden Eti
mesgut nahiyesine getirilecek suyun tesisat masrafı olarak 
ûâre hissesine düşen ve Ankara Vilâyeti emrine ödenecek 
olan mebaliğ. bu tertipten yerilir. 
Yabancı P. T. T. İdare ve Kumpanyalariyle ,vukub,ulan her 
türlü münasebetlerden doğan ve anlaşmalara dayanan eski ve 
yeni^llar borçları da bu tertibe dâhildir. 

(S . Sayısı: 115) 



F. M. Tahsisatın nevH Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 

22 P. T. T. Fabrikasıher turlu Fabrika ile Etimesguttaki pil imalâthanesinin demirbaş eşya 
masrafları ve işletme masraflariyle işçi yevmiyeleri iş kanununa göre 

işçilere verilecek tazminat, fabrika talimatnamesine tevfikan 
işçilere verilecek ikramiyeler, ilân ücretleri , indellüzum fab
rika ve imalâthanenin ahar mahallere nakil ve tesis masraf
ları 

23 Yatılı P. T. T. Meslek Oku- Okulun ilk tesisine müteallik bütün masraflariyle okul öğret-
lu her türlü masrafları menleri ücretleri memur ve müstahdemler dâhil olduğu halde 

talebelerin yiyecek, giyecek, içecekleri ve bunların icabettir-
diği nakil masrafları, talebelerin Umum müdürlükçe tayin ' 
edilecek miktarda verilecek harçlıklar, okul (talebelerinin def ter, 

- ' . kalem, lâstik ders levazımı spor ve beden terbiyesi hareket 
ve müsabakaları, hamam, traş, revir, ilâç tedavi, cenaze, ça
maşır için , sabun; çivit, soda, malûl kalacak talebelerin 

memleketlerine iadesi, tbdilhavalı talebenin memleketle
rine gidip, glme yol masrafları, tatbikata götürü
lecek talebelerin seyahat masrafları istanbul'da yapıla-' 
cek'Sözlü imtihana girmek hakkını kazananlardan solü imti
handa muvaffak ölamıyanlann yazılı imtihanların yapıl
dığı mahalle kadar avdet yol masrafları okul talebelerinin 
kitap ve ders notları için kâğıt, teksir levazımı," dershane, 
yatakhane, matbah eşya ve malzemesi, kitap telif, tercüme, 
tabı ve mükâfat masrafları neşriyat ve konferans ücretleri " 
idarenin kırtasiye, defter, demirbaş eşya bedeli ve mefru
şat, evrakı matbua, yakacak elektrik, havagazı, cüzi tami
rat, tesisat,, müstahdeminin giyeceği, bilûmum temizlik ve 
korunma imtihan ve sair idare -masrafları ve ilân" bedelleri 
bu tertipten ödeniri . - , . . • . . . • • 

24 1 Öğretmen ve idare memurla- Kurs Öğretmen Ve idare memurları ve müstahdemleri üc-
n ücretleri jrfctleriyle vilâyetlerdeki kursların bu nevi masraf lan bu ter

tipten ödenir. 
24 2 Umumî masraflar Kursa getirtilecek memurların geliş ve gidiş hareırahlariyle 

kursta bulundukları müddetçe kendilerine verilecek yevmiye, 
ders levazımı ile talebelerin kitap, defter, kalem, lâstik ve 
kursu birinci, ikinci ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mü
kâfat ve imtihan masrafları bu tertipten ödenir. 

24 3 İdare masrafları . Kursun müteferrika, icar, mefruşat, demirbaş, tenvir, tes
hin, kırtasiye, matbu evrak ve tabedilecek kitap ve not tek*^ 
sir masraflariyle bunlara ait nakliye ve ilân bedelleri bu ter
tibe dahildir. 

26 Matbaa ve hesap makine- Mubayaa, tesis, işletme ve idare masraflariyle memur ve* 
leri masrafları müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri bu tertibe dâhildir. 

31 Faiz ve aciyo Banka ile olan nakdi muamelelerin faiz, komisyon vesair mas
rafları bu tertipten ödenir. 

(S. Sayısı: 115) 



9. J& 

38 

ftafcsİsatıh nev*i 

Sıhhiecza ve malzeme ve 
tedavi masrafları 

35 1 Tahsildarlar aidatı 

35 2 Umumî Telefon- merkezleri 
aidatı 

36 Bern bürosuna verilecek iş
tirak hissesi vesair masraf
ları 

87 Kitap ve mecmua bedelleri 
ve yazma tercüme ücretleri 

Hangi hizmetlere sarf olunabileceği 

Telgraf ve Telefon Fabrikalariyle telsiz istasyonları ve servis sa
lonları için alınacak edviye, vazife esnasında kazaya uğrayan 
müstahdem ve işçilerin tedavi ve yol masraf lariyle bunlardan 
ölen ve sakatlananların kendilerine veya ailelerine ödenecek taz
minat, cenaze, sıhhi mıuavenet levazımı edviye ve nakliye mas
rafları bu tertipten verilir. (Kazadan doğacak tazminatın 
miktarı Umum müdürlükçe tâyin olunur). 
Tahsilat nispetinde verilecek aidatın nispet ve miktarı Müna
kalât Vekâletince tâyin olunur. 
Umumî telefon merkezleri abonelerine verilmesi lâzımgelen 
aidatın nispet ve miktarı Münakalât Vekâletince tâyin olunur. 
Gerek Bern bürosuna ve gerek Milletler arası birlik ve komi
telere verilecek senelik iştirak hisseleri ve buralardan celbedi-
lecek risale, mecmua ve matbua bedelleri bu tertibten ödenir. 

Alınacak kitap ve mecmua bedelleriyle bastırılacak kitap 
ve mecmuaların baskı cilt, kâğıt ve diğer masraf lariyle yazma 
ve tercüme ücretleri bu tertipten verilir. 

İ04& mali yılı için £ cetveline dahil tertiplerden alınan kararlar 

îcr& Vekilleri Heyetinin 16 . VIII . 1943 tarih ve 2/20461 sayılı karariyle kabul oluno,n P. T; 1\ 
Umumî Müdürlüğünün 1943 yıh bütçe kanunun* hağh (E) cetveline dahil ve masraf bütçesinin 

20 nci faslına mevzu tahsisattan yaptırılacak hizmetlerde çalıştırılacak memurlara ait kadro 

F. M. Muhassasatm nev'i fe*w, 

20 

r 
i ' • - . 

0*\;\', 

Bilûmum bina, arsa mubayaa, inşaat, tesisat 

Memuriyeti Aded 

, Sürveyyan 2 
" ' » . . • 4 

.^v^: |\t:,::;: ' \^. ıo. 

ve 

Aylık 
ücreti 

250 
150 
120 

Hizmet 
müddeti ay 

.12 
12 
12 

Yıllık 
tutan 

6 000 
.7 200 
.5 760 

18 960 
a a s " • '. •" ': 



— "4*- — ~ 
İcra Vekühn HeyeUmn 8. VII. 1943 tarih ve 2/20250 sayüt karariyU kabul edürn P. T. T. 

kurs, muallimler kadrosu 

F. M. Muhassasatın nev"i '~-r*i*\ :"*n-

'-""' ' ~'_ 
Nev'i memuriyet 

Ankara şeflik kurs mu
allimi 
Taşra muhabere kursları 
muallimi 

33 1 Muallimler ücret; 
" , ' • ' 

Muallim Aylık 
adedi ücreti 

11 85 

4 50 

l 
Hizmet 
müddeti 

Ay 

9 

12 

Tutarı 
Ura 

985 

200 

Fevkalâde zam 
dâhil tutarı 
Lira K. 

10 054 44 

2 900 16 

12 954 60 
Bu kadrolar 3888 sayılı kanun esasları dairesinde istimal olunacaktır, 

İcra Vekilleri Heyetinin 8. VII. 194$ tarih ve 2/20250 sayiU karariyU kabul edilen P. T. T. 
kursu idare heyeti kadrosu 

-"•--• F. M. Muhassasatın nev'i 

Nev'i memuriyet 

Kurs müdürü 
» idare memuru 
» tahakkuk » 
> mutemedi 
» daktilosu 
» hademesi 

33 2 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
5 

Kurslar masrafı 

Ayhk 
üereti 

170 
100 
100 
100 
75 
45 

Hizmet 
müddeti 

Ay 

12 ' ( - ) 
12 ( - ) 
12 ( - ) 
12 •<-> 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

2 040 
1200 
1 200 
1 200 

900 
2 700 

Fevkalâde zam 
dâhil tutarı 
Lira K. 

2 342 76 
1 432 20 
1 432 20 
1 432 20 
1 076 28 
3 262 80 

' 10 978 44 
(—) Bu vazifeler idare memurlarına mesai saatleri haricinde gördürüldüğü takdirde kad

ro ücretlerinin yarısı kendilerine* 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesine göre her ay ödenecektir. 

( S. Sayısı : 115 ) 





S. Sayısı: 122 
Bucakı'n Kuşbaba köyünden Alioğlu Ömer özmen'in 
ölüm cezasına çarptırlması hakkında Başvekâlet tez

keresi ve Adliye Encümeni mazbatası (3/136) 

T.C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü 30. XII. 1943 
Sayı: 4/7847 

- - - —• Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

iki kişiyi öldürmek maddesinden suçlu Alioğlu 1316 doğumlu Ömer özmen'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Burdur Ağır Ceza mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve mütaakıp kanuni 
muamelenin Büyük Millet Meclisince ifa buyurul masına dair olup Adliye Vekilliğinin 27 . - 28 , 
XII . 1943 tarihli ve 281/80 numaralı tezkeresiyle gönderilen Temyiz mahkemesinin 22 . V . 1943 
tarihli ve 1076/1334 sayılı ilâmı ile bu işe müteallik evrakın sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Adliye Encümeni mazbatası 

11. V . 1944 

Yüksek Eeisliğe 

Bucak kazasına bağlı Kızılkaya nahiyesinden 
Veli Yılmaz ile oğlu ismail Yılmaz'i öldürmek
ten suçlu Kuşbaba köyünden 1316 doğumlu 
Ömer özmen'in ölüm cezasına mahkûmiyeti hak
kında Burdur Ağır Ceza mahkemesinden verilen 
hükmün tasdikına dair Temyiz mahkemesi birin
ci ceza dairesinden sâdır olan 22 . V . 1943 tarih 
1076 esas 1334 karar sayılı ilâm mütaakıp ka
nuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
30 . XII . 1943 tarih ve 2 - 4/7847 sayılı tezkere
siyle birlikte Encümenimize havale ve tevdi bu-
yurulması üzerine bu işe taallûk eden dâva dos
yasının tetkikında : adı geçen Ömer özmen'in 
Veli Yılmaz ile oğlu Ismaili, pazara götürmekte 
oldukları davarları gasbetmek maksadiyle ve 
başlarını taşla ezerek öldürdüğü mahkemece sa
bit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Kanu
nunun 450 nci maddesinin 4,5 ve 7 nci bendine 
tevfikan ölüm cezasma çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü-

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 3/136 
Karar No. 42 

zakere neticesinde suçlu Ömer özmen'e hükme
dilen ölüm cezasının infazına Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 26 nci maddesi hükümleri dahilin
de karar verilmesi hususunun Umumî Heyetin 
yüce tasvibine arzedilmesi reylerin ittifaMyle 
karar altına alınmıştır. 

Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Adliye En. Eeisi N. M. M. 
Zonguldak Zonguldak 
Ş. Devrin Ş. Devrin 
Kâtip 
Manisa Balıkesir Bingöl 
F. Uslu O. N. Burcu F. F. Düşünsel 

Denizli Denizli izmir 
H. Günver N. Küçüka E. Oran 

- Kastamonu Kayseri Kocaeli 
A. Binkaya B. özsoy 8. Art el 
Seyhan Sinob Urfa. 
K. Çelik C. Atay K. Berker 





S Sânısı: 123 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bati vergi ve resimlere 
zam icrasına dair o!an 3828 ,4040 ,4226 ve 4437 sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihası ve İktisat, Ticaret, Ad
liye, Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbatalrı (î/225)* 

T. G. 
Başvekalet 

Muamelât Umum müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : ?1 - 104 6/886 
Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair oka?3828,* 4040; sayı
lı kanunlara ek olarak Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İc ra VeJdUeriîHeyetiace^ 21jftî/1944 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyîe birlikte sunuldu! 
ğunu arzederim. 

Başvekil 
- • • Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Fevkalâde zamanın icaplariyle artan ve artmakta devam eden Devlet masrafları bu yıl da ka
zanç vergisiyle vasıtalı vergilerimizden nakliyat ye sinema resimlerine bazı zamlar icrasını zaru
ri kılmış bulunmaktadır. 

Merbut kanun projesinde arz ve teklif edilen hükümlerin, ve aşağıda* yazılı hususatın tetkikm-
dan da anlaşılacağı veçhile yapılan zamlarda' zaruretlerin ölçüsiyle mukayyet kalınmış, bu mev
zuda ifrat ve mübalâğaya gidilmediği gibi yeni zamların; mükelleflerin tediye kabiliyetleriyle mü
tenasip olmasına ve kolayca anlaşılıp tatbik edilmesine bilhassa itina edilmiştir. 

Kazanç vergisi : 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 3828, 4040 ve 4437 sayılı kanunlarla bir kısım vergiler meya-

nında kazanç vergisi mükelleflerinin vergilerine de fevkalâde zamlar ilâve olunmuştu. Ötedenberi 
yapılan tetkikler kazanç vergisi külfetinin beyannameli :• mükelleflere nazaran gayri safi irat ; kari
nesine tabi olan mükelleflerde daha az olduğunu ve icrayı tiearet edilen- mahallin bina vergisine 
matrah olan gayri safi iratlarının o mükelleflerin kazançları için hakikî- bir karine teşkil etmedi 
ğini ve vergilere % 50 şeklinde muayyen nispetler dahilinde yapılan zamlarla bu adaletsizliklerin 
telâfi edilemediğini göstermiştir. 

Gerçi 4437 sayılı kanunda bu kısım mükelleflere zam yapılırken nüfus ve vergi karinelerine göre 
cetvelde yazılı miktarlarda zam yapılmak istenilmiş ise de bu zamlar iş nevilerine göre olmayıp 
mükelleflerin dâhil olduğu nispet gruplarına göre yapıldığı için aynı nispet grupuna dâhil olup da 
yaptığı iş ve temin ettiği kazanç itibariyle farklı zamma tabi tutulması gereken mükellefleri tefrika 
imkân bulunamamış ve aynı nispet grupu içindeki mükelleflere tahmil edilen fedakârlık yükünde 
kısmen bir tevazün ve adalet tesisi ve kısmen de 1944 senesi fevkalâde masraflarının arzettiği yük
selişleri de karşılamak gayesiyle nispet gruplariyle mukayyet olmaksızın doğrudan doğruya iştigal 
nevine yeni bir zam yapılması düşünülmüştür. 
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Gerçi hazırlanmakta olan yeni Kazanç vergisi kanunu lâyihasında bu mevzular üzerinde du
rulmakta ve teklifte gözetilmesi lâzımgelen adalet ve umumiyet prensibi en iyi surette tatbik 
edecek hükümler derpiş edilmekte ise de bir taraftan fevkalâde masrafları müstaeelen, karşıla
mak mecburiyetinde kaldığımız 1944 senesi için yeni zam derpiş ederken bu zamda çok kazandığı 
halde diğer mükelleflere nispeten az vergi veren bir kısım mükelleflerin vaziyetinin de gözönünde 
bulundurulması ve zamların bu kısım mükelleflere tatbik edilmesi muvafık olacağı düşünülmüştür. 

Vergilerine bu lâyiha ile zam yapılması teklif edilen mahdut bir kısım mükellefler; kazançla
rına nazaran pek cüzi ve nispetsiz derecede vergi verdikleri cihetle yeni zammın kazançlarına az 
çok bir. karine teşkil etmesi lâzımgelen ikametgâh bedeli icarları üzerinden hesaplanması daha 
uygun olacağı mütalâa edilerek lâyihaya ona göre hükümler konulmuştur. 

Başka bir kısım beyanname esasına göre vergiye tâbi olan mükelleflerin aynı zamanda taah
hüt işi yaptıkları takdirde, taahhüt bedellerinin tesviyesi sırasında kazanç, buhran ve zamla bir
likte bu bedellerin % 3,3 nispetinde kesilen taahhüt vergilerini bir taraftan taahhüt ettikleri işin 
mahiyet bedeline ilâve ederek müşterek olan Devlet daire ve müesseselerine devrettikleri halde 
diğer taraftan bu kısım vergileri senelik beyannameye müstenit kazanç vergilerinden tenzil ve mah
sup etmekte oldukları ve bu suretle yapılan tenzilin mukaddema ödenen bir verginin mahsubun
dan ziyade bu gibi müteahhit müessese ve eşhasa açıktan bir kâr temin etmekte olduğu görüldü
ğünden bu nevi tenzil ve mahsup muamelesinin yapılmasını önlemek ve bu suretle de bir miktar 
fazla hâsılat temin etmek mülâhazasiyle lâyihaya bir madde ilâve edilmiştir. 

Nakliyat resminde : 
Bir taraftan nakliye ücretlerini ve diğer taraftan nakliyat resminin arttırılmasiyle yolculuğu 

büsbütün ağır ve külfetli bir hale getirmemek endişesiyle esasen nakliye ücretleri tezyit edilmiş 
ve yeniden tezyidi tasavvurunda bulunulmuş birinci ve ikinci mevki yolcuları bu defaki zamdan 
harir tutularak evvelce üçüncü mevki yolcularından bilet bedelinin % 5 şi nisbetinde alınmakta 
olan zam miktarı % on beşe iblâğ edilmiştir. 

Bu suretle üçüncü mevki yolcularının ödeme kabiliyetlerinin arttığı da nazarı itibara alınarak, 
yolculara ağır bir külfet tahmil etmeden hem varidat temin etmek ve hem de büsbütün artan nak
liyat hacminin sebepsiz yolculuklarla daha fazla kabarmasına mâni olmak imkânının temin edi
lebileceği mülâhaza olunmuştur. 

Sinema resminde tiyatro ve konserler hariç olmak üzere 3702 numaralı kanun mucibince sinama 
duhuliye biletleri üzerinden alınan resme 4040 ve 4226 numaralı kanunlarla yapılmış olan zam mik
tarı yüzde kırkdan yüzde elli beşe iblâğ edilmiştir. Asıl resim yüzde on olduğuna göre asker aileleri
ne yardım zammı ile birlikte bilet bedelinin yüzde yetmiş beşine baliğ olan rüsum ve zamaiminin sine
malara gösterilen geniş mikyastaki rağbet muvacehesinde büyük bir külfet teşkil etmiyeceği ve du
huliye ücretlerini pek ziyade artırmıyacağı aşikârdır. 

Bilfarz Ankara'da halen 66 kuruş olan birinci mevki balkon duhuliye biletinin 44 kuruşu sinema 
sahibine ait bulunmakta, yüzde on aslî resim, yüzde on asker ailelerine yardım zammı ve yüzde otuz 
fevkalâde zamla birlikte %50 ye baliğ bulunan rüsum mukabilinde müşteriden ilâveten 22 kuruş alın
maktadır. 

Bu kanunla derpiş edilen zammın da ilâvesiyle resim mikdarı (asker ailelerine yardım zammı da
hil) yüzde yetmiş beşe iblağ edildiği takdirde müesseseye kalan 44 kuruş değişmiyecek, buna mukabil 
resim mikdarı 33 kuruşa baliğ olarak müşteriden 66 kuruş yerine 77 kuruş tahsil edilmiş bulunacak
tır. 

Görülmektedir ki. yapılan zammın, sinemacılara ait bulunan duhuliye ücretlerine hiç bir tesir ve 
şümulü bulunmamakta ve aslî resimle zamlarının matrahı bilet bedeli olduğu için yüzde yetmiş beş 
olan zam mikdarı hakikatte yüzde kırk dört bir mükellefiyet tesis etmektedir. 

( S. Sayısı : 123 ) 



iktisat Encün 
T. B. M. M. 

İktisat Encümeni 
Esas N.o. 1/225 
Karar No. 18 

Yüksek 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040 sayılı 
kanunlara ek olarak Maliye Vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 2 1 . I I I . 1944 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılarak 
Başvekâletin 6/886 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
ve Encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası Maliye Vekilinin huzuriyle müzakere ve tet
kik olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının tetkikinden ve ve
rilen izahattan hâsıl olan kanaat şudur ki: Kanun 
lâyihası sınırlarımızı çevreleyen harp faciası yü
zünden yurdumuz içinde alınması zaruri bulunan 
tedbirlerin istilzam ettiği büyük masraf külfetini 
karşılarken tahassül eden bir açığı kapamağa im
kân bulmak mülâhazasiyle Büyük Meclise sunul
muştur. Her yeni vergi zammı gibi bu zammın 
da yaratacağı menfi inikasın bütün vatandaşlara 
sari olacağı ve ileri bir hadde yükselmiş bulu
nan hayat pahalılığını tahrike bir âmil katılacağı 
mülâhazalariyle lâyihanın kabul edilmemesi ve 
bütçe açığının tasarruflarla karşılanması yolun
daki mütalâalar uzun incelemelere mevzu teşkil 
etti. 

Yeni vergilerin iş hayatında çok mühim bir 
unsur olan istikrarı ihlâl etmek hususunda ar-
zettikleri mahzurların küçümsenmesi caiz olma
makla ve tasarrufa âzami derecede itina olun
ması hususundaki hassasiyeti hiç eksiltmemekle 
beraber iktidarımız ve ihtiyacımız dâhilinde ol
mayan hadiselerin sevk ve tesiriyle içtinabına 
imkân kalmayan büyük sarfiyatın yükünü, yurd-
daşlar arasında âdil bir ölçü ile tevzi ve taksim 
ederek karşılamak yolunun en fazla selâmet va
deden bir yol olduğu neticesine varıldı. 

Mevcut Kazanç Vergisi Kanununun teklif 
adaletini temine salih olmayan bünyesine ekle
necek kanunlarla, vergi külfetinin vatandaşlar 
arasında erişilen nimetle mütenasip olarak dağı
tılmasına imkân bulunmadığı tamamen açık bir 
hakikat haline gelmiş bulunduğundan bu mevzu
da mükelleflerin nispetsizlikten mütevellit haklı 

ıeni mazbatası 

12.IV. 1944 

Reisliğe 

şikâyetlerini önleyecek esaslı İslâhatı cami yeni 
bir kanun projesinin biranevvel getirilmesi te
mennisiyle; münhasıran, mevcut bir zaruretin 
tesiri altında sunulduğuna kanaat getirilen lâyi
hanın heyeti umumiyesi tasvip • olundu ve mad
delerin müzakeresine geçildi. 

Madde 1. — Bu madde hükmü içine giren mü
kellefler için derpiş olunan zam; niüstecir bulun
maları halinde ikamet ettikleri yerlerin bir sene
lik kira bedelleri, sahip oldukları binalarda ika
met ettikleri takdirde bu binaların gayrisâfi irat
ları nispetinde bir zamdır. 

Gayrisâfi irat karinesine istinat eden mükel
lefiyet tarzı; iş erbabı arasında vergi külfetinin 
kazançla mütenasip olarak inkisammı temin et
memesi bakımından, ticaret ahlâkı ve vatandaşlık 
vazifelerinin sureti ifası üzerinde menfi tesirleri 
çok derin olan bir sistemdir. Mükellefin tediye 
kabiliyetini tâyin ve tesbitte bir tek karineye 
bağlı bulunmak alelekser hakikatten uzak kalmak 
neticesini doğurmaktadır. Gerek karinenin zaafı, 
gerek mükelleflerin nispet gurupları itibariyle 
tabi tutulrukları tasnif dolayısiyle esasen teklif 
isabetini temine kâfi bulunmayan mevcut sistem, 
fevkalâde vaziyetin iş ve kazanç hayatında husu
le getirdiği değişiklikler sebebiyle büsbütün isti
nada salih olmayacak bir hale gelmiştir. Bunun 
içindir ki 4437 numaralı kanunla zam yapılırken, 

" zamma müstenid olan nüfus ve vergi karinele
rinin bu defaki zam teklifine mesned ittihaz edil
memiş olması, bunun yerine mükellef in yaşayış 
tarzında bir ölçü olarak alınabilecek olan ikamet-
yâh karinesinin tercih edilmiş bulunması daha 
fazla isabetli bir hareket olarak vasıflandırılmağa 
müsaittir. Ayni zamanda mükelleflerin nispet gu-
rulariyle mukayyet kalınmayarak iş nevivlerine 
ve kazanç imkânlarına göre mütalâa edilmeleri 
uygun görülmüştür. Ancak bu tertipte dahi bütün 
yurddaki mükellefler üzerinde aynı ölçüyü hâkim 
kılmaktan doğabilecek haksızlıkları hafiflet
meğe matuf bir mülâhaza ile mükellef
lerin mütemekkin oldukları şehir veya 
kasabaların nüfus sayılan, çalıştırdıkları 
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işçi sayısı, ticarethanelerin gayrisâfi iradı, 
iştigallerinin esas vasıfları gibi karinelere yer 
vererek ve bazı düzeltmeler yaparak (1) numa
ralı cetvel encumenimizce yeniden tanzim olun
muştur. Bu arada cetvevlde (B) gurubundan 
(Balık avlamağa ait malzeme satanlar) ile. (C). 
gurubundan (Çulhalar iştigallerinin mahiyeti iti
bariyle fen zamma mütehammil kâr temin edenler 
arsında mütalâa tflanmadjfldarı için çıkarılmış
lardır. 

>..(G) gurubuna dâhil (gazete imtiyaz sahip
leri) ile (&.) gurubunda bulaman (kitapçılar, 
kitap naşirleri) irfan hayatına olan -hizmetle' 
ri göz önünde tutularak vergi zammına tabi 
kılınacaklar arasında foırâkrlmamışlardır. 

(E) gurubuna adâhil (eczane işletenler) 
umumî:sağlıca'©lan'hizmetleri ile beraber esa
sen % 60 nisbet gurubu içinde yüksek bir ver

giye tabi bulunduklarından ve eezahanelerin 
kâr hadleri sıkı bir kontrol altında tutuldu
ğundan eedvelden hariç kalmaları münasip go-

(B) gurubunda (benzin ve gaz) satanlar ; 
benzin ve gaz satışlarının fevkalâde mahdud 
bir hale gelmiş ve resmî kanallarca tevzi e tabi 
tutulmiuş bulunduğundan eedvel dışında bıra
kılmıştır. 

(D) gurubundaki (dikiş makinalan satan
lar) in «edvele sokulması doğru ' görülmemiş
tir. Çünkü bu mevzudaki ticaret harp yılla
rının tesiriyle tamamen durgun hale gelmiştir. 

(C) gurubundaki (çizmeciler) çıkarılmış 
ve (K) gurubnudaki (kunduracılar) a ilâve ol
unmuştur. 

(D) gurubundaki (dokuma inu./âtlıaneleri) 
( î) -gurubuntaki imalâthaneler içinde tabiaten 
dâhil bulunması hasebiyle buradan çıkarılmış 
trr. Bu guraba (nüfusu yüz binden fazla olan 
şehirlerde çalışanlar) kaydile dökmeciler ilâve 
olunmuştur. 

i tyni guruptaki (dericiler) ile ham derici
lerin maksud olduğu verilen izahatten anlaşıl
ması hasebiyle buradan çıkarılmış ve (H) gu-
rubunana nâklolunmuştur. 

(S) gurubundaki (simsarlar) dan maksadın 
emlâk simsarları olduğu anlaşıldığından (E) 
gurubuna (emlâk simrarlari) olarak ve nüfus 
kaydiyle mahdud bulunarak ilâve olunmuştur. 

(F) gurubundan (frndık ticareti) yapanlar 
ile(î) gurubundan (incir ticareti yapanlar), 

(P) gurubundan (pamuk ticareti yapanlar), 
(T) gurubundan (tiftik tacirleri), (Ü) gu

rubundan (üzüm tacirleri), (Y) gurubundan 
(yapağı ve yün satanlar) çıkarılmıştır. 

Çünkü bu mevzularda ticaretle iştigal eden 
toptancılar ile münhasıran kuru meyvecilik ya
panlar ve kumisyoncular kendi guruplarında 
zamma tabidir. 

İhracatçılar ile büyük şehirlerdeki kumis
yoncular iştigal nevileri itibariyle beyanname-
li guruba dâhil bulunuyorlar. 

Bunlar haricinde bahsi geçen maddelerin 
ticaretini yapanlar küçük mutavassıtlardır ki 
onlarında zam mevzuu içinde mütalâa edilmele
ri gayri muvafık, ayni zamanda geniş ihtilât-
lara yol açmak gibi bir mahzuru da dai görül
müştür. 

(î) gurubunda (içkili lokanta, büfe işleten
ler) e (meyhaneler) ilâve olunmuştur. İstisna 
olmadıkça kanunun umumiyet ifade etmesi ta
bii bulunduğundan (imalâthaneler) hizasındaki 
(bilûmum ) kelimesi tay olunmuştur. 

(K) gurubuna (F) gurubundan çıkarılan 
(kasket yapan ve satanlar) nüfus kaydile tah-
did edilerek ilâve olunmuştur. 

(K) gurubunda (Kabzimallar) dan sonra ya
zılı olan (Madrabazlar) in ticari hüviyetleri ve 
kazanç hadleri zamma tabi tutulacaklar arasında 
mütalâalarını muhik gösteremediğinden bu keli
me tayyolunmuştur-

(K) gurubunda (Kazmir, çuha, her nevi ku
maş ticareti yapanlar) yerine teklif adaletine 
uygunluk bakımından (Kazmir, çuha» her nevi 
kumaş ve dokuma, yazma ticareti yapanlar) ya
zılması zaruri görülmüştür. 

Aynı gurupda (Konserveciler) yazılı ise de 
bunların büyükleri beyannameye tabi bulundu
ğuna küçükler ise henüz himaye ve teşvike ihti-
ça devrini aşamamış olmalarına binaen tayyolun
muştur. 

(L) gurubunda (Lâstik ticareti) yapanlar ile 
lâstik ayakkabı ve emsali ticareti yapanların he
def tutulduğu vekâlet mümessilince verilen iza
hattan anlaşılmasına binaen vuzuh temini mak-
sadiyle düzeltme yapılmıştır. 

(M) gurubunda (Müstahsillerden veya ikinci 
ellerden mal alıp ihracatçıya satanlar) ifadesiyle 
çerçivelenen iş erbabı arasında toptancılar kadar 
küçük mutavassıtlar ve perakendeciler de dâhil 
sayılabilirler. 
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Halbuki topdancılar ayrı bir gurup içinde 

sayılmakta ve zamma tabi bulunmaktadır. Eüçük 
mutavassıtlar ise zamma mütehammil sayılan gu
ruplar arasında mütalâa edilmeğe müsait vaziyete 
sahip değildirler. Bu itibarla tayyı uygun görül
müştür. 

(P) grubunda (Pastırma ticareti yapan
lar) in (Pastırma ve sucuk ticareti yapanlar) ola
rak yazılması pastırma ve sucuk tüccarlarının 
aynı teklife tabi olmalarını temin bakımından 
zaruri göVütaüştür. 

Bu guruba pastahane işletenlerin ilâvesi; bu 
zam münasebetiyle de; aynı veya birbirine ya
kın mahiyeti haiz iş sahipleri arasında külfet ka
bulü bakamından cari olması lâzımgelen umumi
yet mülâhazasına uygun görülmüştür. 

(T) Gurubunda (Toptancılar) dan sonraki 
(Her nevi) ilâvesiyle yapılması matlup olan ta
mim keyfiyeti lüzumsuz telâkki edilmiş ve istisna 
zikredilmedikçe umumiyet esasda mevcut bulun
muş olacağından tayedilmiştir. 

Bu maddenin (A) fıkrası (1) numaralı cet
velde yapılan çıkarmalar, tashihler ve ilâvelerle 
mukayyet olmak üzere kabul olunmuştur. 

(B) Fıkrasının şümulü içine giren mükel
leflerin bir numaralı cetvelde yazılı gruplar hu
dudu dâhilinde mütalâa edildiği verilen izahat
tan a^aşılmasma binaen tatbikatta vuzuhsuzluğa 
ve yanlışlığa mahal bırakmamak üzere bu fıkra
nın başlangıcında (bir numaralı cetvelde yazılı 
iş nevilerine dâhil olup da) ibaresi ilâve olunmuş
tur. 

Maddenin diğer kısımları aynen kabul olun
muştur. 

Madde 2. — Kollektif, hususi ve adi şirket
lerde ortakların ikamet yeri kira bedellerinin ve
ya gayrisafi iratlarının yekûnunu matrah ittihaz 
etmek hususunda (A) bendinin tazammun ettiği 
teklif adalet esasına uygun görülmemiştir. Bu 
takdirde şirket halinde idare edilmeyen bir ti
carethane mükellefiyet bakımından daha müsait 
bir vaziyette bulunacaktır. Şirket halinde faa
liyet, fazla mükellefiyeti calip olacaktır. Böyle 
bir neticeye düşmemek için fıkrada değişiklik 
yapılması ve ortakların ikamet yerleri içinde ki
ra bedeli veya gayrisaf i iradı en yüksek , olanın 
matrah tutulması zaruri görülmüştür. 

(Ç) bendi hükmü ile iki nevi mükellefiyet 
ihdasına gidilmekte olması mahzuruna zamime-
ten, sıhhi bir sebeple sayfiyeye gitmek ıztıra-

rında bulunanların ve muayyen bir mevsimde iş 
zaruretlerinin de sevkile bağ ve bahçelerine 
giderek oralarda ikamet itiyadında olanların mü
kellefiyetlerini şiddetlendirmek gibi hiç arzu 
edilmeyen neticelere yol açılmış olacağından bu 
bend tayolunmuştur. Bu suretle Hükümet tek
lifinde ki (D) bendi Encümenimizce (Ç) bendi 
olarak yazılmıştır. 

Mükelleflerin ikamet ettiği binada geçimleri 
kanunen veya hükmen mükellefe terettüp etme
yen ve müstakil' bir aile teşkil eyleyen kimseler
de mukim oldukları takdirde kira bedelinden ve
ya gayrisafi irattan aile itibariyle ve müsavi 
surette ayrılacak miktarın matrah ittihazını te
min maksadiyle (D) bendi ve muvakkat sebep
lerle ticaret mahallinden gayri bir şehirde veya 
kasabada ikamet edenlerin ticaret mahallinde 
meskenleri varsa o meskenin gayrisafi iradının 
matrah olarak alınmasını sağlayan (E) bendi 
encümenimizce ilâve olunmuştur. 

Maddenin son iki fıkrası; encümenimizce ilâve 
olunan (D) fıkrasının mevcudiyetine ve cetvelin 
yeniden tanziminde nüfus ve gayrisafi irad kari
nelerinin kabul edilmiş bulunmasına nazaran 
düzenlenmiştir. 

Madde 3. — Hükümet teklifi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu maddenin ikinci fıkrası hük
müne göre beyannamelerini vaktinde vermeyen 
mükelleflere derpiş olunan fevkalâde zam vergi
lerinin bir kat ve tekerrüründe dört kat zamla 
tarholuhriıası ağır görülmüş ve. ilk defaki zammın 
(% 50) tekerrürü halinde bir kat olması mak
sadı temine kâfi sayılmıştır. 

Maddenin son fıkrası sonunda (Para cezası 
alınır) yerine (Para cezası hükmolunur.) yazıl
mıştır. 

Madde 5, 6. — Hükümet teklifi aynen kabul 
olunmuştur. 

Madde 7. — Bu madde Münakalât Vekâleti 
mümessili de hazır bulunduğu halde tetkik olun
du. 

Verilen izahttan anlaşıldığına göre harp baş-
ladığmdanberi Devlet Demiryollarmca tarifelere 
yapılan zam yekûnu (% 65) e baliğ olunmuştur-

15 nisan 1944 de başlamak üzere yapılan zam 
% 15 dir. 

Bu zammın tatbik mevkiine konmasını takip 
eden bir zamanda meriyete girecek olan ve tetkik 
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mevzuu bulunan kanun lâyihası ile derpiş olunan 
nakliyat vergisi zammı da % 5 dir. Aynı mevzuda 
ve dar bir zaman içinde zamların birbirine ek
lenmesinden haklı bir sıkıntının husule geleceği 
gözönünde tutularak bu maddenin kabul edilme
mesi tercih olunmuştur. 

Madde 8. — Hükümet teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiş ve bundan evvelki maddenin kabul 
edilmemiş olması hasebiyle yedinci madde olarak 
yazılmıştır. 

Muvakkat madde 1. — Aynen kabul olun
muştur. 

Muvakkat madde 2. — Kanun hükmünün neş
ri tarihinden muteber olması esasına sadık kal
mak mülâhazasiyle tayyolunmuştur. 

Madde 9. — Aynen kabul olunmuştur. Ve se
kizinci madde olarak yazılmıştır. 

Madde 10. — Yedinci maddenin tayyı hase
biyle zaruri bulunan düzeltme yapılmıştır. 

Madde 11. — Aynen kabul olunmuştur. 
Havalesi veçhile alâkalı encümenlere tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Reisi 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Ankara 
H. 0. Beketa 

M. M. 
Çankırı 
A. îmn 

Balıkesir 
M. Akpmar II 

Kâtip 
İçel 

Ş. Tugay 
Elâzığ 
Kişioğlu 

İçel 
Dr. M. Berker 

Verilen izahata göre yetmiş bin mükellefi 
alâkadar edeceği anlaşılan bu vergi zamları 
hayat pahalılığı üzerinde yeniden artışlara se
bep olacağı için şimdilik tehirine ve bütçedeki 
açığın tasarruf yoliyle kapatılmasına taraf
tarım. 

Eşya fiyatlarını tesbit ederek sıkı bir mu
rakabe altına almadan her ne şekilde olursa 
olsun vergi zamları mutlaka piyasada müsteh
lik aleyhine zararlı in'ikâslar yapacaktır. 

Vekâletçe mükellefiyet, tahakkuk ve tah
sil usullerini islâh maksadiyle hazırlanarak 
yakında Meclisimize getirileceği Maliye Veki
limiz tarafından Encümenimize bildirilen yeni 
kazanç lâyihasının müzakeresinden evvel bu 
lâyihanın kabul edilmemesini arz ve teklif 

ederim 
İstanbul Kırşehir Konya 

G. B. Göker F. Çobanoğlu H. Dikmen 

Niğde 
Dr. E, F. T alay 

Zonguldak 
H. Karabacak 

Ordu 
Ş. Akyazı 

Zonguldak 
Ş. Tansan 

Ticaret Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Ticaret Encümeni 

Esas No. i/225 
Karar No. 14 

14 . IV . 1944 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040 
sayılı kanunlara ek olarak Maliye Vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
21/111/1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılarak Başvekâletin 6/886 sayılı tez
keresiyle gönderilen, İktisat Encümeninin 
mazbatasiyle birlikte 12/IV/1944 tarihinde En
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Maliye Vekilinin huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Mucip sebepler lâyihasının tetkikinden ve 

verilen izahetten, fevkalâde vaziyetin istilzam 
ettirdiği büyük masrafları karşılamak için 
zaruri görülen bu zamlarla mükelleflerin öde
me kabiliyetlerine daha uygun bir karine şek
line gidilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Mükelleflerin meslek ve kazanç gruplarına 
göre tetkikleri bitmiş olduğu ve daha adilâne 
ve mükellefin hakikî kazancına daha uygun ye
ni birî kazanç vergisi lâyihasının bu devreye 
yetiştirileceği de verilen mütemmim malûmat
tan anlaşılmıştır. 

Beyannameye tâbi mükelleflere yapılan zam-
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larla bazf kategoriler tff /3 e kadar vergi 
vermekte oldukları halde mümasil vaziyetteki 
iradı gayri safi üzerinden vergi verenlerin bu
nun ancak üçte biri kadar vermekte oldukları 
nazara alınınca, iradı gayri safi karinesine is
tinat eden şeklin bazı tadilâta tabi tutulması 
zarureti açıkça belirir. Vatandaşın kazancı ile 
mütenasip vergi vermesine hayat pahalılığı 
mevzuu ile karıştırmanın doğru olamıyacağı 
aşikârdır. Bu gibi tashih ve hakikata intibak
ları umumiyetle vergi in'ikâsları hududunu 
geçeiniyeeeği gibi, kanunun açık bıraktığı de
liklerden istifade ederek büyük vergi farkları 
yaratan şekilleri önlediği takdirde piyasalarda 
bir istikrar âmili olur. Meselâ: iki bin liradan 
fasla iradı gayrisafi bir ticarethane beyanname
ye tabi olması lâzım iken muhtelif (Rayon) la-
rmı ayrı ayrı şahıslara kiraya vererek iki bin lira 
haddini inkısama uğratmak gibi metodlar son 
senelerde en büyük ticarethanelerin başvurmuş 
olduğu bir vergi hilesi olmuştu. Elimizdeki lâ-
v. -\ bu tarzdaki müstecirleri de şahsan zamma 
tabi wtmuş bulunmaktadır. 

Umumiyetle İktisat Encümeninin tadilâtını 
kabul eden Encümenimiz, birinci maddeye bağ
lı cetveldeki zamma tâbi tutulacak bağırsakcıla-
rın 100 bin nüfustan yukarı şehirlerdekine has
rını muvafık bulmamıştır. Çünkü, bu ticaretin 
esası muhitten merkeze doğru ve bilhassa ordu 
birliklerinin civarında kesilen büyük miktarda 
hayvanlara isnat etmektedir. Ordu birlekleri 
ise çok dağılmıştır. îşte asıl para kazanan da 
bağırsak temizleyicileri değil, bu temizleyici
lerden alıp satanlardır. Binaenaleyh Encümeni
miz nüfus haddi kaydını kaldırmış ve mükellefi 

(Temizleyiciler hariç) bağırsak taciri olarak va
sıflandırmış. 

Birinci maddenin 3 ncü bendindeki (ikamet 
ettikleri yerler) tâbiri (Kanuni ikametgâhları) 
şeklinde tasrih edilmiştir. Üçüncü madde ile 
istenilen malûmatı bir beyanname ile bildirmekle 
mükellef bulunduklarına göre ve dördüncü mad
dede de ağır ceza müeyyidesi bulunduğuna göre, 
hüsnüniyet sahibi mükellefleri korumak için Ma
liye Vekâletince bu zamlara tâbi tutulan kata-
gorileri mahallen ilânı faydalı ve lüzumlu gö
rülmüştür. Bu suretle üçüncü maddenin birinci 
fıkrasına (Her sene birinci kânun ayı başında bu 
kanuna göre zamma tâbi tutulan mükellef grup
ları mahallen ilân olunur.) Cümlesi ilâve edil
miştir. 

Muvakkat birinci maddedeki (Kanunun neş
rini takibeden günden itibaren) tabiri yerine 
memleketin muhtelif köşelerindeki vaziyet düşü
nülerek (Bu kanunla zamma tâbi tutulan mü
kellefler gruplarının mahallen ilânından itiba
ren) tabiri ikame olunmuştur. 

Havalesi veçhile alâkalı encümene havale 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ti. En. Rs. N. 
M. M. 

Manisa 
H. Sarhan 

Amasya 
E. TJras 

Kastamonu 
H. Çoruh 

Ordu 
M. Yanmbıyık 

Bu kanunun 
M. M. 

Ankara 
A. Çubukçu 
Diyarbakır 
K. Şedele 
Kırklareli 
Ş. Ödül 
Trabzon 
L. Yavuz 

Bu kanunun 
Kâtip 

Zonguldak 
A. Gürel 
Erzincan 

F. Ealfegü 
Kütahya 

8. Kutman 
Yozgad 

Z. Arkant 

Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 
Esas No. 1/225 

Karar No. 35 
Yüksek Reisliğe 

21 .IV . 1944 

Fevklâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasma dair olan 3828,. 4040, 4226 
ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve 
bu babdaki iktisat ve Ticaret Encümeni tadilleri 

Maliye Vekili huzuriyle encümenimizde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Encümenimizce cereyan eden müzakere neti
cesinde: Birinci, ikinci ve üçüncü maddeler Tica-
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ret Encümenince tanzim olunan şekilde kabul 
olunmuştur. 

Lâyihanın dördüncü maddesinin son fıkrasın
da mükelleflerden istenen beyannamenin Maliyece 
kontrolü için mal sahibleri ile noterlerden istene
cek olan malûmatı vermekten imtina edenler veya 
eksik veya yanlış verenlere 200 liradan 500 lira
ya kadar cezayi nakdî verilmesi hakkındaki hü
küm üzerinde yapılan tetkik aşğıdaki hususları 
tebarüz ettirmiştir: 

A) Noterler kendi kanunî hükümlerine gö
re, kendisiyle muamelede bulunanlara ait evrakı 
ancak hâkimin müsaadesiyle verebileceklerinden 
bu kaidenin bozulması doğru görülmiyerek buna 
dair olan kayıt çıkarılmıştır, 

B) Mal sahiplerinin istenilen malûmatı ver* 
mek hususundaki mecburiyetleri muhafaza edil
mekle beraber bunun umumî müeyyide olan Ceza 
kanununun 526 ncı maddesi temini altına bıra-

Fcvkalâde vpziyet dolayısiyle. bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 
ve 4437 .sayılı kanunlara ek olarak hazırlanan 
kanun lâyihası ile İktisat, Ticaret ve Adliye En
cümenleri mazbataları Maliye Vekilinin de huzu-
riyle tetkik ve müzakere olundu: 

Lâyiha kazanç vergisiyle sinema ve nakliyat 
resimlerine zamlar yapılmasını derpiş etmektedir. 

Kazanç vergisinde yapılacak zam: 
Kazanç vergisi mükelleflerinden karine usu

lüne tabi bulunanların büyük bir kısmının ha
kikî kazançlarına ve beyannameye tabi mükellef
lere nispetle çok vergi vermekte oldukları, ka
bul edilen karine usulünün hakikî kazancı gös
termeğe kâfi olmamasının buna sebep teşkil et
tiği ve kazanç vergisine zamlar yapılmasına dair 
olan muhtelif kanunlarda ise karine usulüne tabi 
mükelleflerin yaptıkları iş ve temin ettikleri 
kazançlar itibariyle farklı zamlara tabi tutulmar 
larmın nazara alınmamış olduğu; binaenaleyh 

kılması daha uygun olarak mülâhaza* olunmuştur-
Kanunun dördüncü maddesinin son fıkrası bu 
noktalar gözönüne alınarak yeniden kalem© alın
mıştır. 

Kanunun diğer maddeleri Ticaret* Encümeni
nin kabul ettiği şekillerde kabul olunmakla Yük- t 

sek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. R. B. M. M. Kâtip 
Çorum Bingöl Manisa 

M. Çağıl F. F. Düşünsel F. Uslu 
Balıkesir Denizli Denizli 

O. Niyazi Burcu H. Günver N. Kü§üka> 
Erzincan Hatay Kastamonu, 
A. Fırat B. 8. Kunt Abidin Binkaya 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
Dr. F. Ecevit R. Özsoy S. Artel 

Konya Rize Zoguldak 
H. Karagülle Dr. 8. A. Düemre Ş. Devrin 

aynı vergiye tabi muhtelif grupları arasındaki 
teklif bakımından bu farklı durumu kısmen ol
sun bertaraf etmek ve fevkalâde ahval dolayı
siyle Hazinenin katlanmakta bulunduğu büyük 
masraflara medar olmak üzere, hakikî kazançla
rına nazaran az vergi vermekte olan mükellef
lerin, iştigal nevileri gözönünde tutularak ve 
mevcut karineye bir yeni karine daha ilâve olun
mak suretiyle, vergilerine zam yapılmak düşü
nüldüğü, Hükümetin mucip sebepler lâyihasının 
mütalâasından ve Encümenimize verilen izahlar
dan anlaşılmaktadır. 

Hayat pahalılığını önleyecek tedbirlerin araş
tırılmasına ve tatbika konulmasına büyük bir 
dikkat ve gayret sarfolunduğu bir sırada bazı 
vergilere yeniden zamlar yapmanın hayat paha
lılığına menfi tesir yapacak b i r hareket teşkil 
edip etmiyeceği bahsi, lâyihanın müzakeresinde, 
Encümenimizin hassasiyetle üzerinde durduğu 
mesele* olmuştur. 

Malıy*. Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. i 
Maliye Encümeni \ . 9 . V . 1944 

Esas No. 1/225 ' 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 
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Filhakika vergilere yapılan zamların, umu

miyetle yalnız bu zamlarla mükellef tutulan
ların üzerinde kalmıyarak tesirlerinin inikas 
yoliyle bir çok vatandaş zümrelerine dağılacağını 
ve binnetice miktarlarına göre hayat pahalılığı
na az çok müessir olacağını kabul etmek ge
rektir; ancak bu lâyiha ile vergilerine zam ya
pılması düşünülen kazanç yergisi mükellefleri
nin, Hükümetin mucip sebepler lâyihasında 
izah olunduğu gibi, gerek hakikî kazanzlarma, 
gerekse beyannameye tâbi mükelleflere nispeten 
çok az vergi vermekte olmaları itibariyle, ya
pılacak bu zammın inikasının az olacağı; buna 
mukabil ise Hazineye müstağni kalınılmayaeak 
bir varidat getireceği ve mükellefler arasında 
da teklif adaletini kısmen olsun temin edeceği 
mütalâa olundu. 

Bu lâyiha ile sinema resimlerine yapılacak 
zamma da taraftar olan Encümenimiz, son hafta
larda münakale ücretlerinin tezyit edilmiş ol
ması dolayısiyle, nakliyat resmine zam yapılması 

Fevkalâde vaziyet dolayrsiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 sayılı ka
nunla zeyillerine ek olarak Maliye Vekâletince 
hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin G/886 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası İktisat, Ticaret, Adliye ve Maliye Encü
menleri mazbatalariyle birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Maliye vekili hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetçe verilen izahattan, ve mucip sebep
ler lâyihasından, fevkalâde vaziyetin ieabı ola
rak artmakta devam eden Devlet masraflarının 
karşdanması hususunda dört, beş senedenberi 
müracaat edilen tedbirler cümlesinden olmak üze
re bir kısım mükelleflerin kazanç vergilerine 
ve alelûmum nakliyat ve sinema resimlerine zam 
yapılması maksadiyle kanun lâyihasının teklif 

teklifini muvafık bulmamıştır. 
Encümenimizce maddelerde yapılan değişik

likler ise ayrıca izahı icabeder mahiyet arzet-
memektedir. Yalnız İktisat Encümeni, birinci 
maddeye bağlı (1) numaralı cetvelde nüfusu 
100 000 den yukarı şehirlerde icrayı sanat eden 
şapkacıların zamma tâbi tutulmalarını kabul et
miş isede, Encümenimiz bu haddin 200 000 den 
yukarı nüfuslu şehirler olarak kabulünü daha 
muvafık bulmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Beisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. M. M. Kâtip 

İstanbul Aydın Ankara 
A. Baymdîr A.Menderes M. Aksöley 
Afyon K. Antalya Kastamonu 

S. Yur.dkoru H. T. DağUoğlu H. Çelen 
Malatya Tekirdağ . Tokad 

M. N. Zabcı E. Ataç C. Kovalı 
Urfa 

M. E. Tekeli 

edilmiş olduğu anlaşılmıştır. Kazanç vergileri
ne zam yapılmak istenilen mükellefler, vergile
rini dükkân ve mağazalarının gayri safi iradî 
üzerinden verenler ve muayyen bir iş yeri olma
yanlar arasından ehemmiyetlice kazançlar te
min edebilen ticaret ve sanat erbabından olduk
lar/ ve bugünkü, kanunun vazettiği gayri safi 
irada veya gündelik gayri safi kazanç karinele
rinin, bu mükelleflerce temin olunan hakikî ka
zançları meydana çıkararak bunun üzerinden 
vergi tarhına imkân vermemesi dolayrsiyle bun
ların kazançlariyle hiç mütenasip olmayacak de
recelerde az vergi ödedikleri ve bu yüzden vergi 
yükünün mükellefler arasında adilâne bir suret
te tevzi olunamadığı, gerek bu mükelleflerin ha
kikî, kazançlarına bir derecede daha yaklaşabil
mek gerekse bu suretle fevkalâde zamların tesı-
ratmdan mütevellit büyük Devlet masraflarının 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 11 .V. 1944 
Esas No. 1/225 
Karar No. 64 

Yüksek Reisliğe 
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karşılanmasında tesadüf olunan açıklan kısmen 
olsun kapayabilmek maksadiyle bu mükelleflerin'; 
kazanç vergilerine ev kirası olarak ödedikleri 
paranın bir yıllığı miktarında fevkalâde bir zam 
yapılması derpiş edilmiş olduğu kezalik Hüküme
tin izahatından müsteban olmuştur. 

Hayat pahalılığının son derece artmış oldu
ğu bu sıralarda yeniden vergi zamları yapmak 
yoluna gidilmesinin, fiyatların artmasına mües
sir olacak yeni bir âmil daha ihdas etmek neti
cesini doğuracağı mülâhazası üzerinde Encü
menimiz ehemmiyetle tevakkuf etmiştir. Her ne 
kadar vasıtasın vergiler, inikası oldukça müşkül 
ve ağır olan vergilerden ise de içinde bulundu
ğumuz fevkalâde hallerin yarattığı iktisadi şart
lar altında sıkı fiyat murakabesi tatbik edilme
dikçe, vasıtasız olsa bile hiç bir verginin fiyat
lar üzerinde müessir olmasının ve fiyatlara in
zimam ederek müstehlike aksetmesinin önüne ge
çilmesi tamamiyle mümkün olamryacağı, bununla 
beraber bu vadide vasıtalı ve vasıtasız vergiler 
arasında bir fark gözetmenin de zaruri bulundu
ğu ve en şiddetli devresine gelmiş olan harp ba
diresinin Devlete yüklediği büyük masraf ve kül
fetlerin vatandaşlar arasında mümkün mertebe 
adilâne bir surette tevzi ve taksiminin ihtiyar 
edilecek en salim bir yol olduğu neticesine vavrıl-
mış ve bu itibarla kazanç vergisi mükelleflerinden 
bazılarına yapılması lâyiha ile teklif olunan zam 
ile zaruri ihtiyaç maddelerinden olmayan sine-
malrdan alınmakta olan resimlerin arttırılmasına 
müteallik teklif kabule şayan görülmüştür. 

Nakliyat resimlerine yapılması teklif olunan 
zamma gelince: Doğrudan doğruya yolcu ve eşya 
nakliye ücretlerine inzimam edecek olan bu zam 
hayat pahalılığını arttıracak mahiyette görülmüş 
ve Devlet Demiryolları idaresince pek yakında 
yolcu ve eşya ücret tarifelerine yapılmış olan zam
lar, esasen nakil ücretleri üzerinden tahsil edil
mekte olan bu resmin matrahını arttırmış ve 
binnetice miktarını da çoğaltmış olacağı cihetle, 
ayrıca resim miktarının arttırılmasına mahal bu
lunmadığı mütalâa edilerek diğer encümenlerin 
kanaatine encümenimizce de iştirak edilmiştir. 

1934 senesındenberi kaznç vergisine yapılmış 
olan muhtelif zamlar dolayısiyle bu verginin 
tatbikatı oldukça karışık bir duruma girmiş olup 
«şasen mevcut mevzuatta vergi yükünün vatan
daşlar arasmda adilâne bir şekilde tevziini müm
kün kılmamakta ve bilhassa hizmet erbabının 

ıo -
maaş ve ücretleri üzerine hiç bir memlekette em
sali olmayan pek yüksek nispetlerde vergi vazını 
intaç etmiş bulunmakta olduğundan, bu mevzu
atın biran evvevl değiştirilerek daha adilâne 
ve temin olunan irat ve nimetle mütenasip şekil
de vergi yükünün tevziini mümkün kılacak bir 

vergi tesisini encümenimiz temenniye şayan bulmuş 
ve böyle bir lâyihanın hazırlanmakta olduğu hak
kında Hükümetçe verilen izahatı memnuniyetle 
kaydetmiştir. 

Müzakere edilmekte olan lâyiha münasebe
tiyle, ödedikleri vergi, temin ettikleri kazançlarla 
mütenasip bulunmayacak terecede az olan mükel
leflerin kazanç vergilerine fevkalâde mahiyette 
bir zam yapılması derpiş edilirken gerek Devlet 
dairelerine gerekse mülhak ve hususi bütçeli da
irelere, imtiyazlı şirketlere ve umumî menfaatlere 
hadim cemiyetlere karşı taahhütlere girişen ve 
bu işlerden mühim kazançlar temin ettikleri 
halde, taahhüt bedelinden kesilen vergileri, yine 
mezkûr bedel arasına zam ederek Devlete intikal 
ettirmekte olan mütaahhitlere de bir zam yapıl
mamış olması Encümenimizce kanunun bir boş
luğu olarak telâkki edilmiş ve cereyan eden mü
zakerelerde bütün vergilerin taahhüt bedeline 
zam suretiyle taahhüdü yaptıranlara intikal etti
rilmesi kati olmamakla beraber pek çok hallerde 
bir vakıa olduğu ve bu kanunla yapılan zammın 
bahsi geçen mütaahhitlere de teşmili vergi yükü
nün âdilâne tevzii bakımından da isabetli bir ha
reket olacağı neticesine varılmış ve Hükümet te 
bu hususta mutabakatını bildirmiş olduğundan, 
bu zam mm yapılması kabul edilerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Madde 1. — Yukarıda arzolunduğu üzere, 
lâyiha, dükkân ve mağazalarının gayri safi irat
ları ve muayyen bir iş yeri olmaksızın çalışan
larına da gündelik gayrisâfi kazançları karine it
tihaz olunarak vergiye tabi tutulan mükellefler
den ödedikleri vergilerle mütenasip olmayacak 
derecede fazla kazanç temin edebilenleri istihdaf 
etmekte olup böyle addolunan ticaret ve sanat 
nevileri lâyihaya bağlı cetvelde gösterilmiştir. 

Ancak cetvelde yazılı ticaret ve sanat nevile
rinden bazılariyle iştigal eden mükelleflerin mut
lak olarak bu zamma tabi tutulması caiz görülme-

j diğinden, bu nevi sanat ve ticaret nevilerinin 

I mükellefin bulunduğu şehirin nüfusu ve işgal 
ettiği dükkân ve mağazaların gayri safi'iradı ile 
takyit edilmesi yolunda iktisat Encümenince itti-
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haz edilmiş olan karara Encümenimizce esas iti
bariyle iştirak olunmuştur. Şu kadar ki mükelle
fiyetin tâyininde esas, mükellefin asıl işi olması 
tabii olup dükkân ve mağazasında muhtelif işleri 
bir arada yapanların mükellefiyetlerini tâyin 
için tereddüd ve iltibasa mahal verilmemesi mak-
sadiyle iktisat Encümeninin ikinci maddesinin 
son fıkrasına konulan hüküm Encümenimizce 
ayrı bir madde haline getirilmek suretiyle bu 
cihet daha vâzih bir şekle konulmuş olduğundan, 
cetvelde bâzı iş nevilerinin hizasına mezkûr en
cümen tarafından konulmuş olan (Esas iş ola
rak) kayıtları kamilen kaldırılmıştır. Nüfus ve 
gayri safi irat kayıtlarına gelince; bunlar Encü
menimizce de yerinde görülmüş ise de, bazıları, 
üzerinde tadilât yapılması zaruri bulunmuştur. 
Bü cümleden olarak: 

A) Perakende odun ve kömür satanların mü
kellefiyeti nüfusu yüz binden yukarı yerlere has
redilmiş ise de bu mükelleflerin ticaretlerinin 
mahiyetine ve son yılların vaziyetine göre bu 
miktarın çok olduğu neticesine varılarak bu had 
yarıya indirilmiştir. 

B) Manifatura ve tuhafiyecilikle iştigal 
edenlerin mükellefiyeti nüfusu yüz binden yu
karı yerlerdeki manifatura ve tuhafiyecilre has
redilmiş ise de Encümenimizce bu ticaret erba
bının küçük vilâyet ve kaza merkezlerinde dahi 
ehemmiyetli kazançlar elde ettikleri ve ancak 
nüfusu yüz binden yukarı olan büyük şehirlerde 
hücra mahallelerde çalışan ufak dükkân sahiple
rinin bu mükellefiyete tahammülü olmıyacağı 
düşünülerek bunların her nerede olursa olsun 
mükellef tutulmalan ve fakat nüfusu yüz binden 
yukarı şehirlerde senelik gayri safi iradı yüz li
rayı geçmiyen mahallerde çalışanların mükelle
fiyet haricinde bırakılması muvafık görülerek 
cetvel ona göre tadil edilmiştir. 

C) Sarraciye eşyası satanların mükellefiyeti 
de elli binden yukarı yerlere hasredilmiş ise de 
bunların mühim kazançlar temin ettiği nazara 
alınarak nüfus kaydı yarıya indirilmiştir. 

D) Tabakhanelerin mükellefiyeti işçi sayı-
siyle takyit edilmiş ise de işçi adedi karinesi çok 
seyyal ve kontrolü müşkül bir ölçü olduğundan 
bu kayıt mahzurlu görülmüş ve esasen işlerinin 
mahiyeti itibariyle mühim bir kısmının teklif ha
rici bırakılması zaruri bulunmuş olduğundan, 
bunların cetvelden tamamen çıkarılması daha 
faydalı addedilmiştir. 

(S . Sayı 

E) Tamirhaneler dahi tabakhaneler gibi işçi 
sayısiyle takyit edilmiş olup işçi miktarı ölçüsü
nün maksadı temine kâfi bulunmamasından sarf i 
nazar tamirhane mefhumu zaten bir kaç işçinin 
vücudunu zaruri kılmakta olup dükkânlarında 
münferiden çalışanlar Kazanç Vergisi Kanunu
nun 34 ncü maddesine bağlı cetvelde de tamirci 
şeklinde ifade edilmiş olmasına göre cetvelden 
işçi kaydı çıkanlmıştır. 

F) Cetvelde dokumacılar tâbirinin yanına 
(çulhaların hariç olduğu) hakkında bir kayıt 
konulmuş ise de Encümenimiz bu iki tâbir ara
sında bir fark görmemiş ve esasen her ikisi de 
dokumacı olmaları itibariyle çulhaların istisna
sını yerinde bulmayarak bu kaydı cetvelden çı
karmıştır. 

G) Bazı iş nevileri nüfus kaydiyle takyit 
edilmiş olmasına göre bunların mükellefiyetleri
nin tâyininde hangi nüfus kaydınm tatbiki lâ-
zımgeleceği kanunda beyan edilmediği takdirde 
tatbikatta bir çok ihtilâflara yol açılmış olacağı 
nazarı itibara alınarak ve bir çok kanunlarımızda 
neticeleri ilân edilmiş nüfus sayımları esas ola
rak alınmış olduğu da gözönünde tutularak cet-
vlin sonuna nüfus kaydının neyi ifade edeceği 
hakkında hükümler konulmuştur. ' 

iktisat Encümeninin hazırladığı cetvel yuka
rıda mahiyetleri ve sebepleri arzolunan tadilâtla 
Encümenimiz tarafından da kabul edilmiştir. 

Cetvelde yapılan bu tadilâttan başka birinci 
maddeye, maksadı daha vazih olarak ifade ede
cek bir şekil verilmiş ve zammın mevzuunu ta
rif eden maddeye, karine üzerinden vergi veren 
kollektif şirketlerin de zamma tabi olduklarını 
sarahaten gösteren bir fıkra eklenmiştir. Yapı
lan zam, mükelleflerin ikamet yerlerinin kira be-. 
deli ile ölçülmüş olmasına ve hükmi şahısların 
ikamet yeri olamıyacağına göre, kolektif şirket
lerin bu zamma tabi bulunduklarının maddede 
ayrıca zikredilmesine kanun tekniği bakımından 
ihtiyaç bulunduğu derkârdır. 

Madde 2. — Encümenimizce lâyihaya ilâve 
olunan bu madde, Kazanç; Vergisi Kanununun 
sekizinci muaddel maddesinde tarif olunan müta-
ahhitlerin de fevkalâde zamma tabi tutulması 
maksadını istihdaf etmekte olup ilâvesi sebebi 
yukarıda arzedilmiştir. Ancak esas . meşgaleleri 
müteahhitlik olmıyan tacir veya sanatkârların. 
resmî daire ve müesseselere beş yüç liralıktan faz
la mal satmaları veya hizmet ifa etmeleri dola,-
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yısiyle mütaahhit vaziyetine girmeleri bunların 
müteahhit sıfatiyle mevzuubahs fevkalâde 
zamma tabi tutulmalarını icabettirmiyecek ve 
bunlar esas meşgaleleri birinci maddeye bağlı 
cetvelde yazılı neviden olduğu takdirde o 
meşgaleleri dolayısiyle mükellefiyet şümulüne 
girecekler, aksi halde ' zamla mükellef olmıya-
caklardır. Maddenin ikinci fıkrası da bu mak
satla kaleme alınmıştır. 

Madde 3. — Lâyiha ile istihdaf edilen vergi 
hasılatının tam olarak elde edilebilmesi mükel
leflerin ikamet yerlerine ait kira bedellerinin doğ
ru olarak tesbit edilmesine bağlı olduğu ve bu 
temin edilmedikçe sarfedilen emeklerin boşa gi
deceği muhakkaktır. Bu nokta üzerinde ehem
miyetle tavakkuf eden Encümenimiz, bazı mü
kelleflerin vergiden kaçınmak maksadiyle baş
vurmakta olduğu çeşitli muvazaa yollarını ka
pamanın, lâyihadan beklenen maksadın husu
lü için katiyen zaruri bulunduğunu ve bu mu
vazaanın en kolay bir şekilde, ikamet yerleri
nin akraba üzerine devredilmesi suretiyle icrası 
mümkün olacağını nazarı dikkate alarak 3843 sa
yılı Muamele vergisi Kanunundaki hükümlerden 
de faydalanmak suretiyle, bu maddeye mükellef 
tarafından ikamet edilen yerlerin akrabalar na
mına kiralanmış olması halinde bunun vergi 
tarhı noktasından nazara almmıyarak, kiranın 
mükellefe ait addolunması ve bunlar mükellefle 
birlikte ikamet ederse kiradan bunlar için ten
zilât yapılmaması esaslarını kabul etmiş ve tica
ret ettiği yerlerden muvakkaten ayrılmış olanlar 
hakkında hususi bir hüküm şevkine mahal gör-
miyerek İktisat Encümeninin ikinci maddesini 
bu tadilâtla üçüncü madde olarak kabul eylemiş
tir. 

Madde 4. — Aynı iş yerinde veya muay
yen bir iş yeri olmaksızın muhtelif işleri bir 
arada yapanların mükellefiyete tabi olup olma
dıklarının tâyini için asıl işlerine - itibar olu
nacağı esaslı bir kaide olup bu kaide birinci 
maddeye bağlı cetvele dâhil bütün iş nevileri hak
kında, cari olacağından bunun müstakil bir mad
de halinde daha muvafık görülerek İktisat En
cümeninin ikinci maddesinin son fıkrası daha 
sadeleştirilmek suretiyle dördüncü madde olarak 
yazılmıştır. 

Madde 5. — Kira bedellerinin varidat daire
lerine bildirilmesi için beyanname verecek olan
lar arasına mütaahhitlerin de ilâvesi ve beyan

name ile bildirilecek malumatın açık ve hiç bir 
tereddüde mahal vermiyecek şekilde yazılması 
maksadiyle İktisat Encümeninin üçüncü maddesi 
bazı değişiklikler yapılmak suretiyle beşinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 6. —• Verilen beyannamelerin kon
trolü için noterlerden ve bina sahiplerinden kira 
miktarına ve kira mukavelenamesine dair ma
lumat istenebileceği hakkında olan Hükümetin 
dördüncü maddesinden noterlerin çıkarılması 
şeklinde Adliye Encümenince yapılan tadile En-
cümenimizce de iştirak edilmiş ise de ev sahipleri 
hakkında bu madde ile konulan mecburiyete ri
ayetsizlik halinde Türk Ceza Kanununun 526 
ncı maddesinin tatbik olunacağı yolundaki müta
lâaya iştirak olunamamış ve bu itibarla bu 
kabil hallerde suçlulardan 50 liraya kadar ha
fif para cezası alınacağı maddede tasrih edil
mek suretiyle 6 ncı madde tedvin olunmuştur. 

Madde 7. — Hükümetin beşinci maddesi bazı 
kelime tashihleriyle aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. —• Hükümetin altıncı maddesi, mak
sadı daha iyi ifade edecek bir şekle konulmak su
retiyle sekizinci madde olarak yazılmıştır. 

Madde 9. —• Hükümetin yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 1. — Bu kanunun şümulüne 
giren mükelleflerin- kimler olduğunun iyice an
laşılması bu mükelleflerin kanuni mecburiyetle
rini yerine getirmek bakımından çok ehemmiyetli 
bir nokta olduğundan, muvakkat birinci madde 
de Maliye dairelerince beyanname vermeği ica-
bettiren iş ve teşebbüslerin, yani birinci madde
ye bağlı cetvelin ve bir de beyanname verilmesi 
lüzumunun ilân edilmesi ve beyanname verme 
müddetinin bu kanunun neşri tarihinden başla-
tılmayıp bu ilân tarihinden iptidar etmesi lü
zumlu görülerek muvakkat birinci maddeye bu 
cihetler dereolunduğu gibi, 1944 yılı için Ka
zanç vergileri Kanununun neşrine kadar tarh ve 
tebliğ edilmiş olan mükelleflere, yeni zam için 
itiraz hakkı tanınmaması, ancak onların beyan 
ettikleri miktarlar esas tutularak tarhedilecek 
zamlara maksur olmak tabii olup beyanları yan
lış evya noksan görülerek cezalı vergiye tabi tu
tulacaklardan itiraz hakkının kaldırılması caiz 
bulunmadığından bu nokta hakkında da maddeye 
hüküm konulmuştur. 

Bundan başka, muvakkat madde hükmüne 
riayet etmiyerek zamanında beyannamesini ver-
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iâ 
miyen veyahut verdiği beyannameye yanlış ve nok
san malumat dereedenler hakkında tatbik olunacak 
müeyyede hakkında da maddeye icabedeh hü
kümler ilâve olunmuş ve 1944 yılı için tarholu-
naeak fevkalâde zamların birinci taksiti için 
mükelleflere biraz daha genişlik verilmiş olmak 
üzere bu müddet eylül 1944 olarak tesibt edil
miştir. 

Muvakkat madde 2. — Beyanname usuliyle 
vergiye tabi olup taahhüt işlerini de mem-
zucen yapanların taahhüt işlerinden dolayı 
aldıkları paralardan kesilen vergilerin beyan
namelerine müsteniden tarholunan vergilerine 
mahsup edilmesi hakkındaki yedinci madde hük
münün 1944 yılı vergilerinden itibaren tatbiki 
hakkında Hükümetçe teklif olunan muvakkat 
ikinci madde Encümenimizce de muvafık görüle

rek lâyihaya alınmıştır. 
Madde 10. — 4040 numaralı kanunun 40 

ncı maddesi hükmü, lâyihaya alınmak suretiyle 
madde" yeniden kaleme' alınmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Rs. V. Mt M. 
Kastamonu Tokad 
T. Coşhan H. #. Keşmir 

Bitlis Bolu 
B .Osma Dr. Z. Ülgen 
Giresun Giresun 

M. Akkaya A. Sayar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icra
sına dair olan 3828, 4040,4226 
ve 4437 sayılı kanunlara ek ka

nun lâyihası 

MAEDD 1. — 2395 sayılı 
kanuna göre Kazanç vergisine 
tabi olup bağlı (1) numaralı 
cetvelde "iş nevileri yazılı mükel
leflerden; 

A) Kaznç Vergisi kanunu
nun 17 nei maddesine göre iş
gal, ettikleri yerlerin gayrisâfi 
iradı, ve aynı kanunun 20 nei 
maddesi mucibince gündelik 
gayrisâf i kazançları üzerinden 
vergiye tabi olanların kazanç 
vergilerine; 

B) Aynı kanunun 7 nei mad
desi mucibince işgal ettikleri 
yerlerin iradının 2 000 lira veya 
daha "fazla olmasından veya 47 
nei madde mucibince beyanna
me usulünü tercih etmelerinden 
dolayı beyanname esasına göre 
vergiye tabi olanların 2729 sayılı 
kanuna göre hesaplanan asgari 
vergilerine; 

Geçmiş takvim yılında ikamet 
ettikleri yerlerin senelik kira be
delleri miktannea fevkalâde zam 
ilâve olunmuştur. 

Sahip oldukları binalarda ika
met edenler için kira bedeli ye
rine binaların gayrisâfi iratları 
esas tutulur. 

- İ 4 -
I İKTİSAT ENCÜMENİNİN DE-

GİŞTÎRİŞÎ 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 
4226 ve 4437 sayılı kanunlara 

- e k kanun 

MADDE 1. — 23P5 sayılı 
kanuna göre kazanç \ ergisine 
ta l i olup bağlı «1» numaralı 
'•etvelde iş nevileri yazılı mü
kelleflerden; 

A) Kazanç Vergisi Kanunu
nun 17 nei maddesine göre işgal 
ettikleri yerlerin gayri safi ira
dı, ve ayni kanunun 20 nei mad
desi mucibince gündelik gayri 
safi kazançları üzerinden vergi
ye tabi olanların kazanç vergi
lerine; 

B) Bir numaralı cetvelde 
yazılı iş nevilerine dahil olup ta 
aynı kanunun 7 nei maddesi 
mucibince işgal ettikleri yerle
rin iradının 2 000 lira veya da
ha fazla olmasından veya 47 nei 
madde mucibince beyanname 
usulünü tercih etmelerinden do
layı beyanname esasına göre ver
giye tabi olanların 2729 sayılı 
kanuna göre hespl anan asgari 
vergilerine; 

Geçmiş takvim yılında ikamet 
r ettikleri yerlerin senelik kira 

bedelleri miktannea fevkalâde 
zam ilâve olunmuştur. 

Sahip oldukları binolarda ika
met edenler için kira bedeli ye
rine binaların gayri safi irad-
ları esas tutulur. 

TİCARET ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTİRİŞİ 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4226 
ve 4437 sayılı kanunlara ek 

kanun 

MADDE 1. — 2395 sayılı ka
nuna göre kazanç vergisine tabi 
olup bağlı bir numaralı cetvelde 
iş nevileri yazılı mükelleflerden; 
zanç vergisine tabi olup bağlı 
bir numaralı cetvelde iş nevileri 
mükelleflerden; 

A) Kazanç Vergisi Kanunu
nun 17 nei maddesine göre işgal 
ettikleri yerlerin gayri safi ira
dı, ve aynı kanunun 20 nei mad
desi mucibince gündelik gayri 
safi kazançları üzerinden ver
giye tabi olanların kazanç ver
gilerine; 

B) Bir numaralı cetvelde 
yazılı iş nevilerine dahil olupta 
aynı kanunun 7 nei maddesi mu
cibince işgal ettikleri yerlerin 
iradının iki bin lira veya daha 
fazla olmasından veya 47 nei 
madde mucibince beyanname 
usulünü tercih etmelerinden do
layı beyanname esasına göre 
vergiye tabi olanların 2729 sa
yılı kanuna göre hesaplanan as
gari vergilerine; 

Geçmiş takvim yılından kanu
nî ikametgâhları senelik kira 
bedelleri miktannea fevkalâde 
zam ilâve olunmuştur. 

Sahip oldukları binalarda ika
met edenler için kira bedellerine 
binaların gayri safi iradlan esas 
tutulur. 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRtŞl 

Fevkalâde vaziyet dölayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4326 
ve 4437 sayılı kanunlara ek 

kanun 

MADDE 1. — İktisat Encü
meninin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

- 1 5 — 
MALİYE ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİRİŞİ 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4226 
ve 4437 sayılı kanunlara ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — İktisat Encü
meninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTÎRİSİ 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam ic
rasına dair olan 3828, 4040, 4226 
ve 4437 sayılı kanunlara ek ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — Bağlı cetvelde 
yazılı iş ve teşebbüslerle işti
gal eden kazanç vergisi mükel
leflerinden: 

A) 2395 sayılı Kazanç Ver
gisi Kanununun 17 nci madde
sine göre, işgal ettikleri ma
ğaza, dükkân, yazıhane ve ida
rehane gibi yerlerin gayrisafi 
iratları veya mezkûr kanunun 
20 nci maddesi mucibince gün
delik gayrisafi kazançları üze
rinden vergiye tabi bulunanla
rın kazanç vergilerine; 

B) Ticaret ve sanatlarını ic
ra ettikleri yerlerin gayrisafi ira
dı iki bin lira veya daha fazla 
olmasından veyahut Kazanç 
Vergisi Kanununun 47 nci mad
desi mucibince beyanname usu
lünü tercih etmelerinden dola
yı beyanname usuliyle kazanç 
vergisine tabi bulunanların 2729 
sayılı kanuna göre hesaplanan 
asgarî vergilerine; 

Geçen takvim yılı içinde ikar 
met ettikleri yerlerin senelik ki
ra bedelleri ve bu yerler mü
kellefin malı ise senelik gayri
safi iratları miktarınca fevka
lâde zam ilâve olunmuştur. 

Yukarıdaki (A) ve (B) fık
ralarının şümulüne giren kolek
tif şirketlerde, şeriklerinin ika
met ettikleri yerlerin kira be
deli ve bu yerler şeriklerin malı 
ise gayrisafi iradı üzerinden 
mezkûr zamma tabidir. 

MADDE 2. — 2395 sayılı ka
nunun 8 nci maddesinin 3828 
sayılı kanunla değiştirilmiş olan 
birinci bendinde mütaahhitler 
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Hii. 

1^MXÖŞ 2. ' — Birinci mad
dece yazılı zammın hesabında; 

"Âj Kolektif, hususi ve adi 
şirketlerde/ ortakların ikamet 
yerleri kira bedellerinin veya 
gay/işâfr iratlarının yekûnu; 

B) Kısmen iş ve kısmen ika-
m ^ yeri olarak kullanılan bir -
binanın veya apartman dairesi
nin kirası veya gay risaf î iradı 
bu kısımlar, arasında ayrılma
mış bulunduğu takdirde, kira 
veya iradm yarısı; 

C) Sene içinde ikamet yer
leri. değiştirildiği takdirde muh
telif ikamet yerleri için ödenilen 
kira bedellerinin mecmuu bina 
mükellefin malı ise senelik gay-
risâfi irattan ikamet müddetine 
göre hesaplanacak miktar; 

Ç). Kışlık ikamet yerini i bı
rakmaksızın aynea yazlık ika
met yerlerinde oturanlar için 
her ilki yerin ödenen kira bedeli 
ve bina mükellef in malı ise gay-
risâfi iradı; 

D) Aynı bina dahilinde müş
tereken ikamet eden mükellefle
rin- her birine ait kira bedeli 
mukavelename ile ayrılmışsa bu 
bedel ). t^yrılmamışsa veya mü
kellefler binanın sahibi ise se-

îk. E. 

MADDE 2. — Birinci madde
de yazılı zammın hesabında; 

A) Kollektif, hususi ve âdi 
şirketlerde ortakların ikamet 
yerlerinden kira bedellerinin ve
ya gayri safi iradlannın en 
yükseği; 

B) Kısmen iş ve kısmen ika
met yeri olarak kullanılan bir 
binanın veya apartıman dairesi
nin kirası ve gayri safi, iradı 
bu kısımlar arasında ayrılma
mış bulunduğu takdirde, kira 
veya iradın yarısı; 

G) Sene içinde ikamet yer
leri değiştirildiği takdirde muh
telif ikamet yerleri için ödeni
len kira bedellerinin mecmuu; 

Bina mükellefin malı ise se
nelik gay risaf i irattan ikamet 
müddetine göre hesaplanacak 
miktar; 

Ç) Aynı bina dâhilinde 
müştereken ikamet eden mükel
leflerin herbirine ait kira be
deli mukavelename ile ayrılmış
sa bu bedel, aynlmamışsa ve
ya mükellefler binanın sahibi ise 
senelik kira bedelinden veya 
gayrisafi irattan müsavi suret
te ayrılacak miktarlar; 

D) Mükellefin ikamet ettiği 

( S. Sayısr • 123 ) 
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MADDE 2. — İktisat Encü
meninin ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 



Ad. E. 

MADDE 2. — İktisat Encü
meninin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

— 17 -
Mal. E. 

MADDE 2. — Birinci mad
dede yazılı zammın hesabında; 

A) Kolektif, hususi ve âdi 
şirketlerde ortakların ikamet yer
lerinden kira bedellerinin veya 
gayrisâf i iratlarının en yükseği; 

B) Kısmen iş ve kısmen ika
met yeri olarak . kullanılan bir 
binanın veya apartman dairesi
nin kirası ve gayrisâfi iradı bu 
kısımlar arasında ayrılmamış bu
lunduğu takdirde, kira veya ira
dın yarısı; 

C) Sene içinde ikamet yer
leri değiştirildiği takdirde muh
telif ikamet yerleri için ödenilen 
kira bedellerinin mecmuu; 

Bina, mükellefin malı ise sene
lik gayrisâfi iraddan ikamet 
müddetine göre hesaplanacak 
miktar; 

Ç) Aynı bina dâhilinde müş
tereken ikamet eden mükellefle
rin herbirine ait kira bedeli mu
kavelename ile ayrılmışsa bu be
del, ayrılmamışsa veya mükellef
ler binanın sahibi ile senelik ki
ra bedelinden veya gayrisâfi 
iraddan müsavi surette ayrıla
cak miktarlar. 

D) Mükelleflerin ikamet et
tiği bina dâhilinde geçinmeleri 

B. E. 

tediye sırasında taahhüt bedel
lerinden kesilen kazanç vergile
rinden ayrı olarak, birinci mad
dedeki fevkalâde zamma tabidir. 

Esas işleri mütaahhitlik olma
yıp 2395 sayılı kanunun sekizin
ci maddesinin muaddel birin
ci bendinde yazılı daire ve mü
esseselere esas işlerinin mevzu
una giren mal satmalarından 
veya hizmet ifa etmelerinden 
dolayı arızı olarak mütaahhit 
vaziyetine girenlerden mütaah
hitlik için ayrıca fevkalâde zam 
alınmaz. 

MADDE 3. — Birinci madde
de yazılı zammın hesabında: 

A) Kolektif, hususi ve âdi 
şirketlerde ortakların ikamet 
yerlerinin kira bedellerinden 
veya gayri safi iratlarından en 
yükseği; 

B) Kısmen iş ve kısmen ika
met yeri olarak kullanılan bir 
binanın veya apartıman daire
sinin kirası veya gayri safi ira
dı bu kısımlar arasında ay
rılmış bulunduğu takdirde, kira 
veya iradm yarısı; 

C) Sene içinde ikamet yer
leri değiştirildiği takdirde her 
bir ikamet yeri için ödenilen 
kira bedellerinin mecmuu; 

Bina, mükellefin malı ise se
nelik gayri safi irattan ikamet 
müddetiyle mütenasip olarak 
hesaplanacak mikdar; 

Ç) Aynı bina dahilinde müş
tereken ikamet eden mükellef
lerin her birine ait kira bedeli 
mukavelename ile ayrılmamış
sa senelik kira bedelinden veya 
gayri safi irattan müsavi suret
te ayrılacak miktarlar; 

D) Kışlrk ikamet yerini bı
rakmaksızın ayrıca yazlık ika
met yerlerinde oturanlar için 
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Hü. 
ııeliki kira bedelinden veya gay
risafi irattan.müsavi surette ay
rılacak miktarlar; 

Matrah ittihaz edilir. 
Binanın ayrı methali bulun-

mıyan ve başkasına da kiraya 
verilmiş olmıyan kısımları mü
kellefin işgali altında sayılır. 

Mükelleflerle birlikte oturan 
kimseler için kira bedeli veya 
gayri safi irat tefrik edilmez. 
Aneak bunlar ayn ayrı vergiye 
tabi oldukları takdirde yukan-
ki (D) fıkrası hükmü tatbik 
olunur. Bu kanuna tabi işlerle 
2395 sayılı kanunun 17 ve 20 nei 
maddeleri mevzuuna giren diğer 
işlerin memaueen yapılması ha
linde ikametgâhın kira bedelin
den veya gayri safi iradından 
tenzilât yapılamaz. 

îk. E. 

bina dâhilinde geçinmeleri ka
nunen veya hükmen mükellefe 
terettüp etmiyen ve müstakil 
bir aile teşkil eyleyen kimseler 
mukim oldukları takdirde kira 
bedelinden veya gayrisafi irat
tan aile itibariyle ve müsavi su
rette ayrılacak miktar; 

E) Muvakkat sebeplerle ti
caret mahallinden gayri bir şe
hir veya kasabada ikamet eden
lerin ticaret' mahallinde de mes
keni varsa yalnız o meskenin 
gayrisafi iradı; 

Matrah ittihaz edilir. 
Binanın ayrı methali bulun

mayan ve başkasına da kiraya 
verilmiş olmayan kısımları mü
kellef in işgali altmda sayılır. 

Bu kanuna tabi işlerle 2395 
sayılı kanunun 17, ve 20 nei 
maddeleri mevzuuna giren di
ğer işlerin veyahut kanuna bağ
lı cetvelde nüfus veya gayri sar 
fi irat miktariyle takyit- edilen 
iş nevileriyle bu kayıtlara tabi 
tutulmayan işlerin memzueen 
yapılması halinde de! esas alarak 
yapılan işe itibar olunmak «ut-
retiyle iş ve teşebbüsün zamma 
tabi olup olmadığı tâyin; edilir. 
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Mal. m 

kanunen veya hükmen mükellef e 
terettüp etmeyen ve müstakil 
bir aile teşkil eyleyen kimseler 
mukim oldukları takdirde kira 
bedelinden veya gayrisâfi irad-
dan arle itibariyle ve müsavi «su
rette ayrılacak miktar. 

E) Muvakkat sebeplerle ti
caret mahallerinden gayri bir 
şehir veya kasabada ikamet eden
lerin ticaret mahallinde de mes
keni varsa yalnız o meskenin 
gayrisâfi iradı. 

Matrah ittihaz edilir. 
Binanın ayrı medhali bulun

mayan ve başkasına da kiraya 
verilmiş olmayan kısımları mü
kellefin işgali altında sayılır. 

Bu kanuna tâbi işlerle 2395 sa
yılı kanunun 17 ve 20 nci mad
deleri mevzuuna giren diğer iş
lerin veyahut kanuna bağlı cet
velde nüfus veya gayrisâfi irat 
miktariyle takyit edilen iş nevi-
leriyle bu kayıtlara tâbi tutulma
yan işlerin memzucen halli ya
pılması halinde de esas olarak 
yapılan işe itibar olunmak sure
tiyle iş ve teşebbüsün zamma tâ
bi olup olmadığı tâyin edilir-

F) Kışlık ikamet yerini bı
rakmaksızın ayrıca yazlık ika
met yerlerinde oturanlar için 
her iki yerin ödenen kira bedeli 
ve bina mükellefin malı ise gay-
sâfi iradı. 

ö) Mükellef otel veya pan
siyonda ikamet ettiği takdirde 
bir sene zarfında otel veya pan
siyon kirası olarak ödediği mik
tar. 

B. & 

her iki yerin ödenen kira bedeli 
ve bina mükellefin malı ise 
gayri safi iradı; 

E) Mükellef otel veya pan
siyonda ikamet ettiği takdirde 
bir sene zarfmda otel veya pan
siyon kirası olarak ödediği mik
tar; 

Matrah ittihaz edilir. 
Binanm ayrı methali bulun-

mıyan ve başkasına da kiraya 
verilmiş olmayan kısımları mü
kellefin işgaK altında sayılır. 
Mükellefin ikamet ettiği yer 

kendi namına kiralanmış; olma
yıp, karı, koca, usûl ve füru, 
kardeş, amca, dayı, hala ve tey
zeler, yeğenler, damatlar veya 
bunlar derecesindeki sıhrî ak
rabalar veya kendi memurları 
ve müstahdemleri namma kira
lanmış bulunduğu takdirde bu 
şahıslar mükellefle birlikte i-
kamet etmiş olsun, olmasm, 
mezkûr yerin kira bedeli fevka
lâde zammın tarhına esas olur. 

Mükellef namma kiralanmış 
olan ikamet yerinde, yukanki 
fıkrada sayılı akrabadan bir 
veya bir kaçı da mukim olduğu 
takdirde, kira bedelinden bunlar 
için tenzilât yapılmaz. Mezkûr 
akrabadan başka ve bu kanunla 
alâkalı olmayan şahıslar ikamet 
ettikleri ve her birine ait kira 
bed«li, mukavele ile ayrılmamış 
bulunduğu takdirde kira bede
linin yarısı mükellefe ait sayı
lır. 

MADDE 4. — Aynı iş yerin
de veya muayyen bir iş yeri ol
maksızın birinci maddeye bağ
lı cetvelde nevileri yazılı işlerle 
diğer işleri veyahut mezkûr 
cetvelde nüfus ve gayri safi 
irat kayıtlariyle takyit edilmiş 
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MADDE 3. — Birinci madde
de yazılı mükellefler, aşağıdaki 
malûmatı hâvi bir beyannameyi 
her sene ikincikânun ayı içinde 
bağlı bulundukları varidat dai
resine vermeğe mecburdurlar. 

a) Adı soyadı ve kazanç 
vergisi hesap numarası; 

b) îş nevileri; 
c) îş yerinin adresi; 
d) Geçmiş takvim yılında 

ikamet ettikleri yerlerin adresi 
ve her birindeki ikamet müddeti; 

e) ikamet yerlerinin senelik 
kirası, sahip oldukları binalarda 
ikamet edenler için gayri sât'i 
irat (sene içinde bir kaç yerde 
ikamet etmiş olanlar her ika
met yerine ait kira bedelini ve
ya gayri safi iradı ayrı ayrı gös
termeğe mecburdurlar.) 

f) Kira mukavelenamesinin 
tarihi ve hangi noterlikçe tescil 
edilmiş olduğu; 

g) ikinci maddenin (D) fık
rasında yazılı hallerde buna gö
re lüzumlu malûmat; 

Kollektif, hususi ve âdi şir
ketler ortaklarının her biri için 
(d, e) ve (f) fıkralarında yazılı 
malûmatı beyannamelerinde gös
termeğe mecburdurlar. 

Bu beyannameler her türlü 
resimden muaftır. 

MADDE 3, — Hükümetin 
üçüncü maddesi eynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Birinci madde
de yazılı mükellefler, aşağıdaki 
malûmatı hâvi bir beyennameyi 
her sene Ikincikânun ayı içinde 
bağlı bulundukları varidat dai
relerine vermeğe mecburdurlar. 

Her sene birincikânun ayı ba
şında bu kanuna göre zamma 
tabi tutulan mükellef grupları 
mahallen ilân olunur. 

A) Adı, soyadı ve kazanç 
vergsi hesap numarası; 

B) îş nevileri; 
C) îş yerinin adresi; 
D) Geçmiş takvim yılında 

ikamet etikleri yerlerin adresi 
ve herbirindeki ikamet müddeti; 

E) İkamet yerlerinin sene
lik kirası, sahip oldukları bina
larda ikamet edenler için gayri-
safi irat (sene içinde bir kaç 
yerde ikamet etmiş olanlar her 
ikamet yerine ait kira bedelinin 
veya gayrisafi iradı ayrı ayn 
göstermeğe mecburdur); 

F) Kira mukavelenamesinin 
tarihi ve hangi noterlikçe tescil 
edilmiş olduğu; 

G) ikinci maddenin Ç, D 
ve E fıkralarında yazılı haller
de buna göre lüzumlu malûmat. 

Kolektif, hususi ve âdi şirket
ler ortaklarının herbiri için yu-
karıki fıkralarda yazılı malûma
tı beyannamelerinde göstermeğe 
mecburdurlar. 

Bu beyannameler her türlü 
resimden muaftır. 
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MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- 2 1 -
Mal. E. 

MADDE 3. — Ticaret Encü
meninin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

£. E. 

olan ve olmayan işleri bir arada 
yapanların mükellefiyetlerinin 
tâyininde esas işlerine itibar o-
lunur. 

HADDE 5. — Birinci ve i-
kinci maddelerin şümulüne gi
ren mükellefler, aşağıda ya
zılı malûmatı havi bir beyanna
meyi her sene ikincikânun ayı 
içinde, makbuz karşılığında 
bağlı olduklan varidat dairele
rine vermeğe mecburdurlar. î-
kinci maddede yazılı mütaah-
hitler beyannamelerini ikamet
gâhlarının bulunduğu mahal 
varidat dairesine verirler. 

Beyannamelerde mükellefin: 
A) Adı, soy adı, kazanç ver

gisi hesap numarası; 
B) Ne işle meşgul olduğu 

ve iş yerinin adresi; 
C) ikametgâh adresi; 
D) Geçmiş takvim yılında 

ikamet ettiği yerlerin adres
leriyle her birindeki ikamet 
müddetleri ve senelik kira be
delleri (malik oldukları bina
larda ikamet edenler için ika
met yerinin gayri safi iradı); 

E) Kira mukavelenamesinin 
tarihi ile kiranm başladığı ve 
sona erdiği tarihler ve mukave
lenamesinin hangi noterlikçe 
tescil edilmiş olduğu; 

F) Geçmiş takvim yılında 
aynı ikamet yerinde diğer şa
hıslarla müştereken ikamet e-
dildiği takdirde bu şahısların 
ad ve soy adları ile iştigal ne
vileri ve ikametgâh adresleri ve 
her birine ait kira bedeli (her 
birine ait kira bedeli mukavele
name ile tâyin edilmemiş ise 
mukavelenamede yazılı kira be
delinin tamamı yazılır ve her 
birine ait miktarm ayrılmamış 
olduğu tasrih edilir.) 
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HADDE 4. — Varidat daire
leri vaktinde verilen beyanna
melerde yazılı malûmata göre 
ertesi malî yıla ait fevkalâde 
zammı, 2395 sayılı kanunun 
46 ncı maddesinde yazılı müd
det zarfında, kazanç vergisiyle 
birlikte tarh ve tebliğ ederler. 

Beyannamelerini vaktinde ver
memiş olan mükelleflerin ika
met ettikleri binaların senelik 
kira bedeli, mal sahibi iseler 
gayri safi iradı varidat dairele
rince tahkik ve tesbit edilerek 
fevkalâde zam vergileri bir kat 
ve tekerrüründe dört kat zamla ;• 
tarkolunur. 

Verilen beyannamelerin vari
dat tahakkuk memurluklaraaıea 
veya 2395 sayılı kanuna göre 
beyanname tetkikına salahiyetli 
diğer memurlarca tetkiki sonun
da vergi, matrahını azaltacak su
rette yanlış veya noksan beyan
da bulunulduğu tesbit* olunduğa > 
takdirde vergi farkı dört kat 
zamda tarhedilir. 
B i m sahipleriyle inamlarına ha
reket edenler ve notenlerkirala-

MADDE 4. — Varidat daire
leri vaktinde verilen beyanname
lerde yazılı malûmata göre er
tesi malî yıla ait fevkalâde zam
mı 2395 sayılı kanunun 46 ncı 
maddesinde yazılı müddet zar
fında, kazanç vergisiyle birlikte 
tarh ve tebliğ eder. 

Beyannamelerini vaktinde ver
memiş olan mükelleflerin ikamet 
ettikleri binaların senelik kira 
bedeli, mal sahibi iseler gayri-
sâfi iradı varidat dairesince tah
kik ve tespit edilerek fevkalâde 
zam vergileri % 50 ve tekerrü
ründe bir kat zamla tarholunur. 

Verilen beyannamelerin vari
dat tahakkuk memurlarınca ve
ya 2395 sayılı kanuna göre be
yanname tetkikine salahiyetli di
ğer memurlarca tetkiki vergi 
matrahını azaltacak surette yan
lış veya noksan beyanda bulun
duğu tespit olunduğu takdirde 
vergi farkı dört kat zamla tar
hedilir. , 

Bina sahipleriyle namlarına 
hareket edenler ve noterler ki
ralara ait olarak istisnaen ma-

MADDE 4. — iktisat Encü
meninin 4 neü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( & / $ a y ı « 4 1 2 3 ) 



Ad. 1 . 

MADDE 4. — Varidat daire
leri vaktinde verilen beyanna
melerde yazılı malûmata göre 
ertesi malî yıla ait fevkalâde 
zammı 2395 sayılı kanunun 46 
ncı maddesinde yazılı müddet 
zarfında, kazanç vergisiyle bir
likte tarh ve tebliğ eder. 

Beyannamelerini vaktinde ver
memiş olan mükelleflerin ikamet 
ettikleri binaların senelik kira 
bedeli, mal sahibi iseler gayri-
sâfi iradı varidat dairesince ta
hakkuk ve tesbit edilerek fev
kalâde zam vergileri 
tekerrüründe bir kat 
tarholunur. 

Verilen beyannamelerin va
ridat tahakkuk memurlarınca 
veya 2395 sayılı kanuna 
göre beyanname tetkikine 
salahiyetli diğer memurlar
ca tetkiki sonunda vergi mat
rahını azaltacak surette yanlış 
veya noksan beyanda bulunul
duğu tesbit olunduğu takdirde 
vergi farkı- dört kât zamla -tar-
hedilir. 

Bina sahipleri bu kanunun 

% 50 ve 
zamla 

- 2 3 -
Mal. E. 

MADDE 4. — Adliye Encü
meninin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

a E. 
O) Gteçmiş< takvim yılında 

ikamet edilen yer mükellef na
mına kiralanmamış ise ikamet 
yerinin kimin namma kiralan
mış olduğu ve bu şahsm mükel
lefe olan akrabalık ve münase* 
bet derecesiyle ikametgâh ad
resi ve ikamet yerinin senelik 
kira bedeli; 

Gösterilir. 
Kolektif, hususi veya âdi şir

ketlerin verecekleri beyanna
melerde, ortakların her birine 
ait y«karıki malûmat ayn ay
rı gösterilir. 

Bu maddede yazılı beyanna
me ye makbuzlar damga res
minden muaftır. 

MADDE 6. — Varidat daire
leri vaktinde verilen beyanna
melerde yazrlı malûmata göre 
ertesi malî yıla ait fevkalâde 
zammı 2395 sayılı kanunun 46 
ncı maddesinde yazık müddet 
zarfında, tarh ve tebliğ eder. 

Beyannamelerini vaktinde 
vermemiş olan mükelleflerin 
ikamet' ettikleri yerlerin sene
lik kira bedeli, mal sahibi ise
ler gayri safi iradı varidat da
iresince tahkik ve tesbit edile
rek fevkalâde zamları tarh ve 
buna birinci defasında % 
50 ve tekerrürü halinde bir kat 
zammolunur. 

Verilen beyannamelerin vari
dat tahakkuk memurlarınca ve
ya 2395 sayîlı kanuna göre be
yanname tetkikine salahiyetli 
diğer memurlarca tetkiki so
nunda vergi matrahım azal
tacak surette yanlış veya nok
san beyanda bulunduğu sabit 
olduğu takdirde vergi farkı dört 
kat zamla tarhedilir. 

Bina sahipleri bu kanunun 
şümulüne giren mükelleflerin 

( S.: Sayısı: 123 ) 



Hü. 

ra ait olarak istenen malûmatı 
alâkalı memurlara on beş gün 
içinde vermeğe mecburdurlar. 
Bu malûmatı müddeti içinde 
vermiyen veya noksan ve yan
lış verenlerden 200 liradan 500 
liraya kadar para cezası alınır. 

MADDE 5. — Beyanname u-
sulünde kazanç vergisine tabi iş
lerle alelumum taahhüt işlerini 
memzueen yapanların taahhüt 
bedellerinden kesilen kazanç 
vergisiyle buhran ve fevkalâde 
zamları bu mükelleflerin be
yannamelerine müstenit vergi
lerinden tenzil ve mahsup edil
mez. 

MADDE 6. — 3828 sayılı ka
nunun 15 nci maddesiyle 4040 
sayılı kanunun 21 nci madde
sinin 2 nci bendi ve 3692 sayılı 
kanun hükümleri yukarıki mad
deler mucibince alınacak fevka
lâde zamlara da şâmildir. 

Ancak beyannamede yazılı 
kira veya gayrisâfi irat miktarı 
üzerinden tarholunan fevkalâ
de zamma itiraz olunamaz. 

Bu kanunda zikri geçen ika
metgâh gayrisâfi iratları 2395 
sayılı • kanunun 17 nci madde
sinin son bendi mucibince tâyin 
olunur. 

MADDE 7. — 10 . IV . 1340 
tarihli ve 472 sayılı kanunun 2 
nci maddesi mucibince 3 ncü 
mevki şimendifer ve vapur yol-

— 24 — 
îk. E. 

lûmatı alâkalı memurlara on beş 
gün içinde vermeğe mecburdur
lar. Bu malûmatı müddeti için
de vermeyen veya noksan ve yan
lış verenlere iki yüz liradan beş 
yüz liraya kadar para cezası hük-
molunur. 

MADDE 5, 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Ti. E. 

MADDE 7. — Hükümetin 
8 nci maddesi 7 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5, 6. — iktisat En
cümeninin 5 nci ve 6 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İktisat Encü
meninin yedinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

şümulüne giren mükelleflerin 
kiralarına ait malûmatı kendi
lerine yazı ile yapılan tebliğden 
itibaren on beş gün içinde alâ
kalı daireye bildirmeğe mecbur
durlar. 

— 25 — 
Mal. E. 

MADDE 5.. — Hükümetin 
teklifi aynen kabı?1 edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 
teklifi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 
8 nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

fevkalâde zamlarına esas olan 
kira bedellerine ait malûmatı 
kendilerine yazı ile yapılan teb
liğden itibaren 15 gün içinde 
alâkalı daireye tahriren bildir
meğe mecburdurlar. 

Bu mecburiyete riayet etmi-
yenler hakkında elli liraya ka
dar hafif para cezası hükmolu-
nur. 

MADDE 7. — Beyanname 
usulünde kazanç vergisine tabi 
işlerle taahhüt işlerini memzu-
cen yapanların taahhüt bedelle
rinden kesilen kazanç tvergisiy-
le buhran ve fevkalâde zamları 
bu mükelleflerin beyanname u-
sulü ile tarholunan vergilerin
den tenzil ve mahsup edilmez. 

M4DDE 8. — Mükellefler, 
beyannamelerinde yazılı kira 
bedeli veva gavrisafi irat esas 
tutularak tarhedilen fevkalâde 
zamma itiraz edemezler. Bumm 
haricinde kalan hususlar hak
kında gerek mükellefler tara
fından gerekse idare nâmına ya
pılacak itiraz ve temviz talep
leri hakkında 3692 savılı kanun 
hükümleri tatbik olunur. 

3828 sayılı kanunun 15 nei 
maddesiyle 40*0 savılı kamınım 
21 nei maddesinin ikinci fık
rası hükümleri, yukarıki mad
deler mucibince alınacak fev
kalâde zamma da şamildir. 

Bu kanunda zikri geçen ika
metgâh gayrisâfi iratlarının her 
sene ikincikânun ayının ilk gü
nündeki vaziyeti o ayı takip eden 
malî yıl için tarhedilecek fevka
lâde zamma esas tutulur. 

MADDE 9. — Hükümetin 7 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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cularından alınmakta olan nak
liyat resmine 3828 sayılı kanu
nun 9 neu ve 4226 sayılı kanu
nun 5 nei maddeleriyle yapılmış 
olan zam % 15 e iblağ olunmuş
tur. 

Bu zamlar asli resimlerle bir
likte ve aynı hükümler daire
sinde tahsil olunur. 

Bu zamdan aidat verilmez. 

MADDE 8. — 6 . V H . 1939 
tarih ve 3702 sayılı kanun mu
cibince sinemaların bilet bedel
leri üzerinden alınmakta olan 
resme 4040 sayılı kanunun 33 
ve 4226 sayılı kanunun 10 ncu 
maddeleriyle yapılmış olan zam
lar % 55 e çıkarılmıştır. 

Bu zamlardan belediye ve da
rülaceze hissesi tefrik olunmaz. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Bu kanunun birinci maddesi 
mevzuuna giren mükellefler, 
1944 malî yılı fevkalâde zam 
vergilerinin tarhına esas olmak 
üzere, 1943 takvim yılında ika
met ettikleri binalar hakkında 
üçüncü maddede yazılı beyan
nameyi, kanunun neşrini takip 
eden günden itibaren bir ay zar
fında alâkalı varidat daireleri
ne verirler. Kanunun mer'iyeti 
tarihine kadar 1944 malî yılı 
kazanç vergileri tarh ve tebliğ 
edilmiş olan mükelleflere mez
kûr yıl için bu kanuna göre 
tatbik edilecek zamlar ayrıca 
tebliğ, itiraz ve temyiz muame
lelerine tabi değildir. İşbu zam
ların birinci taksitleri ağustos 
1944 sonuna kadar cezasız olarak 
tahsil olunur. 

— 26, 
îk. E. 

MUVAKKAT BÎRÎNCt MAD
DE — Hükümetin muvakkat 
birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ti. E. 

MUVAKKAT MADDE 1, — 
Bu kanunun birinci maddesi 
mevzuuna giren mükellefler, 
1944 malî yılı fevkalâde zam 
vergisinin tarhına esas olmak 
üzere, 1943 takvim yılında ika
met ettikleri binalar hakkında 
3 ncü maddede yazılı beyanna
meyi, bu kanunla zamma tabi 
tutulan mükellefler gruplarının 
mahallen ilânından itibaren bir 
ay zarfında alâkalı varidat 
dairelerine verirler. Kanunun 
mer'iyeti tarihine kadar 1944 
malî kazanç vergileri tarh ve 
tebliğ edilmiş olan mükellefle
re mezkûr yıl içinde bu kanuna 
göre tatbik edilecek zamlar ay
rıca tebliğ itiraz ve temyiz 
muamelelerine tabi değildir. îş-
bu zamların birinci taksitleri 
ağustos 1944 sonuna kadar ceza
sız olarak tahsil olunur. 
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Ad. E. 

MUVAKKAT BÎRlNCÎ MAD
DE — Hükümetin muvakkat 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- » -
Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 
Bu kanunun birinci ve ikinci 
maddeleri şümulüne giren mü
kellefler, 1944 malî yılı fevka-. 
lâde zamlarının tarhına esas ol
mak üzere 1943 takvim yılı için
de ikamet etmiş oldukları yer
ler hakkında, beşinci maddede 
yazılı malûmatı havi bir beyan
nameyi aşağıdaki fıkrada ya
zılı ilânın yapıldığı tarihten iti
baren bir ay içinde alâkalı va
ridat dairesine vermeğe mecbur
durlar. 

Maliye daireleri bu kanunun 
neşrini mütaakıp birinci fıkra
daki beyannamelerin verilmesi
ni, beyanname vermeği icabetti-
ren iş ve teşebbüslerin nevileri 
ve beyannameye yazılacak malû
matla birlikte mahallerindeki 
gündelik gazetelerle, gündelik 
gazete çıkmayan yerlerde mûtat 
vasıtalarla ilân ederler. 

Bu beyannameler üzerine va
ridat dairelerince 6 ncı madde 
hükümleri dairesinde tarholuna-
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MUVAKKAT MADDE 2. — 
Altıncı madde hükmü 1944 malî 
yılı vergilerine şamildir. 

MADDE 9. — 4040 numaralı 
kanunun 40 ncı maddesi hükmü 
bu kanun hakkında da caridir. 

Ik. E. 

MADDE 8. — Hükümetin 9 
ncu maddesi 8 nci madde olarak 
aynen * kabul edilmiştir. 

Ti. E. 

MADDE 8. — iktisat Encü
meninin 8 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 8. — Hükümetin 
9 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

cak fevkalâde zamlar, kanunun 
mer'iyete girdiği tarihe kadar 
1944 malî yılı kazanç vergileri 
tarh ve tebliğ edilmiş olan mü
kelleflere ayrıca tebliğ edilmez 
ve bunlara karşı itiraz ve temyiz 
yollarına gidilmez. Şu kadar 
ki, mükellefin beyannamesinde 
yazılı kira bedeli veya gayrisafi 
iradın noksan veya yanlış ol
duğu tesbit edilmesinden dola
yı cezalı olarak tarhedilen fev
kalâde zamlar mükelleflere teb
liğ olunur ve bunlara karşı 3692 
sayılı kanun hükümleri daire
sinde itiraz ve temyiz yollarına 
gidilebilir. 

Müddeti içinde beyanname 
vermiyen veya beyannamelerin
de fevkalâde zammın matrahını 
azaltacak surette yanlış veya 
noksan beyanda bulunan mü
kelleflerle verilen beyanname
lerdeki malûmatın sağlanması 
için istenilen malûmatı bildir
meyen bina sahipleri hakkında 
6 ncı madde hükmü tatbik olu
nur. 

1944 malî yılı fevkalâde zam
larının birinci taksiti eylül 1944 
sonuna kadar cezasız olarak tah
sil edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
Yedinci madde hükmü 1944 ma
lî yılı kazanç vergisine de şâ
mildir. 

MADDE 10. — Bu kanun, 
3780 sayılı kanunun tatbikma 
lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edildiği malî yılın sonunda 
mer'iyetten kalkar. 

Şu kadar ki, bu kanunun 
mer'i bulunduğu zamana ait 
olup mezkûr tarihten sonra tar-
holunacak vergi ve resimlere 
de bu kanunda yazılı zamlar 
tatbik olunur. 
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MADDE 10. — Bu kanunun 
7 ve 8 nci maddeleri hükmü 1 
haziran 1944 ve diğer hükümleri 
neşri. tarihinden muteberdir. 

JMADDE 11. — Bu kanun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

21,111,1944 
Bş. V. 

$< .SaraMğlu 
.' M M. v. 

, A. #. Artunlcal 
Ha. V. 

. N.,MMwncİQğlu 
MİV. 
Jüel 
îk.V. 

F i Mwıen 
G. İ V. 

8. E. Ürgüplü 
Mü. V. 

L. A. F^Gebesoy 

Ad.V. 
A,n.T,ürel 

Da. V. 
üfo7mi Z7ra» 

u l ı V. 
F.AğraU 

,,Na.V. 
#. Dat/ 

S. t. M. V. 
Dr.HvAlataş 

Zr. V. 
$. S. Hatipoğlu 

Ti. V. 
C. S. Siren 

Ik. E. 

MADDE 9. — Hükümetin 
10 ncu maddesi 9 ncu madde ola
rak kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 
11 nci maddesi 10 ncu madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ti. E. 

MADDE 9. — İktisat Encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — İktisat En
cümeninin 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ad. E. 

MADDE 9. — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

• Mal: E. 

MADDE & -^ Bu kânuMuüi? » 
nci maddesi 1 haziran 1944 ve 
diğer hükümleri neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 10. —- Hükümetin 
11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 11. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Hükümetin 
İÛ ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine hağh 

[1] NUMARALI CETVEL 
iştigal ney'i 

A 

Antika eşya satanlar 
Av derisi alıp satanlar 
Araba yapan ve satanlar 
Altm ve zikiymet eşya satanlar 
Ardiye işletenler 
Ambalaj kâğıdı satanlar 

B 

Bahçe işletenler (içkili) 
Banyo ve mütemmimatmı satanlar 
Bahriye levazımı satanlar 
Bar işletenler > 
Birahane işletenler 
Bağırsak ticareti yapanlar 
Bakkallar 
Balık avcılığına ait malzeme satanlar 
Bakırcılar ve bakır mamnlâtı satanlar 
Benzin ve gaz satanlar 
Boya satanlar 

0 
Cerrahlık âletleri satanlar 
Camcdar ve aynacılar ile ayna yapanlar 
Celepler 

Çorapçılar 
Çantacılar 
Çiçekçiler cenaze çelengi yapanlar 
Çuval ticareti yapanlar, çulcular 
Çizmeciler 
Çulhacılar 

D 
Depo işletenler 
Dokuma imalâthaneleri 
Debagat levazımı satanlar 
Dericiler 
Döşemeciler 
Dikiş makinesi satanlar 
Diş levazımı satanlar 

iştigal nev'i 

Demir ve demirden mamul eşya yapanlar ve sa
tanlar 
Düğmeciler 
Dokumacılar 

E 

Eezahane işletenler 
Elektrik levazımı satanlar 
Eski Elbise alıp satanlar 
Eski mobilya satanlar 

Fanile, kastik yapan ve satanlar 
Fotoğraf levazımı satanlar 
Fındık ticareti yapanlar 

ö 
Gazino işletenler (içkili) 
Gemi bozanlar 
Çömlekçilerf 
Gözlük ve saire satanlar 
Garajlar 
Gazete imtiyaz sahipleri 

Halı ticareti yapanlar 
Hazır elbiseciler 
Hurdacılar 
Hayvan tacirleri 
Hırdavatçılar 

î 
ithalât ve ihracat ticaretiyle iştigal edenler 
Itriyatçılar ve tuvalet levazımı satanlar 
iplik yapan ve satanlar 
imalâthaneler (Bilûmum) 
inşaat levazımı satanlar 
içkili lokanta, büfe, işletenler 
incir tacirleri 

Kuyumcular 
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Kürk ticareti yapanlar 
Korsa yapanlar 
Kabzimallar ve madrabazlar 
Komüsyocular 
Kredi ile mal alınmasına tavassut edenler 
Kuru yemişçiler 
Koltukçular 
Kontrplâk ve kaplama tacirleri 
Kunduracılar, kavaflar 
Kırtasiye ve yazıhane levazımı satanlar 
Karyola ticareti yapanlar 
Kösele ticareti yapanlar 
Kazmir, çuha, her nevi kumaş ticareti yapanlar 
Kereste ve tomruk satanlar 
kömürcüler (Perakende) 
Kundura levazımı satanlar 
Konserve yapanlar 
Kasaplar 
Kitapçılar kitap neşirleri 

L 

Lâstik ticareti yapanlar 

M 
Manifaturacılar 
Mobilya, muşamba ve benzeri eşya satanlar 
Müstahsillerden veya ikinci ellerden mal alıp ih
racatçıya satanlar 
Mütaahhitler (sekizinci madde dışında kalanlar) 

Nikelâj işi yapanlar 
Nalburlar 

N 

O 

İştigal nev'i 

Oyuncakçılar 
Odun, kömür deposu işletenler 
(Otomobil; kamyon bisiklet ve mümasili eşya ile) 
(bunlarm yedek ve tecdit parçalarını satanlar) 

Plaj işletenler 
Paçavracılar 
Pastırma ticareti yapanlar 
Peynir yapan ve satanlar 

Pamuk tieareti yapanlar 
Porselen ve emaye eşya satanlar 

B 

Kadyo ve buz dolabı satanlar 

a 
Sinema makinası satanlar 
Saraciye eşyası satanlar 
Simsarlar 
Saat ticareti yapanlar t 
Sarraflar 
Silâh, seyyahat ve spor levazımı satanlar 
Soğuk hava deposu işletenler 
Sabun ticareti yapanlar 

Şekerciler 
Şapka yapan ve satanlar 
Şemsiye satanlar 

• Ş ""'•""" 

Tıbbi ve ispençiyari müstahzarat yapanlar 
Tüccar terziler 
Toptancılar (Her nevi) 
Tiftik tacirleri 
Tütün tacirleri 
Trikotaj eşyası satanlar 
Tuhafiyeciler 
Tabakhane işleteler 
Tamirhane işletenler 
Terlik yapanlar 

Üzüm tacirleri 

Yapağı ve yün satanlar 

Z 
Ziraat âletleri satanlar 
Zücaciyeler ve bardakçılar 
Zahireciler 
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tUtisat Encümeninin . değiştirişine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

İştigal riev'i İştigal nev'i 

A - • 

Antika eşya satanla,r • 
Av derisi alıp satanlar 
Araba yapan ve satanla?- (esas iş olarak) 
Altın ve Zikiymet eşya satanlar 
Ardiye işletenler 
Anbalaj kâğıdı satanlar (esâs iş olarak) 

Bahçe işletenler (işkili) 
Banyo ve mütemmimimi satanlar (esas iş ola
rak), 
Bahriye levazımı satanlar 
Bar işletenler 
Birahane işletenler 
Bağırsak ticareti yapanlar (nüfusu yüz binden 
fazla yerlerde çalışanlar) 
Bakkallar, (ticarethanelerinin senelik gayri sa
fi iradı 100 liradan yukarı olanlar) 
ttakırcılar ve bakır mamülâtı satanlar 
Boya satanlar (esas iş olarak) 

O 

Cerrahlık aletleri satanlar 
Cam ve ayna tacirleri 
Celepler 

Çorapçılar (esas iş olarak) 
Çantacılar (esas iş olarak) 
Çiçek, çelenk, buket yap ı l a r ve satanlar (nü
fusu 100 binden yukarı) 
Çuval ticareti yapanlar, Çulcular (esas iş ola
rak) 

" ' '£ 

Depo işletenler r. 
Debagat levazımı satanlar (esas iş olarak) 
Dökmeciler (nüfusu 100 hinden fazla olan şe
hirlerde çalışanlar) r:\,'.:. 
Döşemeciler (Nüfusu 100 binden fazla'v olan 

yerlerde çalışanlar) 
Dişçi levazımı satanlar 
Demir ve demirden mamul eşya satanlar 
Düğmeciler (esas iş olarak) 
Dokumacılar (çulhalar hariç) 

E 

Elektrik levazımı satanlar (esas iş olarak) 
Eski elbise alıp satanlar (seyyarlar hariç nü
fusu 50 binaen fazla yerlerde, iş yapanlar) 
Eski mobilye satanlar • (seyyarlar hariç nüfuuı 
50 binden fazla) 
Emlâk simsarları (nüfusu 50: binden fazla şe
hirlerde) 

" ' . . • ' • • E 

Fotoğraf levazımı satanlar 

Gazino işletenler (içkili) 
Gemi bozanlar 
Gömlekçiler (esas iş olarak) 
Gözlük, 'dürtün ve emsali eşya satanlar (nü
fusu 100 binde fazla, olan yerlerde çalışanlar) 
Garajlar 

M 
Halı ticareti yapanlar (esas iş olarak) 
Hazır elbiseciler 
Hurdacılar (nüfusu 50 binden fazla yerlerde 
çalışanlar) 
Hayvan tacirleri (cambazlar) 
Hırdavatçılar (esas iş olarak) 
Ham deri tacirleri 

I 
İthalât ve ihracat ticaretiyle iştigâl edenler 
Itriyatçılar ve tuvalet levazımı satanlar (esas 
iş olarak) 
İplik satanlar (esas iş lorak) 
İmalâthaneler 
İnşaat levazımı satanlar (nüfusu 5Q binden yu-
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kan yerlerde çalışanlar) 
İçkili lokanta, büfe işletenler ve meyhaneler 

K 
Kasket yapan ve satanlar (nüfusu 25 binden 
fazla yerlerde çalışanlar) 
Kuyumcular (nüfusu 10 binden fazla yerlerde 
iş yapanlar) 
Kürk ticareti yapanlar 
Korsa yapanlar ve satanlar 
Kabzımallar (nüfusu 100 binden fazla yerler
de çalışanlar) 
Komisyoncular (esas iş olarak) 
Kredi ile mal alınmasına tavassut edenler 
Kuru yemişçiler (esas iş olarak) 
Kontrplâk ve kaplama tacirleri 
Koltukcular (50 binden yukarı nüfus) 
Kunduracılar, kavaflar ve çizmeciler (ticaret
hanelerinin gayri safi iradı 100 liradan fazla 
olanlar) 
Kırtasiye ve yazıhane levazımı satanlar (esas 
iş olarak) 
Karyola ticareti yapanlar 
Kösele ticareti yapanlar 
Kazmir, çuha, her nevi kumaş ve dokuma, yaz
ma ticareti yapanlar 
Kereste ve tomruk satanlar 
Kömürcüler ve oduncular (perakende) nüfu
su 50 binden fazla olan şehirlerde ve gayri 
safi iradı 100 liradan fazla .olan yerlerde çalı
şanlar) 
Küadutâ imâl levazımı satanlar (esas iş ola-; 
rak) 
Kasaplar (ticarethanelerinin gayri safi iradı 
100 lirayı geçenler) 

Lâstik ayakkabı ve emsali 
(esas iş olarak) 

ticareti yapanlar 

Manifaturacılar 
Mobilya, muşamba ve benzeri eşya satanlar 
Müteahhitler (sekizinci madde dışında kalan
lar) 

İştigal nev'i 

'• N 

Nikalaj işi yapanlar 
Nalburlar (esas iş olarak) 

: 0 • : • ' • • • , . . 

Oyuncakçılar (esas iş olarak) 
Odun kömür deposu işletenler 
(Otomobil, kamyon bisiklet ve emsali eşya ile 
bunların yedek tecdit parçalarını satanlar) 

Plaj işletenler 
Paçavracılar 
Pastırma ticareti yapanlar (esas iş olarak) 
Peynir yapan ve satanlar ;(eşaş iş olarak), , 
Porslen ve emaye eşya.._S&taÜar;7(tİcarQthy^"e-
lerinin gayri safi iradı-"lÖO'lîfactan fazla', olan
lar) . , ' . , , : " .-
Pastahâne işletenler * 

% 

Radyo ve buz dolabı batanlar 

• • • ' . . '"% ; . ' = • . ' , ' . • ' . . I 

Sinema makinesi satanlar ( ; • ! : • • ! • 
Saraciye eşyası satanla^ (nüfusu .50 binden -yu
karı ) esas iş olarak -.•:'.::..'•'_/- >. 
Saat ticareti yapanlar (esas iş.)a4iatak) . ,-. ., 
Sarraflar. 
Silâh, seyahat ve spor levazımı satanlar 
Soğuk hava deposu işletenler 
Sabun tieareti yapanlar (esas iş olarak) 

a 
Şekerciler (10 binden Jfazla olan yerlerde çalı
şanlar) 
Şapka yapan ve satanlar (nüfusu 100 binden 
fazla olan yerlerde) 
Şemsiye satanlar (esas iş olarak) 

Tıbbî ve ispençiyari müstahzarat yapanlar : 
Tüccar terziler (ticarethanesinin gayri sâii ira
dı 100 liradan yukarı olanlar) • 
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Toptancılar 
Tütün tacirleri 
Trikotaj eşyası satanlar 
Tuhafiyeciler (ticarethanesinin gayri safi ira
dı 100 liradan fazla olanlar) 
Tabakhane işletenler (işçi sayısı beşden fazla 
olanlar) 

İştigal nev'i 

Tamirhane işletenler 
Terlik yapanlar (ticarethanelerinin gayri safi 
iradı 100 liradan fazla olan yerlerde çalışanlar) 

% 
Ziraat âletleri alıp satanlar (esas iş olarak) 
Zücaciyeciler (esas iş olarak) 
Zahireciler 

Ticaret Encümeninin değiştiricine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Al 
Antika eşya satanlar 
Av derisi alıp satanlar 
Araba yapan ve satanlar (esğs iş olarak) 
Altın ve zikıymet eşya satanlar 
Ardiye Çetenler 
Anbalaj kâğıdı satanlar (esas iş olarak) 

* '.-
Bahçe işletenler (içkili) 
Banyo ve mütemmimatını satanlar (esas iş ola
rak) 
Bahriye levazımı satanlar 
Bar işletenler 
Birahane işletenler 
Bağırsak tacirleri (temizleyiciler hariç) 
Bakkallar (ticarethanelerinin senelik gayri sa
fi iradı 100 liradan yukarı olanlar) 
Bakırcılar ve bakır mamulâtı satanlar 
Boya satanlar (esas iş olarak) 

0 
Cerrahlık âletleri satanlar 
Cam ve ayna tacirleri 
Celepler : 

Çorapçılar (esas iş olarak) 
Çantacılar (esas iş olarak) 
Çiçek, çelenk, buket yapanlar ve satanlar (100 
liradan yukarı) 

Çuval ticareti yapanlar, çulcular (esas iş ola-, 
rak) 

Depo işletenler 
Debagat levazımı satanlar (esas iş olarak) 
Dökmeciler (nüfusu 100 binden fazla olan şe-
hirlirde çalışanlar) 
Döşemeciler (nüfusu 100 binde fazla olan yer
lerde çalışanlar) 
Dişçi levazımı satanlar 
Demir ve demirden mamul eşya satanlar 
Düğmeciler (esas iş olarak) 
Dokumacılar (çulhalar hariç) 

E 

Elektrik levazımı satanlar (esas iş olarak) 
Eski elbise alıp satanlar (seyyarlar hariç nü
fusu 50 binden fazla yerlerde iş yapanlar) 
Eski mobilye satanlar (seyyarlar hariç nüfu
su 50 binden fazla yerlerde iş yapanlar) 
Emlâk simsarları (nüfusu 50 binden fazla şe
hirlerde) 

Fotoğraf levazımı satanlar 

G 
Gazino işletenler (içkili) 
Gemi bozanlar 
Gömlekçiler (esas iş olarak) 
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Gözlük, dürbin ve emsali eşya satanlar (nüfu
su 100 binden fazla olan yerlerde çalışanlar) 
Garajlar 

H 

Halı ticareti yapanlar (esas iş olarak) 
Hazır elbiseciler 
Hurdacılar (nüfusu 50 binden fazla yerlerde 
çalışanlar) 
Hayvan tacirleri (canbazlar) 
Hırdavatçılar (esas iş olarak) 
Ham deri tacirleri 

t 
İthalât ve ihracat ticaretiyle iştigal edenler 
Itriyatçılar ve tuvalet levazımı satanlar (esas iş 
olarak) 
İplik satanlar (esas iş olarak) 
İmalâthaneler 
İnşaat levazımı satanlar (nüfusu 50 binden aşa
ğı yerlerde çalışanlar) 
İçkili lokanta,- büfe işletenler ve meyhaneler 

K 

Kasket yapan ve satanlar (nüfusu .100 binden 
fazla yerlerde çalışanlar) 
Kuyumcular (nüfusu 10 binden fazla yerlerde 
iş yapanlar) 
Kürk ticareti yapanlar 
Korsa yapanlar 
Kabzımallar (nüfusu 100 binden fazla yerlerde 
çalışanlar) 
Komüsyoncular (esas iş olarak) 
Kredi ile mal alınmasına tavassut edenler 
Kuruyemişçiler (esas iş1 olarak) 
Kontrplâk ve kaplama tacirleri 
Koltukçular (50 binden yukarı nüfus) 
Kunduracılar, kavaflar ve çizmeciler (ticaretha
nelerinin gayrisafi iradı 100 binden fazla olanlar) 
Kırtasiye ve yazıhane levazımı satanlar (esas iş 
olarak) 
Karyola ticareti yapanlar 
Kösele ticareti yapanlar 
Kazmir, çuha, her nevi kumaş ve dokuma, yaz
ma ticareti yapanlar 
Kereste ve tomruk yapanlar 

37 — 
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Kömürcüler ve oduncular (perakende) nüfusu 
100 binden fazla olan şehirlerde ve gayrisaf i ira
dı 100 liradan fazla olan yerlerde çalışanlar 
Kundura imal levazımı satanlar (esas iş olarak) 
Kasaplar (ticarethanelerinin gayrisaf i iradı 100 
lirayı geçenler) 

L 

Lâstik ayakkabı ve emsali ticareti yapanlar (esas 
iş olarak) 

M 

Manifaturacılar (ticarethanelerinin gayrisafi ira
dı 100 lirayı geçenler)4 

Mobilya, muşamba ve benzeri eşya satanlar 
Müteahhitler (sekizinci madde dışında kalanlar) 

N 

Nikelâj iş yapanlar 
Nalburlar (esas iş olarak) 

O 
Oyuncakçılar (esas iş olarak) 
Odun, kömür deposu işletenler 
(Otomobil, kamyon, bisiklet ve emsali eşya 

•ile bunların yedek tecdit parçalarını satanlar) 

p 

Plaj işletenler 
Paçavracılar 
Pastırma ticareti yapanlar (esas iş olarak) 
Peynir yapan ve satanlar (esas iş olarak) 
Porslen ve emaye eşya satanlar (ticarethaneleri
nin gayrisafi iradı 100 liradan fazla olanlar) 
Pâstahane işletenler 

R 
Radyo ve buz dolabı satanlar 

. S 

Sinema makinesi satanlar 
Sarraciye eşyası satanlar (nüfusu 50 binden yu-

I karı) esas iş olarak 
J Saat ticareti yapanlar (esas iş olara) 
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Sarraflar 
Silâh, seyahat ve -spor levazımı satanlar 
S@ğ^k hava deposu iletenler 
Sabim ticareti yapanlar (esas iş olarak v& 
Buttu hariç) 

üs âa-

Şekerciler (esas iş olarak, nüfusu 10 binden faz
la oteâ yerlerde çalışanlar) -
Şapka yapan ve satanlar (nüfusu 100 binden faz
la plah yerlerde) 
Şemsiye satanlar (esai-iş olarak) 

• ' . - T . . 

TibM ve İSpÖri^iyftrî -i&MKhzfâföt p p a M a r 
Tift&ttr i M f e r (tiettrmhanesMn ğay%Mfi !ir$dı 
100 liradan yukan olanlar) 

•İştigal nev'i 

Toptanciter • : 
Tütün tacirleri -
Trikotaj eşyası satanlar 
Tuhafiyeciler (ticarethanesinin gayrisâfi iradı 
100 liradan fazla olanlar) 
Tabakhane işletenler (işçi sayısı beşten fazla 
olanlar) 
Tamirhane işletenler (işçi sayısı üçten fazla olan
lar) 
Terlik yapanlar (ticarethanelerinin gayrisâfi 
iradı 100 lira "an fazla olan yerlerde çalışanlar) 

z 
Ziraat aletleri alıp satanlar (esas iş olarak) 
Zücaeiyeciler (esas iş olarak) 
Zahireciler (ticarethanelerinin gayrisâfi iradı 
150 liradan yukarı yerlerde esas iş olarak). 

Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

fcamln'un birinci maddesi mucibince fevkalâde 
ğdMfia tabi tutulacak mükelleflerin iş nevilerine 

dit cetvel 

Antikacılar 
Av derisi alıp satanlar 
Araba yapan ve satanlar 
Altın ve zikıymet eşya satanlar 
Ardiye işletenler 
Ambalaj kâğıdı satanlar 

B 

Bahçe işletenler (içkili) 
Banyo ve mütemmiBaatmı satanlar 
Bahriye levazımı satanlar 
Bar işletenler 
Birahane işletenler 
Bağırsak ticareti y a p a W r (İüfttsü yüz binden 
fâzla yerlerde ç&lışaMair) 
Bakkallar (dükkânlarının senelik gayrisâfi iradı 
yüz liradan yttkftri ofenlar) 

Bakırcılar 
Bakır mamulâtı satanlar 
Boya satanlar 

C 
Cerrahlık âletleri satanlar 
Cam ve ayna tacirleri 
Celepler 

Çorapçılar 
Çantacılar 
Çiçek, çelenk, buket yapanlar ve satanlar (nüfu
su yüz binden yukarı yerlerde, iş yapanlar) 
Çuval ticareti yapanlar, çulcular 

D 
Depo işletenler 

: 1İ3 ) 
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Debagat levazımı satanlar 
Dökmeciler (nüfusu yüz binden fazla olan yer
lerde iş yapanlar) 
Dişçi levazımı satanlar 
Demir ve demirden mamul eşya satanlar 
Düğmeciler 
Dokumacılar 

E 

Elektrik l e y i m i satanlar 
Eski elbise alıp satanlar, (seyyar bftriç), (nüfusu 
elli binden fazla yerlerde iş yapanlar) 
Eski mobilya satanlar (seyyar hariç), (nüfusu, 
elli binden fazla yerlerde iş yapanlar) 
Emlâk simsarları (nüfusu elli binden fazla yer-
lerde iş yapanjajr) 

P 

Fotoğraf levazımı satanlar 

G 
Gazino işletenler (içkili) 
Gemi bozanlar 
Gömlekçiler 
Gözlük, dürbün ve emsali eşya satanlar•>. (nülmsu. 
yüz binden fazla olan yerlerde iş yapanlar) 
Garajlar 

H 

Halı ticareti yapanlar 
Hazır elbiseciler 
Hurdacılar (nüfusu elli binden fazla yerlerde 
çalışanlar) 
Hayvan tacirleri (cembazlar) 
Hırdavatçılar 
Ham deri tacirleri 

İthalât ve ihracat ticaretiyle iştigal edenler 
Itriyyatcılar ve tuvalet levazımı satanlar 
İplik satanlar 
İmalâthaneler 
İnşaat levazımı satanlar (Nüfusu elli binden yu
karı yerlerde iş yapanlar) 

İçkili lokanta, büfe işletenler ve meyhaneler 

K 
Kasket yapan ve satanlar (Nüfusu yüz binden 
fazla yerlerde, iş yapanlar-) 
Kuyumcular (Nüfusu on binden fazlaj yeklerde 
iş yapanlar) 
Kürk ticareti yapanlar 
Korsa yapanlar ve satanlar 
Kabzımallar (Nüfusu yüz binden fazla yerlerde 
iş yapanlr) 
Komisyoncular 
Kredi ile mal alınmasına tavassut edenler 
Kuru yemişçiler 
Kontrplâk ve kaplama tacirleri 
Koltukcular (Elli binden yukarı nüfuslu yarlerde 
iş yapanlar) 
Kun4uracalar, kavaf lar ye çizmj^ier^ (^ti^â$laj : 
nnm senelik gayrisâfi iradı yüz liradan fagla 
olanlar) . 
Kırtasiye ve yazıhane levazımı satanlar 
Karyola ticareti yapanlar 
Kösele ticareti yapanlar 
Kazmir, çuha, her nevi kumaş ve 'dokuma, yazma 
ticareti yapanlar 
Kereste ve tomruk satanla* 
Kömürcüler ve oduncular (Perakende) (Nüfusu 
elli binden fazla olan şehirlerde senelik gayrisâfi 
iradı yüz liradan fazla olan yerlerde iş yapanlar) 
Kundura imal levazımı satanlar 
Kasaplar (Dükkânlarının senelik gayrisâfi iradı 
yüz liradan yukarı olanlar) 

Lâstik ayakkabı, lâstik çizme veya lâstik ökçe ti
careti yapanlar 

M . 

Manifaturacılar (nüfusu yüz binden yukarı 
yerlerde dükkânlarının senelik gayrisâfi iradı 
yüz liradan az olanlar hariç) 
Mobilye, muşamba ve benzeri eşya satanlar 
Müteahhitler (2395 sayılı kazanç vergisi kanu
nunun sekizinci maddesinin şümulüne girmi-
yenler) 
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İştigal nev'i 

-,,:. :.: • :..N-.-

Nikelâj ve diğer kaplama .işleri yapanlar 
Nalburlar 

û: . . ; ' . . 

Oyuncakçılar 
Odun kömür deposu işletenler 
Otomobil, kamyon, bisiklet ve emsali eşya ile 
bunlarn yedek tecdit parçalarını satanlar 

Plaj işletenler 
Paçavracılar 
Pastırma ve sucuk ticareti yapanlar 
Peynir yapan ve satanlar 
Porselen ve emaye eşya satanlar (dükkânları
nın senelik gayrisâfi iradı yüz liradan fazla 
olanlar) 
Pastahane işletenler 

R 

Radyo ve buz dolabı satanlar 

S-

Sinema makinesi satanlar 
SaraGİye eşyası satanlar (nüfusu 25 binden 
yukarı yerlerde iş yapanlar) 
Saat ticareti yapanlar 
Sarraflar 
Silâh, seyahat ve spor levazımı satanlar 
Soğuk hava deposu işletenler 
Sabun ticareti yapanlar (esas .iş olarak) 

İştigal nev'i 

. . • S - - ' " 
Şekerciler (nüfusu on binden fazla yerlerde i'ş 
yapanlar) 
Şapka yapan ve satanlar (nüfusu yüz binden 
fazla olan yerlerde iş yapanlar) 
Şemsiye satanlar 

Tıbbî ve ispençiyari müstahzarat yapanlar 
Tüccar terziler (dükkânlarının gayrisâfi iradı 
yüz liradan yukarı olanlar) 
Toptancılar 
Tütün tacirleri 
Trikotaj eşyası satanlar 
Tuhafiyeciler (uüfusu yüz binden fazla olan 
yerlerde dükkânlarının senelik gayrisâfi iradı 
yüz liradan az olanlar hariç) 
Tamirhane işletenler 
Terlik yapanlar (ticarethanelerinin gayrisâfi 
iradı yüz liradan yukarı olan yerlerde iş ya
panlar) 

Z 

Ziraat âletleri alıp satanlar 
Zücaciyeler 
Zahireciler 

1 — Bu cetvelde . nüfus kaydiyle takyit 
edilmiş olan yerlerin tayminde, Hükümetçe ne
ticeleri ilân edilmiş olan en son nüfus sayımı 
esastır. 

2 — Cetveldeki nüfus kaydı belediye hudu
du içindeki nüfusu ifade eder. 

( S . Sayısı: 123 ) 



S. Sayısı: [25 
Adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon idaresi vasıtasiy-
le tebliğine dair olan 3560 sayılı kanuna bir muvak
kat madde eklenmesi hakkında kanun lâyihası ve Mü

nakalât ve Adliye Encümenleri mazbataları (1/173) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı: 6/4280 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Risliğine 

Adli evrakın Posta idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 3560 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesi hakkında Adliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 18 . X I I . 1943 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırlan kanun lâyihasının esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu arzederim. 

Başvekil 
. Ş. • Saraçoğlu 

Mucip sebepler mazbatası 

2613 sayılı Kadastro ve Tapu tahriri kanununun 12 nci maddesine tevfikan Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğüne bağlı olarak teşkil edilen Kadastro muhakemeleri bu kânunun meriyeti sırasında 
umum müdürlüğün de Maliye Vekâletine bağlı bulunması hasebiyle adli evrakın Posta idaresi vası
tasiyle tebliğine dair 3560 sayılı kanunun ihzarı sırasında Kadastro mahkemelerinin işleri zaruri ola
rak gözönünde bulundurulmamıştı. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 3707 sayılı kanunla halen Adliye Vekâletine raptedilmiş, 
bu itibarla .Kadastro mahkemeleri de bir adliye mahkemesi haline gelmiş bulunmaktadır. Teşki
lâtı bu suretle tashih edildiği halde bu mahkemelerin tebliğ işlerinin ihtiva ettiği sarahata ve sala
hiyetli heyetin ittihaz ettiği karara göre 3560 sayılı kanun hükümleri dairesinde tebliğe imkân 
görülememektedir. Kadastro mahkemelerinin bilhassa faaliyet hududu dışında oturanlara yapılması 
lâzımgelen ve evvelce istinabe suretiyle ifa olunan tebliğ işlerinin bugünkü mevzuata göre aynı şekilde 
devam ettirilmesi de mümkün bulunamamıştır. Diğer taraftan Kadastro mahkemelerine intikal eden 
içlerin mevzuu tamamiyle hususi hukuk ihtilâfları teşkil edeceğinden bu mahkemelere ait tebligatta 
tam tarifenin tatbiki sebebiyle Posta idaresinin teşkilâtının değiştirilmesine lüzum, hissedilmeden va
ridatının artmasına âmil olacağı tabiidir. Bu sebeple 3560 sayılı kanun hükümlerinin Kadastro 
mahkemelerinin tebliğ işlerinde de tatbik olunacağı hakkında bu kanun lâyihasının hazırlanmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 



— 2 — 
Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Münakalât Encümeni 15 . I . 1944 

Karar No. 1/179 
Esas No. 4 . • 

' Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan, «Adlî evra
kın Posta idaresi vasıtasiyle tebliğine dair 3560 
sayılı kanuna bir muvakkat madde eklenmesi 
hakkında kanun lâyihası», Adliye ve Münakalât 
Vekillik1 eri adına hazır bulunan Adliye Vekâleti 
Hukuk işleri ve Posta Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürleri ile birlikte Encümenimizde incelendi. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Maliye 
Vekilliğine bağlı iken yapılmış oton 3560 sayılı 
kanun hazırlandığı şurada, Kadastro mahkemeleri 
hakkında bir madde konmamış olduğu için, Tapu 
ve kadastro Umum Müdürlüğü Adliye Vekâleti
ne geçtiği halde kanunda sarahat olmadığından 
Kadastro mahkemeleri tebliğlerinin de Posta, 
Telgraf ve T%lef on idaresine yaptırılmasına ka
nuni imkân bulunamamış ve diğer taraftan da 
Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin Adliye teb
liğleri için yaptığı teşkilâtın aynı işi görmesi 
mümkün bulunduğu anlaşılarak bu esasın tatbi-
kma imkân verecek bir kanun hükmüne ihtiyaç 
görülmüştür. 

Bjiı. sebeple teklif eam itibariyle kabul edil
miştir. 

Encümenimiz bu teklifin, bir ek kanun veya 
madde olmasından ziyade, müstakil bir kanun 
olarak çıkmastM işin mahiyet ve hususiyetine 
daha uygun bulacak kanunun adım ona göre ye
niden yazmağa karar vermiştir. 

Bundan sonra maddenin (Muvakkat) ligi üze
rinde durulmuş: maddenin istediği iş âmme hik
metine ait daimî mahiyette olduğuna göre mad
denin daimî bir kanun halinde tedvinini lüzıı: :-
lu görmüştür. 

Neticede her iki vekilliğin mümessilleri bu 
maddenin daimî olmasını daha yerinde gördük
lerini vekâ1 etleri' namına ifade eylemiş bulun
dukları için Encümenimizce kanun o şekilde ya
zılmıştır. 

Havalesi veçhile Adliye Encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Münakalât En. Reisi M. M. Kâtip 
Kütahya Çoruh- Hatay 
R. Teker A. R. Ereni H. İlgaz 
Aydın Bursa Edirne 

Dr. R. Levent A. M. Erhan M. E. Ağaoğullan 
Edirne Erzurum İstanbul 

F. Balkan 8. Altuğ V. Sandal 
İzmir îzmir Kars 

H. Onaran Dr. K. Örs E. Demirel 
Kars Kırşehir Kocaeli 

8. Karacan F. Seler R.Fenmen 
Ordu Sivas Trabzon 

Dr. V. Demir H. Işık M. Aydın 
Tunceli 
B. Üçöz 

( S. Sayısı : 125 ) 



Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Adliye Encümeni '̂  13. V. 1944 
Esas No. 1/179 
Karw No. 44 

Yüksek Reisliğe 

Acöî evrakın Posta Telgraf ve Telef öfl İda
resi vasıtasiyle tebliğine dair 3560 sayılı ka* 
nuna bir muvakkat madde eklenmesi hak
kında Adliye Vekâletince hazırlanarak tem 
Vekilleri Heyetinin 18 .XII . 1943 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasının Münakalât Encümeni maz-
batasiyle birlikte Encümenimize de havale ve tev
di buyurulması üzerine ihtiva eylediği hüküm
ler MĞ&Y& Vekili AM Rıza Türel haaır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet mucip sebeplerinde izah olundu
ğu üzere 2613 sayılı kadastro ve tapu tahriri 
kanununun 12 nci maddesine tevfikan Tapu 
ve Kadastro Umum Müdürlüğüne bağlı ola
rak teşkil edilen kadastro mahkemeleri adlî 
evrakm P. T. T. idaresi vasıtasiyle tebliğine 
dair olan 3560 sayılı kanunun meriyete girdi
ği tarihte Maliye Vekâletine ftağlı bulunması 
hesabiyle bu mahkemelere taallûk eden teb
liğlerin zikri geçen kanun hükümleri dairesin
de icrasına imkân görülemiyerek ayrı bir lâyi
hanın tanzimine zaruret hasıl olduğu anlaşıl
mıştır. 

Adlî evrakın P. T. T» idaresi» vasıtasiyle teb
liği usulünden gerek sürat gerek intizam ba
kımından elde edilen semereli neticeler bu 

usulün kadastro mahkemelerine de teşmilini 
haklı gösterecek bir durumdadır. 

Bu sebeplere* binaen lâyihayı esas itibariyle 
kabule şayan gören encümenimiz Münakalât 
Encümeninin de temas etmiş olduğu veçhile 
maddenin muvakkat şekilden çıkarılarak ve 
aynı zamanda 3560 sayılı kanunun bünyesine 
dâhil bir hükiim olarak tedvinine reylerin it-
tifakiyle karar verilmiştir. 

Bu esaslar dahakide yeni baştan tanzim edi
len lâyiha umumî Heyetiü Yüce tasvibine arze-
dilmek üzere yüksek Reisliğe sUtfulttr. 

Adliye En. R. Na. M. M. Kâtip 
Zonguldak Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin Ş. Devrin F. Uslu 

Balıkesir Bilecik Bingöl 
O* Niyazi Burcu A. Esen F. F. Düşünsel 
Denizli Hatay îzmir 

N. Küçuka B. S'. Kunt Ekrem Oran 
imzada bulunmadı 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
Abidin Binkaya B. özsoy S. Art el 
Kocaeli Kostya- Rize 
S. Yargı H. HaragüMe Dr. 8. A. Düemre 

Denizli 
Haydar Ğünver 

( S.'. Sayısı-rlSfe) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Adli evrakın Posta idaresi vası
tasıyla tebliğine dair 3560 sayılı 
kanuna bir (Muvakkat) madde 
eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1.-— Adli evrakın 
Posta idaresi vasıtasiyle tebli
ğine dair 3560 sayılı kanuna 
aşağıdaki (Muvakkat) madde 
eklenmiştir: 

(Muvakkat) madde — Bu 
kanun hükmü Kadastro mahke
melerinin tebliğ işlerine de şâ
mildir. 

MADDE 2. — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
tarihinden mer'idir. 

Bş. V. 
Ş. Saracooğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 
N. Menemencioğlu 

M i V. 
Yücel 

îk. V. 
F. Sirmen 
G . Î . V . 

18 . X I I . 1943 
Ad. V. 

A, B. Türel 
Da. V. 

H. Uran 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 
8. Doy 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
8. H. Ürgüblü Ş. B. Hatîpoğlu 

Mü V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

MÜNAKALÂT ENCÜMENİ
NİN D E Ğ İ Ş T Î R İ Ş Î 

Tapu ve Kadastro mahkemeleri 
tebligatının Posta Telgraf ve 
Telefon idaresi vasıtasiyle yapı

lacağına dair kanun 

MADDE 1. — Tapu ve Ka
dastro mahkemeleri tebliğleri, 
adli mahkemelerin tebliğleri gi
bi Posta Telgraf ve Telefon ida
resi tarafından yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

ADLİYE ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTlRlŞl 

Adli evrakın Posta, Telgraf ve 
Telefon idaresi vasıtasiyle tebli
ğine dair 3560- sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Adli evrakın 
Posta, Telgraf ve Telefon ida
resi vasıtasiyle tebliğine dair 
3560 sayılı kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Ek madde 1. — Bu kanun 
hükümleri Kadastro mahkeme
lerinin tebliğlerine de şâmildir. 

MADDE 2, -T- Bu kanun neş^ 
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

t^»<( 

( S. Sayısı ; 125 ) 



S. Sayısı: 128 
Askerlik kanununun 4152 sayılı kanunla değiştirilen 
39 ncu maddesinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi 
ve Millî Müdafaa ve Adliye Encümenleri mazbataları 

(3/128) 

T. C. 
Başvekâlet 6.XII.1943 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Sayı : 6/4045 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 4152 sayılı kanunla değiştirilen 39 ncu maddesinde, hazar
da muvazzaf ve ihtiyat erattan askere çağırıldıkları sırada mevkuf ve mahpus bulunanlarla as
kere girmezden evvel yaptıkları suçlardan dolayı umumî mahkemelerce muayyen hadler dâhi
linde mahkûm edilerek hükümleri askerde iken tebliğ edilenler hakkmda yapılacak muamele 
tesbit edilmiş ve erattan madut bulunan askerî talebeler hakkında da bu madde hükmünün tat
biki lâzımgeleceği Millî Müdafaa Vekilliğince mütalâa edilmekte bulunmuş ise de, askerî şa
hısları tarif eden 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun üçüncü maddesinde «Müşürden zabit ve
kiline kadar zabitler, başgedikliden nefere kadar efrat ve bilûmum askerî memurlar, askerî 
adlî hâkimler ve müstahdemler ve askerî talebe» denilmek suretiyle erat ile askerî talebe ara
sında bir tefrik yapılmış olması karşısında askerî talebenin yukarıda bahsi geçen 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun muaddel 39 ncu maddesi şümulüne girip girmiyeceği tereddüdü mucip oldu
ğundan bu hususun tefsiri Adliye Vekilliğince istenilmiş ve bu istek Hükümetçe de muvafık gö
rülmüştür. 

Keyfiyetin tefsir en halline yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 

Millî Müdafaa. Encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
MİM Müdafaa Encümeni 23 . XII . 1943 

Esas No. 3/128 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 4152 sayılı Tefsiri istenilen 39 ncu maddede sarahaten, 
kanunla değişen 39 ncu maddesinin tefsiri hak- hazarda askere çağırıldıkları sırada mevkuf ve 
kında Başvekâletten gelen 6 . XII . 1943 tarih mahpus bulunanlarla askere girmezden evvel 
ve 6/4045 sayılı tezkere encümenimize havale yaptıkları suçlardan dolayı umumî mahkemelerce 

olunmakla Millî Müdafaa ve Adliye Vekâletlerinin muayyen derece mahkûmiyete çarptırılan muvaz-
salâhiyetli memurları hazır oldukları halde mü- zaf ve ihtiyat (Erattan) bahsedilmektedir. Ye-
zakere edildi dek subay yetişme şartlarını haiz ve kısa hizmete 
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tâbi olanlar ise askerliklerini kısmen er olarak 
kıtalarda ve kısmen talebe olarak yedek subay 
okulunda ve kısmen de subay olarak kıtada ge
çirmekte olduklarından bu hükmün yedek subay 
yetişmek üzere silâh altında bulundurulanlara ve 
Yedeksubay yetişmiş olanlara tefsir yoliyle teşmi
line imkân görülememiştir. 

39 ncu madde ile cezaların infazının geri bı
rakılmasının sebep ve gayesi eratın talim ve ter
biyesini sekteye'uğratmamaktır. Esasen yedek su
bay yetişımek üzere silâh altına alınan kısa hiz
metlerin de ayni sebep ve düşünce^ ile fasılasız 
olarak askerliklerini yapmaları lüzumu derkâr ol
duğundan ve askerliklerini kıtada er, okulda ta
lebe Ve nihayet devresini tamamlamak üzere tek
rar kıtada subay olarak yapan bu gibiler hakkın
da bir hükmü ihtiva- etmiyen kanunun boşluğunu 
doldurmak için 39 ncu maddenin tadili suretiyle 
tesis yapılması Encümence kararlaştırılmıştır. 

Bu maksıadı temin için hazırlanan ilişik me
tin yedek subay yetişmek üzere askere alınan
larla yedeksubay yetişenler hakkında da câri ola
caktır. Ancak yedeksubay yetişenlerin terfiden 
sonra erler gibi mahfuzen şevkleri muvafık gö
rülmediğinden ikametgâhları Cumhuriyet müd
deiumumiliklerine terhisleri bildirilmek sure
tiyle serbest bırakılmaları esastı kabul edilmiştir. 

Fiili hizmeti mütaakıp terhisten sonra ihtiyat 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 4152 sa
yılı kanunla değiştirilen 39 neu maddesinin tef
siri hakkında Başvekâletten gönderilen 6 . X I I . 
1943 tarih ve 6/4045 sayılı tezkere Encümeni
mize de havale Duyurulması üzerine tefsir mev
zuunu alâkalandıran maddelerin müzakeresi sı
rasında yedeksubay yetişme şartlarını haiz ve 
kısa hizmete tabi olanların askerliklerini kıs
men er olarak kıtalarda ve kısmen talebei ola
cak yedeksubay okulunda ve nihayet subay 
olarak kıtada geçirmekte oldukları nazara alı-

olarak silâh altına alman yedeksubaylarm bu 
madde hükmüne tabi olmadıklarını ve bu hük
mün yalnız ilk fiili askerliklerini yapmak üzere 
silâh altına alınanlara münhasır bulunduğunu 
tebarüz ettirmek için de metne (bunlardan yedek
subay olarak kıta hizmetine geçenler) kaydi ko
nulmuştur. 

Hazırlanan lâyiha ile birlikte, havalesi veç
hile Adliye Encümenine tevdi buyurulmak üzere 
\rüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 
Sinob Ağrı Konya 

C. K. tncedayt II. Tugaç V. Bilgin 
Bolu Bursa Bursa 

Korgl. A. Alptoğm Gl. A. Ath Gl. N. Tınaz 
Çankırı Çorum Diyarbakır 

Dr. A. Arkan E.S.Akgöl Gl. K.Sevüktekin 
Erzurum Gazianteb Gümüşane 

A. Akyürek Dr. M. Canbolat Ş. Erdoğan 
Hatay İstanbul Kars 

E. Durukan Ş. A. ögel Gl. H. Durudoğan 
Kayseri Kırklareli Kocaeli 

İV. Toker Korgl. K. Doğan Gl. M. Baku 
Mardin Siird 

Dr. A. TJras B. Türkây 
Tekirdağ Tokad 
R. Apak 8. Çelikkol 

narak zikri geçen kanunun 39 neu maddesin
de yazılı erat kelimesinin ilk iki safhayı dairei 
şümulüne aldığı neticesine varılmış ancak 
okulun bitirilmesini mütaakıp devresini ta
mamlamak üzere kıtaya subay olarak iltihak 
edenler hakkında Yedeksubay ve Yedek Askerî 
Memurlar Kanununa maksadı temine yarayan 
bir hüküm ilâvesine reylerin ittifakiyle karar 
verilmişti. Filhakika 1111 sayrlı kanunun tef
siri istenilen 39 ncu maddesinde münhasıran 
hazarda askere çağırıldıkları esnada mevkuf 

Adliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye Encümeni 13 .V. 1944 
Esas No. 3/128 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı: 126) 



ve mahpus bulunanlarla askere girmezden ev
vel istedikleri suçlardan dolayı umumî mahke
melerce bir sene ve daha az hüriyeti bağlayıcı 
bir ceza ile mahkûm edilen (erattan) bahsedil
diğine göre yedeksubay okulunu ikmal edip 
askerî bir rütbeyi ihraz etmiş olanlara ait bu ne
viden cezaların geri bırakılmaları için ayrı bir 
maddenin tanziminde zaruret vardır. Bu mü
lâhazalara binaen hazırlanmış olan lâyiha Umu
mî Heyetin yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin Ş. Devrin F. Uslu 

1111 sayılı Askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 4152 sayılı kanunla değiştirilen 39 ncu mad
desinin tefsirine dair Başvekâletten 6 • X I I . 1943 
tarihinde gönderilen 6/4045 sayılı tezkerenin 
Millî Müdafaa Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize de havale ve tevdi Duyurulması 
üzerine tefsir mevzuuna taallûk eden kanun mad
deleri Millî Müdafaa Vekâletinin salahiyetli me
murları hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Millî Müdafaa Vekâletinin mütalâasına naza
ran hazarda muvazzaf ve ihtiyat erattan askere 
çağırıldıkları sırada mevkuf ve mahpus bulunan
larla askere girmezden evvel yaptıkları suçlar
dan dolayı umumî mahkemelerce muayyen had
ler dâhilinde mahkûm edilerek hükümleri asker
de iken tebliğ edilenler hakkında yapılacak mu
amele 1111 sayılı kanunun 4152 sayılı kanunla 
muaddel 39 ncu maddesinde tesbit edilmiş oldu
ğundan erattan madut bulunan askerî talebe
ler hakkında da bu madde hükmünün tatbiki icap 
etmekte ise de 1632 sayılı Askerî Ceza kanunu
nun 3 ncü maddesinde erat ile askerî talebe ara
sında bir tefrik yapılmış olması bakımından 
askerî talebenin zikri geçen askerlik mükellefiyeti 
kanununun muaddel 39 ncu maddesi şümulüne 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. N, Burcu F. F. Düşünsel A. Akgûç 

Denizli Denizli Erzincan 
N. Küçüka H. Günver A. Fırat 

İmzada bulunmadı 

îzmir Kastamonu Seyhan 
E. Oran A. Binkaya E. Çelik 

Kocaeli Sinob Urfa 
8. Artel G. Ata*} K. Berker 

Kayseri Konya Hatay 
R. özsoy H, Karagülle B. S. Kunt 

îmzada bulunmadı 

girip girmiyeceği Adliye Vekâletince tereddüdü 
mucip olduğundan bu hususun tefsir yoliyle ay
dınlatılması muvafık olacağı neticesine varılmış
tır. Tefsire mevzu teşkil eden 39 ncu maddede 
yazılı cezaların derhal infaz edilmemeleri eratın 
talim ve terbiyelerini sekteye uğratmamak mülâ
hazasına dayandığından Yedeksubay yetişti
rilmek üzere silâh altına alınmış olan kısa 
hizmetlilerin de ayni sebeb ve mülâhazaya 
binaen askerliklerini fasılasız olarak yapmaları 
lâzımgelir. Adliye Vekâletince tereddüdü mu
cip olan cihete gelince: Her ne kadar 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 3 ncü maddesinde: (As
kerî şahıslar müsürden zabit vekiline kadar su
baylar ile başgediklilerden ere kadar erat, bilû
mum askerî memurlar askerî adli hâkimler, müs
tahdemler ve askerî talebedir) denilmek suretiyle 
erat ile askerî talebe arasında bir fark gözetil
miş ise de 1111 sayılı kanunun tefsiri mevzuu-
bahs olduğuna göre bu kanunun 39 ncu maddesi
nin hududu ve şumulüni tâyin sadedinde Askerî 
Ceza Kanununa değil bizzat bu kanunun eratın 
terfiine taallûk eden birinci maddesi hükmüne 
istinat bir zaruret olarak belirir. Filvaki 1111 
sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci fıkra
sında askerî talebe ayrıca zikredilmiyerek (Ne-

Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

. . . . . J 

Adliye Encümeni ' 13 .V .1944 
Esas No. 13/128 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 
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ferden zabit vekiline kadar efrat denir) şeklinde 
vazıh ve katî bir tarif yapılmış olduğundan 39 
ncu maddedeki erat kelimesinin Yedek subay 
okulundaki talebeyi de daireyi şümulüne aldığı 
ve esasen tatbikatın da bu merkezde cereyan 
etmekte olduğu Millî Müdafaa Vekâletinin sa
lahiyetli memurları tarafından beyan ve ifade 
edilmiş olmasına mebni zikri geçen maddenin 
bu bakımdan tefsire muhtaç herhangi bir hükmü 
ihtiva eylemediği reylerin ittifakiyle karar altına 
alınmıştır. 

Umumî Heyetin Yüce tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin Ş. Devrin F. Uslu 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. N. Burcu F. F. Düşünsel A. Akgüç 

Denizli Denizli 
B. Crünver N. Küçüka 

Erzincan 
A. Fırat 

îmzada bulunmadı 

Hatay 
B; S. Kunt 

îmzada bulunmadı 

îzmir 
E. Oran 

Kocaeli 
S; Artel 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Sinob 
C. Atay 

Kayseri 
R. özsoy 

Urfa 
K. Berker 

Seyhan 
K. Çelik 

Konya 
H. Karagülle 
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MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Askerlik Kanununun 4152 sayûı kanun üe de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerlik Kanununun 4152 sa
yılı kanun ile değiştirilen 39 ncu maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiş: 

Madde 39. — Hazarda muvazzaf ve ihtiyat 
erattan askere çağırıldıkları sırada mevkuf ve 
mahpus bulunanlar tahliyelerine kadar sevkedil-
mezler. Askere girmezden evvel yaptıkları suç
lardan dolayı umumî mahkemelerce bir sene ve 
daha az hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya para 
cezasından çevrilme hapis veya hafif hapise mah
kûm olupta hükümleri askerde iken bildirilen
lerin cezaları terhisleri yamanma bırakılır. 

Yedeksubay yetiştirilmek üzere hazırlık kı
tasına sevkolunanlarla Yedeksubay okulunda bu
lunanlar ve bunlardan yedeksubay olarak kıta 
hizmetine geçenler hakkında daiıi yukarıki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Bu kabil mahkûmlar terhis edildikleri zaman 
aerbest bırakılmayıp cezalarının çektirilmesi için 
ikametgahları Cumhuriyet Müddeiumumilikleri
ne teslim olunmak üzere kıtalarınca mensup ol
dukları askerlik şubelerine sevkolunurlar. Bun
lardan yedeksubaylar, ikametgâhları Cumhuriyet 
Müddeiumumiliklerine terhis edildikleri bildi
rilmek suretiyle serbest bırakılır. 

Bir seneden fazla hürriyeti bağlayıcı bir ceza 
ile mahkûmiyeti bildirilecek olanlar, cezalan çek
tirilmek ve tahliye edildikten sonra geri kalan 
askerlikleri tamamlattırılmak üzere ikametgâh
ları Cumhuriyet müddeiumumiliklerine teslim 
olunurlar. 

infazları geri bırakılan mahkûmiyetler için 
müruruzaman cereyan etmez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİSTİRİŞİ 

1076 sayılı Yedek subay ve Yedek askeri memur
lar Kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. —'. 1076 sayılı Yedek subay ve 
Yedek askerî memurlar Kanununa beşinci ek 
olarak aşağıdaki madde ilâve olunmuştur: 

Ek madde 5. —- Hazarda gerek muvazzaf ve 
gerek ihtiyat hizmet için çağırılan yedek subay 
ve yedek askerî memurlardan askere çağırıldık
ları sırada mevkuf ve mahpus bulunanlar tahli
yelerine kadar sevkedilmezler. 

Askere girmezden evvel işledikleri suçlardan 
dolayı umumî mahkemelerce tart ve ihracı mu
cip olmıyan bir seneden az hürriyeti bağlayıcı 
bir ceza veya para cezasından çevrilme hapis veya 
hafif hapse mahkûm olup da hükümleri askerde 
iken tebliğ edilenlerin cezalarının infazı terhis
leri zamanına bırakılır. 

İnfazlan geri bırakılan mahkumiyetler hak
kında müruruzaman cereyan, etmez. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 
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S. Sayjsı: |27 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Ad

liye Encümeni mazbatası (1/240) 
. • ' • . . ' • ' 

T. c. • ' • ' ' : " ' • *"•' 

Başvekâlet 10.IV,1944 
Muamdât Umum Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı.: 71/116 - 6/1078 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 310 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Adliye 
Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 31/HI/1944 tarihinde Yüksek meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun 310 ncu maddesini değiştiren kanun lâyihasının mucip se
bepleri 

Silâh altında bulunan erlerin dahi, ceza mahkemelerinden verilen hükümleri temyiz edebil
mek için, ceza muhakemeleri usulü kanununun 310 ncu maddesi mucibince temyiz tarihinden 
itibaren bir hafta içinde depo parası yatırmaları veyahut fakir olduklarına dair belediyeden ve
ya köy ihtiyar heybetlerinden ilmühaber getirmeleri şjarttır. Halbuki bir çok hallerde mem
leketinden yüzlerce kilometre uzak yerlerde askerlik hizmetini yapmakta olan erlerden fakir ol
anların bir hafta içinde mensup oldukları belediyelerden veya köy ihtiyar hey'etlerinden yok
luk ilmühaberi getirmelerine maddeten imkân yoktur. Bu imkânsızlık, fakir erlerin, vaktinde 
sebketmiş olmasına rağmen, temyiz istidalarının, yokluk ilmühaberlerinin muayyen mehil içinde 
ibraz edilmemiş olması sebebiyle, merciince reddini intaç etmektedir ki bunun doğuracağı mah
zur aşikârdır. Binâenaleyh böyle bir mahzura yer verilmemek için, silâh altında bulunan erle
rin fakir olduklarına dair kıt'aları komutanlıklannca tasdik edilecek ilmühaberlerin dahi mu
teber olmasını temin bakımından ceza muhakemeleri usulü kanununun 310 ncu maddesinin ta
diline ihtiyaç hissedilmiştir. 
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Adliye Encümeni mezbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas No. 1/240 
Karar No. 43 

13 , V. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Ceza Muhakemeleri Usulü kanununun 310 
ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında Adliye 
Vekâletince hazırlanarak icra Vekilleri Heyeti
nin 31 . I I I . 1944 tarihli içtimamda Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 10 nisan 
1944 tarihinde encümenimize havale ve tevdi Du
yurulması üzerine ihtiva eylediği hükümler Ad
liye ve Millî Müdafaa Vekâletlerinin salahiyetli 
memurları huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kabahat işlerine taallûk etmiyen hükümleri 
temyiz edenlerin bir hafta içinde on lira depo et
meleri Ceza Muhakemeleri usulü kanununun 310 
ncu maddesi hükümleri .icabındandır. Ancak 
Cumhuriyet Müddeiumumileriyle fakir oldukları
na dair belediye veya köy ihtiyar heyetlerinin 
ilmühaber getirenler para depo etmekten vares
te tutulmuşlardır. Halbuki ikametgahlarından 
uzak yerlerde askerlik hizmetini ifa etmekte olan 

eratın mensup oldukları köy veya mahalle ih
tiyar heyetinden bir hafta içinde fakirlik ilmü
haberi tedarik imkânını bulamamaları vaktinde 
sepketmiş olan Temyiz taleplerinin reddini mucip 
olduğu Adliye Vekâleti mucip sepeplerinde.yazı
lıdır. Bu vaziyette vatanî vazifelerini ifaya da
vet edilerek ikametgâhlarından uzaklaşmış olan 
erat hakkında Ceza Muhakemeleri usulü kanunu

nun 310 ncu maddesinde aranan depo şartı için 
istisnai bir hüküm kabul edilmesi bir zaruret ola
rak belirir. Ancak bu istisnanın bütün adli mu
ameleler dolayısiyle erattan aranacak fakirlik 
ilmühaberinde teşmili ve ayni zamanda asker
lik kanununun 4152 sayılı kanunla muaddel ve 
bu mevzula alâkalı 61 nci maddesinde yer al
ması gerek Hükümet teklifinin dayandığı mucip 
sebepler ve gerek kanunlardaki ahenk ve tenazur 
itibariyle tercihe şayan görülerek lâyihanın bu 
esaslar dahilinde yeni baştan tanzimine reylerin 
ittifakiyle karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin Yüce tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye En. Reisi N 
Zonguldak 

Ş.. Devrin 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
Denizli 

İV. Küçüka 
Kayseri 
R. Özsoy 
Konya 

M. M. Kâtip 
Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin F. Uslu 

Bingöl Denizli 
F. F. Düşünsel H. Günver 

izmir Kastamonu 
E. Oran A. Binkaya 

Kocaeli Seyhan 
8. Artel 
Urfa 

H. Karagülle K. Bcrker 

K. Çelik 
Sinob 

C. At ay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310 ncu 
maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 310 ncu maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

Dâvayı temyiz talebi hükmün tefhiminden bir 
hafta içinde hükmü veren mahkemeye bir isti
da verilmesi veya bu hususta zabıt varakası tut
mak üzere zabıt kâtibine yapılacak bir beyanla 
olur. Zabıt varakası reis veya hâkime tasdik et-

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞl 

1111 sayılı Askerlik Kanununun 61 nci madde
sinin tadili hakkında kanun lâyihası 

BÎRÎNCt MADDE — 1111 sayılı Askerlik 
Kanununun 4152 sayılı kanunla tadil edilmiş 
olan 61 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde de
ğiştirilmiştir : . 

Madde 61. — Hazarda veya seferde silâh al
tına çağırılan muvazzaf veya ihtiyat erat res
mî veya hususi her türlü işlerinde kendilerini 
temsil etmek üzere diledikleri bir şahsı ikinci 
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tirilir. 
Hükmün tefhimi maznunun gıyabında ol

muşsa bu mehil tebliğ tarihinden başlar. 
Kabahat işlerine taallûk etmeyen hükümleri 

temyiz edenlerin bir hafta içinde oh lira depo 
etmeleri şarttır. Bu haftanın başlangıcı temyiz 
istidasının verildiği veya zabıt kâtibine beyanın 
yapıldığı günden başlar. 

Tetkik neticesinde temyiz . talebinin makbul 
veya haklı olup olmadığına göre bu depo olunan 
para ya geri verilir veya Hazineye irat kay
dolunur. 

Cumhuriyet müddeiumumileri ile fakir olduk
larına dair belediyeden veya köy ihtiyar heyet
lerinden ilmühaber getirenler para depo etmekten 
müstesnadır. Silâh altında bulunan erlerin fakir 
oldukları hakkında kıtaları komutanlıklarınea 
tasdik edilmiş olan ilmühaberler dahi mute
berdir. 

Sulh mahkemelerinden verilen ve temyizi 
kabil olan kararlan, kazası dairesinde bulunduk
ları asliye veya ağır ceza mahkemeleri nezdindeki 
Cumhuriyet müddeiumumileri tefhim tarihinden 
bir ay içinde temyiz edebilirler. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

31 . III". 1944" • 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. . 

Ş. Saraçoğlu A. R, Ti'ırel A. R. Artunkaî 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

//. Uran N. Menemencioğlu F. Ağralt 
Mf. V. . Na. V. îk. V. 
Yücel F. Sirmen 

S. î. M. V. G. t. V. • Zr. V. 
Dr. H. Alataş S. H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy ' '. C, S. Siren 

3 — 
Ad. E, 

fıkrada yazılı hükümler dairesinde tanzim edi
lecek bir vekâletname ile de tevkil edebilirler 
3499 sayılı Avukatlık Kanununun hükümleri 
mahfuzdur. Şu kadar ki, alâkalı mercilerce, 
bu erattan avukatı bulunmıyanlar hakkında 

. kendilerinin veya mümessillerinin talebi üze
rine veya resen ve Hukuk Usulü Muhakemele
ri Kanununun 465 nci maddesinin birinci fık
rasında yazılı şart aranmaksızın muzahereti 
adliyeye müteallik hükümler tatbik olunur. 

Birinci fıkrada yazılı vekâletnameler asker-. 
lige daveti mütâakıp ve kıtaya iltihâktan önce 
noterler, noterlik bulunmıyan yerlerde sulh 
hâkimleri veya vilâyet veya kaza jandarma ko
mutanları ile askerlik şubeleri reisleri ve kıta
ya iltihaktan sonra da askerî adlî hâkimler, 
bölük komutanları veya bulundukları mües
sese âmirleri tarafından tanzim veya tasdik 
olunur. Bu vekâletnameler hiç bir harca ve 
resme tabi değildir. Bu maddeye tevfikan tan
zim kılman vekâletnamelerin hükümleri eratm 
terhislerinden iki ay sonrasına kadar devam-

eder. 
Hazarda veya seferde silâh altma çağırılan 

muvazzaf veya ihtiyat eratın Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanuniyle Ceza Muhakemeleri 

. Usulü Kanunundaki muameleler sebebiyle ib
raz edecekleri fakirlik ilmühaberleri bölük ko
mutanları veya bulundukları müessese âmirle
ri tarafından da verilebilir. 

İKÎNCÎ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den mer'idir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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