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KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Bed'i müzakerat; Saat : 1,40 

REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 

Hakkı Bey (Van), Ziya Hurşid Bey (Lâzistan) 

REİS — Efendim celse küşadedildd. Zaptı i 

sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve tashihan kabul olundu. Tâbii
yet harçlarının beş misline iblâğı hakkında He
yeti Vekil eden mevrut lâyihai kanuniye Muva-
zenei Maliye Encümenine havale edildi. Himayei-
etfal menfaatine resim istifasına dair Sivas Me
busu Vâsıf Beyle rüfekası tarafından teklif edi
len levayihi kanuniyenin beyanı mütalâa olun
mak üzere Sıhhiye Vekâletine tevdii hakkındaki 
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi kıraat ve teklifi 
mezkûrun mezkûr vekâlete tevdii kabul edildi. 
Azadan bâzı zevatın mezuniyetleriyle tecavüzü 
müddetlerine ve badema tecavüzü müddet edenle
rin müddeti tecavüzleri bu seneden mahsubedil-
miyeceğine dair Divan kararları kabul edildi. 
Encümenlerden mevrut mazbatalar ruznameye 
alındı. 

Posta ve Telgraf bütçesinin encümenden mev
rut 128 rıci faslı müzakere edilerek zam teklifi 
ret ve fasıl aynen kabul edildi. 136 ncı fasıl tadi-
len 136 A ve B fasılları aynen kabul edilip tenef
füs için celse tatil olundu. 

îkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat her vekâlet bütçesinin ayrıca 
tâyini esami ile reye vaz'edilip edilmemesi hak
kında müzakere cereyan ederek reye vaz'ı karar-
gir oldu. Ve Pazartesi günü içtima olunmak üze
re celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Van Lâzistan 

Hakkı Ziya Hurşid 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında söz istiyen var mı? Zaptı sabık hulâsası 
hakkında söz istiyen yok. Zaptı sabık hulâsasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sa
bık hulâsası aynen kabul edildi. 

3. — TEKLİFLER 

1. — Gene Mebusu Hamdi Beyle rüfekasmın, 
Palu kazasının Elâziz vilâyetinden fekkiyle Gene 
livasına ilhakıma dair kanun teklifi (2/542) 

REİS — Palu kazasının Elâziz vilâyetinden 
fekkiyle Gene livasına ilhakına dair Gene Me
busu Hamdi Beyle rüfekasmın teklifi kanunileri 
var, Lâyiha Encümenine. 

2. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

i. — Bitlis Mebusu Hüsnü Beyin İstida En
cümeninden istifası 

REİS — Bitlis Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin, 
Memurin Muhakemat Encümenindeki meşguliye
tine binaen İstida Encümeninden istifanamesi 
vardır. Kendileri İkinci Şubeden ıntihabedilmiş-
lerdi; oraya havale ediyoruz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey o İstida 
Encümeninin ruhudur. İstifasını geri alsın. 

HASİB B. (Maraş) — Reis Bey o çok ça
lışıyor. İstifasını geri alsın. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — İstifa mut
laktır. Reye konmaz ki. 

REİS — Efendim, başka muameleye lüzum 
görmüyorum. Çünkü, usul. dairesindedir. 

4. — TAHRÎRLER 

/. — Siird Mebusu Mustafa Sdbri Efendi
nin, Mensubini ilmiyenin derecatiyle kisvei ilmi
yenin alâmeti farikası hakkındaki kanun teklifi
nin ruznameye alınmasına dair takriri 

74 
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REİS — Mesleki ilmînin ihaysı hakkındaki 

lâyihai kanuniye üç mahı tecavüz ettiği halde 
i'iıznameye alınmamış olduğu için bu defa ruz-
nameye alınmasına dair Siird Mebusu Musfafa 
Sabri Efendinin takriri vardır. Nizamname» 
Dahilîmizin 23 ncü maddesinde bir encümene 
havale olunan bir lâyihai kanuniye veya teklifi 
kanuni tarihi havalesinden itibaren nihayet üç 
ay zarfında Heyeti Umumiyeye takdim edil
mek lâzımgelir. Aksi takdirde mezkûr lâyiha 
veya teklifin doğrudan doğruya ruznamei mü
zakereye vaz'mı Hükümet veya sahipleri tale
beyi emek hakkını h aizdirler. 

Riyaseti Celileye 
İki sene evvel mesleki ilmînin ihyasına dair 

teklif ettiğini lâyihai kanuniye İlmiye Encüme
ninde kalmaktadır. Nizamııamei Dahilî üç 
mahtan ziyade bir lâyihanın kalmasına cevaz 
vermemekle beraber, takrir sahibine doğrudan 
doğruya raznameye alınmasına hak ve salâhi
yet bahşetmekte olduğundan Nizamnamenin ita 
ettiği salâhiyet mucibince teklifi mezkûrun 
ruznameye alınmasını talebederim. 

25. VI.1338 
Siird Mebusu 
Mustafa Sabri 

REİS — Efendim. Mustafa Sabri Efendi
nin teklifini kabul edenler, lütfen ellerini kal
dırsın. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Reis Bey 
iki senedir encümendedir. 

ŞER'İYE VE EVKAF ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Efendim, o teklif 
encümenden çıkmıştır. 

REİS — Efendim, encümenden çıktığını En
cümen Reisi Bey söylüyor. Pu halde bu mua
meleye mahal kalmıyor. 

5. — MÜZAKERE EDİLEN- MADDELER 

7. — 1338 senesi Muvmened Umumiye ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

A. — Rüsumat Müdüriyeti JTmumiy esinin 
1338 senesi bütçesi 

REİS — Efendim, Rüsumat bütçesi müzake 
resi bugünkü ruznamenin birinci maddesini teş
kil ediyor. 

133$ ö : İ 
MALİYE VEKİLİ HASAJV FEHMİ B. (GÜ-

müşane) — En mühim varidatımız olan Rüsu
mat bütçesi hakkında Muvazenei Maliye En
cümeninin müdekkikâne ve vâkıfane.. (İcra Ve
killeri bütçesi müzakere edilecekti, sesleri) 

REİS — Efendim, İcra Vekilleri Riyaseti 
bütçesinin tetkikatı henüz bUm'emiştir. Rüsu
mat bütçesi bizzarure müzakere edilecektir. Ri
yasetçe bu bapta malûmat yoktur, efendim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Rüsumat bütçesi hakkında Muva
zenei Maliye Encümenince yapılan tetkikatı 
arnika ve vâkıfane neticesinde yazılan esbabı 
mucibe mazbatasında geçen sene varidatı rü-
sumiyenin noksan olmasına üç sebep gösterilir. 
Fikri âcizanemce sebep altıdır. Encümenin gös
terdiği üç sebepten birisi: Ziynet eşyasının 
ne'i duhulü hakkındaki Kanunun tatbiki, ikin
cisi : Muhafaza teşkilatındaki noksan, üçüncü
sü : Tarife usulünün tatbikatında görülen müş
külât. Bendenizce bu üç sebebe daha üç sebep 
ilâve etmek lâzımgelir ki, bu da Şarkın mer
kezi ticareti olan İstanbul'un vaziyeti hâzırası. 
memurin meselesi, hali harb dolayısiyle ticaret 
kanallarının sık sık tebeddül etmesi ve binne-
tiee harbin devamı yüzünden istihsalât gibi is-
tihlâkatm da tabiî olarak tenakus etmesidir. 
Ziynet eşyasmdaki kaçakçılık yalnız ziynet eş
yasına mahsus değildir. Ziynet eşyasında oldu
ğu gibi Gümrük Resmine tâbi olan diğer eşya 
üzerinde de maatteessüf kaçakçılık vardır. Bu
nun esbabı pek çoktur. Evvelâ kara gümrükle
rimizin bin beş yüz kilometreden fazla hududu 
ihtiva, etmesi, deniz sahillerimizin belki bu mik
tardan fazla bir açıklıkta bulunduğu halde 
hâli harb dolayısiyle zabıtai bahriyenin tesis 
edilememesi ve bu sebeple İstanbul ile Anadolu 
arasındaki mübadelei ticariyenin muntazam 
kontrola tâbi olmaması yüzünden Anadolu ile 
sıkı münasebette bulunan İstanbul'dan her gün 
gelen yolcu ve eşyayı idariye arasında kaçak 
eşyanın mevcudiyeti. Bilhassa son zamanlarda 
daha sıkı muayene ve kontrole tâbi tutulduğun
dan Mersin'de mütaaddit yolcuların bavulları 
içerisinde kaçak eşya müsadere edildiği gibi İz
mit'te dahi hırdavat arasına saklanmış birçok 
eşyayı memnua zahire çıkarılmış ve kaçakçılı
ğa teşebbüs edenler alelûsul mahkemelere tevdi 
olunmuştur. Ziynet eşyası hafekıridaüd Kanunun 
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tadili yolunda Muvazene i Maliye Encümeninin 
bir noıktai nazarı vardır. Bunu derlıatır buyu
rursunuz. Esbabı mueibesini evvelce bilmünase-
be Meclisi Âlinize arz ve izah etmiştim. Varidat 
bütçesine taallûk etmtfk itibariyle memleketin 
menfaatine daha muvafıktır. Çünkü diğer me
sai! bundan daha evvel hal ve intacedilmek lâ-
zımigelir. Şimdilik bu bahse temas etmek iste
miyorum. Varidat bütçesinde Ziynet eşyasının 
men'i duhulü hakkındalki Kanunu tadilen mü
zakere edeceğiz. 

" HAMDİ B. (Biga) — Siz de 'bunun tadilini 
kabul ediyor musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Derhatır buyurursunuz ki, geçenler
de bir müzakere dolayısiyle noktai nazarımı 
arz ve izah etmiş idim. Şimdilik bu noktaya te
mas etmiyelim. (Biz temas edeceğiz sesleri) 

Sonra tarifenin tatbikatında müşkülât vardır 
deniyor. Malûmuâlileri karpitülâsyouların i!ga-
sını mütaakıp Tarife Kanunu derhal tatb.'ka 
başlandı ve derhal bir memur meselesi meyda
na çıktı. Bunun ürerine İstanbul'da bir mektep 
açıldı. Fakat bu mektebin açılması Harbi Umu
mi içerisinde olduğundan ve Mütarekenin akdi 
reticesi olarak: bu mekteplerden beklenilen fay
da istihsal edilmeksizin vaziyeti ahire hadis ol
du. Anadolu'da teşkilâtı milliye yapıldığı za
manda gümrükleri boş bırakmamak için meslek 
harici birçok memurları o zaman almak lüzum 
ve zarureti h'issolunmuş, bunların dathi gümrük 
muamelâtiyle ünsiyet ve ihtisasları olmadığm-
dan dolayı bittabi muamelâtı umumiye bundan 
az - çok müteessir olmuştur. Mamafih zaman 
geçtikçe kısmen bu memurlar tebdil edilmiş, kıs
men ehliyet ve kifayeti 'olanlar meleke fcesbct-
mişlerdir. Her başmüdiriyete memur yetiştir
mek salâhiyeti verildi. Mümkün olduğu kadar 
ve kâfi miktarda tahsil görmüş genç efendiler
den gümrük memurluğunda ihtisas kesbetmiş; 
yani mütehassıs olacak surette memur yetiştiril
mesine son derece itina edildi. Fakat İstanbul'
da olduğu gibi bir ihtisas mektebi açılmasına 
bulgun için Anadolu'nun halihazırı müsait de
ğildir. Bilhassa gençlerimizin kısmı küllisi ihti
yat zabitidir ve ordudadır. Binaenalyeh gümrük 
muamelâtı da bu ihtiyat zabıtanın tahtı silâha 
alınmasından müteessir olmuştur. Bu vesile ile 
şunu arz edeyim ki : Gümrüklerimizden bilhus-
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sa ticareti hariciyemizde tarife usulü bizim için 
ibir esas ve bir prensip meselesidir ve katidir. 
Hiçbir sebep ve vesile ile tarife usulünü kaldıra
rak bunun yerine eskisi gibi kıymet üzerinden 
resim almak gibi bir sakim usulü ihya ve iade 
etmek taraftarı değiliz. Bu bizim için bir pren
sip meselesidir. Tarife Kanunu tadil edilebilir. 
Lâzımgelen tashihat yapılabilir. Fakat yine ta
rife usulü esastır. Bu esastan hiçbir suretle in
hiraf edemiyeceğimizi, etmiyeeeğimizi burada 
ibir daha Meclisi Âlinize karşı tekrar ediyorum. 
Bütün dünya işitsin. 

Varidatın geçen seneki varidattan az olması 
esbabından birisi de hali harbin temadisidir, de
miştim. Hali harbin temadisi ticaret kanallarını 
değiştiriyor. Malûmuâliniz Adana'nın istihlâsm-
dan evvel Antalya memleketimizin en mühim ti
caret iskelesi idi ve 'gümrük hususunda Akde
niz'de pek büyük ve fevkalâde bir mevkii haiz 
idi. Adana vilâyetinin istihlâsım mütaakı<p bu 
ehemmiyet derhal Mersin'e intikal etti. Derhal 
Mersin'de ve Adana hudutlarında vâsi mikyas
ta teşkilât yaptık. Son zamanlarda Akdeniz'in 
garb iskelelerindeki ehemmiyet kısmen İzmit'e 
intikal etmiş bulunuyor. Son zamanlarda Trab
zon limanına aidolan faaliyetin bir kısmı kara 
gümrüklerine intikal 'etti. Bu da hudutlarımızda 
hali harlı dolayısiyle neşet etmiş bir neticedir. 
Bu bence ispat ediyor ki, gümrük teşkilâtı hali 
tabiîde olduğu gibi bâzı merakizi ticariye de 
muntazaman işlemiyor. Ticaret kanalları terâk
ki ettikçe memurini rüsumiyeye ait teşkilât da 
c nispette elâstiki olarak tebeddül ve tabavvül 
edecektir. Bu zaruret karşısındayız, fakat bun
da pek tabiî olarak dikkat edeceğimiz bir şey 
varsa o da Meclisi Âlinizin verdiği tahsisatın 
miktarını tecavüz etmemek ve kabul ettiği kad
ronun fevkine çıkmamaktır. Fakat şurada istih
dam edilecek bir memuru diğer bir mahalle kal
dırmak, oradaki teşkilâtı diğer bir mahi re 
sevk etmek, binnetice bizi fazla masraf ihtiya
rına mecbur eden esbaptandır. Bunun için büt
çemiz bu sene 1337 senesi bütçesinden biraz ge
niştir. Fakat bu vüsatle fikir ve kanaati âciza-
nemce tam ve kâmil olarak bir gümrük teşkilâtı 
temin ettik, zannolunmasın. Bunun fevkine ç?k-
sak, memurin meselesi nazarı dikkati celbtde-
eektir. Bundan fazla memlekette gümrük işle
riyle uğraşacak memuru bugün için bulmak İMI-
kâııı olamaz. Bu teşkilât elâstiki olarak bugün-



î : 63 26, 
kü ihtiyacı temine ve tehvine kâfi gelebilir. 
FaJkat tam ve kâmil bir teşkilât değildir. Encü
meni Âli esbabı mucibe mazbatasında Maliye 
Vekâletinin diğer bir nokta üzerine nazarı 
dikkatini clbediyor. O da Gümrük Resminden 
muaf olan bâzı daireler namına diğer başka 
müesseselerin getirdikleri emval ve eşya arasın
da memnu eşya bulunması veyahut muafiyeti 
kanuniyden diğer devairin istifade edebilmeleri 
mesailidir. Müsaadenizle bunu da izah edeyim, 
Malûmuâlileri kabul edilen bir kanuna tevfikan 
bir müessesei hayriye olan ve bugüne kadar mem
lekette pek büyük hizmetleri ifa eden Hilâli
ahmer namına getirilecek eşyalar Gümrük Res-
mindn muaftır. Bâzı belediyeler namına ecza
yı tıbbiye celbi için Hilâliahmer'in tavassut 
eylemesi bâzı taraflardan rica edilmiş, o vakit 
Sıhhiye Vekâleti de bunu memleketin hayır 
ve nefini temin edecek bir iş telâkki ederek 
delâlet etmelerini iltimas etimş, fakat pek tabiî 
olarak Hilâliahmer bu eşyayı kendisi mubayaa 
edip sevk etmediği için, meselâ bâzı belediyeler 
namına ve bâzı devair ve bâzı müessesatı hay
riye namına Hilâliahmer hesabına gönderilmek 
üzere, Hilâliahmer hamulesi meyanmda bulun
mak üzere bâzı kaçak eşya bulunduğu kısmen 
gümrük muayenesinden anlaşılmış ve bir iki 
meselede de Hilâliahmer merkezi haberdar ola
rak Maliye Vekâletine malûmat vermişti. Yapı
lan tetkikat neticesinde bâzı eşyanın kaçak su
retiyle dâhil olduğu ve bazan da gümrükten ka
çırılmak istenilen eşya meyanmda bulunduğu 
haber verilmiştir ve bunda da ne Hilâliahmer'in 
ve ne de Sıhhiye Vekâletinin sun'ıı taksiri-yok
tur. Bunun sırf bir müessesei hayriyeye veya 
belediyelere yapılan müsaadei kanuniyeden do
layı o işe o müeseselerin memur ettikleri komis
yoncuların kendi menfaatlerine olarak bu mü
saadei kanu.niyeyi alet etmelerinden başka hiç
bir mâna ve mahiyeti yoktur ve o eşya da mü
sadere edilmiştir. Bunun üzerine daha açık ve 
daha kati muamele yapabilmek için Hilâliahmer 
merkeziyle bilmüzakere Hilâliahmer'in evvelâ 
hiçbir müesseseye delâlet ve tavassut etmemesi 
ve saniyen kendi namına dahi gelecek eşyanın 
İstanbul merkezinden gönderilecek olan iki nüs
ha beyannamelerinden birisinin Ankara merke
zine, diğerinin Maliye Vekâletine gönderilmesi 
ve istisnanın kanunun verdiği müsaade ile Hilâ
liahmer de istimal edilebilecek muayyen eşyaya 
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'' münhasır kalması ve o eşya için de bir cetvel 

tanzim ve gümrük idarelerine tebliğ edilmesi 
hakkında karar ittihaz edilmiştir ve bunda cid
den, Hilâliahmer fevkalâde hüsnüniyet ve tes-
hilât gösterilmiştir. Bundan başka malûmuâli
leri devairi Devlet namına gelen eşya dahi Güm
rük Resminden muaf olmadığı ve resmi aidoldu-
ğu Vekâlet bütçelerinden mahsup suretiyle temin 
edilmesi muktazayı kanuniden olduğuna rağ
men son zamanlarda Müdafaai Milliye Vekâleti 
nam ve hesabına gelen arasına eşyayı zatîsini kattı
ğından ve bu eşyaların taharrisi esnasında memur
lara müdahale ettiklerinden dolayı birkaç zabit
tin tecziyesi için Müdafaai Milliye Vekâletin
den rica edilmiş ve takibedilmekte bulunmuştur. 
Mümkün olduğu takdirde Gümrük muamelâtı
nın katî bir intizam ve inzibat altına alınması 
memleketin hakiki menfatine muvafık olduğu 
için vekâlet elinden gelen her şeyi yapmaktadır. 
Muvazenei Maliye Encümeninin bittetkik kabul 
edip Heyeti Celilenize sevk ettiği bütçede yekûn 
itibariyle görülen zammın, 1337 senesindeki ra
kamdan biraz fazla olduğunu arz ettim. Gerçi 
matbu bulunan cetvelde fahiş fazlalık görülürse 
de bu fazlalığın esbabını Heyeti Celileye arz ve 
izah edeyim. Gerçi Rüsumat bütçesi bin üç yüz 
otuz yedi senesinde (383) bin küsur liradan çok 
fazladır. 

Adana vilâyetinin istihlâsı, Elviyei Selâse-
nin istihlâsı hasebiyle gümrük teşkilâtının biz-
zarure tevsii için o vakit, Maliye Vekâletinden 
Meclisi Âliye takdim edilen üç kıta tahsisatı 
munzamma lâyihaları, Muvazenei Maliye Encü
menince kabul edilerek Heyeti Celilenize sevk * 
edildiği halde işin çokluğundan şimdiye kadar 
kesbi kanuniyet edemediği ve 1337 senesine 
ait tahsisatı umumiyeyi Meclisi Âli avans ha
linde verdiği için verilen avans, bu teşkilât 
yapılarak sarf edildiğinden dolayı hakikaten 
1337 senesi sarfiyatiyle 1'338 senesi için encü
menin tesbit ettiği yekûn arasındaki fark dok
san sekiz bin iki yüz küsur liradan ibarettir, 
1337 senesinin hakiki sarfiyatı bu arz ettiğim 
tahsisatı munzamma lâyihalariyle beraber 
512 372 liradan ibarettir ki, Adana ve civarı Güm
rük teşkilâtiyle Ayıntab ve Elviyei Selâse teş
kilâtına ait Gümrük rüsumatı 383 000 raka
mında dâhil değildir. Bu, tahsisatı munzamıma 
olarak istenmiş ise de her nasılsa kesbi kanuni-
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yet edememiş ve avanslardan sarf edilmiştir, j 
Hakiki Gümrük teşkilâtı umumiye masarafı, 
arz ettiğim, 512 372 liradan ibadettir. Bu sene 
için istenilen zamaim ise 98 262 liradan iba
rettir. 

Bu zamaimin esbabını müsaadenizle izah 
edeyim: Gümrüklerde muhafaza teşkilâtı; bil
hassa kara gümrük teşkilâtında ve bilhassa 
gayritabiî huhudolan İskenderun körfezinden 
îran hududuna doğru, gayet vâsi, gayet sıkı 
bir muhafaza teşkilâtı yapmak mecburiyetin
deyiz. Yakın bir zamanda bizden ayrılıp vazi
yeti değişen Suriye'nin uzun seııelerdenberi te-
m adi eden ve binnetice ziynet eşyasının men'i i 
duhulü üzerine daha ziyade ke^bi ehemmiyet 
eden münasebat ve münakalâtı tieariyesi ve o 
hudut civarında mütemekkin olan insanların ale- | 
1 ekser aşiret halinde bulunmaları ve arazinin her 
noktasından; Suriyeli en Anadolu'ya, Anado
lu'dan Suriye'ye girmesi ve çıkması orada ga
yet sıkı bir muhafaza tekilâtını yapmak za.ru 
retini bize gösterdi. Bu zaruret, maddi ve mail 
olduğu gibi aynı zamanda bunun mânevi fal 
deleri de görülecektir. Rüsumat daireleri için 
encümeni âlinin ka'bul ettirip Heyeti Celileni-
zin reyine arz ettiği bu doksan sekiz bin kü
sur lira,; senenin üç, ayının bize verdiği vari
dattan edindiğimiz kanaata göre gümrük va
ridatının yüzde iki buçuğu ei'bayete, yüzde 
ikisi de muhafaza teşkilâtında sarf edilmiş olu
yor, ki bu arz ettiğim zamaim'le beraber güm
rük masarifi umumiyesi dört buçuktan ibaret 
kalıyor. Zannederim ki bu kadar az masraf ile 
eibayet, dünyanın hiç/bir yerinde yoktur de- . 
mem, fakat, ender görülüyor. Zamaim, yalnız 
Cenup gümrüklerinin muhafaza teşkilâtına de
ğil, aynı zamanda mühim !bir ciheti de Elviyei 
Selâsedeki muhafaza teşkilâtına ve bilhassa İz
mit havalisindeki Gümrük Muhafaza Teşki
lâtına aittir. İkinci kısmı, evvelce arz ettiğim 
gibi ticaret kanallarının sık sık tebeddül et
mesinden dolayı bâzı yerlerde gümrük müesse
se ve merkezleri teessüs eylemek ve yeni yeni me
murlar ilâve eylemek zaruretini göstermiştir. 
Bendeniz, esas itibariyle teşkilâtı cedidenin za-
maimini muvafık görmemekle bera'ber bütün 
gümrük varidatımızın maddeten ziyama sebe
biyet verdiği anlaşılan teşkilât noksan!iğinin 
ikmal edilmesi halinde kabul buyurduğunuz 
İstihlâk Resminin zammedilen miktarı nazarı 
dikkate alınarak tenzil edildikten sonra bu se-
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ne iki üç. ay zarfında edindiğimiz fikirlere ve 
kaçak hakkındaki muhammen malûmatlınıza 
göre bu sene bu arz ettiğim doksan sekiz küsur 
bin liranın sarfı halinde iki milyon liralık va
ridatı kurtaracağımıza kanaat getirdiğim için 
bunu kanaati taınıne ile Meclisi Âlinize arz edi
yorum. Ve bu zam, zam değildir, efendiler ga
yet nafi bir sarfiyattır. Hakikatte bire yüz 
alınacak nispette kaçak kapılarını kapamak
tan ibaret birer bekçi masarifidir. Geçen se-
uoki varidatı rüsumiye ile bu seneki üç aylık 
varidatı rüsumiye arasında nispetlerce şayanı 
memnuniyet ve Hazinenin leflıine. mühim fark
lar göstermektedir. Çok ümidederim ki bu te-
zayüt senelerce devam edecektir. Bilhassa bu 

I teşkilât yapıldıktan sonra daha ziyade arta-
i çaktır. Şimdiki 'halde, bilhassa gümrüklerimiz; 
j Şark kısmında, Irak kısmında 'askerlerden is-
| tifade ediyor. Fakat askerler sa'bit değildir, ta

burlar daima tebeddül, tahavvül ediyor ve 
'başlarında 'bulunan zâbitanın fikir ve zihniyet
lerine göre muamele tebeddül ve tahavvül edi
yor. Gerçi bunların, muavenetinden istifade 
ediyoruz, ancak her halde esaslı bir gümrük 
teşkilâtı lâzımdır. Muhafaza teşkilâtının ehem
miyetini izah için ilâveten şunu arz edeyim 
ki Romanya gibi hududu bizden daha dar olan 
bir memlekette yalnız gümrük muhafaza hizme
tinde kullanılan insanların yekûnu beş bine ka-
riptir. 

Rüsumat bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında başka mâruzâtım yoktur. Fasıl ve mad
delerde, her fasıl hakkında arzı izahat ederim 
Nerede, ne gibi memur ilâve ediliyor? Müfre
datı veçhile Heyeti Celilenize arz ederim ve 
Ihepsinin esbabı ınueibesini söylerim. Siz de ka
naatiniz veçhile kabul edersiniz. 

l..k\ TEVFİK RÜŞDü B. (Menteşe) — 
Rüsumat bütçesi hakkında yazılmış olan 
erbabı mucibe mazbatası cidden şayanı tak-

| dirdir. Ancak bâzı noktalarda encümenle bir-
leşemiyeceğimi arz edeceğim. Bilhassa hürmet
kar ve samimî olduğum Vekil Beyefendiyi din
ledikten sonra daha • ziyade tenevvür ettim ve 
bilhassa ortaya attığı prensip meselesini şaya
nı şükran gördüm. Belki bir noktada kendile-

I tinden ayrılacağım. Rüsumat o işlerdendir 'ki 
I sebebi vücudu varidattır. Yani umuru dahiliye 
I gibi, umuru hariciye gibi yahut polis gibi ar-
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zuyu umumiyle hidamtı umumiyeyi deruhde 
ile ifa eden bir makam değil, sırf varidat da-
iresidir ve masrafını o varidat mukabilinde 
yapmaktayız. Binaenaleyh rüsumatı muhakeme 
ve tetkik ederken evvelemirde varidatın naza
rı dikkate alınması lâzımdır ve o suretle nazarı 
itibara alacağız ki hem Devletimizin varidatı
nı ve hem de milletimizin malî ve iktisadi ihti
yacını bir an nazarı dikkatten dur tutnııyalım. 
Binaenaleyh düşünüyorum ve düşünerek arz 
ediyorum ki... 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Gümrük 
Resmi tezayüdetmiştir. Onu düşününüz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Evet 
düşünüyorum. Onu da düşünmek zaruretinde-
yiz. Bu nıoktai nazardan gelen hu bütçe müna
sebetiyle verilen izahat bize kanaatbahş olabili
yor mu? Evvelâ varidatın noksanı hakkında 
verilen malûmat ve ona çaresaz olmak için it
tihaz olunan tedabir, zannetmiyorum ki haki
kati hâdisata tevafuk etmiş olsun. Çünkü bu 
bütçe ile gümrüklerimizin yeni ithalât ve ih
racatı hakkında bir cetvele malik değiliz. An
cak geçen sene verilen bütçede mukayese ede
ceğim bir cetvel vardı ki o hatırlanırsa bâzı ka
ranlıkların tenevvür edebilmesi ihtimali var
dır. 1336 senesinde millî harekât başladıktan 
itibaren ta Şubat ve Kânunusani gayesine ka
dar vâki olan ihracat ve ithalât yekûnunda 
mühim tebeddüller olmuştur. 

Vakıa bugün Maliye Vekili Bey varidatın 
daha çok olduğunu iddia ediyor. Elimde bu 
hususta bir istatistik mevcudolmadığı cihetle 
o husus üzerinde duramıyacağım. Görülüyor ki 
İstanbul ve İzmir'e karşı gümrük konmadan 
evvel ithalât ve ihracat mecmuu pek mahdut 
idi. Sonra zaruri olarak harekâtı harbiye ilca-
atiyle gümrük konduktan sonra ithalât ve ih
racat mecmuu değişmiş ve bununla sabit olmuş
tur ki, Anadolu'ya gelen eşyanın kısım âzami he
men yüzde sekseni Gümrük Resmine tâbi olmıyan 
yerler vasıtasiyle elimize girmiştir. O zamanda 
Mersin limanı elimizde değildi. Ondan sonra ge
çen sene zarfında görüyoruz ki, hiçbir tedbir al
maksızın Gümrük kendi kendine azalıyor. Yani 
memleketimizden aman para çıkmasın derken ve 
millî iktisat ve itibar ve paranın tedavülü için 
birçok tedabir ittihaz ederken ve bu endişeyle 
titrerken, hiçbir şeye lüzum görmeden veyahut 
yapmaya vakit bulmadan bakıyoruz ki, ithalât 
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| kendi kendine azalıyor. Bir memleketin ithalâtı 

iktisadiyesi, istihsalâtı iktisadiyesi azaldı mı, va
ridat da, ithalât da azalır. Binnetice ikis;nin mec
muu azalır. Muhafaza tertibatında ve sairede 
kanunlar yapılsa ve vergileri daha dört misli tez-
yidetmek suretiyle hepsi ilâve edilse göreceksiniz 
ki rüsumu varidata bir para ilâve etmiş olmazsı
nız. Kaçakçılığın verdiği zararlara karşı yapılan 
tedbirler şayanı teşekkürdür. Tabiî bu zararlar 
yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde yirmi beş ki, 
yüzde adedi ile sayılabilir. Fakat esası teşkil et
mez. Halbuki gümrüğü yükseltiniz, namütena
hi yükseltiniz, dahilî istihsalâta bir çare bulun
mazsa tabiatiyle istihlâkat da azalır, ihracat ve 
ithalât da azalır, her şey azalır ve binnetice tabiî 
varidat da azalır. Şu halde daha tabiî ve daha 
malî ve daha iktisadi hareket etmek için birta
kım engeller vardır, onları kaldıralım ve aynı za
manda kaçak kapısını tıkayalım. Ona da mâni ola
lım, o engellerden bir kısmı tabiîdir, o da maate-

i essüf ithalât, istihsalât ve dahilî itibarı malîde 
olan durgunluktur ki, bunun-da henüz çaresi bu-

! 1 ummamıştır. 
İkincisi: Ziynet eşyası Kanunu hakikaten 

hem kaçakçılığı çoğaltmış ve hem de varidatı 
azaltmıştır. Binaenaleyh bu varidat namına o 
bütçeye para koyarken o kanunu düşünmemezliğe 

' imkâni maddi tasavvur edemiyorum. 

NURİ B. (Bolu) — Bu, varidat bütçesinde 
müzakere edilecektir. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Arz 
ediyorum efendim, Rüsumat bütçesi öyle bir büt
çedir ki, ancak varidatla beraber muhakeme edi
lebilir. Çünkü sebebi vücudu varidattır. 

Ondan sonra mahsulâtı dahiliyeyi himaye, 
son .asrın terakkiyatı neticesi olarak lehülhamt 
bunu herkesin vicdanı millîsi husule getirmiştir. 
Sonra prensip meselesi ortaya konuldu. Buyuru-
yorlardı ki, bu tarife meselesinden ayrıiamryaea-
ğız. Evet, bu hususta bendeniz de tamamiyle müt
tehidim. Tarifenin fezaili sayılmakla tükenmez. 
Bugün size iktisadiyatı maliye üzerinde idare olu
nan birçok devletler gösterebilirim ki, kıymetli 
eşya üzerinden Gümrük almaktadır. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Meselâ Çin gibi. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. — Hayır Fransa 
efendim. Fransa'da mukavelei ticariyede tarife 
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usulü konulmak için cidal yapılıyor. En müthiş 
muktesitlerden olan (Şarl jit) bu işin başında 
dehşetli müsaraatı kalemiye ile bu gümrük me
selesini düzeltmek için Fransa'da çalışmaktadır. 
Yani maksadı, istiklâli iktisadi usulünü koyabil
mektir. Yoksa şu veya bu usulü koyabilmek de
ğildir. Fakat Hasan Beyefendi ile tamamiyle. itti
fak ediyorum ki, bu memleket için tarife pek mu
vafıktır. Yalnız pek yakında zaferle kazanacağı
mız harbin bize isal edeceği sulhun arifesinde bu
lunuyoruz. Yapacağımız müzakereden ve işlerden 
biri de bu gümrük müzakeratıdır. Bendeniz ister
dim ki, tarife usulü konulurken; Bahrisefit hav
zasında olsun yaşıyan devletlerle bizim mahsulâtı 
ziraiye ve hayvaniyemizi mukayese ederek ve rü
sumu istihlâkiye ve gümrük rüsumunu hangi ci
hetlerde şimdiki tarife usulünden yüksek veya 
aşağı koyabileceğimizin tâyin ve hiç olmazsa bun
lar hakkında bir fikri icmali duymuş olalım. Aca
ba biz buğday, ve arpayı çoğaltırsak dünyaya ve 
Bahrisefit havzasına ihracat yapabilir miyiz? 
Buna bizdeki buğdaylar, arpalar kâfi gelecek 
midir? Bize kifayet edebilecek kadar var mıdır? 
Memleketimiz ziraat» memleketidir, iddia ediyo
rum. Fakat bu iddiamda haklı mıyım, haksız mı
yım? Bunu ancak tetebbuat gösterebilir. 

Hububat ve tütün bu memleketin asıl ihracat 
mevaddı olacaktır. Nihayet tarife, iktisadiyatı
mızın yolunu gösterecektir ve işte bu giriştiğimiz 
mücadele de bir harbi iktisadidir ve karşımızda 
dostlarla yaptığımız, mütekabil mukavelelerde 
mümkün mertebe lehimize kullanmak istediğimiz 
şerait, transiti ihya olacaktır. Bu tarifedir ki, 
dost ile düşmanımızı ayırmak kudretini elimizde 
bulunduracaktır ve yine bu tarife usulü bu mem
lekette millî iktisadın yaşaması için elimizde bir 
silâhı şuur, onu yaşatacak âmillerden birisidir. 
Biz bu kabiliyeti izhar edeceğiz. Binaenaleyh esa-
sat hakkında daha ziyade tatvili kelâm etmek 
istemem. Burada encümenin zikrettiği ve ken
dimce beyanına lüzum görmediğim halde vekâ
let bu kaçakçılığı mevzuubahsetmesi üzerine 
tekrar beyana mecbur oldum. Hükümet kaçak
çılığa alet olamaz. Onun için Meclis Gümrük 
muamelâtı için bir karar vermelidir. Biz bir 
taraftan kanunlar korken diğer taraftan bizim 
kanunları icra etmek için memur ettiğimiz ze
vat onları hüsnüistimal ile mükellef olsun. Bi
naenaleyh ya encümende bir zühul olmuştur, 
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zühul varsa lütfen tashih buyursunlar. Çünkü 
diyorlar ki, böyle sarahati kanuniye de var
ken suimuamelâta meydan verilmesi doğru mu
dur? Onu lütfen tasrih buyursunlar veyahut 
kati ise Meclis onun hakkında karanın versin. 
(Aferin, sesleri) 

Diğerlerini fasıllarda sırası geJ dikçe arz ede
ceğim. Tekrar ediyorum; kaçakçılığı menet
mek için icabedecek tedabirde tamamiyle müte-
fikim. 

DURSUN B. (Çorum) — Gerek bilvasıta ve 
gerek bilâvasıta cibeyet ettiğimiz varidatın en 
sağlamı Gümrük Resmidir. Hususiyle Güm
rük Rüsumu bilvasıta vergilerden olduğu için 
mükellefin gayet suhuletle bu vergiyi Hüküme
te verirler ve verdiklerini bile hissetmezler, esas
lı ve sağlam bir vergidir. 

Muvazenei Maliye Encümeninin esbabı mu
cibe mazbatası gayet derin ve beliğ ve acı ha
kikatleri ihtiva ediyor. Fakat o beliğ ve acı 
olan hakikatler biraz kesif bir sütre altında ol
duğu için içyüzünü gören Muvazenei Maliye En
cümeni İstanbul Gümrük varidatiyle Hükümeti 
Milliyemiziıı gümrük varidatını mukayese edi
yor. Sade İstanbul Limanı 1337 senesinde on 
milyon lira cibayet ettiği halde bizimki ancak 
beş milyon lirayı tecavüz etmiyor. Halbuki 
eminim ki, gerek berren, gerek bahren Ana
dolu'ya ihracedilen eşya ve emtiai berriye ve 
bahriyenin miktarı îstanbula çıkandan çok faz
ladır. Biz limanlarımızı, hududu berriyemizi, 
ihracat ve ithalâtta iyi bir tetbir kullansaydık 
ve eşya üzerinde iyi bir murakabe, iyi bir usul 
ittihaz etmiş olsaydık, zannedersem, on, on 
iki milyon kadar bir gümrük rüsumu cibayet 
ederdik ve yine şuna eminim ki, bu eşya bu 
kapılardan Hükümeti Milliyemizin havzasına gir
miştir. Fakat gümrük vermiyerek girmiştir. 
Muvazenei Maliye Encümeninin dermeyan et
tiği esbap üç şeydir. Birincisi tarife usulleri
nin tabı ve tevzi edilerek vaktiyle gümrüklere 
tamin edilememesi, muhafaza tertibatının nok
san olması sonra bâzı devairi resmiyenin, ce-
miyatı hayriyenin maatteessüf içtimai hayırla
rı olacak iken bunların kaçakçılığa vasetet etme
sidir. 

Bu üç noktaymazan dikkate alalım. Ev
velemirde tarife usulünün muntazam cetvellerle 
gümrük idarelerine tebliğ edilememesi ve bura-

I dan çıkan kanunları tevhidedçrek, cetvelleri 
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muntazaman tabı ve tevzi ettirerek gümrük ida
relerine gönderilmek istenmesidir. Acaba bu 
mühim bir iş midir? Milyonlarca liranın ziyama 
sebebiyet vermekte ne mâna vardır? Burayı 
anlamak isterim. Sonra muhafaza tertibatının 
o derece kâfi olmamasını dermeyan buyurdular. 
Acaba Hükümet «Gümrük varidatı günden gü
ne tenakus ediyor. Muhafaza tertibatı için bana 
şu kadar para veriniz» diyerek bir anvas ve
ya bir lâyihai kanuniyeyi bu kürsüden milletve
killerine ne zaman beyan etmiştir? Bu nokta 
üzerinde ÇOK durmıyacağım. Asıl sormak iste
diğim nokta, Hjlâliahmerin ve diğer cemiyatı 
hayriyenin, bâzı vekâletlerin, sonra encümenin 
esbabı mucibe mazbatasında göstermediği fakat 
benim istitlâatı zatiyeme nazaran; Müdafaa i 
Milliye etrafında, paraları olmadığı halde ge
niş geniş işlere giren, balya balya eşyayı ıııem-
nua getiren kimselerin bu Gümrük Resmine 
icra ettikleri zararlar acaba tetkik ediliyor 
mu? Samsun, İnebolu'da gümrük idarelerinden 
öyle eşya geçiriyorlar ki, bu matizi hakikattir. 
Emniyeti Umumiye müfettişlerimiz zâhrî bil
mem uriyeti olmayıp da orada mânevi bir hiz
metle dolaşıp, tesirat ile ne gibi mallar geçiri
yor? Ondan haberiniz var mı mıdır? En acı ye
ri burasıdır. Ziynet eşyasını biz kanunla menet 
tik. 

Temayül ât ve ezvakı beşeriyeyi kavaniııi 
mevzua ile menetmek yine beşerin elinde değil
dir. Daha yüksek kudretler bunu menedeme-
mişlerdir. Biz o kanunu yaparken bunu düşü
nebildik mi? Bu muzır kanunun varidatı Hazi
neye iras ettiği zararı telâfi etmek için o ka
nunu neden tatbik etmiyoruz? Giren giriyor. 
Daha pahalı bir surette giıiyor, geliyor ve An
kara pazarlarında gözümüzün önünde satıh- -
yor. Bunları hangi vasıta ile ve kimler geti
riyorlar? Ve kimler satıyorlar? Ne bilelim. Bu
na emin olunuz ki, efendiler, bu kaçakçılığı 
yapanlar, silâhiyle şecaatine güvenerek kırda, 
bayırda gezenler değil, bu şakaveti ahlâkıyeyi 
yapanlar içimizdedi.r ve bunlar medeni bir su
rette içimizde dolaşıyorlar. 

Biz tütün kaçakçılarını ve barut kaçakçı
larını tutarsak mahkemeye veriyoruz. Bu su
retle ceza veriyoruz, hapsediyoruz. Acaba İm ce-
miyatı hayriye için gelen bu eşya bâzı zevatı 
âliyenin eşyalıdır diye gümrük idaresi tarafın-
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I dan ziynet eşyası meyanmda müsadere edildiği 

vakitte bunlara ne ceza verirler ve hangi mah
keme ceza verir ve bu müsadere edilen eşya 
nelerdir? Esbabı mucibe mazbatası bize bunu 

I beliğ bir surette göstermiyor, işin acı hakikati 
buradadır. Ben isterim ki, gümrük idareleri bu 

I gibi şekaveti yapan ve memleketin böyle kanu-
I nuna, ahlâkına tecavüz eden kimseler için kendi 
I sahasını tahdidetsin. Bunların hüviyetini, mahi-
I yetini bu suretle meydana çıkartsın. Biz İstan-
I bul'dan bu nevi kaçak eşyayı gümrüğün gözü 
I önünden kaçıranları biliyoruz. Maatteessüf bu 

gibi zevat yine Hükümet devairinde barman-
j lanlır. Vani bunlar bütün devairi resmiyeye 

ve devairin memurinine hulul etmişlerdir Bura
dan çıkınca göz önünde bulunan ticarethaneleri 
gürünüz neler yapmışlardır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) - O zevatı âliye 
kimlerdir lütfen söyleyiniz. 

TU NALI 11 İLMİ B. (Bolu) — Reis Beye
fendi bıı gibi sözler dinlenemez. (Gürültüler) 

DURSUN B. (Devamla) — Nasıl dinlene
mez? Bu bir hakikattir. Geçenlerde İnebolu'
dan İstanbul 'a epeyce altın sevk edilirken mü
sadere edildi. Bunlar Hükümet namına mı mü-

J sadere edildi? Ve o altınların sahipleri hangi 
mahkemeye sevk edildi ve ne ceza Verildi? Ve 

I bunlar Hükümete kontratçılık etmekten rnene-
dildi mi? Biz bunları biliyoruz. Sonra, Sıhhiye 
Vekâleti ile belediyelere birtakım eşyayı mem-

I ııua daha geliyor. Rica ederim efendiler, güm-
I Kik kapıları herkes için birdir ve bu gümrük 
I kapıları herkese aynı muameleyi yapmalıdır 
{ Hükümet namına gelecek eşyadan, cemiyatı 
I hayriye namına gelecek eşyadan dahi Gümrük 
I Resmi alınmalıdır. Biz memleketin istiklâlini 
I kazanmak için bu mücadeleye girişirken içimiz

de bulunan cemiyatı hayriyeye kanuni imtiyaz
lar vermek, milletin ferdî hukukuna tecavüz 

i etmek için bir karar vermedik ve böyle bir şey 
I de kabul etmedik. Rica ederim böyle cemiyatı 

hayriye olmaz. Cemiyatı hayriye, milletin vere
bileceği ianat ve teberruat ile muhtacine yar
dım eder. Yoksa böyle Hazinei Milleti ızrar 

I eder ve gümrükten kaçakçılık ederse bunlar ce-
j miyatı hayriye değil, cemiyatı şerriyedir. Bun

lar hakkında Meclisi Âlinin herhalde son kara
rını vermesi lâzımdır. (Doğru sesleri) Hükümet 

I milletindir. Millet de hükümetindir. Binaen 
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aleyh bunun haricinde, gerek siyasi ve gerek 
hayri cemiyetlerin bulunmasını bendeniz anla
mıyorum. Hususi cereyanlara revaç vermek 
esasen bizim öteden beri âdet, ananatımız ve 
ahlâkımız icabıdır. 

RAGIP B. (Kütahya) — Hilâliahmeri mi 
mevzuubasediyorsunuz? (Handeler) 

REÎS — Hatibin sözünü kesmeyiniz,' söz 
istiyene söz vereceğim rica ederim. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Sözünü -geriye alsın. 
MEJBtL Ef. (KaraMsarı Sahib) — Hilâliah-

mer değil. 
DURSUN B. (Çorum) — îşte iş meydanda 

duruyor. 
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Hilâliah-

mer on beş senelik bir müessesedir. 
DURSUN B. (Çorum) — Eğer biz mevcudi

yetimizi muhafaza edeceksek, müttehit bir suret
te malî kontrolümüzü, idari kontrolümüzü tak
viye etmeliyiz. Birtakım gayrimeşru şeylere 
meydan vermiyelim ııca ederim. 

ÖEMİL B. (Kütahya) — Efendiler belki ha-
tırınızdadır. Bundan iki sene evvel Harcırah Ka
rarnamesinin Hazinei millete tahmil eylediği ma
sarif azîm ve pek ağır olduğundan bunun tadili 
ihakkmda Meclisi Âliye bir teklif verilmiş, lâ
kin bu Harcırah Kararnamesinin tadili senelere 
mütevakkıf olup tadil edilinceye değin Hazinei 
milletin milyarlarca parası gideceğinden bunun 
için bendeniz düşürîdıüm. O vakit iki maddelik 
bir tadil takriri verdim ve derhal icra olundu ve 
Meclisi Âliniz bunu yüzde kırk ile kabul etti. 
Hem de Kararnamenin müzakeresine artık lü
zum bile kalmadı. îşte şimdi Harcırah Kararna
mesi gibi, bendenizin iyimi kemiren ziynet eşya
sı hakkında çıkardığımız Kanun var. Efendiler 
bunun için H'azinei millet bir sene zarfında bir 
milyon lira zarar ediyor. Şu halde her ay da yüz 
bin lira zarar e!diyoruz demektir. Bunun müza
keresinin, bütçesinin • müzakeresine değin tekir 
edilmesi doğru değildir. Varidat Kanunu Şubat
t a mı müzakere edilecek? Yoksa Kânunlarda mı 
müzakere olunacak? Kimbilir. Binaenaleyh, o 
zamana kadar zarar etmek işimize geliyor mu? 
Muvazene! Maliye Encümeninin esbabı rmmbe 
amzabatasında da zikredil diği veçhile buna der
hal nihayet verilmelidir. Ziynet eşyasının men'i 
duhulü hakkındaki Kanunun bir maddesi/ide, 
duhulü menedilen eşya hakkında mağazalarda, 
dükkânlarda mevcut bulunanların sahipleri ta-
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rafından beyanname verilmesi zikrediliyor kon, 
(bunların her birine etiket vaz'edileceği de mu
harrerdir. Halbuki araklan bir seneden ziyade 
mürur ettiği halde ve mevcut bulunan eşya
nın «atıla satıla kalmaması icabederken bu
gün Ankara çarşısına bakınız, o vakitten beri 
mağazalar içerisinde daha fazla eşyayı memnua 
vaz'edilmiş olduğunu görürsünüz. Bunlara eti
ket ve zımba konulup konulmadığı kontrol me
murları tarafından muayene edilmiş midir? Ben
denizin kanaatime kalırsa edilmemiştir. Çünkü 
edilmiş olsa idi bu dükkânlarda böyle zın'gazıng 
eşyayı memnua bulunmazdı. Bİnaenalyeh efen
diler bendeniz daiha ziyade başınızı ağrıtmamak 
için bu yolda tasvip buyurduğunuz takdirde 
müstaceliyetle müzakere edilerek bu Ziynet eş
yası hakkındaki Kanunun - galiba (D) faslı ola
cak - yani men'i duhulü hakkındaki m a d d ^ i n 
şimdilik mevkii meriyetten ref'i hakkında bir 
•teklif yaptım ve bu teklifi de müsaadenizle oku
yacağım : 

Madde 1. — Ziynet eşyalarından bâzılarının 
men'i duhulü veya serbestisi hakkında re'«en ve
ya tadil en diğer bir kanun kabulüne değin Ziy
net eşyaları hakkındaki Kanunun men'i duhule 
aidolan madde ve faslı ahkâmı muvakkaten mev
kii meriyetten merfudur. 

Madde 2. — Kanunu mezkûrun madde ve 
faslı mahsusiyîe duhulü menedilen eşya fimabait 
iki kat Gümrük Resmine tâbi ve işbu Gümrük 
Resmi istok mallar ile mağaza ve dükkânlardaki 
perafcen'de eşyaya da şâmildir. 

Madde 3. •— İşbu kanun tarihi neşrinden 'ii-
baren muteberdir. 

Madde 4. — tşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Bunun esbabı mucibesi de vardır. Başımızı 
ağrıtmamak için okumıyacağım, bu takriri veri
yorum ve her ay bize yüz bin lira zararı intne-
eden bu meseleye nihayet verilmesini hukuku 
Hazinenin siyan et i namına sizden istirham edi
yorum. 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Bütçeden evvel mü
zakeresini teklif ediyorsunuz değil mi? 

CEMİL B. (Devamla) — Evet, Varidat Büt
çesinden ve bu bütçeden evvel müzakeresini tek
lif ediyorum. 
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TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bu

rada Tevfük Rüşjdü Beyin sözlerini tekrar et
mek istemem. Ancak onun söylediklerini telhis 
etmek lâzımgeliyorsa Maliye Vekili Hasan Bey 
bu kürsüden (Dünya bilsin) tâbirini kullandık
larına göre biz dehşetli bir meseleyi netice iti
bariyle ortaya atmış oluyoruz. Yani Vekil Bey 
buyurdular ki ; prensibolarak tarife usulünü 
nıü? Yoksa kıymet, fiyat usulünü mü kabul edi
yoruz. Usul, prensibolamaz. Usul usuldür. Rü
sumatta, gümrüklerde usul ancak mübadelei ser
besti ve himaye esasıdır. Bu cihet bertaraf, umu
miyetle görüyorum ki, bir hisse, bir hissi hami
yette, bir hissi millîye kapılarak geçen sene meş
gul oldukları iki kanunun aleyhinde bulunmak
la bugün içlerinden birinin dehşetli surette aley
hinde "bulunmakla içlerini boşaltmış oluyorlar, 
O iki kanundan biri Memurinin yerli kumaş giy
mesi Kanunu idi. Eğer o kanun kabul e'dilmiş 
olsaydı bütün mutasavver mazarratlara rağmen 
her halde memleket kâr edecekti. Fakat maatte
essüf kârı pek muhtemel olan öyle bir karım 
bertaraf edildi. Falkaıt kârı değil yüzde yüz za
rarı olan bir (kanun, Ziynet eşyası Kanunu, belki 
ben de taraftar olduğum halde, kabul olundu. Ve 
tatbik edildi. Tatbik edildi mi? Adaşları Hasan 
Beyin Maliye Vekâletinden çekilip de kendileri
nin Vekâlete geçtiği zamanda ben Maliye Vekili 
hazırı Hasan Fehmi Beyden en evvel beklerdim 
ki bu Meclise kabul ettirdikleri kanunun ilk esa
sını ele alsınlar. O da ne idi! Kanunun bir mad
desine göre memlekette mevcudolan ziynet eşya
sına damga vurmak ve saire bunlar katiyen ya
pılmamıştı. Bu yapılmamakla kanunun katiyen 
kabili tatbik olmadığı Hükümetçe itiraf edilmiş
ti. Bu Hükümetçe itiraf edilmesine rağmen kanu
nu tertibeden, sahibi lâyiha olan ve bugün o ka
nunu tatbika, icraya memur olan Maliye Vekili 
sandalyesine oturur oturmaz bir kere bütün isti
şaresini bu nokta üzerinde yapacak ve bütün ka
rarını buraya teksif edecekti. Fakat maatteessüf 
bunu kendilerinden göremedim. (Bravo salaları) 
Yazıklar olsun ki, arkadaşlar kanunun sahibi 
olan zat milletin icra mevkiine geçtiği zaman onu 

maatteessüf tatbik edememiştir. O halde Cemil 
Bey arkadaşımızın bildirdikleri veçhile tasavvur 
edin bir kere, bilhassa ahlâkan bu kanun bize ne 
kadar suitesir icra etmiştir. Efendiler ben işitmi-
şimdir ki; yahut şöyle diyelim, aklıma gelmiştir 
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ki, acaba bir seyahat icra edersem ziynet eşyası 
kaçakçılığı yapabilir miyim? Benim hiç aklıma 
gelmiyen bir şeyi burada Maliye Encümeni zik
rediyor. 

Maliye Vekili Bey buyurdular ki; her şeyde 
kaçakçılık oluyor. Evet olabilir. Meselâ benim 
zavallı Zonguldak'im bekliyor ki, ocaklara getiri
lecek olan makina alât ve edevatı Gümrük Res
minden muaf olsun. Fakat bilmem ki, o koskoca 
makinaları ceplerine koyup aşırabilirler mi? Fa
kat benim de düşünemediğim bir şeyi Maliye En
cümeni düşünmüş. Diyor ki, on arşmlık ipek bir 
kumaşı kuşak gibi beline sarıyor... Ve hattâ 50 
arşınlık bir kumaşı koynuna kçyuveriyor, bir de 
bakıyorsunuz ki, bu suretle 40 - 50 argınlık eşya 
memlekete giriyor. Ben Cemil Beyden daha ileri 
gidiyorum. Prensip meselesidir, usuldür, nizam
dır demiyelim. İstirham ederim. Bu Rüsumat 
bütçesini usulden biraz tefrik edelim. Yani bu
nun varidatiyle beraber masarifat kısmını tevhi-
dedelim. İkisini birden müzakere edelim. 

Eğer biz bunu tehir edecek olursak, Tevfik 
Rüşdü Beyin güzel bir ifadesi vardır ki; Rüsu
mat Dairesi bir varidat dairesi olmak itibariyle 
onun en evvel varidat kısmı müzakere edilmek 
iktiza eder. Fakat mademki usule tebaan böyle* 
yapılmak iktiza ediyor, o usul haricinde biz bu
nun ikisini tevhidedelim, ikisini birden müzakere 
edelim ki, hem bir an evvel o muzir kanunun ta-
dilen veya ilgaen ortadan kaldırılması lüzumu 
tebeyyün etsin, hem de bir müstakil dairenin işi 
elden çıkmış olsun, zaten de çıkacaktır. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Kanun muzır değildir. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Kanun 

muzır değildir, sözümü geri aldım. Fakat arka
daşlar maatteessüf hata etmişiz. Son sözüm arka
daşlar, bundan sekiz ay evvel nasılsa düşünmiye-
rek bir takrir vermiştim. O da Ziynet eşyasının 
men'i ithaline dair olan Kanunun ilgasına müta-
allik idi. Arkadaşlardan beş onu imzaladı. Fakat 
badehu düşünüldü ki, kanunun ilgası ancak bir 
teklifi kanuni ile olabilir, badehu bu sırada bâzı 
ufak tefek manialar çıktı, o teklifden vazgeçtim. 
Yani dün veya bugün bu kanunun mazarratına 
kanaat edinmiş değilim. Belki çoktan beri 8 - 10 
aydan beri kanaatim bakidir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendiler geçen se
nenin bütçesini tanzim ettikleri zaman gümrük 
varidatının 5 milyon lira olmak üzere kaydedil-
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diğini gördüğümüz zaman aklımız basımızdan I 

gitti. -Hesabettim ki, yalnız İzmir Gümrüğünün 
varidatı seneviyesi bir milyon Osmanlı altını idi 
ki, bunun hududu Alaşehir'e, Balıkesir'e ve Ay- I 
dm ve Denizli'ye kadar işgal edilen arazinin sar- I 
fiyatını ve oradan vukubulan ihracatı ihtiva cdov. I 
Bu bir milyon altın lira bugünkü altın fiyat iyi e I 
6 750 000 evrakı nakdiye eder ki, bizim bir senelik I 
bütün Karadeniz ve Akdeniz gümrüklerinden I 
vukubulan ithalâtımızın beşte dördünü teşkil I 
eder. Halbuki Harbi Umumiden evvel İzmir I 
Gümrüğünde gazın tenekesi dokuz kuruş, basma- I 
nm arşını 30 para ve şekerin okkası 2 kuruş, yüz I 
para üzerinden alınan Gümrükle yani % 11 itiba- I 
riyle alınan Gümrükten bu bir milyon lira vari- I 
dat hâsıl oluyordu. Yani yalnız İzmir Gümrüğü j 
bu varidatı temin ediyordu.-Biz bu kabul ettiği- I 
iniz kanımla, malûmu âlin iz o rüsumu aslinin bâ- j 
zısmdan beş mislini; bâzısından on mislini ve bâ- I 
zısmdan on beş mislini almak üzere kabul ettik. I 
Su hesapça birbiri üzerine dâhil olan emtianın I 
bir misli kıymetini Gümrük olarak al maki iğimiz I 
lâzımgelir. Hesabediyorum, acaba 1337 senesinde I 
bütün Anadolu'ya memaliki ecnebiyeden 5,5 mil- j 
yon liralık emtia mı geldi"? Eğer bizim memleke I 
timiz haricine çıkan para 5,5 milyon liradan I 
ibaret ise hakikaten pek bahtiyar bir milletiz. 1 
Bundan anlaşılıyor ki, bizim 1337 senesi zarfında I 
kaçakçılıktan ve suiistimalden her halde Hazine I 
mutazarrırdır. Bu teftiş ve mıırakabesizlik yüzün- I 
den ihtilas, irtikâp ve suiistimalâttan dolayı her j 
halde Tlazinei millete giren paranın bir misli ka- I 
cakçılara kontrabantlara, birtakım hırsızlara ua- I 
sibolmuştur ve milletin cebinden (akmıştır. Bu I 
neden tevellüdetmiştir? Efendiler biz 20 milyon I 
lira alacağımız yere 20 000 lira sarfına acıdık ve I 
bunu o vakit Maliye Vekilleri düşünemediler. On- I 
lar o zaman ısrar etmediler. O zaman Meclise (de
meliydiler ki; bu varidat ancak bu suretle, bu I 
teşkilât ile icra edilebilir. Yoksa bu idare yi'u'ii- I 
mez ve ben çekilirim diyebilirdi. Bunu demediler, j 
Bu vesait ile ve bu kadrolarla bugün idare olu- I 
naıı yer BatumVlan Mersin'e kadar belki iki bin I 
mili bahrîye yakın bir sahildir. Sonra İran'dan I 
Batum'a -kadar geniş bir sahadır. Tekrar Batum'a I 
kadar yalnız binlerce kilometrelik bir havzadır. 
Sahileıı ve dâhileıı bu kadar geniş bir havzanın 
biz 200 - 300 bin liralık bir bütçe ile ithalât ve ih
racat muamelâtını temin etmek istiyoruz ki, bu I 
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olur şey değildir. Efendim bunun neticesi olarak 
Hazineden on milyon lira kaybolmuştur. Maliye 
Vekili Hasan Fehmi Beye teşekkür olunur ki, ge-
lirgelıncz bunu bir parça tamir edecek bir kadro 
tanzim ve'bize tevdi ediyor. Fakat aynı zamanda 
bendeniz bununla da bu kadar muazzam bir işin 
temin, cdilcmiyeceğine kaani olduğumdan doiayt 
ve bir mebusun hükümetin teklifinden fazla sar
fiyat icrasını teklif ve talebetmesi kanunen müm
kün olmadığından dolayı, vekili mesulü mademki 
bununla idarei umur edebileceğini zannediyor, 
bendeniz de bununla kanaat etmek meuburiyetin-
de bulunuyorum. Yoksa bununla bir iş temin edi
lemez ye bundan mütevellit zararlardan dolayı 
Maliye Vekili Beyefendiyi mesul addetmek iste
rim. Bu iş böyle, bunun hepsi beş yüz doksan bin 
lira olııyoı ki, bu doksan bin altın liradan ibaret
tir. Böyle 5 - 6 bin kilometrelik bir sahilin ve bü
yük bir havzanın dahilî gümrükleri henüz takar
rür etmeden, ticari hudutları, istasyonları anla
şılmadan yai-ulan bu tablo ile idaresi temin edile
mez. 

Sonra İni vesle ile Tevfik Ttüşdü Beye cevap 
vermek isterim. Tevfik Kiişdü Bey biraderimiz 
diyorlar ki; gümrüklerin esası vücudu varidattır. 
Gümrük varidatı Adliye gibi adalet tevzi et
mek, Nafıa gibi yol yapmak için hususi bir 
daire değildir. Bu sırf para almak, Devletin 
hidenıatı ıımumiyesini temin edecek varidatı is
tihsal için yapılmış bir müessesedir. Binaen
aleyh bunda masarifat ile beraber varidatı da 
nazarı dikkate almak lâzımgelir buyurdular. 
Bu gibi vazaif ile müştagil olanlara malûmdur 
ki bir yerde bir gümrük dairesi bulunur. Sene 
nihayetinde onun varidat ve masarif atı karşı
laştırılınca görülür ki bütün sene içinde almış 
olduğu Gümrük llesmi, o sene zarfında o dai
renin memurin, kolcu ve sairesine sarf ettiği 
maaş ve masrafın belki r/r 60 im temin edemez. 
Bununla beraber nezaret o teşkilâtı orada ida
me eder ve etmeye mecburdur, çünkü orada o 
teşkilât olmazsa diğer yerlerden gelecek olan 
emtia oraya kayıklarla gider ve oradan güm
rüksüz kaçar, binaenaleyh oraların varidatı 
heder olur. Böyle şeyler vardır. 

Sonra, biz yapmış olduğumuz kanunla, yani 
eski tarifelere beş misli, on misli, onbeş misli 
gümrük zammetmekle zannettik ki bütün halk 
Sahabei Kiranı gibi hakkına razı olacak, der
hal Gümrük verecek ve eşyasını geçirecek : de-
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vir, o devir değildir, biz rüsumu ne kadar tez-
yidedersek, ona göre tehlikeden, suiistimalden 
vikaye içi a o kadar fazla teşkilât ve o kadar 
mühim mesei lâzımdır. Eğer biz bir milyon li
ra sarf etmez isek beş milyonu alamayız. Eker
sen biçersin, biz kanun yapıyorsak, gümrük 
memuru bulundurup lüzumu kadar tahsisat ve
receğiz. O memurlar da matlup dairede mua
mele yaparak o parayı tahsil edecektir. Mese
le öyle değildir, bendeniz biliyorum ki, İzmir'
de en mükemmel müdürler, en mükemmel isti
matorlar ve en mükemmel müfettişler bulun
duğu halde manifesto memurları ve sair ta
harri memurları olduğu halde gözle hırsızlık 
yaparlar, simsarların bir itibarı malîsi vardır. 
Meselâ bin, on bin liraya kadar itibarı malîsi 
vardır ki o itibarla akşam gelirler, çekini verir 
ve bir işaretle anlaşır, muamele yaparlardı ve 
o sirkatin önü alınamazdı. Biz ise Trabzon'dan 
Mersin'e ve Mersin'den bilmem nereye kadar 
olan hudut için dört tane müfettiş bulunduru
yoruz ve bu da ancak bundan beş ay evvel Ma
liye Vekâletinin aklına geldi de bir kadro tek
lif etti ve biz de müfettişleri kabul ettik. Hal
buki beş müfettişin, on müfettişin yapacağı 
iş değildir. Eğer biz bu gümrük varidatını bi
hakkın cibayot etmek istersek behammehal para 
sarf edeceğiz, masraf ihtiyar edeceğiz, kad
roları ona göre tertibedeceğiz, milletin cebin
den çıktığı halde hırsızların, kaçakçıların ce
bine girmemesini temin edeceğiz. 

Bendeniz görüyorum ki, burada bir motor
la bir istimbottan bahsediliyor. Efendiler, ben
deniz sevahilde memuriyette bulundum. Reji
nin saatte (14 - 16) mil kat'eden dört tane mo
toru tahtı idaremizde ve Kuşadasında bulunu
yordu. Reji, Düyunu Umumiye ve Rüsumat 
müştereken kaçakçılığın önüne geçmeye çalışı
yorlardı. Bendeniz orada kaymakamdım. ['Çar
şımızda Sisam adası vardı. Emin olunuz ki, 
efendiler, bahrî vesait ile kaçakçılık men'oJu-
nabilecek halde değildir, (rümrük kaçakçılığın
da bulunanları meni için gümrük memurları ile 
sairenin birbirlerine zahîr olmaları ve nevahi 
müdürlerinin bir kütlei vahide olarak birbirine 
Zahîr ve muavin olmaları ve bu suretle bu işe 
azmetmeleri ve oradaki bütün rüsumat memurla
rının hepsini aynen mesul ederek bir mesuli
yeti müştereke halinde bunların takibettirilme-
leri. bizimdir. Yoksa bir motorla ve iki istim-
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botla bu temin olunamaz. Bu teşkilât kabul 
edilsin, fakat bu kâfi değildir. Bunların yek
diğerine müzahir olarak çalışmaları her halde 
faideden hâli değildir. Fakat bu, maksadı te
min etmez. Binaenaleyh yine çalışmalıdır ve 
biz de bütçeyi aynen kabul edelim. Bundan 
sonra da varidatı rüsumiyenin sirkat edilmesinden, 
kaçırılmasından dolayı Maliye Vekili Beyefen
diyi mesul etmeyi şimdiden teklif ediyorum. 
Çünkü teklif ettikleri kadro noksandır. Bu teş
kilât ile bu iş yürümez. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
Maliye Vekâletinden sual edilen bâzı noktalara 
Vekil Bey tabiî cevap verecekler. Bendeniz yal
nız Ziynet eşyasının men'i ithaline dair olan Ka
nunun ref'i hakkındaki teklife dair arzı malû
mat edeceğim, Hükümetçe Ziynet eşyasının men'i 
ithaline dair olan Kanunun ref'i hakkında bir 
teklif vâki olmuştu ve bir lâyiha! kanuniye tek
lif edilmişti ve Heyeti Celilece encümene hava
le olunmuştu, encümen de tasvibeclerek Heyeti 
Oelileye sevk etti. Ruznamededir. Ayrıca bir 
teklife hacet yoktur. Heyeti Celiie onu müza
kere eder ve kabul buyuınırsa Ziynet eşyası hak
kındaki Kanun kalkmış olur. Yalnız şurasını 
arz etmek isterim ki; bâzı arkadaşlar varidat
la münasebettar olduğundan bahis buyuruyor
lar- ve Rüsumat bütçesinin masarifiyle. vari
datının birlikte müzakeresini teklif ediyorlar. 
Yine arz etmek mecburiyetideyim ki. varidat 
bütçesi ayrıca tanzim olunmuştur. Bir iki güne 
kadar matbaaya verilecektir. Tabolunduktan 
sonra Heyeti Celileye tevzi olunacak. O zaman 
Heyeti Celilece müzakere olunur. Prensip me
selelerinde, Tevfik Rüşdü Beyin bahsettiği esas 
meseleler varidat bütçesinin esnayı müzakere
sinde mevzuubahsolabilir ve Heyeti Celilenizce 
halledilir. Binaenaleyh bu, bütçenin tehirine 
sebebolamaz. Bu bütçenin masarif kısmını ayrı
ca tefrik eder, müzakere buyurursunuz. Vari
dat meselesi varidat bütçesiyle birlikte müza
kere edilir. 

ABDULLAH Et". (İzmit) — Varidatı umu-
miyenin hepsi mi gelecek? Yoksa gümrük va
ridatı mı gelecektir1' 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Hepsi gele
cektir efendim, gümrük de içinde dâhildir. 

ABDULLAH Kf. (İzmit) - - Bütçenin şim
diye kadar teehhür etmesinin sebebi şu idi ki; 
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varîdatiyle masarifatı beraber gelecekti ve ar
kadaşlar ona göre ölçüp karar verecekti. 

ALI CENANİ B. (Devamla) — 1337 sen* 
si bütçesi müsvedde olarak elinizdedir. Vari
datı orada mevcuttur. Kalem kalem tetkik edi
yoruz. Tabiî esas şeklinde Heyeti Celilenize gel
mesin diye arz ediyoruz. Varidat bütçesinin 
müzakeresine de bu bütçenin akabinde* başla
nacaktır. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bade harb - ül 
Basra. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Yok efendim. 
Bu bütçelerin çıkmasına daha iki ay kadar var
dır. O zamana kadar varidat bütçeleri de ge
lir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Zatıâlâniz burada 
yoktunuz, bu Ziynet eşyası hakkındaki Kanu
nun müzakeresi Mecliste aylarca devam etmiş 
ve belki 4 - 5 ayda ancak çıkabilmiştir. Ve ta-
dilen Heyeti Vekile tarafından tanzim ve Mu-
vazenei Maliyece tasvibedilen ve ruznamede 
mevcut bulunan kanun da bu büyüklükçe onun 
aynıdır. Yani bu kanun da dört, beş yüz ka
dar eşyayı ihtiva etmektedir. Bu kanunun kaç 
günde çıkacağını tahmin ediyorsunuz? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Bir madde
lik bir kanundur. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, bende
niz diyorum ki, biz bu yüzden ayda takriben 
yüz bin lira zarar ediyoruz. Siz yine o kanunu 
zamanında müzakere edin. Fakat yine teklifim 
gibi muvakkat bir kanunla Hazinei milletin fe-
vaidini temin etmek zannederim ki, bir vazi
fedir, Bendeniz o kanunu tamamiyle ilga ede
lim demiyorum. Mümkünse bütçe ile veyahut 
bu bütçeden evvel müzakeresini teklif ediyo
rum. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendim 
bendeniz de arz ediyorum zatıâlinizin yerdiği
niz teklif Lâyiha Encümenine gidecek, tekrar 
gelecek. Vakit geçer, öteki hazırdır. Heyeti Ce-
lile hangisini arzu ederse onu müzakere etsin. 
Fakat zatıâlinizin teklifi merasimden geçmek 
icabeder. 

REİS — Efendim, Reşid Ağa, Ziya Hurşid 
Bey, Ali Şükrü Bey söz almışlardır, müzakere
nin kifayeti hakkında da takrir vardır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim bir şey 
sual edeceğim. 
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REİS — Maliye Vekili Hasan Beyden mi 

sual edeceksiniz, efendim? 

REŞİD AĞA (Malatya) — Hayır efendim, 
bir şey söyliyeceğim. Maliye Vekili Hasan Bey 
biraderimiz buyurdu ki; muhafaza memuru 
teşkilâtı yapacağım, tâyin edeceğim. Hattâ Ro
manya'da beş bin kadar muhafaza memuru 
varmış, şayet bunlar daha çok olursa varida
tın çoğalacağına bence kanaat hâsıl olmuştur, 
buyurdular. Halbuki ben bahrî kısmını bilmem, 
yalnız Suriye kısmını arz edeceğim. Buralara 
ne kadar muhafaza memuru tâyin edilse Ha
zineyi ızrardan başka bir netice vermez. Yine 
suiistimalât olur. Çünkü Haleb'in yolu şose de
ğildir, Şam'ın yolu şose değildir. he,r biri arzul-
lahı vâsiadir. Tüccar istediği yerden gider. Yol
lar vâsidir. Binaenaleyh ya bu ziynet eşyasını 
menetmelidir veya muvafık ve adalet dairesin
de bir gümrük yapmalıdır ki, bu kanun hüs-
nütal'bik edilebilsin. Yoksa bu tarzda olmaz. 
Muhafaza memuru tâyininde suiistimalâttan 
başka bir faide yoktur. Bendenizin arz ede
ceği aı şey bundan ibarettir. Ya ziynet eşyası
nın ithalini nıenederiz de o havali ahalisi bu
nu suiistimal etmez veyahut Maliye Vekili Be
yefendi Haleb'de, Şam'da çıkan rnamulâtı dâ
hiliyenin tezgahlarını Anadolu'ya, Mersin'e, 
Diyarbekir'e getirir; kurdurur ve o suretle tüc
carın ihtiyacını izale eder. Yoksa memur koy
mak, Hazineyi mutazarrır etmekten başka bir 
faide vermez, bu fikirden vazgeçsinler rica ede
rim. Bu kanunun, Ziynet eşyası Kanununun 
ya muvafık bir surette tadiline karar verilir 
veyahdut tezgâhları Anadolu kıtasına getirilir. 
O vakit kaçakçılığın önü alınır. Yoksa beş on 
bin muhafaza memuru ile kaçakçılığın önünü 
almak mümkün değildir. Çünkü Haleb'in yolu 
şose değildir; katırcı ve deveciler istedikleri 
mahalle kaçırırlar. İstedikleri mahalden kaçı
rırlar ve istedikleri mahalden getirirler. Bu
nun için bu fikrin reye konmasını istirham 
ediyordum. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler, 
Gümrük varidatını artırmak için Hükümet ta
rafından ne gibi bir tedbir teklif edilse tabiî
dir ki, Heyeti Muhtereme onu kemali tahalük-
le kabul edecektir. Yalnız varidatın tenakusu
nu mucibolan esbabı hakkiyie teşrih etmek, 
yani yarayı bulmak, teşhis etmek ve ona göre 
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tedavisi çarelerini aramak lâzımdır. Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatasında ortaya ko 
nulan bir şey var ki, o da, bizim 1337 senesi 
umum Gümrük varidatımızın aynı sene zarfın
da İstanbul Gümrük varidatının ancak nısfına 
baliğ olmasıdır. Efendiler bu hakikaten gayet 
müthiş bir hakikattir. Bir defa bendeniz kati-

' yen kaaniim ki; memleketin külliyetle istihlâk 
etmiş olduğu eşya İstanbul'dan eelboluıımuyor-
du ve İstanbul'dan celbolunanlar da gelse bile 
transit suretinde geliyordu. Meselâ şeker vesa-

- ire gibi, yani İstanbul'da 10 milyon lira vandal 
getiren gümrük Anadolu'ya gelen birçok eşya
dan Gümrük almıyor. Sırf İstanbul ve civarına 
ithal edilen eşyadan Gümrük alıyor. Gaz ve şe
ker gibi; kahve gibi ve saiı* Avrupa'dan kül
liyetli surette celbolunan eşya için tabiîdir ki, 
tüccar menfaatini arıyacağı için İstanbul'dan 
celbetmiyordu. İstanbul'dan yalnız transit şek
linde geliyor, hiçbir Gümrük Resmi vermeden 
buraya geliyor. Bu böyle olduğu halde bizim 
Gümrük varidatımızın İstanbul varidatının he
men hemen nısfına baliğ olması hakikaten pek 
acı bir meseledir. Acaba hakikaten Anadolu'ya 
pek az mı mal girmiş? Yahut Anadolu'nun ihti
yacını tamamiyle tatmin edecek miktarda mal 
girmiş de gümrükten mi kaçırılmıştır? Bütün 
arkadaşlarımızın ifadatı ve Muvazenei Maliye 
Encümeninin mazbatası da gösteriyor ki, haki
katen gayet vâsi mikyasta bir gümrük kaçak
çılığı olmuştur. Yalnız bunu tahlil ederken Mu
vazenei Maliye Encümenimiz üç sebep buldu
ğunu söylüyor. Encümence sebebin birisi ve 
başta olması hasabiyle, en mühimmi, ziynet eş
yası namiyle bir kısım eşyanın men'i duhlü imiş; 
en mühim sebep bu imiş; yani gümrük vari
datının tenakusune sebebiyet veren en mühim 
madde bu imiş. İkincisi Rüsumat idare ve mu
hafaza teşkilâtının ademikifayeti imiş. Üçüncüsü 
de bu eşyanın cetvellere tefrik edilerek tat
bikatının kesbi müşkülât etmesi imiş. Bu 
üç sebebin üçünün de gümrük varidatının 
tenakusuna tesir ettiğini bendeniz de kabul 
ederim. 

Fakat bu üç sebebi meydana getiren en 
mühim ve en esaslı bir âmil vardır ki, onu 
unutulmuş görüyorum. O da idare makinası-
mn vazifesini, hakkiyle demiyeceğim, lâyıkiyle 
demiyeceğim, hiç ifa etmemesidir. Efendiler 
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arkadaşım Hilmi Bey burada Meclisi Millînin 
yaptığı bu kanun için muzır bir kanun dedi
ler halbuki en faideli bir kanundur. Hiç mu
zır değildir. Tatbik edilememek itibariyle mu
sirdir. Sonra bir kanunun kabiliyeti tatbi-
kiyesi vardır, yoktur dernek, pek kolay kestiri
lip atılacak bir mesele değildir. Kendileri di
yorlar ki, zannederim Dursun Bey biraderi
miz söylemişti, Ziynet eşyası Kanunu mevkii 
meriyette bulunduğu sırada Ankara'da, Hükü
meti merkeziyenin • olduğu, bütün kuvayi ierai-
yenin tekasüf ettiği bir şehirde Ziynet eşyası 
Kanununun menettiği eşya camekânlar içinde 
dururken hangi dükkân taharri edilmiş? Ve kim 
tecziye edilmiştir? 

Eğer Hükümet, icraatına dair bu hususta 
ufak bir misal gösterebilirse, Hükümet kanu
nun tatbikatına çalışmış, fakat muvaffak ola
mamıştır, kabahat kanunundur, bu kanunu kal
dıralım diyebiliriz. Efendiler kanunun kabul 
etmiş olduğu tedabiri istihzariye bile yapıl
mamıştır ki, onu Hilmi Bey kendi söylemiştir. 
Yani damgalamak, tesbit etmek meselesi,, bunlar 
da yapılmamıştır. Şimdi acaba bu kanun tat
bik edilmiş midir? Edilmemiş midir? Bu hu
susta hangi teşebbüs vâki olmuştur? Bendeniz-
ce hiçbir teşebbüs yapılmamıştır. Ne ile hükme
diyorsunuz? Nerede bir teşebbüs olmuş da se-
merebahş olmadığı görülmüştür? Bence, kanun 
Meclisten çıkmış ve lâzımgelen makamata ta
mimden ibaret kalmıştır. .Tatbiki kendi vazife
si olduğunu Hükümet düşünmemiştir. Yalnız 
bu kanun için demiyorum, diğer kanunlar için 
de hal böyledir. Efendiler Ziynet eşyası Kanu
nu, bendeniz arkadaşlarımın fikirlerine tama
miyle muhalif olarak diyorum ki; şu memleke
tin en ziyade mııhtacolduğu bir kanundur. (Çok 
doğru sesleri) arkadaşlarımız zevkin tatmini 
için bu kanunun tatbiki kabil değildir, diyorlar. 

Efendiler biz hayatımızı kurtarmak mecbu
riyetindeyiz. Haytın kurtarılması paraya müte-
vakıftır. Para da memlekette vesaiti tedavülün 
az - çok kalmasiyle kaimdir. Binaenaleyh bu 
Ziynet eşyası Kanunu havayici zaruriyemizin 
teminine bile kifayet edebilecek derecede bu-
lunmıyan paramızın hiç olmazsa az bir zaman 
daha elimizde kalması için yapılmış gayet doğru 
bir kanundur. Bendenizce burada yapılacak 
mesele; Hükümet gelmelidir, burada açıkça 

— 87 — 
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söylemelidir, yapamıyorum demelidir. O zaman 
biz de yaptığımız kanunu ilga edelim. Yoksa bu 
kanun, arkadaşlarımızın söyledikleri gibi, allı 
ay müzakere edilmiş, bu Meclisin beher celsesi 
beş bin liradan ibarettir. Bunun müzakeresi 
için birçok zaman geçmiş... Efendiler, nasıl olu 
yor da Meclisin beş bin liradan ibaret olan mü-
taaddit celselerini işgal etmiş, birçok masrafı 
mucibolmuş bir kanunu, ortada hiçbir esbabı 
mucibe olmadığı halde, derhal ve sellemehüsse-
lâm sarfınazar ederek ilgasını talebedeeeğiz. 
Hükümet gelsin, desin ki ; şu sebepten dolayı bu 
kanunu tatbik edemedim. O zaman ilgasını dü
şünürüz. 

Sonra bu noktaya temas etmek üzere, Muva
zene Encümeninin bir şeyi daha var, müsaade
leriyle ona da ilişmek isterim. Memleket içe
risinde <halk arasında revacı olan her hangi 
bir şeyin bir kanun ile kesri revacına çalışmak 
meselesi... Hükümet bir kanunla buna caresaz 
olacağını zannediyorsa bu kanunun kabiliyeti 
tatbikıyesi itibariyle neticesi faydadan ziyade 
zarar \7erecektir. Efendiler, en mükemmel ka
nun, Kanunu İlâhidir. Böyle olduğu halde Ka
nunu ilâhinin de kuvvei teyidiyesi vardır. Ce-
nabıhakkm nehyettiği bâzı mesail vardır ki, 
onun da kuvvei teyidiyesi vardır. Recim, kısas 
ve saire gibi kim diyor? Ve kâinatın hangi za
manı olabilir ki, bütün beşerin hissiyatını, ihti-
rasatım lâyık olduğu derecei kemale isal ede
ceksiniz de, herkesten melek gibi efal bekliyo-
ceksiniz, bunun imkânı var mıdır': Bilmüuasebe 
evvelce de söylediğim gibi, bu memlekette en 
evvelâ telkihi eederi, aşı ameliyatı yapıldığı 
zaman halk kaçıyordu, aşılanmıyordu. Halk ka
çar diye bu kanunun tatbikatında Hükümetin 
ısrar etmemesi mi lâzımdı ? Eğer Hükümet, bu 
kanunun tatbikatında ısrar etmemiş olsaydı bu
gün nüfusumuzun bir kısmı da Çiçek yüzün
den mahvolmuş olacaktı. Fakat bu knnı.tn ted
riçle tatbik olundu. Bugün zannediyorum ki, 
tatbik edilmiyen yerler yoktur. Varsa bile akal-
liyettir. Binaenaleyh demek oluyor ki; bir şey 
takibolunacak olursa, kabiliyeti tatbikiyesi ol
madığı zannolunan kanunlar da pek güzel tatbik 
olunur ve misalleri de gözümüzün önündedir 
ve buna mümasil daha birçok misaller vardır. 

Sonra efendim ikincisi; idare ve muhafaza 
teşkilâtının ve memurların ademikifayeti.... 
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.Efendiler, belki memurlar kemiyet itibariyle ki
fayetsizdir, kâfi değildir. Bunu kabul ederim. 
Fakat bendenizce kemiyetten ziyade keyfiyet lâ
zımdır. Bendeniz geçen sene veya evvelki sene 
Samsun'da iken Rüsumat Müfettişi şikâyet edi
yordu. Diyordu ki; birçok muktedir memurları
mız burayı terk ediyor ve Rejiye ve saireye ge
çiyorlar. Bendeniz şu bütçeyi tetkik ettim. Maaş
larda zam gördüm. Fakat zammı merkezde masa 
başında oturan kâtiplerin maaşında gördüm. Şu
nu da düşünün ki, her hangi bir eşyadan - mik
tar itibariyle. - beş bin lira Gümrük Resmi ala
cak olan bir memurun maaşı 500, G00 kuruştur. 
Muvazene Müfettişi istimator falan gibi... Demin 
arkadaşlarımızdan birisi, buyurdular ki; memur
lar komüsyoncularla gözle, kasla anlaşıyorlar. 
Altı yüz kuruş maaş alan bir memur 600 kuruş
la karnını doyurur mu? Bunun imkânı var mı
dır? Bu memurun elinden böyle milyonluk mal 
geçirecek olursak elbette senin varidatın böyle te
nakus eder. Ben zannediyorum ki, Ankara'da Rü
sumat Müdüriyetine 2 - 3 kâtip ilâve etmek, ma
aşına zam yapmak, 1 200 kuruş maaşını 1 300 
kuruşa çıkarmak yerine; hakikaten varidatın ci-
bayetine alet olan, yani bu işle bilfiil meşgul olan 
küçük, memurların maaşları daha ziyade tezyide-
dilmek icabederdi ki, buna ait bütçede bir şey 
görmedim. Fakat belki vardır. 

Üçüncüsü : Tarifenin muhtelif cetvellere tef
rik edilerek tatbikatın kesbi müşkülât etmesi... Bu 
cihet ilk madde için söylediğim noktadır. Efen
diler bir sene geçmiş belki bir buçuk sene geçmek 
üzere olduğu halde tarife mütaaddit cetvellere 
tefrik edildiği için tatbikatında müşkülât görül
müştür deniyor. Sübhaıntllah... Makamı aidi şunu 
bir buçuk senede mi anlamış? Yani tarifenin şim
diye kadar tevhidi imkânı yok muydu? Bunu Hü
kümet düşünememiş midir? Bundan, bu muaha-
zeden benim maksadım - tabiatiyle Hükümet bu
nun heyeti umıımiyesini yapamaz - alâkadar 
olanlardır. Hakikaten "varidatın tenakusuna ve 
şu biçare milletin Hazinesine hiç olmazsa yarım 
milyon lira az varidat girmesine sebebolan o alâ
kadar adamlardan hangisi tecziye edilmiştir? 

Sonra efendim. Ziynet eşyası Kanununun 
mevcudiyeti dolayısiyle kaçakçılık yapılıyor. 
Efendiler kaçakçılık her vakit gümrüklerde yn~ 
biliyor ve ihtimal ki bu kanun; gelip gitmesi" 
sebil olanların da kaçakçılığa mübaşeretine se-
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bebiyet vermiştir. Dikkat buyurun kimleri kay
dediyorum. Bu kanım; İstanbul'a gelip gitmesi 
sehil olanlar vasıtasiyle de kaçakçılığın başla-
mas:m intacetmiştir. Fakat İm kaçakçılık bence 
ehemmiyetsiz bir meseledir, öyle İstanbul on 
milyon liralık bir Gümrük varidatı temin elsin, 
sonra burası beş milyonda kalsın ve arada beş 
milyon lira bir farkı zarara sebebiyet versin, 
bunun ihtimali yoktur. Buna sebep, dahilî ka
çakçılıktır. Efendiler, benim kanaatlin o mer
kezdedir ki; maddi bir şey söylemek imkânı yok
tur. Çünkü bu iş üzerinde uğraşmış değilim. Fn-
kat netice itibariyle gördüğüm vaziyet maatte
essüf pek acıdır ve bunu söylemek caiz değil
dir. Lâkin maatteessüf söylemek ıstrarmdaymı 
ve müsaadenizle buna dair bir iki misal söylive
ceğim. Misalin birisini bu kürsüden söyliyece-
ğim. Maliye Vekili Bey buna şimdiye kad u 
ıttıla hâsıl etti mit Etmedi mi? Bilmiyorum. 
Eğer ıttıla hâsıl etmedilerse tabiî şimdi ıttıla 
hâsıl edecekler ve Maliye Vekilinden bunun ne
ticesini beklemek de hakkımdır. 

Misalin birini Meclis huzurunda söyl ivece
ğim; efendiler İzmit'te Liman Reisi sunu re
fikim bir arkadaşım var. Kendisiyle tabiî muhabe
re, ediyorum, bendenize mektup yazıyor, diyor ki; 
şimendiferler birçok eşyayı mc-mnua kaçırılPTe. 
Nazarı dikkatimi celbetti. Ben de Gümrük me
murlarının nazarı dikkatini celbetti m. Öyle rey 
yok, biz de arıyoruz ama bulamıyoruz dediler. 
Eica ederim dikkat buyurunuz bunun ü/erine 
bendeniz dedim ki; bu tiren henüz gelmiştir. Bu 
trende kaçak eşya vardır, gidiniz dedim. Güm
rük memurları gittiler, geldiler. Yahu bizi bey
hude zahmete soktunuz, bir şey yok dediler. 
Ben kendim gittim bir vagon kaçak eşya yaka 
ladım. Bu mesele üzerine Maliye Vekâleti ne 
yaptı? Bilmiyorum, belki de ıttıla hâsıl etme
miştir, Gümrük memurları bir vagon eşyayı ıiKmı-
nııa gelmesine binaen şüphesizdir ki bu işle alâ
kadardır. Bu bir vagon kaçak eşya Hükümetin 
menettiği, kısmen ipekli, kısmen rakı ve saire... 
Efendiler orada bir kumpanya olmazsa bu 
tarzda eşyanın kaçak olarak memlekete girmesi 
ihtimali yoktur. Kati bir şey söyliyemiyeeeğim. 
Fakat bendeniz korkuyorum ki bu kum
panyanın. kolu daha uzundur. Sonen ta
nımadığım bir zattan mektup alıyorum. Di
yor ki : «Efendi! Siz beni tanımazsınız. Fa
kat; ben çarkçı zâbitamndanım. Sakarya harbi 
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I zamanında Polatlı İstasyonunda idim. Elimde 
I birçok takdirnameler vardır. Mezunen Ankara'

ya geldim, beni Ankara'da bırakmadılar. Yah-
şıhan İşletme muamelâtını . tedvir için gönder-

j diler. Bilâhara da işinin ehemmiyetine binaen 
beni İzmit'e gönderdiler. Şimdi Liman Reisin in 
yakalamış olduğu eşyayı - dikkat buyurunu.':: -
istasyon memuru olmak itibariyle benden haber 
aldığını zannederek şimdi acısını da benden çı
karıyorlar. Beni kadrodan çıkardılar» diyor. 
Efendiler olabilir ki, ftCüdafaai Milli'yenin yap
mış olduğu bir teşkilât ile bu adam kadrodan 
çıkarılmıştır. Belki de bilinmiyerek çıkarılmış
tır. Fakat 'korkarım ki bu vâsi bir şebekedir. Lâ
kin bunu kaıtî olarak da iddia etmiyorum. 

Sonra efendiler ikinci misalimi söylüyorum. 
Geçen sene zannediyorum, Dahiliye Vekili Refet 
Paşa Hazretlerinin vekâleti zamanında olacak 
Fethiye taraflarıhda yine aynı şekilde bir mese
le olmuştur. Orada bulunan 'bir mutasarrıf has-
bellüzum gönderilmiş olan bir heyeti askeriyeyi 
çekemiyor. Çünkü onlar birçok vazaif ile beıa-
^her mütemadiyen kayıklarla rüsumat vazaifini 
de ifaya çalışıyorlar. Bu yüzden şahsi ve resmiî 
birçok şikâyetler oldu. Netice itibariyle bir mü
fettiş gitti ve o da heyetin haklı olduğunu teslim 
etti, mutasarrıfı oradan kaldıramamışlardı. O 
vakit mutasarrıf hakkında bendeniz-de şahlan 
şikâyet etmiş idim. Fakat mutasarrıf iyi tanın
mıştı. Sonra ne oldu? Mutasarrıfı vali yaptılar, 
fakat kımıldanmadı; yerin'de oturuyor; Yerine 
başka mutasarrıf geldi. Bu da eski mutasarrıfın 
teşvikiyle olacak yine şikâyete başladı. Fakat 
netice itibariyle yine muvaffak olamadı. Çünkü 
Erkânı Harbiye ve saire bu heyetin hidematını 
biliyor ve orada bulunanları tutuyorlardı, jan
darma aleyhine kıyam ettirdiler, polis aleyhine 
kıyam ettirdiler. Bendenize öyle geliyor ki, ora
sı sapa bir yerdir. Orası kaçakçılığa hasredil
miştir. Çünkü mutasarrıf tâyin olunduğu vali
liğe gitmemiştir. Bunu ispat ederim. Şim'di efen
diler pek uzun söylemekle başınızı ağrıtmıya-
yım. Netice şudur k i ; işe samimiyetle yapışılmı
yor, işe samimiyetle yapışılmış olsa kaçakçılık,. 
katiyen demiyorum, fakat asgari dereceye in
dirilebilir. Bu gibi muamele yapanlardan şimdi
ye kadar tecziye olunanı ben görmedim, ^.it
medim. İşiten varsa söylesin. Bu gibi sıvaştım a-
lâtta mucibi ibret olacak derecede bir ceza ya-

I pıldığı vâki değildir. 



İ : 63 26. 
Efendim haristen yapılan kaçakçılık mah

duttur ve bu, istimator ve sairenin fiyat tâyini 
hususunda vermiş olduğu söz ile cereyan ediyor. 
Bunun Önüne geçmek Hükümetin vazifesidir 
Bunun için de Hükümetin fazla murakabesi lâ
zımdır. Ben zannediyorum ki, bu murakabeler 
olmuyor ve yapılamıyor ve her halde yalnız bu 
işi değil,' daha birtakım şikâyet ettiğimiz işle
rin yolunda cereyanını arzu ediyorsak, Hükü
met makinasmm samimiyetle çalışması yolunu 
temin edelim, düşünelim; bulalım. Başka türlü
sü yoktur. Kanun; hattâ vahyi ilâhi giObi gei.se, 
•ziynet eşyası meselesinde arz ettiğim gibi, göz 
önündeki bir şeyi gidip sormayı dü'şünmiyen 
idare makinasmın iş göreceğine kaani değilim. 
Binaenaleyh tekrar ediyorum. İşe samimî yapış
mak ve samimî çalışmak lâzımdır. Yoksa ge.eiı 
evrakı havale etmekle malana dönmez efendi
ler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu ahlâk mesele
sidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Uü-
müşane) — Söz söyliyen rüfekayı muhtereme den 
Tevfik Rüşdü Bey arkadaşımız; gümrüklerde 
ithalât ve ihracat üzerine istatistik mevcudoJap 
'olmadığını sual buyurdular. Ali Şükrü Beyin 
söyle'dikleri, maaşlara zamaim merkeze yapıldı, 
mülhakata yapılmadı yolundaki itirazlar fasılla
ra aidolmakla beraber burada cevap vereceğim., 
Halbuki merkeze hiçbir suretle zamaim iera edil
memiştir. Belki tenkihat vardır. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. — Ben böyle bir şey gör
medim. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. ( l e 
vamla) — Merkezde Kontrol Kalemi teşkil edil
miştir. Bu kalem bütün gümrüklerde yapılacak 
muamelâtı tetkik edecek bir kalemdir. Ve tetki-
Ikatın neticesinde; hir senelik ithalât ve ihraca
tın hesabatını ve yekûnlarını gayet katî ve sa
nın olarak tahakkuk ettirecek bir kalemdir. 
Aynı zamanda bu kalem, Kontrol Kalemi; tüc
cardan ve halktan tarifenin tatbikatında foazan 
yanlışlıklar yapılarak fazla veya noksan alınan 
resmin miktarını da tâyin ile zahire çıkaracak 
(bir kalemdir. Ali Şükrü Beyefendinin 'buyurduk
ları gibi, merkezde maaşata zamaitm icra edil
memiştir. Merkezde bu kalemin teşkili zaruri
dir, çünkü bu gümrüğün ruhu bu kalemdir. 
Kontrol Kaleminin teşkili suretiyle; ithalât ve 
ihracat üzerine sene nihayetinde tanzim oluna-
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cak icmallerin ve umumi istatistiklerin tabia-
tiyle tanzimi temin edilmiş olacaktır. 

Yine muhterem refikim Tevfik Rüşdü Be
yefendi, müstakil gümrük tarifesi ne olacak
tır? buyurdular. Malûmuâlileri kapitülâsyon
ların ilgası ilan edildiğini nıütaakıp uzun bir 

•mesai neticesinde bir Gümrük Tarife Kanunu 
tanzim etmiştik. Fakat Düvelimütelifenin ilk 
işleri; İstanbul'a mümessillerinin girdikleri gün; 
o kanunu mevkii meriyetten kaldırmak olmuş
tur. Ahiren derhatır buyururlar ki bir aralık 
tarafı âeiziden vâki olan teklif üzerine Mecli-
li Âliniz, o kanunun iadei meriyetini temin bu
yurdu. Gümrük Kanunu, Gümrük Resmine ait 
tarifenin, her beş senede bir yeniden tanzim 
ve temdidi lüzumundan baihseder. Bilhassa 
Harbi Umumi gibi bütün eşyanın kıymet ve 
mahiyeti üzerinde azîm tahavvülâta sebebiyet 
veren bir badirei ıızmadan sonra, bu tarifele
rin tanzim ve tetkik ve tahlili lüzumu pek tabiî 
bir hal keşfetmiştir. Fakat şurası da derhatır 
bıtyrulsun ki 780 bu kadar faslı ve 56 küsur 
madei kanuniyeyi ihtiva eden o mülhim kanu
nun tetkik ve tanzimi oldukça uzun bir zamana 
ve oldukça amik bir tetebbüa muhtaçtır. Bu
nun için, bütçesi tasdiki âliye iktiran ettikten 
sonra, teşkilâtımızın alacağı vüsate ve merkez
de daha güzide memurlarımız bulunacağına na
zaran, gerek Meclisi Âliden ve gerek gümrük 
memıuiariy'le iktisat mütah!assıslarından mü
rekkep bir komisyon teşkil ederek tarifenin 
yeniden tetkik ve tanzimi esasını düşünüyo-
ııım. Fakat bunu temin etmek için biraz za
man ister ve biraz da bütçenin tasdiki ile her 
memurun vaziyetini tâyin etmelidir ki bu işe 
'bağlıyalım ve belki bunun için İstanbul'dan 
da. birçok vesaikin celbine lüzum hâsıl olacak
tır. Maamafih nendeniz söylediklerine teşek
kür etmekle beraber,, bunun zaten bendenizce 
de düşünülmekte olduğunu kendilerine arz ede
rim. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Selefi 
âlileri zamanında bir şey yapılmış mı efendim? 

HASAN FEHMt B. (Devamla) — Dur
sun Bey arkadaşımız, îstanbul varidatı 

ile Anadolu varidatı arasındaki nispetsiz
likten bahis buyurdular ve ondan sonra 
söz seyliyen rüfekanın ekserisi de bu 
noktada tevakkuf ettiler. Efendiler. îs
tanbul gümrük varidatı ile Anadolu güm-

http://gei.se


t : 63 26.6. 
rük varidatı arasındaki fark; bu derecede 
değildir. Malûmuâ'lileri Anadolu'nun geçen se-
neki gümrük varidatı beş buçuk milyon lira 
idi. Bu miktara geçen senenin İstihlâk Resmi 
de ilâve edildiği takdirde; varidat sekiz mil
yon sekiz yüz bin liraya baliğ oluyordu. Hal-
fbııki bu sene ise ilk üç ayın bize verdiği fikre 
göre 'bu varidatın mühim bir nispete tezayü-
dettiğini de evvelce arz etmiştim. Is tanburuu 
bir vaziyeti hususiyeti vardır, istanbul yalnız 
Anadolu'nun değil, bütün Şark'm ticaret mer
kezidir. îstan'bul'da bazan transit tarikiyle va
purlarla iskelelere eşya nakledile'bilir. Fakat 
bu nadirâttandır. İstanbul Gümrük muamelâtı 
ıımumiy esinin belki yüzde doksanı eşya kara
ya çıktıktan sonra yapılmakta ve gümrük mu
amelesinin ifasını muta akıp diğer limanlara 
aktarma edilmektedir, istanbul, bilhassa son 
zamanlarda Kafkasya'ya ve Rusya limanları
na ve hattâ bir aralık Romanya sevahiline vâ
ki olan muamelâtı tieariyeye bile tavassut edi
yordu. istanbul şehrinin vaziyeti hususiyesini 
nazarı «dikkate alarak istanbul'da sarf olunan 
aşya ile, Anadolu'da istihlâk edilen eşya ara
ğında nispet yapmak ve resimler arasında fark 
aramak doğru değildi]'. Çürikü bugün Anado
lu yapmakta olduğu muamelâtı tieariyenin pek 
azını doğrudan doğruya Avrupa limanlarına 
yapabiliyor. Bu muamelâtın yine pek büyük 
bir kısmı istanbul vasıtasiyle icra ediliyor ve 
nitekim ibizden başka, demin arz ettiğim gibi 
diğer Şark milletlerinden de aynı suretle is
tanbul'da resim almıyor. 

Gümrüklere ait cetvellerin tevhidedilerek 
tabı ve tevzi edilmediğinden mühim bir vari
datın zıyaa uğradığından bahsedildi. Bendeniz 
bu hususta gere'k encümeni âlinin ve gerek
se burada mütalâatta bulunan rüfekayı kira
mın beyanatına iştirak: edemiyorum. Cetvel de
nilen tarife cetveli zaten matibudur. Her rü-
'sumart dairesinde birkaç kanun mevcuttur. 
Ahiren tadil edilen yalnız züyne't eşyasına ait 
Kanundur ve bu da yekdiğerine merbut iki cet
velden ibarettir. Bunlar yekdiğeriyle tevhide-
dilmiş ve mahallerine gönderilmiştir. Bunlar 
tevüidedi'lerek, hattâ telif olunarak yeni bir 
tarife kanunu yapılması mümkündür. Fakat 
ıbu yapılmamaış olduğundan büyük bir vari
datın zıyaa uğradığını zannetmiyorum. Yapı
labilirdi. Maamafih 'bu muamele birkaç gün 
içerisinde de ikmal olunaJbilirdi. 
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Dursun Beyefendi «Mademki muhafaza 

teşkilâtı ihtiyaca kâfi değildir, Maliye Vekâ
leti bunun için avans neden istemedi'?» diyor. 
Maliye Vekâleti 1337 senesinde gerek Adana vilâ
yeti ve havalisi ve gerek Gazianteb ve Elviyei Se-
lâse teşkilâtı ve gerekse diğer mahaller teşkilâtı
nın tevsii için üç defa tahsisatı munzamma iste
diğini ve maatteessüf intaeolunamayıp senei âti-
yeye devrolunan evraklar nıeyanında olduğunu 
bendeniz arz ettim. 1338 senesi için Maliye Vekâ
leti altı yüz bin liralık bütçesini Meclisi Âliye 
teklif etmiş ve bu teklifte ihtiyacını takdir et
mekle Meclisi Âliye takdim etmiştir ki, bu teklif 
bugünün değil, daha evvelce yapılmış bir teklif
tir. 

Bir do Dursun Bey arkadaşımız inebolu'da 
bir altın meselesinden bahsetti. Bendeniz inebo
lu'da böyle bir altın meselesi olduğunu ve müsa
dere edildiğini bilmiyorum ve böyle bir muamele 
de geçmemiştir. Fakat eski bir muameleden ha
berdarım. Bir altın kaçakçısı tutulmuş ve altın
lar müsadere edilerek Maliyeye verilmiş ve evra
kı da mahkemeye verilmiştir. Mahkemede verile
cek hüküm ve karara göre muamele yapılmış. Ne
ticeyi bilemiyorum. Zabıta altını tutmuş ve mah
kemeye vermiş, mahkeme de hükmünü verecek. 
Altınlar mal sandığına yatmış ve sahibinin eline 
mal sandığı bir makbuz vermiştir. Tabiîdir ki, 
malûmatım bundan ibarettir. Mahkemenin vere
ceği hüküm ne ise tabiî netice ondan ibarettir. 
Ondan başka bir altın müsadere edildiğini bilmi
yorum. 

Kanunun Hilâliahmere bahşeylediği bâzı sa
lâhiyetten istifade etmek için bâzı müessesatı 
hayriyenin eczayı tıbbiye sipariş ettiği esnada ko-
müsyoncularm bu işte ufak bir suiistimal ettiğini 
encümen mazbatasında kaydettiği gibi bendeniz 
burada teşrih etmiş idim. Dursun Bey arkadaşı
mızın memlekete pek nâfi hizmet eyliyen mühim 
bir müessesei hayriyemiz hakkında sarf etmdş ol
dukları sözlere bendeniz katiyen iştirak edemiyo
rum. Çünkü o müesseseyi hayriye memlekete cid
den pek çok hizmetler ifa ettiği gibi bu hususta 
onun hiçbir sunu ve taksiri yoktur. Belki bu mü* 
essese gümrük memurlarının nazarı dikkatini cel-
betmiştir ve Hilâliahmer istanbul merkezinden 
gelmiyecek olan beyannamelerin konişimentoları 
zuhur etse bile biz bunları kabul etmiyeceğiz. Bi-
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ze tebliğ etmekle âzami surette teshilât ve hem de 
hüsnüniyetini izhar etmigtir. 

Hilmi Beyefendi varidat ve masarifatın tev-
hiden müzakeresinden bahsettiler. Bu, muvafık 
olmıyan bir usuldür. 

TÜNALT HİLMİ B. (Bolu) - - Esbabı muci-
besi nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Esbabı mucibesi, bir kere Nizamna
men Dahili buna mânidir. İkincisi; evvelâ Devlet 
bütçesinin masarif atı umumiyesi taayyün eder' ve 
ondan sonra müzakere edilir. Bu da fasıllar ve 
maddelerden mürekkeptir. Şüphesizdir ki, bu bir 
fasıldır ve her fasıl bir maddei kanuniyedir. 
Umumi bütçenin bir cüz/ü olmak üzere bunu ayrı
ca müzakere edeceğiz. Yani bir faslı mahsus ol
mak üzere müzakere edeceğiz. Fakat bir, bütçenin 

•varidatı budur, masarif atı budur diye müzakere 
etmek, ne akla. ne m antika, ne usule ve ne de kai
deye muvafık olmıyan bir şeydir. 

Tahsin Beyefendi istenilen tahsisatın kâfi gel-
miyeceğinden, bununla hudutlarımızı muhafaza 
edemiyeeeğimizden, yine arasıra kaçakçılık ola
cağından bahsettiler. Bendeniz ilk izahatımda arz 
ederken dedim ki; bu istenilen para bugünün ih
tiyacına göredir. Çünkü bu para ile mütehassıs 
gümrük memuru bulmak müşkülâtı da vardır. 
Yalnız bu parayı bu sene sarf edebiliriz. Fakat 
bununla mükemmel gümrük teşkilâtı teşkil etmiş 
olduğumuzu addetmiyelim, belki bu sene için za
rureti defeder. Sonra gümrük teşkilâtı vücuda 
getirmek için evvelâ mekteplerin açılması ve me
murların yetişmesi ve tarifenin yenibaştan tanzi
mi lâzımdır. Bunlar da zaman meselesidir. Şim
diki halde Meclisi Âli bu arz ettiğim muhassasat-
tan başka fazla tahsisat ita buyıırursa dahi bugün 
için sarf edilemez. Çünkü mütehassıs memur bul
mak meselesi de günün en büyük mesailinden bi
risidir. 

Tahsin Bey biraderimiz deniz zabıtasının 
mümkün olamadığından bahsettiler. Hali harb de
vam ettikçe mütalâaları pek doğrudur. Pek ta
biîdir. Onun için kara teşkilâtına ehemmiyet ve
riyorum .-

Resi d. Ağa arkadaşımız muhafaza teşkilâtı lü
zumsuzdur buyurdular ve bütün arkadaşlar gibi. 
Ziynet eşyasının men'i duhulü hakkındaki Kanu
na temas ettiler. Efendiler muhafaza teşkilâtı 
başkadır ve ziynet eşyası bütün bütün başkadır. 
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.Bu muhafaza teşkilâtı, ziynet eşyasının men'i du
hulü için yapılmıyor, bütün gümrük muamelâtı 
için yapılıyor. Bendeniz derhatır ettiririm kî, 
Reşid Ağa arkadaşımıza, gaz yağı," Malatya, (!a-
zianteb, Maraş cihetlerine kaçak geliyor mu? del
iniyor mu? 

REŞİD AĞA (Malatya) - - deliyor efendim. 

MALİYL VRKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) - - O halde demek ki, muhafaza teşkilât 
esas için lâzımdır. Ziynet eşyası hakkındaki me 
sele ikinci ve ayrı bir meseledir. 

Beyanatta bulunan umum arkadaşlarla bera
ber Ali Şükrü Bey de beyanatında kanun 
üzerinde tevakkuf ettiler. fakat Ali Şük
rü Beyden evvel beyanatla bulunan arka
daşlar da men'i duhul hakkındaki Kanunun 
mevkii meriyetten kaldırılmasını teklif... (Hayır, 
hayır sesleri) Ali Şükrü Bey de bunun tatbiki
nin temininde ısrar ettiler. Müsaadenizle bu hu
susta fazla bir şey arz etmiyeceğim. Bundan on 
gün evvel bir meselenin müzakeresi münasebetiy
le bunun varidat bütçesine talikini arz ettim ve 
tasvip buyurdunuz. Bunu varidat bütçesine te
hir edelim. O vakit izah etmiştim. Yalnız bir ke
re hatırlatmak isterim. 

Şimdiye kadar Ziynet eşyası Kanununun tat
bik edilip edilmemesi meselesine gelince; her şey-
de olduğu gibi bu da tahkikat, tetkikat ve fikir 
meselesidir. Buna memurini rüsum iye elinden 
geldiği kadar sây ediyor. Buna dair arz ettim. 
Bir ay zarfında üç, beş tane kaçakçı yakalanmış 
ve mahkemeye verilmiştir. 

îznıit meselesini rüsumat memurları görmedi
ler. Bahriye zabiti bir vagon kadar kaçak eşya 
buldu, buyurdular. Bendeniz zannedivordum ki, 
bu şekilde yanlışlık oldu. Onu bahriye memur
ları görmediler. Bir bahriye zabiti veyahut başka 
1 ürisi veya bir makimi mütahassiKi tarafından 
bulundu. Bu, lokomotif ateşliğinin altında bu
lundu. Yani bir makinisten başka bir ferdin anla-
mıyacağı bir mahalde. (Niçin, sesleri) Efendim, 
şimendiferin lokomotifinin ateşliği gayrim tıayven 
bir mevki olduğu için orada ipekli eşyanın sakla
nacağını kim bilecek?... 

Dr. TKVFİK KÜŞDÜ B. (Menteşe) Bu 
taharri memurlarının işleridir. N'erelerde memnu 
eşyanın saklandığını bilmeleri lâzımgelitdi ve tec
rübelerinden müstefidolmaları lâzımdı. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

Evet bu eşya bulunmuştur ve çıkarılmıştır. Ka-
kat buyurdukları gibi değil, iki parçadan ibaret
tir. İzmit'te daha birkaç nevi kaçak eşya bulun
muştur. Fakat arz ettiğini gibi, kaçakçılar 
doğrudan doğruya mahkemeye tevdi edilmişler
dir. Muamele, mahakemenin neticesine muallâk
tır. Tutulan eşya. bugün ambarlarda mahfuz
dur 

Ali Şükrü Bey arkadaşımız Hükümet ma-
kinasınm ciddî ve samimî işlemediğinden bah
settiler. Bendeniz bu sözlerini hiçbir suretle ka
bul edemiyorum ve edemiyeceğinı. Hükümet 
makinası ciddî surette işliyvr, vekâletler ara
sındaki muamele ve münasebat usul ve kanun 
dairesinde ve müzahereti kâmile ile ifa olunu
yor. Evet, kaçak olabilir, daha umumi beyana
tımda arz etmiştim ki ; bunun için birkaç zabi
tin tecziyesini talebettim. Müdafaa! Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri bizzat, numaralarını bana 
gönder dedi ve emri katî verdi ve diğer Su
riye hudutlarında bir kaymakam hakkında Da 
biliye Vekâletinin nazarı dikkatini celbettim. 
Derhal icrasını ifa etmiştir. Şimdilik maruza
tım bundan ibarettir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı sahib) — Buyuru-
yordunuz ki ; altın meselesi mahkemeye sevk 
edilmiştir ve derdesti muhakemedir. Yakalanan 
altın miktarının kâffesi mı Mahkemeye sevk 
olundu, yoksa bir kısmı mı sevk edilmiştir? Bi
zim bildiğimiz, altınların bir kısmı tutulmuş ve 
mahkemeye sevk edilmiş ve bir kısmı ise iade 
olunmuş; yani az bir mikta" mahkemeye sevk 
edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, altınları zabıta tutmuştur, bu ise 
gümrük muamelâtına taallûk edecek nir mese
ledir. Çünkı?; ihracat meselesidir. Mahkemeye 
verilmiş, bendeniz Maliye Vekili olmazdan ev
vel Nebil Efendi arkadaşımız gibi işittim. Bu 
muamele, mahallî mahkemesinde intacedilip 
Maliyeye gelmiş değildir ki, bidayeten tutulan 
miktar bu idi, mahkemeye teslim edilen meb
lâğ bu idi, diye bir fikir v?. kanaatimiz ol-
snn> yalnız böyle bir muamelenin olduğunu ve 
mahkemeye verildiğini işittim. Hakikaten mah
kemeye verilmiştir. Muamele İnebolu'da olmuş
tur ve o mahakeme de henüz neticelenip de şu 
kadar para iade edilecektir ve şu kadarının is
tirdadı hazımdır veyahut istirdadına karar ve-
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i rilmiştir, diye henüz bunlar hakkında ınalûma-
! tim yoktur ve bendenize buna dair bir muame-
j le gelmemiştir ve miktarı hakkında da bir şey 
I arz edemiyeceğinı. Yalnız benim bildiğim bir 
! şey varsa mütecasiri mahkemeye verilmiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) - - Zatiâlileri Mali-
! ye Vekili sıfatiyle bu zaptolunan altınların 
I doğru olduğuna kail misiniz? Çünkü İstanbul 

ile alâka tamamiyle kat'edilmiş midir? Sair 
I memlekette hudutta kazanılmış bir ecnebi para-
j sr huduttan geçerken bunu tutup almak ve bir 

şahsı mutazarrır etmeyi siz bir maliyim sıfa-
tiyle doğru mu buluyorsunuz? , 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, altın meselesinin Rüsumat bütçesiyle 
münasebat ve taallûkunu göremiyorum. Yalnız, 
bu işte mahkemenin kanaati vicdaniyesinin 
vereceği hüküm vâcibülittiba ve vâcibülinfaz-
dır. Altının memnuiyeti hakkındaki Kanunu 

I müzakere lâzımgelirse o vakit Salih Etendi ar-
j kudasımızın, altın serbest u r olsun? Memnu 
I mu olsun? Yoksa memleketim menfaati hangi 
t noktadadır? Bu mesai! o zaman mevzuubahs-

olabilir. Bendeniz zannediyorum ki; o, Altının 
memnuiyeti hakkındaki Kanun bugün meveut-

I tur. Bu kanunun tadili veyahut kaldırılması yo-
I luııda bir müzakere açarsak o vakit arz ederim. 

Bugün için memleketin bir kanunu vardır. Bu
gün herkesin ona hürmetle inkıyadetmesi lâ 
zııııdır ve o kanun kanundur ve mier'idir. Para
yı ise zabıta tutmuştur. Mahkemeye vermiştir. 
Mahkemenin vereceği karara göre hareket edi
lir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu adaletsizlik
tir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
evvelce tarafı âlilerinden teklif ve hararetli bir 
surette müdafaa olunan Ziynet eşyasının men'i 
duhulü hakkındaki Kanunun bugün taraftarı 
mısınız? Yoksa aleyhtarı mısınız? Kanaati şahsi-
yeniz ne derecededir? Bunu anlamak istiyoruz. 
Bunu lütfen izah buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
I müşane) — Müsaadenizle efendim bu bir sual-
I dir. İstizah olsaydı, cevap vermek mecburiye

tinde idim. Sual olduğu için müsaadenizle o ka-
I nunnıı müzakeresine talik ediyorum. 

REİS — Daha söz alan Ziya Hurşid, Hüse-
1 yin Avni. Besini Ataiay, Halil İbrahim beyler 
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ilâh... (Müzakere kâfi sadaları) Müzakerenin 
kifayetine dair bir takrir vardır. Kifayetin 
aleyhinde söz istiyen varsa Nizamnamenin ver
miş olduğu salâhiyet dairesinde bir kişiye söz 
verebilirim. 

Kifayetin aleyhinde söz istiyen yoktur. Rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesinin heyeti 
umumiyesinin 'müzakeresini kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Rüsumat bütçesinin heyeti 
umumiyesinin müzakeresi kâfi görülmüştür. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet 
eşyası hakkındaki Kanunun mevkii meriyetten 
ref'i hakkında kanun teklifi (2/541) 

REİS — Cemil Beyin teklifi kanunisi vardır. 

Riyaseti Celileye 
Muvazene Encümeninin esbabı mucibe lâyi

hasında rrusarrah olduğu.veçhile geçen sene 
bütçesine nispetle bu sene daha fazla masarif 
teklifatını muhtevi olarak Heyeti Celilenin pi-
şigâhı müzakere ve münakaşasına takdim olu
nan senei haliye Rüsumat masarifat bütçesin
de kanaatime göre en ziyade nazarı dikkate 
alınacak mesele 7 Mayıs 1337 tarihli olsa gerek. 
Bu, kanunla, duhulünü m en etmiş olduğumuz 
ziynet eşyası meselesidir. 

Bu yüzden senevi ve lâakal bir milyon rad
desinde varidat kaydedilmekte okluğu Muva
zene Encümeninin esbabı mucibe lâyihasında 
itiraf olunan bu meseleye hemen nihayet veril
mek kanaatimce elzemdir. Çünkü geçen seneki 
mevcuduna nispetle ve satılan dükkânlarda ve 
mağazalarda tükenmesi veya azalması lâzmıge-, 
len ziynet eşyası bu sene daha çok ve hattâ bü
tün mağazalar ve dükkânlar bu gibi eşyayı 
memnua ile zmgazmg doludur- ve bunların ka
çak olarak getirildiği şüphesizdir. Binaenaleyh 
zararın neresinden dönülürse kârdır, fehva
sınca mezkûr Ziynet eşyası Kanununun tadili
ni mutazammm olarak Heyeti Vekile tarafın
dan teklif edilen lâyihai kanuniyenin Meclisçe 
bilmüzakere iktisabeyliyeceği şekle değin ka
nunu mezkûrun bâzı mevaddmın mevkii meri
yetten ref'i ehem ve elzemdir. 

Binaenaleyh Heyeti Celilcce tensip buyurul-
duğu takdirde berveehi âti mevaddın kabulünü 
rica ederim. 

Kütahya 
Cemil 
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(Ziynet eşyası hakkındaki Kanuna zeyil.) 

Madde 1. — Ziynet eşyalarından bâzılarının 
men'i duhulü veya serbestisi hakkında re'sen 
veya tadilen diğer bir kanun kabulüne değin 
Ziynet eşyaları hakkındaki Kanunun men'i du
hule aidolan madde ve fasıl ahkâmı muvakka
ten mevkii meriyetten merfudur. 

Madde 2. — Kanunu meşkûrun madde ve 
faslı mahsusiyle duhulü menedilen eşya fima-
bait iki kat Gümrük Resmine tâbi ve işbu 
Gümrük Resmi istok mallarla mağaza ve dük-
kânlardaki perakende eşyaya da şâmildir. 

Madde 3. — İşbu kanun târihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 

Vekili memurdur. 
REİS — Cemil Beyin teklifi kanunisi mes-

muu âlileri oldu. Maliye Vekili Beyefendi bu 
hususun Ziynet eşyasına dair Kanunun ilgası
na dair olan kanun lâyihasiyle bütçenin varidat 
kısmında müzakere edilmesi lâzımgeleceğini 
beyan buyurdular. Heyeti Aliyeniz tensip bu-
yurursa bu teklifin varidat bütçesiyle müza
keresine kadar Lâyiha Encümeninde müzake
re edilerek neticesi Heyeti Aliyenize arz edil
mek üzere Lâyiha Encümenine havalesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Lâyiha Encü
menine havalesi kabul edileli. 

Riyasete 
Vaktiyle teklif ettiği ıbir lâyihanın müza

kere ve k .abuliyle vücuda gelmiş olan (Ziynet 
eşyasının men'i ithali hakkında) ki Kanunun 
bugün bir Maliye Vekili olduğu halde mazar
ratlarını Hasan Fehmi Beyin bile«itiraf etme
siyle de sabit oluyor ki mezkûr kanunun bir an 
evvel ilga veya tadil edilmesi elzemdir. Bina
enaleyh Rüsumat bütçesinin masarifat ve vari
dat kısımlarının tevhiden müzakeresini teklif 
ederim. 

Bolu 
Tunalı Hilmi 

TUN ALI HİLMİ B. — Reis Bey bir keli
me söylemekliğime müsaade buyurulur mu? 

REİS — Niçin efendim? 
TÜNALI HİLMİ B. — Vekil Bey sualime 

cevap verdiler ve takriri izah etsin derlerse iki 
kelimeyle arz ederim. 
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REİS — Müzakere kâfi görüldü. Vekil Bey 

de izahat verdi. Takririniz de okundu. Tekrar 
müzakere açılamaz. Noktai nazannrzı da beyan 
buyurdunuz. Şimdi Meclisi Âlinin reyine koyu
yorum. Verilecek karar malûmunuz olacaktır 
ve bu karar cümlece mutadır. Hilmi Beyin tek
lifini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir.. 

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâ-
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fidir. Rüsumat masraf bütçesi mevaddınm mü
zakeresine geçilmesini teklif ederim. 

Canik 
Süleyman 

REÎS — Süleyman Beyin teklifini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

On dakika teneffüs. 

Hitamı Celse; saat : 4,30 

Î K İ N C I CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,50 

REÎS — Reisisani Rauf Beyefendi 

KÂTÎP : Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim celse küşadedildi. 

2. •— İkinci Şubeden muhtelif encümenler-
deki mimhaUere mtihabediîen âza hakkında Şube 
Kiyaseti tezkeresi 

REİS — İkinci Şube Reisi Lâzistan Mebusu 
Esad Beyin, mezkûr şubeden encümenlere in-
ithabedilen zevat hakkında bir tezekeresi vardır. 
okunacak. 

Riyeseti Celileye 
Halil B. (Ertuğrul), Atâ B. (Niğde), Sab-

ri B. (Kastamonu)nun Kavanini Maliye; Os
man B. (Kayseri)nin Muvazenei Maliye; Ah-

med Fevzi Ef. (Batımı) un Nafıa encümenle
rine intihabolundukları arz olunur efendim. 

26 . VI . 1338 
İkinci Şube Reisi 

Lâzistan 
Esad 

(Pekâlâ sadaları) 

REİS -— Efendim, bundan evvelki celsemiz
de Rüsumat bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakere kâfi görülerek fusulün müza
keresine geçilmesi takarrür etmişti. Şimdi fasıl
ların müzakeresine devam edeceğiz. 

— 95 — 
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Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - îdarei merkezi ve 
Maaşat 
Müdiri umumi 
Memurini idare 
Müfettişler 
Memurini müteferrika 
Odacıların ücreti maktuası 

105 nci faslın yekûnu 

— (105) nci fasıl hakkında söz istiyen 
fendim? (Yok, sadaları) Tadil veya sair 
de yok. Şu halde (105) faslın yekûnu 

» 

"1 
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1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-
VI aliye En- nunun tadi-
cümenince lâtına göre 
*abııl edilen tesbit edilen 

900 900 
3 024 3 024 

640 
24 

432 648 

5 020 4 572 

H338 senesi için 

HÜKÜ metçe 
teklif 
edilen 

900 
3 852 

648 

5 400 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

900 
3 624 

648 

5 172 

olan (5 172) lirayı kabul edenler lütfen el kal
dırsın. (5 172) lira kabul edilmiştir, efendim. 

1337 Encüme
nin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-
Vlaliye En- nunun tadi-
eümenince lâtına göre 

Nev'i muhassasat kabul edilen tesbit edilen 

Meremmet 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 

106 ncı faslın yekûnu 

— Efendim, 106 ncı fasıl hakkında 
söz istiyen var mı? (Kabul, sesleri) Bir teklif de 
yok, (106) ncı faslın .yekûnu olan (2 700) lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir, efendim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rü
sumat müfettişleri geçen sene bir kanunu malı- i 
susla kabul edilmişti. Bu sene lağvına sebep ne
dir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (Gü-

— 9 

0 0 
600 600 

6 000 6 000 

6 600 6 600 

müşaııe) — Efendim, 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

0 
700 

2 000 

2 700 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

0 
700 

2 000 

2 700 

rüsumat müfettişleri Ma-
liye bütçesine nakledilmiştir. Orada vardır. Rü-
sumat müfettişlerini Maliye müfettişleriyle müş
tereken vazifedar ediyoruz. Çünkü, 
teşkilâtı, vâsi olmadığı 

müfettişlik 
için memleketin vüsatine 

göre Maliye müfettişleri, hem oradaki Rüsumatı 
ve hem de Maliyeyi teftiş edecektir. 

. REİS — Efendim, 
mıdır? 

MUSTAFA KEMAI 

s _ 

verilen izahat kanaatbahş 

i B. (Ertuğrul) — Evet.. 
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F. M. Nevi muhassasat 

107 Rüsumat dersanesi 
1 Muallimin ve müstahdemin maaşatı 
2 Talebe harcırah ve masarifi 

107 nci faslın yekûnu 

.1338 

1337 

0 : 2 
1337Encüme-
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se
nesi Bilinci 

Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En-
menince ka
bul edilen 

0 
0 

0 

nunun tadi
lâtına göre 

tesbit edilen 

0 
0 

0 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

0 
0 

0 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

0 
0 

0 

Reis — Bu fasıl sıfırdır. 

F. M. 

108 

Nev'i muhassasat 

İkinci kısım - Vilâyet 
Maaşat 
Maşmüdür ve müdürler 
Ketebe 
Memurini muhtelife 
Sandalcı ve hademei saire 
Odacıların ücreti maktuası 

108 nci faslın yekûnu 

1337 

1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se
nesi Birinci 

Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En-
menince ka
bul edilen 

5 334 
11 922 
47 728 

950 
2 448 

nunun tadi
lâtına göre 

tesbit edilen 

6 782 
16 098 
65 537 

869 
2 880 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

7 020 
20 472 
85 545 
1 092 
1 080 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

6 940 
19 740 
78 560 
1 092 
1 080 

68 382 92 166 115 209 107 412 

JREtS —• 108 nci fasıl hakkında söz ist iyen 
var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
başmüdür, bir de müdürler var.. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALÎ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Efendim, başmüdürler beş tanedir. 
Bunun birisi Urfa'da, birisi Kızıldize'dedir. Bun
ların teşkilâtı yoktur. Diğerleri Mersin, Samsun 
ve Trabzon'dadır. Bundan sonra gelecek sene
lerde diğer başmüdürler teşkilâtını kaldırıp doğ
rudan doğruya vazifeyle iştigal etmesini encü

meniniz kabul etti. Antalya'da bulunan başmü
dür Urfa'ya nakledilmiştir. Urfa Başmüdürü 
doğrudan doğruya, Rüsumat Merkez Müdürü 
olmıyarak Rüsumat memurlariyle bizzat kendisi 
meşgul olmaktadır. Trabzon, Mersin ve Sam
sun'daki başmüdürlerin maiyetlerinde merkez 
müdürleri vardır. Rüsumat umuriyle merkez 
müdürleri meşgul olur. Fakat maiyetlerindeki me
murlar hesabatmın tetkik ve kontrolünü başmü
dür yapar. Bu senelik o teşkilâtın bozulmasını 
encümen tehir etti. Gelecek seneden itibaren 
o başmüdürlük teşkilâtı kalkacaktır, Gelecek 

97 
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seneden itibaren bu başmüdüriyetler, merkez 
müdiriyeti vazifesini kendi vazifeleri ile bir
likte ifa edecektir. Binaenaleyh beş başmüdiriyet 
vardır. Bunlardan birisinin maaşı beş bindir, 
diğerlerininki de üç bin beş yüzdür. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Efendim Kızıİ-
dize ile Urfa arasındaki mesafe belki uzak bir 
mesafedir. Bunu kabul ediyorum. Fakat Sam
sun ile Trabzon arası o kadar uzak değildir. 
Bendenize kalırsa bunun birisi zaittir. Sonra 
müdürlerin maaşatı ne kadardır? 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efen
dim onları da arz edeyim. Müdürlerin maşaat 
derecat üzerinedir. Merkez müdürlerinin maa
şatı (1 800) dür, ikinci sınıf merkez memurla
rının (1 200) kuruştur, ikinci sınıf merkez mü
dürlerinin maaşatı (1 870) kuruştur. Zaten bun
ların hepsi zatıâlinizdeki cetvelde vardır. Mü-
diriyet başkâtipleri ve sairenin müfredatı da 
vardır. Maaşı aslileri ve tahsisatı fevkalâdeleri 
merbut cetvelde münderiçtir. Yalnız bir fikir 
beyan ettiniz. Hakikaten bu iki başmüdiriyet 
zait gibi görünüyor. Fakat bunların ikisi de 
kara kısmına bakar. Birisi ise Iran ve Kafkas 
hükümetlerine hemhududolan yerlere bakar. Di
ğeri de Cenup gümrüklerine bakar. Urfa Baş-
müdiriyetinde bu teşkilâta yeni başlanmak üze
redir. Yani Anteb ve Urfa havalisinin istirdadı 
üzerine Cenup teşkilâtının muamelesi tevessü 
etmitşir. Evvelce Dersim,. Diyarbekir ve Nusay
bin ile Şırnak'a kadar olan mahallere bakardı. 
Şimdi de Hassa'dan Şırnak'a kadar olan Cenup 
hudutlarına kamilen o bakacaktır. 

Fakat merkez müdiriyetleri ve merkez me
murlukları yapılmıştır. O iki kısmın muamelâtını 
Urfa Başmüdiriyeti ifa edecektir diye gerek 
Rüsumat Müdiri Umumisi, Gerek Maliye Vekili 
beyler temin ettiler. Şark hudutlarına daı Kı-
zıldize'deki Başmüdiriyet bakacaktır. Vakaa bu
yurduğunuz gibi hudut gayet, vâsidir, iki başmü
dür belki kifayet etmez. Bu, bu seneki muamele ile 
anlaşılır. Tabiî kifayet etmezse gelecek sene onun 
için ayrıca bir esas hazırlanır. 

BlR MEBUS B. — Halihazırdaki başmüdür
lerin derecatı müsavi midir? Yoksa mevki itiba
riyle farkları var mıdır? 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Tabiî maa-
şatmda farkları vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
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müşane) — Reis Bey müsaade buyurur musu
nuz? Efendim; maaşları müsavi değildir. Başmü-
diriyetlerin maaşı 3 500 den 5 000 kuruşa ka
dardır. Çünkü kırk senelik Gümrük memurları
nın içerisinde müdür olanlar bulunduğu gibi; he
nüz başmüdür olan zevat da vardır. Tabiî bunla
rın maaşları müsavi olmaz. Aynı zamanda iki 
yüz bin lira, üç yüz bin lira varidat veren bir 
mahallin başmüdürü ile ayda onun bir rub'u ka
dar varidat veren yerin başmüdürü arasında bit
tabi tefavüt vardır. Yalnız asgari 3 500 âzami 
5 000 kuruştur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Urfa ve Gazianteb 
başmüdürlerinin teşkilâtı kifayet etmez buyur
dunuz. Teşkilâtı gayet vâsi olan bir yerin ihtiva 
ettiği bir teşkilâta varidatı kâfi görüyorsunuz. 
Ya varidat kâfi olur, Vekâleti aidesi varidatının 
cibayetini deruhde eder, varidat kifayet eder. 
Yahut gayrikâfi olur, haddi kifayesini talebeder. 
Şimdiden gayrikâfi olduğunu iddia ederseniz 
orada varidatı Rüsumiyenin kaybolacağını beyan 
etmiş olursunuz. Ya kâfidir der veyahut gayri
kâfi diyerek onun itmamını talebedersiniz. Onun 
noksaniyetini şimdiden söylemek bir mesuliyeti 
muciptir. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Noksan de
medim efendim. Hassa'dan Şırnak'a kadar hudut 
istasyonları üzerinde Merkez Müdüriyeti, memu
riyeti gibi işin vüsatine göre muhtelif yerlerde 
merkezler yapılmıştır, memuriyetler ihdas olun
muştur, elbette bunlar maksada kâfi olacak dere
cede yapılmıştır. Cemil Bey, yalnız bir başmü
dür uzun bir mesafede idare yapabilir mi, yapa
maz mı? Diye sordular. Bendeniz de ona karşı 
Cenup hudutlarında bir başmüdüriyet, Şark hu
dutlarında bir başmüdüriyet bunlara nezaret et
mek üzere teşkil olunmuştur. Bunların hesaba-. 
tını toplamak ve kontrol etmek için bir başmüdi
riyet kâfi gelmezse, bir başmüdiriyet daha ihda
sı için Maliye Vekâleti gelecek seneye ait bir 
şey düşünüyor demiştim. Tabiî Maliye Vekâle
ti anca'k gelecek sene için düşünebilir. Yoksa ha
lihazırdaki müdüriyetler kâfi miktardadır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
başmüdiriyete kaç müdiriyet r apt edilmiştir? 

ALI CENANI B. (ıGazianteb) — Efendim, 
her başmüdiriyetin dairesine göredir. Dairesi 
vâsi ise vâsi olan daireye nazaran, merbut müdi-
riyetlerin adedi artar. Bu sene en ziyade nazarı 
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dikkaite alman, en ziyade teşkilâtı yapılan müdi-
riyetler, Kızıldize ile Urfa Başmüdiriyetleridir. 
Bunlarda yapılan devair yirmi iki tanedir. Ur
fa gümrüğünde.... 

MUSTAFA KEMAL B. (ıfirtuğrul) — Mudi-
riyet ilki değil efendim, üçtür. Bu da Kilis, An-
teb ve Mardin Merkez müdiriyetleridir. Bunlar 
arasında müdi'riyetler, merkez nıüdiriyetleri, me
muriyetler vardır. Bunların muamelâtı rüsumi-
yenin derecesine göre tâyin edilmiştir. Merkez 
Müdiriyeti olarak üç tanedir. Diğerleri müd'ri-
yetler ve merkez memuriyetleridir. 

MUSTAFA KEMAL B. (lErtuğrul) — Ben
deniz bir şey sual edeceğim. Başmüdiriyet de
mek, birkaç 'müdiriyetin âmiri demektir. Beyan 
buyurduğunuz veçhile beş rnıntakada başmüdür 
var. Üç mmtakada da müdür var. Nasıl beş baş
müdür, üç müdürün âmiri olur? Başmüdür, 
müdirlerin âmiri olacak; müdirler merkez me
murlarının âmiri olacak. Üç tane müdür vnr 
beş tane de başmüdür var diyorsunuz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
ariteb) — Urfa Başmüdiriyetinden bahsettik. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu Kızıldize 
Başmüdiriyeti yalnız İran'la mı muamele yapı
yor1? Ermenistan ve Gürcistan ile muamelâtı ti
cariye başlamış mıdır? Yani gümrük muamelâtı 
yapılıyor mu! Kızıldize'deki Ba^müdiriyetin va
zifesi neden ibarettir? 

ALI CENANİ B. — Efendim Kafkas hükü
metleriyle yani Gürcistan, Ermenistan, Azer
baycan, Iran hükümetleriyle hemfhududolan ma
hallerde tekmil muamelâta Kızıldize Başmüdiri
yeti bakmaktadır ve bunlarla muamelâtı rüsu
miye başlamıştır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Ermenistan ve 
Gürcistan il$ muamelâtı rüsumiye başlamış mı
dır? Buna cevap verin. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Başlamış
tır. Bu daire bakacaktı?. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) •— Ermenistan ve 
Gürcistan ile muamelâtı rüsumiye başlamış mı
dır? Resmen cevap istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ BASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — iran'ın Avrupa ile yapmakta olduğu 
muamelatı tieariyenin Türkiye'detn geçen tran
sit güzergâhının en güzel bir yeri Kızıldize Baş-
müdirîyetidir. Orada gümrük teşkilâtı ve bir 
başmüdiriyet mevcuttu. Son zamanda Elvivei 
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Selâse'nin istihlâsı münasebetiyle Elviyei Selâ-
se'de yapılan günırük teşkilâtı ki, ona göre me
selâ Kars'ta müdiriyet teşkilâtı, diğer mevakide 
merkez memuriyeti veya ikinci sınıf müdiriyet 
teşkilâtı, sonra Kızıldize'den ta cenuba doğru 
İran hududunu takiben icabeden yerlerde bir 
merkez memuriyeti veya ikinci sınıf bir müdiri
yet muamelâtı tevnidetnıek üz;ere teşkil edilmiş 
ve merkezi Kızıldize olmuştur. Çünkü Kızıldize 
zaten en güzel transit güzergâhıdır ve Irak'la 
olan transit muamelemiz eskiden olan mukave
lemiz mucibince hâlâ devam ediyor ve devamı 
menfaatimize muvafıktır. Iran transit muame
lesinin Kafkas şimendiferleri inşa .edildiktim 
sonra o va'kit Rusya havalisinden geçen o kıs
mın geçmemesi için o havalide bulunanlar ve 
bilhassa mebusları pekâlâ takdir ederler ki, Hü
kümet birçok fedakârlıklara katlanarak o tran
sit muamelâtını devam ettirmiş ve o transit 
muamelâtından da memlekete azîm menfaatler 
hâsıl olmuştur. Onun içindir ki, Kızıldize'de 
esaslı bir teşkilât lâzım ve elzemdir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) Müsaade buyu-
rulur mu efendim? 

REÎS — Sözlerini bitirsinler efendim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 

Cenubi - Kafkas'taki hükümetlerle az - çok mu
amelât ve münasebatı ticariyemiz oluyor ve bun
lardan icabeden mahallerde bu gümrük teşkilâtı 
yapılmıştır. Gerçi geçen sene daha basit bir şe
kildeydi, bu sene bu teşkilât arz ettiğim zama-
imle daha mükemmel bir hale gelmiştir, ve 
daha mazbut 'bir sekile de gelecektir. 

REİS — Buyurun Nusrat Efendi. 
NUSRAT Ef. (Erzurum) — Trabzon, Gü-

müşane ve Erzurum'a sevk olunan transtilerde 
mah bemah tezayüt müşahede olunmakta mıdır? 
Bu sevkiyat yoksa sinini sabıka gibi midir? Bu 
hususta bir malûmat verir misiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, bu husus hakkında bir şey arz et-
miyeceğim. Çünkü, daha evvel arz ettim ki, mer
kezde geçen sene istatistik muamelâtına aidolan 
teşkilât yapılamadığından dolayı katiyen bu hu
susta bir malûmat yoktur. Mahallerinden malû
mat aldıktan sonra cevap verebilirim. Bu sene 

! kabul buyurduğunuz üç efendi bu vazifeyi yap-
j mak için ilâve edilen bir masadan neşet etmiştir. 
j NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bir an evvel bu-
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nu yapmak lâzımdır. Çünkü, menafii memleket 
icabmdandır. 

EEÎS — Efendim, yüz sekizinci fasıl hakkm-

F. 

109 

da başka bir teklifi tahrirî de yoktur. Yüz seki
zinci faslın yekûnu olan (107 412) lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

1337 Encüme
ninin tenkiha-

1. 

1 
2 
3 
4 

Nev'i muhassasat 

Levazım 
tcare 
Meremet 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 

109 ncu faslın yekûnu 

1337 
Muvazenei 

Maliye En-
menince ka
bul edilen 

11 000 
0 

3 000 
2 000 

16 000 

tiyle 1338 se
nesi Birinci 

Avans Kanu
nunun tadi
lâtına göre 
tesbit edilen 

14 300 
0 

4 500 
2 425 

21 225 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

30 000 
0 

4 000 
3 000 

37 000 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

30 000 
0 

4 000 
3 000 

37 000 

REİS 
var mı? 

109 ncu fasıl hakkında söz istiyen 

AHMED HlLMÎ B. (Kayseri) — Bir sual 
soracağım, efendim. Birinci maddede ieare ola
rak 1337 senesinde on bir bin lira konuluyor. 
Sonra (14 300) lira konuluyor. Ara yerde 
(3 300) lira gibi azîm bir fark vardır. îki sene 
zarfındaki bu fark neden ileri geliyor? 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim, 
iki sene zarfında yeniden açılan o gümrük ida
relerinin kısmı mühimmi bu fasıldaki icare ile 
temin olunuyor. Bir kısmı da isticar suretiyle 
bina tedariki mümkün olamadığı için inşaat su
retiyle yapılıyor. 

AHMED HÎLMÎ B. (Kayseri) — înşa edi
len bina, üç, beş binadan ibarettir. 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — Otuz ka
dardır. Üç, beş bina değildir. Yeniden açılan 
otuz kadar daire vardır. Hem şimdi binaların 
icar ile tedarik olunmak mecburiyeti vardır. 

CEMÎL B. (Kütahya) — 106 ncı fasılda ten
vir ve teshin, kırtasiye ve evrakı matbua vardır. 
109 ncu fasılda da keza tenvir ve teshin, kırta
siye ^q evrakı matbua masarifi vardır. Bundan 
bir şey anlıyamadım. Bunun biri merkez, biri 
mülhakat mı! 

ALÎ CENANÎ B. (Gazianteb) — 106 ncı fa
sıl merkezindir. 109 ncu fasıl da mülhakatındır. 

REÎ£> — Başka söz istiyen var mı efendim? 
Başka söz istiyen yok, teklifi tahrirî de yok. 109 
ncu faslın mecmu yekûnu olan (37 000) lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir. 
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1337 Encüme
ninin tenkiha-

F. M. 

110 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 
17 

Nev'i muhassasat 

Üçüncü kısım - Masarifi mütenevvi 
Harcırah 
înşaat ve tamirat 
Mefruşat 
Yevmiye 
Masarifi muhakeme 
Akçe nakliye ve bendiyesi 
Alât ve edevat 
Litografya ve tanzifat ameltsi 
Terkos suyu 
Melbusat 
Evrak ve defatir nakliye ve bendiyesi 
Muhafaza ve istimbot ve mo.orlu san
dal've kayıkların bedeliyle devri çark 
ve tamir masarifi 
Sevk memuru ve dâvavekiller i masrafı 
Merkezde nümunehane tesisi masarifi 
Kimy ananelerin ikmali neva kışı ma
sarifi 
Eczayı tahliliye esmanı 
İstimbot ve motorbot mürettebat ve 
ücuratı 

110 ncu faslın yekûru 

1337 
tiyle 1338 se
nesi Birinci 

Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En-
menince ka
bul edilen 

6 000 
10 000 
3 000 

500 
1 000 

980 
3 000 

0 
0 

100 
1 000 

6 000 
70 
0 

500 
500 

0 

32 650 

nunun tadi
lâtına göre 

tesbit edilen 

11 300 
10 000 
3 700 

800 
1 300 
1 155 
3 000 

0 
0 

100 
1 500 

6 000 
70 
0 

500 
500 

0 

39 925 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 
edilen 

20 000 
25 000 
3 000 

800 
2 000 
1 200 
5 000 

0 
0 

100 
4 000 

15 000 
200 

0 

1 500 
500 

0 

88 300 

Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

20 000 
25 000 
3 000 

800 
2 000 
1 200 
5 000 

0 
0 

90 
4 000 

15 000 
200 

0 

1 500 
500 

0 

88 290 

REÎS — 110 ncu fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 1337 
senesindeki harcırah miktarı (6 000) lira olduğu 
halde neden bu sene yirmi bin lira olmuştur? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — fEfendim, 
o zaman teşkilât mükemmel değildi, bu yeni teş
kilâttan mümbaistir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Son
ra masarifi muhakeme olarak (2 000) lira konu
yor. Malûmuâliniz rüsumata ait dâvalar ceza 
dâvalarıdır. Bunlar masarifi muhakeme harcına 
tâbi değildir ki, 1337 senesindeki gümrük teşki
lâtına hemen hemen yeni başladığımız halde altı 

bin liralık bir harcırah yekûnu olmuştur. O ne
dir? Sonra bir de yevmiye vardır. 
, ALİ CENANİ B. — Bu teşkilâtın tezayüdü-
nün sebebi kaçakçılığın fazla olmasındandır. 
Her yerde dâva ikame etmek zarureti hâsıl olu
yor. Masarifi muhakeme verecek, yani hak
sız çıkarsa ceza verecek ve yahut dâva ikame 
edecektir. Halbuki bendenizee rüsumat idare
lerinin hikmeti mevcudiyeti cezadan başka ka
çakçılığın men'i meselesidir. Birçok masarif 
kaçakçılıktan inbias ediyor. Onun için bu para 
oraya sarf olunacaktır. Kaçakçılık dolayisiyle 
her yerde dâva vâki oluyor. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey zan
nederim izah etmek istediler. 

- 101 
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HAMDİ B. (Tokad) — Burada bir de mei-

busat bedeli var; bu nedir ? 
ALÎ CENANÎ B. — Melbusat bedeli mer

kezdeki üç hademe içindir. 
MALÎYE VBKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 

Efendim, harcırah miktarının fazla olması 
Cenup ve Elviyei Selâse gümrüklerine gönderi
lecek memurların harcırahıdır ki, daha bu teş
kilât ikmal edilmemiştir. Malûmuâliniz, güm
rük teşkilâtı bir Şimal hududunda, bir Ce
nup hududunda, bir Garp, bir de Şark hudu
dunda vardır. Alelekser gümrük memurları
mızın mütehassısları Karadeniz sevabilindeki 
gümrüklerdedir. Çünkü harb ve istilâ dolayi-
siyle Suriye, Adana gümrüklerinden ayrılan 
memurların yerine bilâhara yine Karadenizde-
ki memurlardan gönderilmiştir. Yani müdür
ler, merkez memurları, muayene müfettişleri 
gibi ihtisasa taallûk edecek mesaili görecek bi
rer ikişer efendi alınarak onların yerine yeni 
efendi ikame etmek suretiyle her gümrüğe bi
rer ikişer mütehassıs tevzi etmek suretiyle yap
mak mecburiyetindeyiz. Memleketin bir hudu
dundan diğer hududuna maaile yahut ailesiz 
Harcırah Kanununa tevfikan yapılacak tevzia
tın Harcırah Kararnamesine nazaran azameti
ni düşününüz, diğer taksimatı mülkiye gibi mü
cavir bir livadan diğer bir livaya memur nak
li şeklinde değildir. Onun için maalesef har
cırah. çoktur. Bir gümrükten diğer gümrüğe 
ya terfian veyahut naklen memur göndermek 
mecburiyeti oldukça bu harcırahı vermek zaru-
retindeyiz. Yevmiyeyi çok muvafık olarak sual 
buyurdular; her gümrükte kimyager yoktur, 
muayenesi icabeden eşya zuhur eder, o gümrü
ğün ehemmiyeti 2 nci ve 3 ncü derecede oldu
ğu için kimyager bulunmaz ve bu eşya o müte
hassıs etibbaya ücretle muayene ettirilir ve bu 
yevmiyenin verilmesi usuldendir, Hattâ kanun
da sarahat vardır. Bu bir zarurettir. Her güm
rüğe kimyager tâyin edemeyiz, ancak ehem
miyetli gümrüklerde kimyager bulundurulabi
lir. 

Masarifi muhakemeye gelince; yalnız ceza
dan olmayıp hukuki de olabilir, ücretli dâva-
vekilimiz yalnız ehemmiyetli bir iki yerde var- . 
dır. Meselâ Mersin'de... Diğer mahallerde üc
retledir ve takıbedecekleri dâvanın miktarın
dan % hesabiyle bir ücret verilir ki, şimdi oku
nan maddeden verilir. Maaşlı olanlar ehemmi-
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yetli merkezlerdedir. Ücretliler ise arz ettiğim 
gibi dâvayı kazandığı takdirde % hesabiyle üc
ret verilir. Bu fasıl hakkında başka şey sual 
buyurulacak mı? 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, evrak 
ve defatir nakliye ve bendiyesi 4 000 lira göste
rilmiş. Bendeniz bunu biraz çok görüyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hayır efendim, çok değildir. Biz bunları İs
tanbul'dan celbediyoruz. Bunlar İstanbul'da 
sureti mahsusada yaptırılarak rüsumat idarele
rine getittirilen evraktır. Binaenaleyh çok de
ğildir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Merkezde de 2 000 
lira var. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Efendim 
yine bir kısım evrak var ki, burada tabettiri
lerek mülhakattaki gümrüklere gönderilir. Bir 
kısım da var ki, burada tabettirilemiyerek is
tanbul'dan celbettiriliyor... Bunlar, birçok tec
rübe ve senei sabıkadaki sarfiyat nazarı dikka
te alınarak konulmuş rakamlardır. 

CEMİL B. (Kütahya) — Müsaadenizle.. Ger
çi bu fasla taallûku yoksa da bir şey daha so
racağım. Kızıldize hangi livadadır? 

HASAN FEHMİ B. — Kızıldize Bayezid'e 
tâbi olup üç devlet dududunun müntehasıdır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen
dim, bendenizin sormak istediğim sual gümrük 
idaresi gümrük mesailinde müddei mevkiinde 
kalacaktır. Yani kaçakçılıktan inbias eden 
kâffei deaviyi mahkemeye ikame etmekle mü
kelleftir ki, bu da cezaya mütaalliktir. Eğer 
mahkemede indelmuhakeme gümrük dairesi 
haksız çıkarsa o vakit gümrük dairesi mahke
me masrafını itaya mecbur değildir, hukuk me
selesinde ikamei dâva, edecek müddeiumumidir, 
müddeiumumi zarar ve ziyan ve saireden do
layı ikamei dâva ederse bunu diğer taraf ve
recektir. Bu iki bin lira gibi azîm bir para şarta 
muallâktır, bunu buraya koymak neden icabe-
diyor? ' 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim 2 000 lira gümrük muame
lâtı içinde azîm bir para değildir. Bilhassa 
bu kaçakçılık muamelesinin tevsii üzerine bu
gün elde kaç dâva var? Beyefendi, bunların 
hepsi cezai olmaz, hukuki de olur. Gümrük 
dairesi gayrihukuki hareket ettiği gibi müddei 
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«Bu alman rüsum Tarife Kanununa nazaran 
yanlıştır, benim kanaatime göre şu yolda hare 
almak lâzımgelirdi. Halbuki fazla aldılar, ia
desini talebederim.» yolunda dahi dâva ikame 
edebilir ve bu her gün vâkıdır. 

BASRÎ B. (Karesi) — 17 nci maddede san
dal, istimbot mürettebat ve ücuratı namiyle 
15 bin lira mukayyettir, sonra bir de muhafa-
zai sevahil ve gambot bedeli olmak üzere 113 
ncü fasılda 35 bin lira var, bunlar hakkında 
biraz malûmat lütfederseniz iyi oİur. Sonra 
bunların sipariş ve saireleri hakkında da 12 nci 
maddede sandal ve kayıkların bedeli olmak üze
re 15 000 lira var. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, denizde hali harb dolayı-
siyle birçok mahallerde sandal istihdam ediyo
ruz. Çünkü hafif vesaittir. Açık mahallerde 
motor, istimbot istihdamında ne gibi mahzur 
olacağını tahattur buyurursunuz. Devriçark me
selesi zaten mevcudolan bu kısma dâhildir. Di-

F. M. Nev'i muhassasat 

111 Müteferrika 

REÎS — 111 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne
dir efendim, bu müteferrika? 

MALÎYE VEKÎLI HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, taşra gümrüklerinin süpürge, testi, 

F. M. Nev'i muhassasat 

112 Reddiyat ** 

>.1338 C : 2 
ger Reji ve Düyunu Umumiye, Rüsumat daire
lerinin müştereken mubayaa edecekleri istim
botlara bedeli mubayaasından Rüsumata isa
bet eden hissedil Basri Beyin tamamen tasav
vur buyurdukları veçhile mütehassıs olan Bah
riye Dairesi ile görüşülerek onların şekli, dere
cesi, makine alât ve edevatına ait, yani fennî 
aksamı hakkında lâzımgelen malûmat, izahat 
ve tafsilât alındıktan sonra bunları artık sipa
riş mi verdik? Pazarlık mı ettik? Ne vakit ge
lecek? Nerede istihdam edeceğiz? Rica ede
rim, bu mesele burada kalsın. Çünkü açık de
nizlerde kullanılacak vesaittir. Herhalde Bas
ri Beyefendinin düşündükleri gibi vekâlet de 
bu hususta mümkün olduğu kadar mütehassıs
lardan istifade etmeği ve aynı zamanda bu ve
saiti de muhafaza edecek esbap ve avamili dü
şünüyor. (Kâfi, sesleri) 

REÎS — Fasıl hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır, sadaları) 110 ncu faslın yekûnu olan 

(88 290) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir efendim. 

1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiylel338se- 1&38 senasi için 

1337 nesi Birinci Muvazenei 
Muvazenei Avans Kanu- Maliye En-

Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe cümenince 
meninceka- lâtıhagöre teklif teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen edilen 

1 500 , 2 575 2 575 2 575 

bardak ve sairesi. 

REÎS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır, 
sadaları) 111 nci faslın yekûnu olan 2 575 lira
yı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir, efendim. 

1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se- 1338 senesi için 

1337 nesi Birinci Muvazenei 
Muvazenei Avans Kanu- Maliye En-

Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe cümenince 
meninceka- lâtınagöre teklif teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen edilen 

20 000 20 000 10 000 10 000 
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REÎS — 112 nci fasıl hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır, sadaları) 112 nei fasıl hakkında 
söz istiyen yok. Tadilname de yok. 112 nci fas-

1338 C : 2 
İm yekûnu olan 10 bin lirayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

1337 Encüme
ninin tenkiha-

F. M. Nev'i muhassasat 

tiyle 1338 se- 1338 senesi için 
1337 nesi Birinci Muvazenei 

Muvazenei Avans Kanu- Maliye En-
Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe cümenince 
meninceka- lâtmagöre teklif teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen edilen 

113 Muhaf azai sevahil ve gambot bedeli 

REÎS — Bu hususta Hasan Bey izahat ver
diler. Başka söz istiyen var mı efendim? (Hayır, 
sadaları) Teklifi tahriri de yoktur. 113 ncü fas-

F. M. 

114 

Nev'i muhassasat 

Vilâyatı müstevliye memurları maaşatı 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, buraya iki bin lira konulmuştur. Fa
kat belki pek az bir miktar sarf edilecektir. Ma-
lûmuâlileri Söke, Kuşadası memurları açıktadır
lar.; Fakat bunların kısmı küllisini yerleştirdik. 
Diğerlerini de mahalli ahara derhal tâyin etmek 

F. M. 

115 

Nev'i muhassasat 

Tahsisat fevkalâdei şehriye 
REÎS — Söz istiyen var mı? 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Evet 

müsaade buyurunuz, bir şey arz edeceğim. Tah
sisatı fevkalâdei şehriye malûmuâliniz mahdut 
iken Hükümetin teklifi ile encümenin kabulün-

12 000 12 000 35 000 35 000 

İm yekûnu olan 35 bin lirayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-

Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe 
meninceka- lâtmagöre teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen 

1338 senesi için 
Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

0 0 2 000 2 000 

üzereyiz. Bu bir ihtiyata binaendir. Belki bu
nun rub'u ve belki humsu sarf edilmiyecektir. 

• REÎS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır, 
sadaları) Tadilname de yok. 114 ncü faslın ye
kûnu olan iki bin lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Bilinci 
Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe 
meninceka- lâtmagöre teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen 

1338 senesi için 
Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

204 000 174 479 312 033 305 360 

deki tehalüf acaba nereden geliyor, efendim? 
MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRÎRÎ ALÎ CENANÎ B. (Gazi-
anteb) — Efendim, yeniden artırılan memurla
rın maaşatmdan ileri geliyor. 

— 1 0 4 -



t : 63 26.6 
REİS — Başka söz istiyen var mı efendim! 

Tadilname de yok. 115 nci faslın yekûnu olan 

F. M. Nev'i muhassasat 

115 A Memurini mazule maaşatı 

REİS — (115 nei A) faslı hakkında söz isti
yen var m̂  efendim? (115 nci A) faslı yekûnu 
olan (416) lirayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Yekûnu umumi olan (596 125) lirayı kabul 

. 133$ C : 2 
(305 360) lirayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

" 1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci 
Muvazenei Avans Kanu-
Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe 
menince ka- lâtmagöre teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen 

1338 senesi için 
Muvazenei 
Maliye En
cümenince 

teklif 
edilen 

0 416 416 416 

ile fusulün müzakeresini kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Çarşamba günü badezzeval bir buçukta içti
ma etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,25 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide : 
— Divanı Riyaset kararları 

İçtimai âti roznameai 

Müzakere edilecek mevad 

<— Nevahi Kanunu 

- . * . 
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